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 هذا الكتاب 

ال نريد من خالل هذا البحث رمي أحاديث أيب هريرة، وال طرحها، 

وال تكذيبها مجيعا، وإنام ندعو إىل متحيصها حتى نميز السم عن العسل، 

 والصدق عن الكذب، واإلهلي عن البرشي، واملقدس عن املدنس.

هريرة نجدها مروية من ذلك أن الكثري من الروايات التي رواها أبو  

طرق غريه من الصحابة، بل نجدها عند الشيعة أو غريهم من فرق 

 املسلمني بأسانيدهم اخلاصة هبم.

لكن غريها، وخاصة مما اختص به، نحتاج فيه إىل حتقيق كبري، ذلك 

أن أبا هريرة مل يكن من الصحابة السابقني، وال من الذين اكتفوا بالتلمذة 

بل كان تلميذا نجيبا لغريه، وخاصة لكعب األحبار،   ..عىل رسول اهلل  

ولذلك اختلطتـ  باتفاق العلامء واملحدثني ـ أحاديثه التي رواها عن كعب 

، وكان له فوق ذلك اجتهاداته يف بأحاديثه التي رواها عن رسول اهلل 

بعض روايات احلديث، حيث كان يروي احلديث، ثم يضيف له بعض 

 العلامء إدراجا، ويعرب عنها هو بأهنا من كيسه.. اإلضافات التي يسميها
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 مقدمة 

أيب هريرة إال أنه ال مناص  عىل الرغم من احلساسية الكبرية التي يشكلها احلديث عن  

لنا من ذلك، ليس باعتباره شخصا حمبوبا ومقربا من املدرسة السلفية يف مجيع عصورها  

فقط، وإنام باعتباره مصدرا للكثري من العقائد واملفاهيم والقيم التي نسبت لإلسالم،  

ن، ولوال  ولذلك نحتاج إىل التأكد من سالمة املصدر حتى نحقق النسبة، فاإلسناد من الدي

 اإلسناد لقال من شاء ما شاء. 

وأحب أن أنبه أولئك املستعجلني الذين ال تتسع صدورهم ألمثال هذه األحاديث،  

أنني ال أضع أبا هريرة ومعاوية يف سلة واحدة.. فشتان بينهام.. فمعاوية رأس الفتنة،  

ن بسيط، صحب  ورئيس الفئة الباغية، وفرعون هذه األمة.. أما أبو هريرة فليس سوى إنسا 

فرتة قصرية من الزمن، وكانت فيه بعض الصفات التي جعلته مقربا ومرضيا    رسول اهلل  

عنه من طرف معاوية والفئة الباغية معه.. ولذلك مكنوه من الكثري من الصالحيات،  

وأتاحوا له الكثري من التالميذ والرواة، ال ليمرروا مرشوعهم االنقاليب فقط، وإنام ليظهروا  

 ر ديني يتيح هلم أن يطيعهم الناس طواعية بعد أن أطاعوهم قهرا. بمظه

ولذلك، فإن أحاديثه، أو الروايات التي رواها ال يصح إقصاؤها، وال رفضها مجيعا،  

فال يمكن ألحد من الناس أن يسقي الناس سام دون أن خيلطه بالعسل، أو أن يصدق الناس  

 ري من الصدق.كذباته دون أن يكون فيها بعض الصدق أو الكث

ولذلك ال نريد من خالل هذا البحث رمي أحاديث أيب هريرة، وال طرحها، وال  

، وإنام ندعو إىل متحيصها حتى نميز السم عن العسل، والصدق عن الكذب،  مجيعا   تكذيبها 

 ن املدنس. عن البرشي، واملقدس عواإلهلي 

ة من طرق غريه من  ذلك أن الكثري من الروايات التي رواها أبو هريرة نجدها مروي

 من فرق املسلمني بأسانيدهم اخلاصة هبم.  ملصحابة، بل نجدها عند الشيعة أو غريه ا



8 

 

لكن غريها، وخاصة مما اختص به، نحتاج فيه إىل حتقيق كبري، ذلك أن أبا هريرة مل  

.. بل كان  يكن من الصحابة السابقني، وال من الذين اكتفوا بالتلمذة عىل رسول اهلل 

جيبا لغريه، وخاصة لكعب األحبار، ولذلك اختلطت ـ باتفاق العلامء واملحدثني ـ  تلميذا ن

، وكان له فوق ذلك  أحاديثه التي رواها عن كعب بأحاديثه التي رواها عن رسول اهلل 

اجتهاداته يف بعض روايات احلديث، حيث كان يروي احلديث، ثم يضيف له بعض  

 .. ويعرب عنها هو بأهنا من كيسه  ، اإلضافات التي يسميها العلامء إدراجا 

وهلذا كله نحتاج إىل التحقيق يف أيب هريرة باعتباره إماما من أئمة السلفية لوثوقهم  

فيه ثقة مطلقة، ودفاعهم عنه دفاعا شديد، حتى أهنم يعتربون الطاعن فيه أو الناقد له ناقدا  

 للسنة نفسها. 

ياته، وأقاموا عليه القيامة،  ولذلك ثارت محيتهم عىل كل من دعا إىل مراجعة روا

 وألفوا يف الرد العاطفي عليه الكتب الكثرية املشحونة بأصناف التكفري والتضليل والتبديع.

أكرب  ـ وهو عامل من علامء األزهر الكبار ـ  ولعل الشيخ العالمة املحقق حممود أبو رية  

  ني ه املهميابمن تعرض لألذى بسبب دعوته إىل التحقيق يف أحاديث أيب هريرة يف كت

[، و]شيخ املضرية[، والذي قال يف مقدمته  أضواء عىل السنة املحمدية ] بالدراسة    ينواجلدير

فإن بعض  مشريا إىل تلك املواجهة الشديدة التي تلقاها بسبب أطروحاته العلمية فيهام: )

من أصيبوا باحلشوية واجلمود قابلونا بالشتم القاذع، والسب الوضيع فلم نلتفت إليهم،  

وتركناهم يف ضالهلم يعمهون. ولو أن هذه الفئة قد التزمت معنا الطريق السوى، الذى  

يقىض به النقد العلمي النزيه، لقابلناهم مرسورين ولنازلناهم فرحني، ولكنها ارتطمت يف  

باب، وزاغت عن سبيل الصواب، فلذلك سقط معها اخلطاب. ولقد كان أكثر ما  محأة الس

نالنا من شتم الشامتني، وقذف القاذفني، مرده إىل ما بيناه من تاريخ )أبى هريرة( وما أظهرناه 

يف هذا التاريخ من حقائق مذهلة مل تكن معروفة هلم من قبل، فصدموا هبا، ودهشوا هلا،  
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ومل يلبثوا أن هبوا ليخففوا عنهم ما أصاهبم من هول الصدمة، فلم   وكادوا منها يصعقون !

  (1) (جيدوا غري الوسيلة التى حيسنوهنا، فأطلقوا ألسنتهم بسبنا، وشهروا أقالمهم لشتمنا 

وقد ذكر الشيخ الكتب التي ألفت يف الرد عليه يف تلك الفرتة القصرية التي تلت  

عرش كتابا، يف مرص، واحلجاز والشام. هذا عدا  مخسة )  تبلغ صدور الكتابني، فذكر أهنا 

 ( وال نعلم ماذا سيظهر غدا ، مجيع املجالت التى تتجر بالدين يف بالد املسلمني

وقد أضيف إىل تلك الكتب التي ألفت يف عرصه عرشات الكتب التي ألفها أبناء  

 السنة، ولو  ، واعتباره رأسا من رؤوس الطاعنني يف (2)املدرسة السلفية يف تكفريه وتضليله

أهنم فقهوا عنه، وحققوا فيام ذكره العتربوه جنديا أو رأسا من رؤوس حترير السنة من  

 الدجل واخلرافة والضاللة. 

وهكذا كان حاهلم مع كل من يذكر أبا هريرة، أو يشكك يف بعض رواياته من أمثال  

لفقه وأهل احلديث[،  ]السنة بني أهل االعظيم شيخنا اجلليل العالمة حممد الغزايل يف كتابه 

 والذي مل يكن يقل يف حترره من كتايب الشيخ حممود أبو رية. 

وقد لقي الشيخ حممد الغزايل نفس ما لقيه الشيخ حممود أبو رية، وألفت يف الرد  

عليه، وتبديعه وتضليله، واعتباره رأسا من رؤوس الطاعنني يف السنة الكتب واملقاالت  

 الكثرية. 

  دعو إىل التحقيق وإعادة النظر فيام ينسب لرسول اهلل وهكذا يتعرض كل من ي

 
 .8شيخ املضرية، ص (1)

حول أيب هريرة والدفاع عنه ما كتبه الدكتور حممد أبو شهبة يف كتابه )دفاٌع عن السنة(، والدكتور  من الكتب املؤلفة (2)

مصطفى السباعي يف كتابه )السنُة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي(، والدكتور حممد أبو زهو يف كتابه )احلديُث واملحدثون(، 

ية اإلسالم(.. واألستاُذ عبد املنعم صالح العيل العّزي،  يف كتابه )دفاٌع واألستاذ حممد عجاج اخلطيب يف كتابه )أبو هريرة راو

عن أيب هريرة(، وغرُيهم أمثال: الدكتور حممد السامحي، والشيخ عبِد الرمحن العلمي اليامن مديِر مكتبة احلرم املكي، والشيِخ 

 حممد عبد الرزاق محزة مديِر دار احلديث بمكة املكرمة..
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 من أحاديث قد تنحرف بالدين انحرافا شديدا. 

ولكن ال مناص من أن نسري عىل خطى أولئك الصادقني املحققني، وإن كنا نعلم أن  

مصرينا لن يقل عن مصريهم، فرضيبة التوايص باحلق ـ كام  يذكر القرآن الكريم ـ هي  

 .. وليس هناك من دعا حلق، وسكت عنه. التوايص بالصرب 

فالشيطان ال يسمح ألحد من الناس بأن يواجه مرشوعه القائم عىل حتول الدين إىل  

 دجل وخرافة وضاللة وعنف وإرهاب. 

وهو بسبب يأسه من حتريف القرآن الكريم راح إىل الرواة والروايات يستعملهم  

 نه املمتلئ بالدجل. لينسخ هبم حقائق القرآن، وليوقع البرشية يف دي

ولذلك فإن بحثنا عن أيب هريرة، ال عالقة له بكونه صحابيا أو غري صحايب، وال  

بكونه من أهل اجلنة أو من غري أهلها، وإنام حديثنا عنه مرتبط برواياته، لتمييز املقبول منها  

كيس  مما وافق القرآن الكريم، ورفض ما عداه من الذي أماله أبو هريرة من كيسه أو من 

 كعب األحبار وغريه من اليهود. 

 إىل قسمني:  ـ بحسب العنوان ـ وقد قسمنا بحثنا 

األول: حول مفاتيح شخصية أيب هريرة، باعتباره راوية، خيضع لكل ما   الفصل

، وقد حاولنا من خالل استعراض رواياته عن نفسه أن  يقتضيه اجلرح والتعديل من أحكام

 أثرها يف رواياته. نتعرف عىل طبيعته وشخصيته، ومدى 

 .  واالنتقادات املوجهة هلا وأصنافها روايات أيب هريرة، الثان: حول  الفصل 
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 األول   الفصل 

 مفاتيح شخصية أيب هريرة 

حتى نكون صادقني مع أنفسنا، ومع الواقع، وحتى ال نحمل أبا هريرة ما ال حيتمل،  

نفسه، ومن خالل ما ذكر  فإن شخصية أيب هريرة من خالل الروايات التي حدث هبا عن 

.. فهو مل يدخل  ذ التلمذة الكافية عىل يدي رسول اهلل  ماملؤرخون عنه، تدل عىل أنه مل يتتل

املرشكني ليتلقوا   ن أعني دار زيد بن األرقم، حيث كان السابقون من الصحابة يتخفون ع

 . تلك الرتبية اخلاصة عىل يدي رسول اهلل 

املتشددة املرتبطة بالصحابة السابقني من وجوب    وهو كذلك مل تشمله تلك األحكام

ْيِل َونِْصَفُه َوُثُلَثُه  ﴿قيام الليل، كام قال تعاىل:  إِنَّ َربََّك َيْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلَثِي اللَّ

ْيَل َوالنََّهاَر َعلَِم َأْن لَ  ُر اللَّ ِذيَن َمَعَك َواهللَُّ ُيَقدِّ ْن حُتُْصوُه َفَتاَب َعَلْيُكْم َفاْقَرُءوا َما  َوَطائَِفٌة ِمَن الَّ

ُبوَن يِف اأْلَْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن  َ ِمَن اْلُقْرآِن َعلَِم َأْن َسَيُكوُن ِمنُْكْم َمْرََض َوآَخُروَن َيرْضِ َتَيرسَّ

َ ِمنْ َكاَة  َفْضِل اهللَِّ َوآَخُروَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َفاْقَرُءوا َما َتَيرسَّ اَلَة َوآُتوا الزَّ ُه َوَأِقيُموا الصَّ

ا َوَأعْ  ُموا أِلَْنُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ ََتُِدوُه ِعنَْد اهللَِّ ُهَو َخرْيً َظَم  َوَأْقِرُضوا اهللََّ َقْرًضا َحَسنًا َوَما ُتَقدِّ

 [ 20]املزمل:   ﴾ َأْجًرا َواْسَتْغِفُروا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

كذلك مل توضع عىل صدره الصخرة التي وضعت عىل صدر بالل، وهو ينادي    وهو

 بكل شجاعة: أحد أحد. 

وهو مل يكو باحلديد كام كوي خباب، وال سملت عينه كام سملت عني زنرية، وال  

وآل بيته األطهار يف الشعب، حتى ماتت   ذاق طعم احلصار الذي حورص به رسول اهلل 

 دا يف سبيل اهلل. خدجية وأبو طالب، بل استشه 

وهو مل هياجر إىل احلبشة هاربا بدينه كام هرب جعفر بن أيب طالب ومن معه من  
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 الصحابة.

وهو ـ عندما ذهب املسلمون إىل املدينة ـ مل يشاركهم يف أي غزوة من الغزوات، ال  

 يف بدر وال يف أحد وال يف األحزاب.. 

روايات الكثرية الصحيحة ـ سمع  هو مل يفعل كل ذلك عىل الرغم من أنه ـ كام تدل ال 

وعلم باإلسالم، ومع ذلك مل يسلم حتى انترشت بني قبائل العرب   ،برسول اهلل 

 انتصارات املسلمني، وصارت هلم الفتوح الكثرية التي مألت القلوب طمعا فيهم. 

كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل عند ذكره ملوقف املنافقني ومرَض القلوب يوم  

ُْم َباُدوَن يِف  حَيْ ﴿األحزاب:  ْ َيْذَهُبوا َوإِْن َيْأِت اأْلَْحَزاُب َيَودُّوا َلْو َأهنَّ َسُبوَن اأْلَْحَزاَب مَل

فهذه   ،[ 20]األحزاب:  ﴾اأْلَْعَراِب َيْسَأُلوَن َعْن َأْنَبائُِكْم َوَلْو َكاُنوا فِيُكْم َما َقاَتُلوا إاِلَّ َقلِياًل 

مع قومه،   ة العربية كانت تسمع أخبار رسول اهلل اآلية الكريمة تشري إىل أن كل اجلزير

 وتنتظر النتيجة. 

النتيجة يف صالح اإلسالم، وذلك بعد صلح احلديبية الذي سامه اهلل    صارتوعندما  

فتحا، بل فتحا مبينا، وانترص املسلمون يف خيرب املمتلئة بالثروات، بدأت الوفود تتوافد رغبة  

 املكاسب، ورهبة من أن تصل إليها جيوش املسلمني. ورهبة.. رغبة يف أن تنال من تلك 

 .. وكان من بينهم أبو هريرة. وفود اليمنوكان من بني تلك الوفود 

الصحيحة ما يدل عىل أن األخبار كانت تصله عن غزوات  وقد ورد يف الروايات 

البخاري  ومنها ما رواه لنرصة املسلمني،  املسلمني مع املرشكني، ولكن مع ذلك مل حيرض

فقال   - يعني أن يقسم له  -وسأله  عنبسة بن سعيد: أن أبا هريرة أتى رسول اهلل عن 

فقال:   ( هذا قاتل ابن قوقل)  :ال تعطه، فقال أبو هريرة :بعض بني سعيد بن العاص
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ي  تنعي عىل امرءا أكرمه اهلل بيدي، ومنعه أن هيينن (1)واعجبا لو بر تدىل من قدوم الضأل)

  (2)(؟بيده

فهذا احلديث اخلطري ينبئ عن معان كثرية يف شخصية أيب هريرة، وأوهلا، وأخطرها  

ـ كام  أنه كان يسمع باإلسالم وبام يتعرض له املسلمون من صنوف األذى، ولكنه مل حيرض 

حتى فتحت خيرب، فجاء يطالب بقسمة  فعل الكثري من الصادقني من أمثال أيب ذر وغريه ـ 

 له فيها. 

مل يدافع عن أيب هريرة يف وجه ذلك الصحايب الذي   ومن املالحظ أن رسول اهلل 

راح يطعن فيه، كام فعل مع غريه من الصحابة، وهذا له داللته اخلاصة، التي سنعرفها من  

خالل هذه املفاتيح التي نحاول من خالهلا التعرف عىل شخصية أيب هريرة يف جانبها النفيس  

 بها الروائي. وأثرها عليها يف جان

ومن أهم ما قد يعذر أبا هريرة يف كل ما سنذكره هو قرص املدة التي صحب فيها  

كان قد أرسله إىل البحرين بعد   ، والتي مل تصل إىل السنتني، ألن رسول اهلل رسول اهلل 

 فرتة وجيزة من صحبته له. 

غزوات  باإلضافة إىل أن فرتة صحبته له كانت مزدمحة باألحداث كفتح مكة وال

املختلفة التي تلتها، كحنني وتبوك والطائف وغريها، باإلضافة إىل حجة الوداع.. وهي  

مثلام كان جيلس السابقون يف مكة   مجيعا مما ال تتيح له التفرغ واجللوس لرسول اهلل 

 
وقد روى من رأس ضأن، فمن رواه لوبر   (واعجًبا لوبر تدىل علينا من قدوم ضأن)قال ابن بطال يف رشحه للحديث:    (1)

بفتح الباء فمعناه أنه شبه أبا هريرة بالوبر الذى ال حطب له وال مقدار ؛ ألنه مل يكن ألبى هريرة عشرية وال قوم يمتنع هبم وال 

ومن  .ذكر الطربى أن أبا هريرة وأباًنا قدما عىل الرسول بخيرب ،ن سعيد وأبو هريرة طارئنييغنى ىف قتال وال لقاء عدو وكان اب

فأراد به ىف ضعف املنة وقلة   ،عن صاحب العني ،روى الوبر بإسكان الباء فمعناه أنه يشبهه بالوبر وهو دويبة عىل قدر السنور

 ([ 40/  5الغناء كالنسور ىف السباع ] رشح صحيح البخارى ـ البن بطال )

 . 395/ 7أورد البخاري القصة يف موضع متفرقة، انظر: فتح الباري:  (2)



14 

 

 تفرغا تاما.  املكرمة، والذين تفرغ هلم رسول اهلل 

فليس من  هلا تأثريها الكبري يف شخصية التلميذ،  -كام هو معلوم  -وفرتة التلمذة 

اكتفى باملدرسة االبتدائية، كمن أكمل دراسته إىل اجلامعة، وما بعد اجلامعة، وأبو هريرة مل  

يكن مستواه الدرايس إال كتلميذ ابتدائي أمام أولئك الصحابة السابقني الذين سبقوه  

 بمراحل دراسية كثرية. 

بل إن  .. الذي ال ينكره أحد هلا تأثريها فإن الشديدة  األحداث املختلفةمثل ذلك و

اهلل تعاىل فرق بني املؤمنني الذين أسلموا قبل صلح احلديبية، وبني من أسلموا بعدها، فقال:  

ِذيَن َأْنفَ ﴿ ُقوا ِمْن  اَل َيْسَتِوي ِمنُْكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأوَلئَِك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَّ

وأبو هريرة ـ لألسف ـ مل حيظ بكل ذلك، بل جاء يف الفرتة  ، [10]احلديد:  ﴾ َبْعُد َوَقاَتُلوا

 التي قوي فيها اإلسالم، ثم مل ينل من التلمذة إال مدة قصرية جدا، كام سنرى. 

عن خصائص شخصية أيب هريرة من الناحية    الفصل بناء عىل هذا سنتحدث يف هذا  

 ثارها عليه يف الناحية الروائية.  النفسة، ثم عن آ

  



15 

 

 جلانب النفيس يف شخصية أيب هريرة ا أوال ـ  

لعل من أهم املفاتيح الدالة عىل شخصية أيب هريرة انضاممه ألهل الصفة يف املدينة  

املنورة، عىل الرغم من كونه يف ذلك احلني كان شابا قادرا عىل العمل، ولكنه آثر أن يظل يف  

ل عىل موائدهم، ويتزلف إليهم لينال من طعامهم، وقد ظلت معه هذه  ضيافة املسلمني يأك

اخلصلة حتى آخر عمره عندما كان يؤثر مائدة معاوية املمتلئة بصنوف األطعمة عىل مائدة  

 عيل املمتلئة بكل ألوان الزهد والتقشف. 

كان أبو هريرة عىل فضله واختصاصه  )  وقد أشار الثعالبي إىل هذه اخلصلة فيه، فقال:

أكل التمر أمان من القولنج، ورشب  )فيقول: ، مزاحا أكوال وكان يدعى الطب بالنبي 

وأكل الرمان يصلح   ، العسل عىل الريق أمان من الفالج، وأكل السفرجل حيسن الولد

الكبد، والزبيب يشد العصب، ويذهب الوصب والنصب، والكرفس يقوى املعدة، والقرع  

يزيد يف اللب، ويرق البرشة، وأطيب اللحم الكتف وحوايش فقار العنق والظهر. وكان  

 (1)يديم أكل اهلريسة والفالوذج(

حرض الطعام، فبعثنا  النهدي قال: كنا مع أيب هريرة يف سفر فعثامن  وهكذا حدث أبو  

إىل أيب هريرة وهو يصيل، فجاء الرسول فذكر أنه صائم، فوضع الطعام ليؤكل، وجاء أبو  

هريرة وقد أكادوا يفرغون، منه فتناول فجعل يأكل، فنظروا إىل الرجل الذي أرسلوه إىل  

هريرة:  أيب هريرة، فقال: ما تنظرون إيل قد واهلل أخربن أنه صائم! قال: صدق. ثم قال أبو 

يقول: صوم، شهر الصرب وثالثة أيام من الشهر صوم الدهر. فأنا  سمعت رسول اهلل 

 .(2) ومفطر يف ختفيفه - عز وجل - صائم يف تضعيف اهلل

 
 . 87و 86ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب، ص  (1)

والبيهقى ىف   ،(6650، رقم 12/5وأبو يعىل )  ،(10673، رقم  2/513وأمحد )  ،(2393، رقم 315الطيالسى )ص    (2)

 (1/382وأبو نعيم ) ،(3574، رقم 3/290شعب اإليامن )
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عن نفسه ذلك يف روايات كثرية تستدعي منا مراجعة وحتليال  أبو هريرة وقد ذكر 

 اه.عميقا لنعرف حقيقته، وحقيقة املجتمع اإلسالمي كام كان ير

وعليه   ،كنا عند أبى هريرةومن تلك الروايات ما حدث به حممد بن سريين، قال: 

بخ بخ أبو هريرة يتمخط ىف الكتان، لقد رأيتنى   :فقال  ،فتمخط ،ثوبان ممشقان من كتان

إىل حجرة عائشة مغشيا عىل، فيجىء اجلائى فيضع   وإنى ألخر فيام بني منرب رسول اهلل 

 .(1) ويرى أنى جمنون، وما بى من جنون، ما بى إال اجلوعرجله عىل عنقى، 

 (2) عيل ثالثة أيام مل أطعم، فجئت أريد الصفة أيب هريرة قال: أتت ويف رواية عن 

فجعلت سقط. فجعل الصبيان يقولون: جن أبو هريرة. قال: فجعلت أنادهيم وأقول: بل  

أيت بقصعتني من ثريد. فدعا    أنتم املجانني، حتى انتهينا إىل الصفة. فوافقت رسول اهلل 

عليها أهل الصفة وهم يأكلون منها، فجعلت أتطاول كي يدعون، حتى قام القوم وليس  

فصارت لقمة، فوضعه عىل   يف القصعة إال يشء يف نواحي القصعة. فجمعه رسول اهلل 

 .(3)فوالذي نفيس بيده، ما زلت آكل منها حتى شبعت ،(كل، بسم اهلل )أصابعه فقال يل: 

بغري   فهاتان الروايتان، وغريها كثري، تصوران املجتمع املسلم يف عهد رسول اهلل 

الصورة التي صور هبا القرآن الكريم جمتمع املدينة، فقد قال تعاىل واصفا األنصار:  

بُّوَن َمْن َهاَجَر إَِليِْهمْ ﴿
ياَمَن ِمْن َقْبلِِهْم حُيِ اَر َواإْلِ ُءوا الدَّ ِذيَن َتَبوَّ َواَل جَيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم   َوالَّ

  َحاَجًة مِمَّا ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئَِك 

 [ 9]احلرش:   ﴾ ُهُم املُْْفلُِحونَ 

ني  وهي كذلك تصطدم مع تلك الروايات الكثرية التي تصور التضامن الشديد ب

 
 (7324) 9/128البخاري  (1)

 باملدينة من اجلهة الشاملية. الصفة موقع مظلل يف مؤخرة مسجد النبي  (2)

 (379/ 1رواه ابن حبان يف صحيحه، انظر: حياة الصحابة ) (3)
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أّن رجال أتى  املسلمني، ومن بينها هذه الصورة العظيمة التي ذكرها أبو هريرة نفسه، وهي 

  - أو يضيف   -من يضمّ ):  فبعث إىل نسائه فقلن: ما معنا إاّل املاء. فقال رسول اهلل    النّبّي  

،  فقال رجل من األنصار: أنا. فانطلق به إىل امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول اهلل    (هذا؟

فقالت: ما عندنا إاّل قوت صبيان. فقال: هّيئي طعامك وأصبحي رساجك ونّومي صبيانك  

إذا أرادوا عشاء، فهّيأت طعامها وأصبحت رساجها ونّومت صبياهنا، ثّم قامت كأهّنا تصلح  

،  رساجها فأطفأته فجعال يريانه أهّنام يأكالن فباتا طاويني فلاّم أصبح غدا إىل رسول اهلل 

َوُيْؤثُِروَن َعىل َأْنُفِسِهْم َوَلْو  ﴿: فأنزل اهلل -أو عجب من فعالكام -ضحك اهلل الّليلة )فقال: 

 (1) ([9]احلرش: ﴾ كاَن هِبِْم َخصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأولئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ 

ة نزلوا  قال: )ملا قدم املهاجرون املدين ف  ،أنس بن مالكومنها هذه الصورة التي رواها  

عىل األنصار يف دورهم فقالوا: يا رسول اهلل ما رأينا مثل قوم نزلنا عليهم أحسن مواساة يف  

ولقد خشينا أن يكونوا   ، وكفونا املؤنة ، لقد أرشكونا يف املهنأ ،وال أبذل يف كثري منهم  ، قليل

 (2) م(كال ما دعوتم اهلل هلم وأثنيتم به عليه):  فقال رسول اهلل  ،ذهبوا باألجر كله 

ومنها تلك الصورة العظيمة التي رسمت جمتمع األنصار رسام مجيال حقيقا بذلك  

عبد الرمحن بن عوف ملا قدم املدينة  الثناء العظيم الذي ذكره اهلل تعاىل، وهي ما روي أن 

فعرض عليه أن يناصفه ماله، فقال له:   ،بينه وبني سعد بن الّربيع األنصارّي  آخى النّبّي 

 (3)  (...لك يف أهلك ومالك دّلون عىل الّسوق  بارك اهلل

وهذه الصورة اجلميلة ال ختتص بسعد بن الربيع فقط، بل تضم أيضا عبد الرمحن بن  

عوف الذي آثر العمل والكسب عىل أن يظل عبئا عىل إخوانه من األنصار.. وهو ما مل يفعله  

 
 (3798بخاري )رواه ال (1)

 ( 290/ 5رواه الضياء يف املختارة ) (2)

 (2048رواه البخاري ) (3)
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ع أنه هو نفسه من روى قوله  أبو هريرة عىل الرغم من شبابه، وقوته، وقدرته عىل العمل، م 

  :  ألن يأخذ أحدكم أحبال، فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكّف اهللّ هبا وجهه خري من(

  (1)أن يسأل النّاس أعطي أم منع(

كان قد أشاع بني أصحابه حرمة السؤال، والنظر ملا يف أيدي الناس،    ومع أن النبي  

 بل كان يبايعهم عىل ذلك. 

من يكفل يل أن ال يسأل الناس شيئًا وأتكفل له  ) قال:  ثوبان أن رسول اهلل فعن 

 . (2) ، فقال ثوبان: أنا، فكان ال يسأل أحدًا شيئاً (باجلنة

تسعة أو ثامنية أو سبعة،    سول اهلل  عن عوف بن مالك األشجعي قال: كنا عند رو

فقال: أال تبايعون رسول اهلل، وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول اهلل، ثم  

قال: أال تبايعون رسول اهلل، فقلنا: قد بايعناك يا رسول اهلل، ثم قال: أال تبايعون رسول اهلل،  

اهلل فعالم نبايعك؟ قال: عىل أن تعبدوا اهلل  قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول 

وال ترشكوا به شيئًا، والصلوات اخلمس، وتطيعوا، وأرس كلمة خفية وال تسألوا الناس  

 .(3)شيئًا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فام يسأل أحدًا يناوله إياه

جة من أيب هريرة  عن السؤال من هو أشد حا هنى  باإلضافة إىل ذلك، فإن النبي 

أّن رجال  الصحيح  احلديث  نفسه، بل راح يبيع له ما عنده حتى يكفه عن سؤال الناس، ففي  

يسأله، فقال: )أما يف بيتك يشء؟( قال: بىل، حلس نلبس بعضه   من األنصار أتى النّبّي 

اهللّ  ونبسط بعضه، وقعب نرشب فيه من املاء، قال: )ائتني هبام( فأتاه هبام، فأخذمها رسول 

   بيده، وقال: )من يشرتي هذين؟( قال رجل: أنا آخذمها بدرهم، قال: )من يزيد عىل

 
 رواه البخاري. (1)

يف الزكاة، باب فضل من ال يسأل  96/  5( يف الزكاة، باب كراهية املسألة، والنسائي 1643رواه أبو داود رقم )  (2)

 .الناس شيئا 

 (2367) 3/97: رواه مسلم  (3)
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درهم؟(. مّرتني أو ثالثا. قال رجل: أنا آخذمها بدرمهني، فأعطامها إّياه، وأخذ الّدرمهني  

وأعطامها األنصارّي، وقال: )اشرت بأحدمها طعاما فانبذه إىل أهلك، واشرت باآلخر قّدوما  

عودا بيده ثّم قال له: )اذهب فاحتطب وبع، وال   به( فأتاه به، فشّد فيه رسول اهللّ فأتني 

أرينّك مخسة عرش يوما( فذهب الّرجل حيتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عرشة دراهم،  

: )هذا خري لك من أن َتيء  فاشرتى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول اهللّ 

قيامة، إّن املسألة ال تصلح إاّل لثالثة: لذي فقر مدقع، أو لذي  املسألة نكتة يف وجهك يوم ال

  (1)غرم مفظع، أو لذي دم موجع(

مل يتعامل مع أيب هريرة بمثل هذه   فهذه األحاديث مجيعا تشري إىل أن رسول اهلل 

املعاملة، تأليفا لقلبه، ألنه قدم املدينة بسبب جوعه وفقره، وكان يطلب أن حيصل ما  

يسأل املسلمني، واستضافه مع أهل الصفة يف املسجد،   ذلك تركه رسول اهلل يسدمها، فل

مع أن الضيافة ال تصح بعد ثالثة أيام، وكان أول ما طلبه عند حضوره خيرب هو أن يعطيه  

 سهمه فيها. 

وهكذا نرى أحاديث أيب هريرة تتناقض متاما مع تلك الصورة اجلميلة التي نسمع  

ثار والكرم وكل معان املروءة.. ويستحيل  هبا عن جمتمع الصحابة، املجتمع املمتلئ باإلي

عىل جمتمع يتصف هبذا أن يرتك امرؤا يصل به اجلوع إىل تلك احلالة التي وصفها، ثم ال  

 يدركه. 

فنحن هنا بني حمذورين كالمها مر، فإما أن نصدق أبا هريرة، ونكذب تلك الصورة  

احلديث والسرية، أو أن نكذب  اجلميلة التي ذكرها القرآن الكريم، والتي نقرأ عنها يف كتب  

أبا هريرة، وكيف نكذبه، وما ذكره نجده يف صحيح البخاري وغريمها، ويف أعىل درجات  

 
  2198وابن ماجة:  1641( وأبو داود 12158) 114/ 3( و11991) 3/100( ويف 11990) 100/ 3أمحد  (1)

 . 7/259والنسائي  1218والرتمذي: 
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 الصحة كام يذكرون. 

كنت امرأ مسكينا ألزم  وقد ذكر أبو هريرة دور اجلوع يف حرصه عىل العلم، فقال: )

 (1) (عىل ملء بطني رسول اهلل 

واهلل إن كنت ألعتمد بكبدي عىل األرض من  ) : وقال ـ يصف حادثة من احلوادث ـ

اجلوع، وإن كنت ألشد احلجر عىل بطني من اجلوع. ولقد قعدت يوما عىل طريقهم الذي  

خيرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب اهلل ما سألته إال ليستتبعني فلم يفعل،  

با هريرة( قلت له: لبيك يا  فعرف ما يف وجهي وما يف نفيس، فقال: )أ، فمر أبو القاسم 

واستأذنت فأذن يل؛ فوجدت لبنا يف قدح. قال: )من أين لكم   ،رسول اهلل، فقال: )احلق( 

. قال: )أبا هر( قلت: لبيك يا رسول  - أو آل فالن  - هذا اللبن؟( فقالوا: أهداه لنا فالن 

اإلسالم، مل  وأهل الصفة أضياف  -قال:  .يل(  اهلل، قال: )إنطلق إىل أهل الصفة فأدعهم 

هدية أصاب منها وبعث إليهم منها، وإذا   يأووا إىل أهل وال مال، إذا جاءت رسول اهلل 

. قال: وأحزنني ذلك وكنت أرجو أن  - جاءته الصدقة أرسل هبا إليهم ومل يصب منها 

أصيب من اللبن رشبة أتقوى به بقية يومي وليلتي. وقلت: أنا الرسول، فإذا جاء القوم  

ذي أعطيهم؛ وقلت: ما يبقى يل من هذا اللبن؟ ومل يكن من طاعة اهلل وطاعة  كنت أنا ال

رسوله بد. فانطلقت فدعوهتم، فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن هلم، فأخذوا جمالسهم من البيت.  

ثم قال: )أبا هر، خذ فأعطهم( فأخذت القدح فجعلت أعطيهم، فيأخذ الرجل القدح  

فأخذ  ،  تيت عىل آخرهم، ودفعت إىل رسول اهلل  فيرشب حتى يروى ثم يرد القدح، حتى أ

رأسه ونظر إيل وتبسم وقال: )أبا هر( قلت:   القدح فوضعه يف يده بقي فيه فضلة ثم رفع 

فقلت؛ صدقت يا رسول اهلل، قال: )فاقعد  .لبيك رسول اهلل، قال: )بقيت أنا وأنت(

قول يل: )إرشب(،  فرشبت؛ فام زال ي  ،فارشب( قال: فقعدت فرشبت، ثم قال يل: )رشب(

 
 (118) 1/40:  رواه البخاري (1)
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  ، فأرشب حتى قلت: ال والذي بعثك باحلق، ما أجد له يف مسلكا قال: )ناولني القدح(

 .(1)فرددت إليه القدح فرشب من الفضلة

كنت من أهل الصفة فظللت صائام  وقال يصف حادثة أخرى من حوادث جوعه: )

ان  م، وكقىض حاجتى، فجئت وقد أكل الطعا طلقت ألفأمسيت وأنا أشتكى بطني، فان

فقيل ىل، اذهب إىل   ؟، وقلت: إىل من أذهب(2)هل الصفةأغنياء قريش يبعثون بالطعام أل

عمر بن اخلطاب، فأتيته وهو يسبح بعد الصالة، فانتظرته فلام انرصف دنوت منه، فقلت:  

أقرئنى ! وما أريد إال الطعام ! قال: فأقرأن آيات من سورة آل عمران، فلام بلغ أهله دخل  

 (3) ( وتركني عىل الباب، فأبطأ فقلت ينزع ثيابه ! ثم يأمر ىل بطعام ! فلم أر شيئا 

عتمد بكبدي  واهلل الذى ال إله إال هو، إن كنت أل وقال يف وصف حادثة أخرى: 

رض من اجلوع، وإن كنت الشد احلجر عىل بطني من اجلوع، ولقد قعدت يوما عىل  عىل األ

طريقهم الذى خيرجون منه من املسجد، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب اهلل وما سألته  

ومل يفعل ثم مر عمر بى فسألته عن آية من كتاب اهلل ما سألته إال  فمر  - إال )ليشبعني( 

  (4) ل(ليشبعني فلم يفع 

ويف هذه األحاديث إهانة كبرية لكبار الصحابة السابقني، فهو يصور ال مباالهتم  

بجوعه وفقره، وحجره املعصب عىل بطنه، مع كونه من املسلمني اجلدد الذين حيرصون  

 وهبم بكل ما يتطلبه التثبيت من واجبات. عىل تثبيت اإليامن يف قل

وقد جر ذلك االهتامم الشديد من أيب هريرة بحاجاته الشخصية إىل تصنيف  

ما احتذى النعال،  الصحابة بحسب اهتاممهم به ـ ال بحسب واقع احلال ـ فقد كان يقول: ) 

 
 (6246) 8/67: البخاري (1)

 يف هذا القول غمز كبري لألنصار، ألن معاوية والفئة الباغية كان له موقف سلبي منهم. (2)

 . 1/378أبو نعيم يف احللية:  (3)

 رواه البخاري. (4)
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 (1) (البأفضل من جعفر بن أبى ط  -   بعد رسول اهلل    - وال ركب املطايا وال وطئ الرتاب  

كى ينقلب   - هي معى  -كنت أستقرئ الرجل اآلية وقد ذكر سبب ذلك، فقال: )  

كان ينقلب بنا فيطعمنا   -جعفر بن أبى طالب    - بى فيطعمني، وكان أخري الناس للمسكني  

وكنت إذا سألت جعفرا عن آية مل جيبنى حتى يذهب إىل  ): ، وقال(2) (ما كان يف بيته 

 (3) منزله(

وان كنت ألزمه بشبع   كثر أبو هريرة عىل رسول اهلل أإن الناس يقولون )قال: و

بطني حتى ال أكل اخلمري وال ألبس وال خيدمني فالن وفالنة وكنت ألصق بطني باحلصباء  

خري الناس  أمن اجلوع، وكنت استقرئ الرجل اآلية هي معي كي ينقلب يب فيطعمني، وكان  

 (4)  (.. قلب بنا فيطعمنا ما كان يف بيتهللمساكني جعفر بن أيب طالب كان ين

ولو طبقنا املقاييس السلفية عىل هذه املقولة من أيب هريرة العتربناه مبتدعا، فهم  

وال يفضل  ،  سئل عن رجل ذكر أنه حيب أصحاب رسول اهلل  أنه  اإلمام أمحد  يروون عن  

 (5)  اخللفاء(بعضهم عىل بعض، فقال: )السنة أن يفضل أبا بكر وعمر وعثامن وعيل من 

  -: )وأفضل الصحابة، بل أفضل اخللق بعد األنبياء مقررا لذلكابن كثري وقال 

: أبو بكر الصديق ثم من بعده عمر بن اخلطاب ثم عثامن بن عفان ثم عيل  -عليهم السالم 

وهلذا قال الدارقطني: من قدم عليا عىل عثامن فقد أزرى باملهاجرين  .. بن أيب طالب

 (6) واألنصار(

 
 .   3764( والرتمذي: 9342) 2/413أمحد رواه  (1)

 رواه البخاري. (2)

 رواه الرتمذي. (3)

 رواه البخاري. (4)

 (372/ 2رواه اخلالل يف )السنة( ) (5)

 (183الباعث احلثيث )ص:  (6)
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يمكننا أن  املوجز لبعض النواحي الشخصية املتعلقة بأيب هريرة بعد هذا العرض 

 ه حمط اهتامم من لدن معاوية والفئة الباغية، ومها:  ا نرى صفتني كبريتني وخطريتني جعلت

 إظهار نفسه أكثر ذكاء ووالء منهم.  عىل لصحابة، وحرصه كبار اـ مزامحته ل 1

 حتقيق أكرب ما استطاع من مكاسب دنيوية. حرصه عىل  ـ  2

 وقد كان لكال الصفتني أثره اخلطري عىل اجلانب الروائي يف شخصيته. 

 وسنحاول يف هذا املبحث أن نذكر أدلة ذلك، كام وردت به الروايات املعتمدة. 

 مزامحة كبار الصحابة: ـ    1

تكلف حتليل أو تأويل حتى نكتشف دعاوى أيب هريرة املتعلقة   ال نحتاج إىل 

 .بصحبته، والتي يزعم فيها أنه نال احلظ األوفر من القرب واخللة فيها من رسول اهلل 

ولعل أكرب ما يدل عىل ذلك هو تلك العبارات التي يصدر هبا أحيانا حديثه، وقد  

وكان يسء   ،قال خلييل وسمعت خلييل  : لملا سمع عيل أبا هريرة يقو ) :ابن قتيبة قال فيها 

  (1) متى كان خليلك()  : قال  ،الرأي فيه 

ما رواه العقييل  ومما يدل عىل صحة هذا اخلرب عن اإلمام عيل، وموقفه السلبي منه 

حدثنا حييى بن املغرية قال حدثنا أبو زهري قال حدثنا األعمش عن أيب  ) عن الوراميني قال:  

وذكر   ،من أحدث حدثا أو آوى حمدثا )قال:  صالح وأيب رزين عن أيب هريرة عن النبي 

  : قال أبو زهري  ،وذكر يف آخره كالما أليب هريرة يف عيل وكالما لعيل يف أيب هريرة  ،احلديث

  : املغرية بن سعيد فلام بلغ قول أيب هريرة يف عيل قال  فحدث األعمش هبذا احلديث وعنده

فقال األعمش:    : قال  ، (صدق عيل )  : فلام بلغ قول عيل يف أيب هريرة قال  ، (كذب أبو هريرة )

 
 49 -48تأويل خمتلف احلديث ص  (1)
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  (1) وغضب هذا فقاله( ،ولكن غضب هذا فقال  ،صدق عيل وكذب أبو هريرة ال)

ناقب أيب هريرة أكرب دليل  وما لنا نذهب بعيدا، والرواية التي يتشبث هبا السلفية يف م

عىل ذلك، فهم يرووهنا بفخر، وال يعملون عقوهلم ليعلموا ما حتمله من طعون يف كبار  

 الصحابة وصغارهم. 

إنكم تقولون: إن أبا هريرة  )هريرة قال:  عن أيب  وغريمها  فقد روى البخاري ومسلم  

ر ال حيدثون عن  ، وتقولون: ما بال املهاجرين واألنصا يكثر احلديث عن رسول اهلل 

بمثل حديث أيب هريرة؟ وإن إخويت من املهاجرين كان يشغلهم الصفق   رسول اهلل 

عيل ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا.    باألسواق، وكنت ألزم رسول اهلل

وكان يشغل إخوان من األنصار عمل أمواهلم، وكنت امرأ مسكينا من مساكني الصفة،  

 (2)  (ينسونأعي حني 

فهذا احلديث اخلطري املتفق عىل صحته يرويه السلفية يف مناقب أيب هريرة، ولو عقلوا  

الستدلوا به عىل مثالبه.. فهو يرسم صورة سيئة للمهاجرين واألنصار، وانشغاهلم عن  

 بالتجارة والعمل. رسول اهلل 

التعاليم املقدسة    أنه لواله لضاعت كل تلكـ  قصد أو مل يقصد  ـ  وهو يبني يف احلديث  

 أن يبلغها لألمة.  التي كلف رسول اهلل 

 
[ عن شيخه األسكايف   76ص    ،4وقد ذكر ابن أيب احلديد اخلرب يف ]رشحه عىل هنج البالغة: ج   ،179ص    4الضعفاء ج  (1)

فلام رأى كثرة من استقبله  ،ملا قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام اجلامعة جاء إىل مسجد الكوفة :وروى األعمش قال :قال

وأحرق  ،أتزعمون أن أكذب عىل اهلل وعىل رسوله ،يا أهل العراق :وقال ،ثم رضب صلعته مرارا ،من الناس جثا عىل ركبتيه

ل نبي حرما وإن حرمي باملدينة ما بني عري إىل ثور فمنا حدث فيها )إن لك :يقول واهلل لقد سمعت رسول اهلل  ،نفيس بالنار

فلام بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وواله إمارة    ،وأشهد باهلل أن عليا أحدث فيها(  ،حدثا فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني

 املدينة.

 . 7/166( ومسلم: 118) 1/40( والبخاري: 7273) 2/240( وأمحد: 1142رواه احلميدي ) (2)
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إنك  يف بعض األحاديث، وقالت:  زوج رسول اهلل عائشة بل إنه عندما عارضته 

يا أمه! طلبتها وشغلك عنها املرآة  ، قال هلا: )حديثا ما سمعته منه  لتحدث عن النبي 

 (1)  (واملكحلة وما كان يشغلني عنها يشء!

قلت: يا  ما رواه البخاري عنه، قال: بل إنه يرصح بذلك يف مواضع أخرى، ومنها 

لقد ظننت يا أبا هريرة أال  ) :  قال فرسول اهلل، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 

يسألني عن هذا احلديث أحد أول منك ملا رأيت من حرصك عىل احلديث. أسعد الناس  

 (2) (إال اهلل خالصا من قبل نفسه  بشفاعتي يوم القيامة من قال: ال

ففي هذا احلديث يضع أبو هريرة نفسه يف املحل األول من الصحابة احلريصني عىل  

تعلم أحكام الدين، مع كونه ـ كام ذكرنا ـ جاء متأخرا جدا، ويف فرتة مليئة باألحداث  

أن املهاجرين   اخلطرية التي مرت هبا الدعوة اإلسالمية، والتي دلت الوقائع التارخيية عىل 

 من ظله.  واألنصار كانوا ألصق فيها برسول اهلل 

خصه   ومل يكتف أبو هريرة بكل تلك الدعاوى، بل راح يزعم أن رسول اهلل 

بأرسار كثرية ال يعلمها باقي الصحابة، وقد عرب عن ذلك بقوله ـ يف احلديث الذي رواه  

وعاءين، فأما أحدمها: فبثثته فيكم، وأما اآلخر: فلو    حفظت من رسول اهلل  ):  ـالبخاري  

 (3)  (بثثته قطع هذا البلعوم

لو أنبأتكم بكل ما أعلم لرمان الناس  وورد يف روايات أخرى أقل صحة قوله: )

لو حدثتكم بكل ما يف جوىف لرميتمون  ) ، وىف رواية: (باخلرف، وقالوا أبو هريرة جمنون

ولو   ، مخسة أجربة، فأخرجت منها جرابني ن رسول اهلل حفظت م (، ويف رواية: ) بالبعر

 
 (278/ 2الطبقات الكربى ) (1)

 (1/35(، والبخاري )2/373رواه أمحد ) (2)

 193و 192/  1رواه البخاري  (3)
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 (1) (أخرجت الثالث لرمجتمون باحلجارة

بميزة كان يدخرها له من  خصه  ومل يكتف بذلك أيضا، بل زعم أن رسول اهلل 

بقوله ـ يف تعليل   ها وقد عرب عنليحفظ له سنته ما ظهر منها وما بطن،  دون الصحابة مجيعا، 

إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى   يف حديث حيدثه: وقد قال رسول اهلل )..  :كثرة رواياته ـ

أقيض مقالتي ثم جيمع إليه ثوبه إال وعى ما أقول. فبسطت نمرة عيل، حتى إذا قىض رسول  

 (2) (تلك من يشء  مقالته مجعتها إىل صدري، فام نسيت من مقالة رسول اهلل  اهلل 

فهذا احلديث املتفق عىل صحته ال يقل خطرا عن األحاديث السابقة، وأول ما يشد  

االنتباه فيه هو تلك الربودة التي يصور هبا أبو هريرة الصحابة، وعدم َتاوهبم مع طلب  

أن يبني أنه وحده الذي بادر    ىعىل الرغم من ذلك الرتغيب العظيم.. وال ينس   رسول اهلل  

 وز بتلك الذاكرة العجيبة التي حرم منها كل الصحابة. ليف  ألمر رسول اهلل 

ومثل هذا ذلك احلديث الذي أشاعته الفئة الباغية لتبني أن أبا هريرة هو راوية  

ليحفظ لألمة أمر دينها، ففي   اإلسالم األكرب، وأنه حظي بدعوة خاصة من رسول اهلل 

فإن بينام أنا  ،عليك بأيب هريرة : فقال له زيد ،أن رجاًل جاء إىل زيد بن ثابت فسأله احلديث 

حتى جلس   إذ خرج علينا رسول اهلل  ،ندعو اهلل ونذكره ،وأبو هريرة وفالن يف املسجد

  فجعل رسول اهلل  ،قال زيد فدعوت أنا وصاحبي .عودوا للذي كنتم فيه : إلينا فقال

وأسألك علاًم   ، صاحبايمثل ما سأل  إن أسألك : ودعا أبو هريرة فقال ، يؤّمن عىل دعائنا 

 (3) سبقكم هبا الغالم الدويس(  :فقال ،ال ُينسى

خصه من دون الصحابة، وخصوصا الفقراء منهم،   بل إنه يدعي أن رسول اهلل 

 
 ( 278/ 2الطبقات الكربى ) :انظر هذه الروايات يف  (1)
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بتمرات،   أتيت النبي ): قوله ه الرتمذي عنفقد روى بكيس عجيب من الطعام ال ينفذ، 

هن، ثم دعا يل فيهن بالربكة، وقال:  يا رسول اهلل: ادع اهلل فيهن بالربكة، فضم :فقلت

)خذهن واجعلهن يف مزودك هذا، أو يف هذا املزود، كلام أردت أن تأخذ منه شيئًا، فأدخل  

  ، ذكر أبو هريرة أنه ظّل يأكل من ذلك التمر زمانًا طوياًل ، وقد  ( فيه يدك، فخذه وال تنثره نثرا

 .(1)واستمّر حتى يوم مقتل عثامن

خصه بمزايا مل خيص هبا أقاربه وعشريته، فقد   بل إنه فوق ذلك كله يدعي أنه 

قال: كنت أدعو أمي إىل اإلسالم وهي مرشكة، فدعوهتا يوما، فأسمعتني  روي عنه قوله: 

وأنا أبكي، قلت: يا رسول اهلل، إن كنت  ما أكره، فأتيت رسول اهلل  يف رسول اهلل 

فدعوهتا فأسمعتني فيك ما أكره، فادع اهلل أن هيدي أم أيب   أدعو أمي إىل اإلسالم فتأبى،

،  فخرجت مستبرشا بدعوة النبي  (، اللهم اهد أم أيب هريرة): هريرة. فقال رسول اهلل 

فلام جئت فرصت إىل الباب، فإذا هو جماف، فسمعت أمي خشفة قدمي فقالت: مكانك يا  

رعها، وعجلت عن مخارها،  أبا هريرة، وسمعت خضخضة املاء، فاغتسلت ولبست د

ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدا عبده  

فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال: قلت: يا رسول    ورسوله. قال: فرجعت إىل رسول اهلل  

قال: قلت:  اهلل، أبرش، قد استجاب اهلل دعوتك وهدى أم أيب هريرة. فحمد اهلل وقال خريا.  

يا رسول اهلل، ادع اهلل أن حيببني أنا وأمي إىل عباده املؤمنني وحيببهم إلينا. قال: فقال رسول  

وأمه إىل عبادك املؤمنني، وحبب إليهام    -يعنى أبا هريرة    -اللهم حبب عبيدك هذا  ):  اهلل  

 .(2) فام خلق مؤمن يسمع يب وال يران إال أحبني (، املؤمنني

عجيب املمتلئ بالدعاوى يتلقاه السلفية بكل رسور، يف نفس  وهذا احلديث ال

 
 . 3839 :( والرتمذي8613) 2/352أمحد رواه  (1)
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، والذي قىض حياته كلها دفاعا الوقت الذي يزعمون فيه أن أبا طالب عم رسول اهلل 

كام حظيت    عنه، والقى يف ذلك كل الشدائد، مل حيظ بذلك احلنان والعطف من رسول اهلل  

،  هلا باهلداية عىل رغمها من سبها له  دعا  أم أيب هريرة، حيث أنه يزعم أن رسول اهلل 

 واستجاب اهلل له، بينام مل يدعو لعمه، أو مل يستجب اهلل له. 

وهو فوق ذلك كله يزعم أنه دعي له بأن يصري حمبوبا للمؤمنني، هو وأمه، وأن كل  

من سمع به أحبه يف نفس الوقت الذي ترد فيه الروايات الكثرية عن ذلك البغض الشديد  

خمربا عن ذلك:   حتى قال ابن تيميةاإلمام عيل ـ عدو الفئة الباغية األول ـ ض له الذي تعر 

أن اهلل قد أخرب أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصاحلات ودا. وهذا وعد منه صادق.  )..  

ريض اهلل عنهم    - ومعلوم أن اهلل قد جعل للصحابة مودة يف قلب كل مسلم، ال سيام اخللفاء  

فإن عامة الصحابة والتابعني كانوا يودوهنام، وكانوا خري القرون.    ;بكر وعمر  ، ال سيام أبو  -

ويسبونه ويقاتلونه،   ومل يكن كذلك عيل، فإن كثريا من الصحابة والتابعني كانوا يبغضونه 

وأبو بكر وعمر قد أبغضهام وسبهام الرافضة والنصريية والغالية واإلسامعيلية. لكن معلوم  

ك أفضل وأكثر، وأن الذين أبغضومها أبعد عن اإلسالم وأقل، بخالف  أن الذين أحبوا ذين

عيل، فإن الذين أبغضوه وقاتلوه هم خري من الذين أبغضوا أبا بكر وعمر، بل شيعة عثامن  

الذين حيبونه ويبغضون عليا، وإن كانوا مبتدعني ظاملني، فشيعة عيل الذين حيبونه ويبغضون  

كثر جهال وظلام. فعلم أن املودة التي جعلت للثالثة  عثامن أنقص منهم علام ودينا، وأ

 (1) (أعظم

 : الدنيا حرصه عىل  ـ    2

وهذا عىل خالف الصورة التي كان عليها الصحابة السابقون الكبار الذين وصفهم  

ِمَن املُْْؤِمننَِي ِرَجاٌل  ﴿اهلل تعاىل بكوهنم باعوا أنفسهم هلل، فال يريدون غريه، كام قال تعاىل:

 
 ( 137/ 7منهاج السنة النبوية ) (1)
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ُلوا َتْبِدياًل    ﴾ َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقىَض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينَْتظُِر َوَما َبدَّ

 [ 23]األحزاب: 

لكن أبا هريرة مل يكن ينظر إىل الدين هبذه الصفة، بل كان ينظر إىل ما حققه بسببه من  

قبل التدين وبعده، ولعل هذا هو الذي جعله   ة ه املاديتنيوية، ويقارن بني حالمكاسب د

خيتار صحبة معاوية والفئة الباغية معه عىل صحبة عيل ومن معه من السابقني من الصحابة،  

فقد كان ينظر إىل الدين باعتباره فرصة لتحقيق املكاسب، ال كونه حمال للبالء والتضحيات،  

ِذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعَلَم  أَ ﴿كام قال تعاىل:  ْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوملََّا َيْعَلِم اهللَُّ الَّ

ابِِرينَ   [142]آل عمران:   ﴾الصَّ

وهو عىل منرب   وقد عرب عن ذلك برصاحة يف روايات كثرية صحيحة، منها قوله 

طعمني  أاحلمد هلل الذي  ):  بتكليف من الفئة الباغيةاملدينة  عىل    ا أمريحني كان     رسول اهلل  

جريًا هلا بطعام بطني،  أ اخلمري، وألبسني احلرير؛ وزوجني بنت غزوان بعد ما كنت 

 (1)(فأرحلتني فأرحلتها كام أرحلتني

احلمد هلل الذي جعل الدين  )فلام سلم رفع صوته فقال:    ، صىل بالناس يوماً وروي أنه  

جريًا البنة غزوان عىل شبع بطنه ومحولة  أماما، بعد ان كان إقوامًا، وجعل أبا هريرة 

 (2)(رجله

وكان كثريا ما يذكر بفخر كيف حتول من ماضيه املمتلئ بالفقر إىل حارضه اجلديد  

ًا لبرسة بن  جريأ نشأت يتيام، وهاجرت مسكينًا، وكنت املمتلئ بالغنى، ومن ذلك قوله: )

حدوا اذا ركبوا فزوجنيها اهلل،  أ خدم اذا نزلوا، وأ غزوان بطعام بطني، وعقبة رجيل، فكنت 

 
 . 1/384أبو نعيم يف احللية:  (1)

 . 1/379أبو نعيم يف احللية: (2)



30 

 

 (1) (ماما إ فاحلمد هلل الذي جعل الدين قواما، وجعل أبا هريرة 

ذا هو أبو  إفلحقته ف ،ذا رجل يكرب إسري يف الليل فأقال مضارب بن جزء: كنت و

ان كنت اجريًا لبرسة بنت غزوان بطعام بطني؛   اهلل عىل هريرة، فقلت: ماهذا؟. قال: اشكر 

فكنت إذا ركبوا سقت هبم، وإذا نزلوا خدمتهم واآلن تزوجتها فأنا األن اركب، فاذا نزلت  

وكانت اذا اتت عىل مكان سهل نزلت فقالت: ال اريم حتى َتعل يل عصيدة، فها ،  خدمتني

 .(2) اريم حتى َتعيل يل عصيدةاناذا إذا اتيت عىل نحو من مكاهنا قلت هلا: ال 

كريت نفيس من ابنة غزوان عىل الطعام بطني وعقبة رجيل قال:  كان يقول: أو

ن  أورد حافيًا، فلام كان بعد ذلك زوجنيها اهلل فكلفتها أ ركب قائاًم؛ وأن أفكانت تكلفني 

 (3) تورد حافية(  أن و ، تركب قائمة

استيعابه لقيم اإلسالم، وأخالقه العالية،  وهذا املوقف إن صح عنه يدل عىل عدم 

وإال كيف يتحدث عمن صارت زوجته هبذه الطريقة، ثم كيف يرَض أن يترصف معها  

 بمثل ما كانت تترصف به معه؟

ولذلك فإن املشكلة مع أيب هريرة ال تتعلق برواياته فقط، وإنام تتعلق أيضا بسلوكاته  

، والتي  ك القيم النبيلة التي جاء هبا رسول اهلل التي أرادت الفئة الباغية أن تنسخ هبا تل

مثلها السابقون الصادقون من الصحابة، لتجعل أبا هريرة هو نموذجهم ال عامرا وبالال  

وأبا ذر وغريهم من الذين ضحوا بكل يشء يف سبيل اهلل، ومثلوا القيم اإلسالمية بأرقى  

 درجاهتا. 

كان يترصف ترصفات غريبة   الفة معاوية أيام واليته عىل املدينة يف خوقد روي أنه 
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تلفت االنتباه إليه، وهم حيملوهنا عىل تواضعه، ولكنها قد حتمل عىل حمامل أخرى، ومنها  

حممد بن زياد قال: كان مروان ـ أيام واليته عىل املدينة يف خالفة معاوية ـ يستخلف  ما رواه 

ق خلوا الطريق قد جاء األمري قد  أبا هريرة عىل املدينة فيرضب برجليه فيقول: خلوا الطري

 .(1)جاء االمري ـ يعني نفسه

أيب رافع قال: كان مروان يستحلف أبا هريرة عىل املدينة فريكب محارًا قد شّد  وعن 

عليه برذعة ويف رأسه خلبة من ليف فيسري فيلقى الرجال فيقول: الطريق! قد جاء األمري!  

يل لعبة الغراب فال يشعرون بيشء حتى يلقى  )قال(: وربام أتى الصبيان وهم يلعبون بالل

 .(2)نفسه بينهم، ويرضب برجليه

لكن املهم يف الوالية ليس يف التواضع أو اللعب مع الصبيان، وإنام يف حفظ األمانة،  

 وعدم االنجرار وراء مغرياهتا، وهذا ما افتقده أبو هريرة يف والياته املختلفة لألسف. 

الكبار، وبني أيب هريرة يف امتحان الوالية    سول اهلل  كمقارنة بسيطة بني تالميذ ر و

 واملنصب نكتشف الفرق الكبري بني الرتبية النبوية اخلالصة، وبني الرتبية املختلطة. 

عمر بن اخلطاب حني واله عىل البحرين سنة  فقد اتفق املؤرخون أليب هريرة أن 

 . انه عثامن بن أيب العاص الثقفيهـ، بلغته عنه أشياء ختل بأمانة الوايل، فعزله ووىل مك21

،  ويف هذا احلني   ، وهو مبلغ ضخم جدا يف ذلك احلني قدم بعرشة آالف فقد روي أنه  

لست بعدو  : ستأثرت هبذه األموال يا عدو اهلل وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرةا فقال له عمر: 

:  قال أبو هريرة: فمن أين هي لك؟  له عمر   قالفاهلل وعدو كتابه، ولكني عدو من عادامها،  

 .(3)خيل نتجت، وغلة رقيق يل، وأعطية تتابعت عيل 

 
 . 2/94رواه أمحد:  (1)
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بعثتني    :كيف وجدت اإلمارة يا أبا هريرة؟ قال )ويف رواية أن عمر قال أليب هريرة:  

عامئة ألف من البحرين، فقال: أظلمت أحدا،  وأنا كاره، ونزعتني وقد أحببتها، وأتاه بأرب

قال: ال، قال: أأخذت شيئا بغري حقه؟ قال: ال، قال: فام جئت به لنفسك؟ قال: عرشين  

ألفا، قال: من أين أصبتها؟ قال: كنت أَتر، قال: فانظر رأس مالك ورزقك فخذه واجعل  

 .(1)اآلخر يف بيت املال

سب فيها الظلم لعمر بن اخلطاب، بسبب  وهذه روايات خطرية جدا، ألنه إما أن نن 

أخذه مال امرئ مسلم بغري حق، وإما أن نقر بأن ما فعله كان عدال ومتناسبا مع السلوك  

الذي سلكه أبو هريرة، ويف هذه احلالة نحن مضطرون لإلقرار بأن تلمذة أيب هريرة لرسول  

 كبار الصحابة. التي متثلت يف   النبيلة  مل تكن كافية لتمأله بتلك القيم اهلل 

عمر    هسأل حني كان واليا عىل محص، وسعيد بن عامر  وكلنا نعرف ونردد بفخر قصة  

بن اخلطاب، فقال له: ما لك من املال؟ قال: سالحي وفريس وأبغل أغزو عليها، وغالم  

يقوم عيلَّ وخادم المرأيت، وسهم يعد يف املسلمني. فقال له عمر: ما لك غري هذا؟ قال:  

ا كثري. فقال له عمر: فلَم حيبك أصحابك؟ قال: أواسيهم بنفيس، وأعدل  حسبي هذا، هذ

عليهم يف حكمي. فقال له عمر: خذ هذه األلف دينار فتقوَّ هبا. قال: ال حاجة يل فيها، أعط  

، ثم إن   من هو أحوج إليها مني. فقال عمر: عىل رسلك حتى أحدثك ما قال رسول اهلل

ل اهلل عرض عيلَّ شيًئا فقلت مثل الذي قلت، فقال  شئت فاقبل وإن شئت فدع: إن رسو

من أعطي شيًئا من غري سؤال وال استرشاف نفس، فإنه رزق من اهلل فليقبله  )رسول اهلل: 

فقال الرجل: أسمعت هذا من رسول اهلل؟ قال: نعم. فقبله الرجل ثم أتى امرأته  (،  وال يرده

فإن شئت أن نعطيه من يتجر لنا به ونأكل   فقال: إن أمري املؤمنني أعطانا هذه األلف دينار،

الربح ويبقى لنا رأس مالنا، وإن شئت أن نأكل األول فاألول. فقالت املرأة: بل أعطه من  
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يتجر لنا به ونأكل الربح، ويبقى لنا رأس املال. قال: ففرقيه رصًرا. ففعلت، فجعل كل ليلة  

لرجل إال يسرًيا حتى تويف، فأرسل  خيرج رصة فيضعها يف املساكني ذوي احلاجة، فلم يلبث ا

عمر يسأل عن األلف، فأخربته امرأته بالذي كان يصنع، فالتمسوا ذلك فوجدوا الرجل  

 .(1)قدمها لنفسه، ففرح بذلك عمر ورُسَّ وقال: يرمحه اهلل، إن كان الظن به كذلك

محص، وبقى  بن سعد الذي كان عامال عىل  عمري  ما ذكره املؤرخون عن  وكلنا نعرف  

باملدينة أي رسالة، فأرسل إليه عمر ليأيت إليه، وجاء  عمر  فيها عاًما كامال دون أن يرسل إىل  

عمري وشاهده الناس، وهو يدخل املدينة وعليه آثار السفر، وهو حيمل عىل كتفيه جراًبا  

 يد من التعب واجلهد. وقصعة )وعاء للطعام( وقربة ماء صغرية، ويميش يف بطء شد

وملا وصل إىل عمر بن اخلطاب قال له: السالم عليك يا أمري املؤمنني، فرد عمر  

السالم ثم قال له: ما شأنك يا عمري؟ فقال عمري: شأن ما ترى، ألست تران صحيح البدن،  

طاهر الدم، معي الدنيا؟ فقال عمر: وما معك؟ قال عمري: معي جرايب أمحل فيه زادي،  

َعتي آكل فيها وأغسل فيها رأيس، وإداويت أمحل فيها وضوئي ورشايب، وعصاي أتوكأ  وَقْص 

عليها، وأجاهد هبا عدًوا إن َعَرض )ظهر(، فواهلل ما الدنيا إال َتبٌع ملتاعي. فقال عمر: أجئت  

فقال عمر: َأَومَلْ ََتْد من يعطيك دابة تركبها؟ قال عمري: إهنم مل   ماشًيا؟ قال عمري: نعم. 

علوا، وإن مل أسأهلم. فقال عمر: فامذا عملت فيام عهدنا إليك به؟ قال عمري: أتيت البلد  يف

الذي بعثتني إليه، فجمعت ُصَلَحاء أهله، ووليُتهم َجباَية فيئهم )مجع صدقاهتم( وأمواهلم،  

  ؟ حتى إذا مجعوها وضعتها، ولو بقى لك منها يشء ألتيتك به، فقال عمر: فام جئتنا بيشء

دوا لعمري عهًدا، ولكن عمرًيا رفض وقال يف استغناء عظيم:  فقال  ري: ال.  قال عم عمر: جدِّ

 
 . 1/1309ابن منظور: خمترص تاريخ دمشق  (1)
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 .(1)تلك أيام َخَلْت، ال َعِملُت لك، وال ألحد بعدك

، ذلك التلميذ الذكي النجيب من تالميذ  حذيفة بن اليامنوكلنا نعرف ما ذكروه عن  

هل املدائن:  عهدا قال فيه ألعىل املدائن، وكتب له ، فقد روي أن عمر واله رسول اهلل 

، فخرج عىل محار موكف، حتته زاده، فلام قدم  (اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم )

املدائن، استقبله أعاظم الدهاقني )التجار( وبيده رغيف، وعرق من حلم. وملا قرأ عليهم  

من   - ما دمت فيكم  - عهده، قالوا: سل ما شئت، قال: طعاما آكله، وعلف محاري هذا 

  - ، فلام بلغه قدومه، كمن له عىل الطريق (أقدم) تبن. فأقام ما شاء اهلل، ثم كتب إليه عمر: 

فلام رآه عىل احلال التى خرج عليها، أتاة فالتزمه وقال: أنت أخى وأنا   - وكانت هذه عادته 

 .(2)أخوك

وهو أمري عىل   - قوم عليه دخل الذي  سلامن الفارسىوكلنا نعرف ما ذكروه عن 

وهو يعمل اخلوص، فقيل له: مل تعمل هذا وأنت أمري جيرى عليك رزق؟ فقال:   - املدائن 

وكان يشرتى خوصا بدرهم فيعمله ويبيعه بثالثة   (،إنى أحب أن آكل من عمل يدى)

نصار  أنه تعلم عمل اخلوص باملدينة من األ، وروي دراهم ينفق درمها ويتصدق بدرمهني

 .(3)وكان عطاؤه مخسة آالف، يتصدق به، ويأكل من عمل يده ا مع النبي أيام كان هب

هذه هي نامذج الرتبوية يف أسمى قممها، وهي النامذج التي ال هيتم هلا السلفية، وال  

يراعوهنا، وال ينرشون قصصها، ألهنا تشوه كل أولئك الذين تعلقوا هبم من أصحاب الفئة  

، غري مراعني  يا، وشوهوا الدين وحرفوه ألجل الدنيا الباغية، الذين خرجوا ألجل الدن

ولكن أخشى أن   ، ما الفقر أخشى عليكم: )باحلذر من الدنيا وفتنها، كام قال  لوصيته 

 
  ، 489/  46وابن عساكر يف تارخيه    ،250/    1ومن طريقه أبو نعيم يف احللية    (109)  51/    17الطربان يف الكبري من    (1)

 . 319/  4وابن اجلوزي يف املنتظم 

 . 2/260بالء: سري أعالم الن (2)

 . 2/572االستيعاب:  (3)
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ُتْبَسَط عليكم الدنيا كام ُبِسَطْت عىل من كان قبلكم َفَتنَاَفُسوَها كام َتنَاَفُسوَها فتهلككم كام 

 (1)  (أهلكتهم

املشكلة يف حرص أيب هريرة عىل الدنيا توقفت عند هذا احلد، بل أهنا امتدت  وليت 

إىل اجلانب املهم يف شخصيته، وهي اجلانب الروائي، حيث كان خيضع يف روايته أو كتامنه  

 للحديث إىل الرغبة والرهبة، ال إىل جمرد رغبته يف تبليغ الدين.

رة نفسه رصح به، وحديثه يف ذلك  ونحن ال نحتاج فيه إىل تكلف استدالل، فأبو هري 

موجود يف الصحاح املعتربة، وإن كان السلفية ينرشون احلديث الذي يناقضه، والذي يقول  

ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلنَا ِمَن  ﴿واهلل لوال آيتان يف كتاب اهلل ما حدثتكم شيئًا ابدًا: فيه: ) إِنَّ الَّ

ِعُنوَن  اْلَبيِّنَاِت َواهْلَُدى ِمْن َبْعِد  َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس يِف اْلكَِتاِب ُأوَلئَِك َيْلَعنُُهُم اهللَُّ َوَيْلَعنُُهُم الالَّ

ِحيمُ 159) اُب الرَّ ِذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَبيَُّنوا َفُأوَلئَِك َأُتوُب َعَلْيِهْم َوَأَنا التَّوَّ   ﴾ ( إِالَّ الَّ

 (2)  ([160،  159]البقرة:  

ن أو يتجاهلون حديثه اآلخر، والذي يشوهه تشوهيا خطريا، وهو  لكنهم يتعمدو

وعاءين: فأما   حفظت من رسول اهلل قوله يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري: ) 

 (3)  (أحدمها فبثثته، وأما اآلخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم

اء الذي مل  محل العلامء الوع)  : يف تفسري ذلك الوعاء الذي مل يبثه قال ابن حجر وقد 

وقد كان أبو   ، يبثه عىل األحاديث التي فيها تبيني أسامي أمراء السوء وأحواهلم وزمنهم

أعوذ باهلل من رأس   : كقوله ،هريرة يكني عن بعضهم وال يرصح به خوفا عىل نفسه منهم 

يشري إىل خالفة يزيد بن معاوية ؛ ألهنا كانت سنة ستني من   . وإمارة الصبيان ،الستني 

 
 (2961، رقم 4/2273ومسلم ) ،(2988، رقم 3/1152رواه البخارى ) (1)

 . 7/166(، ومسلم: 118) 1/40( والبخاري: 7273) 2/240( وأمحد 1142احلميدي ) (2)

 (120(، رقم )1/261صحيح البخاري )برشح فتح الباري(، كتاب: العلم، باب: حفظ العلم، ) (3)
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 (1)  (واستجاب اهلل دعاء أيب هريرة فامت قبلها بسنة ، اهلجرة

يف أحدمها نبينا مبلغا، ويف   ولسنا ندري كيفية اجلمع بينهام، وهل كان رسول اهلل 

( إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي  3اهْلََوى )  َوَما َينْطُِق َعنِ ﴿اآلخر قاصا حكواتيا مع أن اهلل تعاىل قال فيه: 

،  ، أم السكوت عن أولئك املجرمني الذين حذر منهم رسول اهلل  [ 4،  3]النجم:    ﴾ُيوَحى 

، مع أن  وبني خطرهم عىل دين املسلمني ودنياهم جائز ملن تصدر للرواية عن رسول اهلل  

ِذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَسااَلِت اهللَِّ ﴿اهلل تعاىل قال:  َوخَيَْشْوَنُه َواَل خَيَْشْوَن َأَحًدا إِالَّ اهللََّ َوَكَفى بِاهللَِّ  الَّ

 ؟ [39]األحزاب:   ﴾ َحِسيًبا 

وهل هناك موضع أهم من ردع املحرفني والتحذير منهم حتى يبقى الدين صافيا  

 ؟نقيا، أم أن الكتامن جائز هنا، وغري جائز يف القصص واألساطري وغريها 

 التناقض استطاعوا أن جيمعوا بني النقيضني، واستطاعوا  لكن السلفية املمعنني يف 

 أن خيرجوا أبا هريرة كالشعرة من العجيبن من هذا التناقض العجيب. 

يف غاية الصحة رواية ودراية، واملراد  وقد قال بعضهم بعد رواية حديث الكتامن: )

وهو األول:   ،فأحد الوعاءين بالوعاءين: نوعان من األحاديث التي تلقاها عن النبي 

فيه ما يتعلق بأحاديث األحكام واآلداب واملواعظ وقد بلغه حتى ال يكون كامتا للعلم،  

ارة إىل والة السوء،  وأما اآلخر: وهو ما يتعلق بالفتن واملالحم، وأرشاط الساعة، واإلش

 (2) ( فقد آثر أن ال يذكر الكثري منه حتى ال يكون فتنة لسامعه

ن األحاديث املكتومة لو كانت من األحكام الرشعية ما  وقال آخر بثقة عجيبة: )إ

 (3) (وسعه كتامهنا؛ ملا ذكره يف احلديث األول من اآلية الدالة عىل ذم كتم العلم

 
 (1/216فتح الباري: ) (1)

 .262دفاع عن السنة ورد شبه املسترشقني والكتاب املعارصين، د. حممد حممد أبو شهبة، ص (2)

 (.262/ 1فتح الباري ) (3)
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وهذا الوعاء الذي كان ال يتظاهر به هو الفتن واملالحم، وما وقع  )قال ابن كثري: و

بني الناس من احلروب والقتال، وما سيقع مع معرفة أيب هريرة هلا، التي لو أخرب هبا قبل  

كوهنا لبادر كثري من الناس إىل تكذيبه، وردوا ما أخرب به من احلق، كام قال: لو أخربتكم  

 (1) (مامكم، وتقتتلون فيام بينكم بالسيوف ملا صدقتمون أنكم تقتلون إ

بل إن الذهبي استنبط من هذا حكام رشعيا، ودليله فعل الصحايب الذي هو نجم من  

هذا  )يف تأويل احلديث: فقال  النجوم التي يمكن أن تعوض االستنان بسنة رسول اهلل 

صول، أو الفروع، أو املدح  دال عىل جواز كتامن بعض األحاديث التي حترك فتنة يف األ

 (2)  (والذم، أما حديث يتعلق بحل أو حرام فال حيل كتامنه، فإنه من البينات واهلدى

هذا ما ذكره بعضهم، أما بعضهم اآلخر، فراح يورد موقفا هشا ضعيفا من مواقفه  

ن  ليبينوا أنه استطاع أن يقف يف وجه السلطة التي خدمها بكل ما يقدر عليه، وهو موقفه م

عن الوليد بن   [ البداية والنهاية]ابن كثري يف دفن اإلمام احلسن يف بيت عائشة، فقد ذكر 

  - رباح، قال: سمعت أبا هريرة يقول ملروان: واهلل ما أنت وال، وإن الوايل لغريك فدعه 

ولكنك تدخل فيام ال يعنيك، إنام   - يعني حني أرادوا أن يدفنوا احلسن مع رسول اهلل 

 (3)  (إرضاء من هو غائب عنك، يعني معاويةتريد هبذا 

وهم ال ينظرون إىل السبب احلقيقي الذي جعل أبا هريرة يقف هذا املوقف، مع أنه  

واضح ال حيتاج كثري تأمل، ذلك أن اخلالف ـ كام ذكرنا سابقا ـ كان شديدا بينه وبني عائشة  

جده راح يعارضها يف   ، وعندما رآها معارضة لدفن اإلمام احلسن أمام قرب زوج النبي 

ذلك.. بدليل أنه استمر مع مروان ومع الفئة الباغية، ومل يمسوه بسوء كام فعلوا مع غريه  

 
 (590/ 4البداية والنهاية، ) (1)

 (597/ 2الم النبالء،  )سري أع (2)

 (593/ 4البداية والنهاية، ) (3)
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 .(1) من الذين قتلوهم وعذبوهم

ونحب أن نضيف ملا ذكره هؤالء من أسباب كتم أيب هريرة ألحاديث مثالب الفئة  

ق فيهم السلفية، باإلضافة إىل الباغية، سببا آخر مهام نص عليه بعض كبار السلف الذين يث

 تأييده من طرف كبار أعالمهم.

)كان أبو  من قوله: اإلمام أمحد بسنده الصحيح إىل سعيد بن املسيب وهو ما ذكره 

 (2)  هريرة إذا أعطاه معاوية، سكت، فإذا أمسك عنه، تكلم(

هريرة  فأبو وقد علق الشيخ حسن بن فرحان املالكي عىل هذا احلديث بقوله: )

يمسك عن بعض العلم خوفًا ويمسك عنه طمعًا أيضًا.. إذًا فالرجل يتأثر بالسياسة، وهذا  

األثر السيايس موجود عىل من دونه، وعىل هذا فأهل احلديث عندما يظهرون بأن الصحابة  

والتابعني وأهل احلديث ال يتأثرون بالسلطة وال خيافون لومة الئم، هذا كله غري صحيح  

، هم مثل علامء ودعاة اليوم.. يتأثرون بالسلطة السياسية واملذهبية، خوفًا عىل إطالقه

ثم سلفية اليوم يزايدون عىل  ،  . فيجب مراقبة األثر السيايس واملذهبي .وطمعًا، رغبة ورهبة 

مع أنه مل ينفرد   -اإلمام أمحد والذهبي وابن كثري! وقد يضطرون لتكذيب أمحد بن حنبل 

)حدثنا العالء ثنا محاد بن سلمة عن حييى بن سعيد عن سعيد   : عجيل ففي الثقات لل، باخلرب

فهذا ، (3) (بن املسيب قال كان أبو هريرة إذا أعطاه معاوية سكت وإذا أمسك عنه تكلم 

العجيل يتابع اإلمام أمحد بالسند نفسه يف أن أبا هريرة كان )ألجل املال( يسكت عن بعض  

وعىل هذا يمكن أن نفهم األحاديث التي رواها أبو  ..  مالعلم، ومعاوية خبري يف اشرتاء الذم

 
وملا بلغ  ،قتله عمرو بن العاص صرباً  :وقيل ،وأحرق يف جوف محار ميت ،أمثال حممد بن أيب بكر الذي قتله معاوية (1)

وكان عيل    ،وكان له فضل وعبادة  ،ومذ أحرق مل تأكل عائشة حلاًم مشوياً   ،كنت أعده ولدًا وأخا   :وقالت  ،عائشة قتله إشتد عليها 

 [ 4/324أسد الغابة:  -يثني عليه. ]إبن األثري 

 [122/ ص  8]ج  –[ البداية والنهاية 615/  2سري أعالم النبالء ]ج  (2)

 . 405/  1الثقات للعجيل:ج  (3)
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هريرة يف فضل أهل البيت أو ذم بني أمية، فيحتمل أنه تكلم هبا يف فرتة تأخر املال من  

 (1)  (معاوية

 
 .. يف امليزان[.أمانة أهل احلديث -لم احلديث انظر مقاال له عىل موقعه اإللكرتون بعنوان ]ع (1)
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 أيب هريرة آثار اجلانب النفيس عىل روايات  ثانيا ـ  

تأثرياهتا السلبية عليه يف  لقد كان لتلك اجلوانب النفسية يف شخصية أيب هريرة 

جوانبه الروائية، والتي هتمنا أكثر من جوانبه الشخصية التي ال خيتلف فيها أبو هريرة عن  

أكثر املسلمني، بل عن أكثر البرش، فكلهم حيب أن تكون له سمعة طيبة، وحيب أن يذكر  

 بخري، وحيب أن حيبه الناس، ويتعلقوا به، وبكل ما يرتبط به. 

ة التي جعلتنا نختص أبا هريرة بذلك االهتامم هو كونه تصدر لرواية  ولكن املشكل

جمرد شخص عادي، حترم غيبته، وحيرم التنقيب عن   ولذلك مل يبق.. حديث رسول اهلل 

..  أرساره وأغوار حياته.. بل إنه صار نائبا أو وكيال أو ناطقا رسميا باسم رسول اهلل 

تدعي منا أخذ أكرب قدر من احليطة، ألن كل حديث  وهذه الوظيفة اخلطرية التي توالها تس

 .  .دين من أحاديث رسول اهلل 

وبناء عىل هذا ال تعنينا كل تلك البحوث التي تقرص أو تطول يف بيان مدة صحبته،  

  ، من أول البعثة أو من آخرها، فالصدق هو املعترب  فال حرج عليه أن يصحب رسول اهلل 

 ال السبق. 

تعنينا أعداد األحاديث التي رواها، فقد روى غريه ممن بعده   وبناء عليه كذلك ال

أكثر منه، بل يروون عن أمحد بن حنبل أنه حفظ ألف ألف حديث.. ولذلك ال حاجة لتلك  

 املعجزة التي ذكرها، والتي جعلته ـ كام يذكر ـ حيفظ أكثر مما حيفظ غريه. 

ة معه، أو صحبته لعيل ومن  وبناء عليه كذلك ال هيمنا صحبته ملعاوية والفئة الباغي

معه من السابقني الصادقني.. فكم من أصحاب عيل أو معاوية ممن ال نسمع به، وال هنتم  

 له. 

إنام الذي يعنينا هو تلك السموم التي وردت يف بعض أحاديثه، والتي تشوه الدين  

وال املجاهر  تشوهيا تاما، وال يعنينا عددها، فقد يقيض فريوس واحد ال تراه العني املجردة،  
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 قيض عىل برش كثريين. ت اإللكرتونية عىل إنسان كامل، بل قد 

وهكذا فعلت الكثري من أحاديث أيب هريرة التي مل ترتك جماال من جماالت الدين،  

، وما أسخط عليه  .. وهذا ما أرَض عنه الفئة الباغيةا عن مساره  ا وقيمة من قيمه إال حرفته

 ققني الالحقني من أصحاب العقول التي مل تعطل.. الكثري من الصحابة السابقني واملح

وبام أننا سنتعرض بتفصيل لذلك يف الفصل الثان من هذا الكتاب، فإننا نكتفي هنا  

 ببعض األمثلة والنامذج عن ختريب أحاديث أيب هريرة لقيم الدين. 

  آدم؛ طوله ستون ذراعًا يففأحاديثه التجسيمية الكثرية هلل، ككونه عىل مثل صورة 

وكونه يظهر يف صور خمتلفة، وأن اخللق يعرفونه من خالل رؤية ساقه   ، سبعة أذرع عرضاً 

. تدمر كل تلك املعان  .فيها  م ال متتلئ حتى يضع اهلل رجله ن أن جهبعد أن يكشف عنها، و

 التنزهييه التي وردت يف القرآن الكريم عن اهلل. 

ي إرسائيل، ولطمه مللك  أحاديثه عن موسى عليه السالم وجريه عريانا أمام بنو

املوت، وإحراقه لقرى النمل، وغريها متسخ كل تلك الصورة اجلميلة التي رسمها القرآن  

 الكريم ملوسى واألنبياء عليهم السالم. 

ه كان يؤذي ويسب ويلعن وجيلد من ال يستحق  ، وأنرسول اهلل وأحاديثه عن 

كفارة  يف حال غضبه، ولذلك رشط عىل اهلل تعاىل أن حيول من كل تلك الترصفات  ذلك

املمتلئ   .. يقيض عىل تلك الصورة اجلميلة لرسول اهلل لذنوب من يتعرض منه هلذا الرش

 باحلنان والرمحة واحلكمة. 

وأحاديثه عن املرأة، وحتقريها، وأنه لوال حواء ما خانت امرأة زوجها، وحكايته عن  

مرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد  آلو كنت أنه قال: ) ول اهلل رس

  يف :  ثالثة   يف  )الشؤم، وحديثه  (يقطع الصالة: املرأة واحلامر والكلبوحديثه )  ،(1) (لزوجها 

 
 (1853ابن ماجة ) (1)
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يقيض عىل كل تلك املعان النبيلة التي وردت يف القرآن الكريم عن   (واملرأة والفرس  الدار

 هنا شقيقة الرجل، ال ختتلف عنه يف يشء. كرامة املرأة، وكو

ودعوته  وأحاديثه املتعلقة بالكون، وخارطته، وأنه لوال بني إرسائيل ملا خنز اللحم،  

هي التي جعلت السلفية خيالفون العامل أمجع يف  كثري.. وغريه لغمس الذباب يف الطعام، 

 كل العلوم. والبيولوجيا م الفلك واجلغرافيا ووعل

فقدت، وبعد البحث عنها تبني أهنا   ، وأن أمة منهمبني ارسائيل وأحاديثه املتعلقة ب

..  لبان الشاة رشبتأواذا وضع هلا ، لبان االبل مل ترشب أذا وضع هلا إالفأر بدليل أن الفأر 

 ينسخ كل معارف البرشية املتعلقة بالتاريخ والبيولوجيا وكل العلوم. 

من اجليش ـ خاضوا يف بحر  أربعة آالف  بصحبة    وحديثه عن بعض الصحابة، وأنه ـ

قدم وال خف وال  ، فساروا عليه بأقدامهم، ومل تبتل وال بعدهم ، أحد قبلهمجلاج مل يره 

يف معجزة أكرب من معجزة موسى عليه السالم، يقيض عىل أرمخيدس وقوانينه، بل   حافر

 يقيض عىل كل قوانني البحار. 

يرة، سنتعرض هلا ولغريها بتفصيل يف الفصل  ن أحاديث أيب هرعهذه جمرد نامذج 

هيم عدد تلك  الثان من هذا الكتاب، وهي تبني خطورة األحاديث التي رواها.. وال 

واحد عىل قطيع كامل من الغنم.. وهكذا فعلت تلك   األحاديث.. فقد يقيض ذئب 

 . األحاديث

وضع سياج له حيول  الذي سطا عىل الغنم، أو بني  الذئب  نحن بني أمرين، بني محاية  ف

 بينه وبني الوصول إليها. 

ومشكلة أصحاب العواطف املجردة والورع البارد أهنم ألجل احلرص عىل سمعة  

.. وحيطمون سمعة أعظم دين  أيب هريرة حيطمون سمعة أعظم إنسان حممد رسول اهلل 

 ممتلئ بكل القيم النبيلة. 
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معاوية فأخطأ،  ويل نعمته عتربوا أبا هريرة اجتهد مثلام اجتهد يفأهيام أشد خطرا أن 

مون معه سياج الدين  حيوم معاوية، هحبيبمحوا كام م أبا هريرة، حيمون حبيبه وبذلك 

حطمون كل  يأصاب يف كل ما روى، وأن عدالته مطلقة، وحينها س هعتربويوقيمه.. أو أن 

 متلئ بالطهر والنبل والكامل. امل طمون معها مكانة رسول اهلل حيوقيم الدين، 

بناء عىل هذا سنحاول يف هذا املبحث تبيان الثغرات املرتبطة باجلانب الروائي يف  

شخصية أيب هريرة، والتي أفرزها اجلانب النفيس فيه، وقد رأينا أنه يمكن مجعها يف ثغرتني  

 خطريتني: 

ث جيمع من كل  : احلشو واإلغراب، فأبو هريرة كان لشدة حرصه عىل احلدياألوىل 

من هب ودب من غري حتقيق وال تثبت، وحياول أن يغرب يف ذلك إلرضاء مجاهري املحيطني  

 به.. وهي صفة قربته للسلفية وحببتهم فيه، فكالمها يميل إىل احلشو كام يميل إىل اإلغراب. 

. بل أضاف إليه  .فأبو هريرة مل يكتف برسول اهلل  ، : التدليس واخللطوثانيهام 

. سواء تلك التي اجتهد فيها.. أو تلك التي رواها عن غريه،  . من الرواياتالكثري 

 وخصوصا كعب األحبار. 

 وسنحاول هنا إثبات ذلك من خالل الروايات واملصادر املعتربة لدى السلفية. 

 ـ احلشو واإلغراب:   1

من أول مظاهر الشخصية الروائية أليب هريرة، وأكثرها خطرا ظاهرة احلشو  

وهي نفس  ..  وال تثبت عني اجلمع من دون متحيص وال حتقيق وال غربلة  واإلغراب، وهي ت

من طرف  احلشوية، يف عصورهم املختلفة، ولذلك لقبوا بالسلفية الصفة التي اتسم هبا 

 الكثري من العلامء املتقدمني، وخاصة املتكلمني منهم. 

مجع أكرب قدر من    وراء  وأبو هريرة والسلفية يف هذا يشبهون ذلك الصحفي الالهث

املعلومات املرتبطة باحلادثة التي يريد احلديث عنها من دون التحقق منها، أو التحقيق فيها،  
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الوصول إىل اخلرب، وإمتاع فضول السامع به، وال بأس ـ إن كان كاذبا ـ أن يصدر   ه ألن هدف

 تكذيبه بعد ذلك. 

  خر صحبته لرسول اهلل ولعل سبب هذا هو أن أبا هريرة حياول التعويض عن تأ

بجمع أكرب قدر من الروايات، وهو هدف نبيل لو أضاف إليه التحقق والتثبت، ألن  

 احلديث الواحد كام ذكرنا قد ينسخ اجلبال من احلقائق. 

وقد ورد يف الروايات الكثرية ما يدل عىل أنه اهتم من لدن الصحابة، بل كبارهم  

رزين  أشار إىل ذلك، بل رصح به فيام رواه أبو ، وقد الكذب عىل رسو اهلل سبب ذلك بب

أال إنكم حتدثون أن أكذب عىل )  :فرضب بيده عىل جبهته، فقال   ، خرج إلينا أبو هريرة  : قال

 (1) ..(لتهتدوا وأضل  رسول اهلل 

نقل  ، فقد سعد بن أيب وقاص ومن الصحابة الذي ورد النص الرصيح بتكذيبهم له 

فرد عليه سعد فتواثبا    ،حدث أبو هريرة )   :قال ف  ،لروايته   ابن عساكر رد سعد بن أيب وقاص

 (2) (وأرَتت األبواب بينهام  ،حتى قامت احلجزة 

الذي كذبه برصاحة ليس فوقها رصاحة، فقد حدث  بن عمر ومنهم عبد اهلل 

إن الوتر   :هريرة يقول  ا إن أب :كنت جالسا عند ابن عمر فأتاه رجل فقال) :طاووس قال

  كذب أبو هريرة جاء رجل إىل رسول اهلل  : فقال ابن عمر ، ليس بحتم فخذوا منه ودعوا

 (3) (مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة : فسأله عن صالة الليل فقال

الذي رواه   ، فقد ورد يف احلديث حديثه يف فضل اتباع اجلنائزعليه رد وهكذا 

أكثر أبو   : فقال ،من تبع جنازة فله قرياط  :رة يقول ُحدث ابن عمر أن أبا هري)البخاري: 

 
 . 1660ص 3رواه مسلم ج (1)

 .346ص  67تاريخ دمشق ج (2)

ومن هذا الوجه  ،إسناده صحيح :قال حمقق الكتاب أبو األشبال الزهريي ،1101ص 2جامع بيان العلم وفضله: ج (3)

 ( 238/ 5كام يف التحفة ) (الكربى)أخرجه النسائي يف 
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 (1)  (هريرة علينا 

اعرتضت عليه يف رواياته، بل اهتمته بالكذب، لكنه بدل أن  ومنهم عائشة التي 

راح   ، خيضع لقوهلا، وحيرتم حملها، وكوهنا أسبق منه لإلسالم، وأكثر قربا منه لرسول اهلل 

 . يتهمها بكوهنا كانت مشغولة عن رسول اهلل 

يا أبا    : فقالت له  ،أهنا دعت أبا هريرة   :عيد بن العاص عن عائشة ففي احلديث عن س

، هل سمعت إالّ ما  ما هذه األحاديث التي تبلغنا أنك حتدث هبا عن النبي  ،هريرة 

املرآة   إنه كان يشغلك عن رسول اهلل  ،يا أماه : قال ؟وهل رأيت إالّ ما رأينا  ؟سمعنا 

  (2)  (، وإن واهلل ما كان يشغلني عنه يشءوالتصنع لرسول اهلل  ،واملكحلة

ولست أدري مل مل يلتفت السلفية هلذا الطعن اخلطري من أيب هريرة يف أم املؤمنني  

. وهل هناك هتمة أخطر من هذا؟ وهل  .عائشة، واهتامها بانشغاهلا بنفسها عن رسول اهلل  

 يمكن لزوجة أن تنشغل عن زوجها، وخاصة إن كان رسوال هلل؟

يقطع الصالة  أنه قال: )  ول اهلل بل إهنا أنكرت عليه إنكارا شديدا ما رواه عن رس 

 (3)  (املرأة واحلامر والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل

قد شبهتمونا باحلمري والكالب. واهلل لقد رأيت رسول  ) : حيث ردت عليه بقوهلا 

فأكره أن أجلس    ،فتبدو يل احلاجة  ، يصيل وإن عىل الرسير  بينه وبني القبلة مضطجعة  اهلل  

 (4) (فأنسل من عند رجليه  فأوذي رسول اهلل 

معرتضة   لقد رأيتني بني يدي رسول اهلل  ،إن املرأة لدابة سوء)ويف رواية قالت: 

 (كاعرتاض اجلنازة وهو يصيل 

 
 .110ص 2صحيح البخاري: ج (1)

 .7/76فتح الباري  (2)

 (511، رقم 1/365مسلم ) (3)

 . 2/60ومسلم   1/136والبخاري  ، 6/41رواه أمحد  (4)
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والدار(   والدابة، املرأة، يف الطرية  )إنام: من قوله  وردت عليه ما رفعه إىل النبي 

ثم   األرض(، يف وشقة السامء، يف منها  شقة )فطارت: بغضب شديد، وصفه الراوي بقوله 

كان يقول:    ، ولكن نبي اهلل  يقول  كان  هكذا  ما   القاسم  أيب  عىل   القرآن   أنزل   والذي ):  قالت

َما َأَصاَب  ﴿: عائشة  قرأت  ثم   والدابة،  والدار  املرأة  يف  الطرية: يقولون اجلاهلية  هل أ كان)

َأَها إِنَّ َذلَِك َعىَل اهللَِّ َيِسريٌ ِمْن ُمِصيَبٍة يِف اأْلَْرِض َواَل يِف     ﴾َأْنُفِسُكْم إِالَّ يِف كَِتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنرْبَ

 (1) ([ 22]احلديد: 

هل عائشة  فيها،  ولسنا ندري من نصدق    ،مقبولة لدى السلفيةهذه الروايات كلها  و

سيجعلنا نشك يف باقي  ، أو أبا هريرة.. ويف حال تكذيبنا له، فإن هذا زوج رسول اهلل 

 . أحاديثه، ألن من قواعد املحدثني إلقاء التهمة عىل من كذب يف حديث واحد 

ومثل ذلك كان موقف عمر ـ الذي عرفنا سابقا أنه اهتمه يف أمانته ـ وقد أضاف إىل  

. وهلذا  . ذلك اهتامه يف صدقه، بل هدده بتسليط العقوبة عليه إن حدث عن رسول اهلل 

 عهده، ومل يتحرر إال يف عهد معاوية.   قلت روايته يف

يب هريره: أكنت حتدث يف زمان عمر هكذا؟ فقال:  أنه قال ألأيب سلمة  وقد روي عن  

 (2)  (لو كنت أحدث يف زمان عمر مثل ما أحدثكم لرضبني بمخفقته)

هبذا   ملا سمعه حيدث عن رسول اهلل  ه وقد روى مسلم أن عمر بن اخلطاب رضب

 (3) (من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة خلطري: ) احلديث اإلرجائي ا 

لو طال عمر عمر حتى  ) :  عمرموقف  معلقا عىل    املحدث رشيد رضا قد قال الشيخ  و

  (4)  (مات أبو هريرة ملا وصلت إلينا تلك األحاديث الكثرية

 
 . 6/246ويف  6/240ويف  6/150رواه أمحد:  (1)

 (12/ 1تذكرة احلفاظ ) (2)

 . 201ص  1صحيح مسلم ج  (3)

 . 851ص  10جملة املنار ج  (4)
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ولست أدري مل ال يعمل السلفية هنا بسنة عمر التي يدعون هلا كل حني، بل  

يرصخون يف كل حي باسمه، ويزعمون أنه سلفهم، وأهنم أتباعه من دون الناس، فقد كان  

عمر من أكثر الصحابة شدة عىل احلشوية الذين يروون ما ال يتثبتون يف روايته، وقد روي  

جملس من جمالس األنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه  أيب سعيد اخلدري قال:كنت يف عن 

مذعور، فقال: استأذنت عىل عمر ثالثًا، فلم يؤذن يل فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت:  

: )إذا استأذن أحدكم ثالثًا فلم  استأذنت ثالثًا فلم يؤذن يل فرجعت، وقال رسول اهلل 

؟ فقال أيب  د سمعه من النبي يؤذن له فلريجع(. فقال: واهلل لتقيمن عليه بينة، أمنكم أح

بن كعب: واهلل ال يقوم معك إال أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخربت  

 .(1)قال ذلك  عمر أن النبي 

قىض يف السقط،   من سمع النبي  :عن هشام،عن أبيه، أن عمر نشد الناسوروي 

فقال املغرية: أنا سمعته قىض فيه بغرة عبد أو أمة، قال: ائت بمن يشهد معك عىل هذا، فقال  

 (2) بمثل هذا( حممد بن مسلمة: أنا أشهد عىل النبي 

البخاري عن املغرية بن شعبة قال: سأل عمر بن اخلطاب عن  يف صحيح ويف رواية 

فيه شيئا،   قي جنينا فقال: أيكم سمع من النبي إمالص املرأة؛ هي التي يرضب بطنها فتل

، فقال: ال  (فيه غرة عبد أو أمة ) يقول:  فقلت: أنا، فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي 

تربح حتى َتيئني باملخرج فيام قلت، فخرجت، فوجدت حممد بن مسلمة، فجئت به، فشهد  

 (3)  (فيه غرة عبد أو أمة) يقول:   معي أنه سمع النبي 

كان الكثري من الصحابة ال يقبلون أي حديث يروى هلم، خشية أن يدس يف    وهكذا

 
 . 964و 963/  2واملوطأ  ،(2153ومسلم رقم ) ،23/  11رواه البخاري  (1)

 (6/2531) :البخاري (2)

 (6/2531) :البخاري (3)
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عن مرسوق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة،  السنة ما ليس منها، وقد روي  

ثالث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم عىل اهلل الفرية، قلت ما هن؟ قالت: من زعم أن  

هلل الفرية، قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم  رأى ربه فقد أعظم عىل ا حممدا 

[  23]التكوير:  ﴾َوَلَقْد َرآُه بِاأْلُُفِق املُْبِنيِ ﴿املؤمنني، أنظريني وال تعجليني، أمل يقل اهلل: 

فقالت: أنا أول هذه األمة سأل عن ذلك رسول اهلل    [13]النجم:    ﴾ َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى﴿

   فقال: إنام هو جربيل مل أره عىل صورته التي خلق عليها غري هاتني املرتني، رأيته منهبطا

اَل  ﴿  من السامء سادا عظم خلقه ما بني السامء إىل األرض، فقالت: أو مل تسمع أن اهلل يقول:

؟ أو مل تسمع أن  [103]األنعام:    ﴾ ُك اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَّطِيُف اخْلَبرِيُ ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو ُيْدرِ 

 ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل  ﴿اهلل يقول: 
ِ
َوَما َكاَن لَِبرَشٍ َأْن ُيَكلَِّمُه اهللَُّ إِالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراء

ُه َعيِلٌّ َحكِيمٌ   قالت: ومن زعم أن رسول اهلل   ؟[51]الشورى:   ﴾َفُيوِحَي بِإِْذنِِه َما َيَشاُء إِنَّ

ُسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل  ﴿ كتم شيئا من كتاب اهلل فقد أعظم عىل اهلل الفرية، واهلل يقول:  َا الرَّ َياَأهيُّ

 بام  قالت: ومن زعم أنه خيرب  ، [67]املائدة:  ﴾إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن مَلْ َتْفَعْل َفاَم َبلَّْغَت ِرَساَلَتهُ 

اَمَواِت َواأْلَْرِض  ﴿ يكون يف غد فقد أعظم عىل اهلل الفرية، واهلل يقول:   ُقْل اَل َيْعَلُم َمْن يِف السَّ

 (1)  ([ 65]النمل:   ﴾ اْلَغْيَب إاِلَّ اهللَُّ

ويف هذه الرواية نالحظ كيف كانت عائشة تعرض الروايات التي كانت تنترش يف  

 يل أن تعارض السنة القرآن. القرآن الكريم، ألنه يستحعىل عهدها 

وهلذا كان موقف السلفية شديدا عىل عائشة يف هذه الناحية، ويفضلون أبا هريرة  

يلقبونه ]إمام األئمة[ ردا عليها: )هذه لفظة  وأمثاله عليها، وقد قال ابن خزيمة الذي 

أحسب عائشة تكلمت هبا يف وقت غضب، ولو كانت لفظة أحسن منها يكون فيها درك  

  ولكن قد يتكلم املرء عند الغضب باللفظة التي يكون غريها أحسن .. ها كان أمجل هبا لبغيت

 
 . 111و  1/110ومسلم  ،4/140والبخاري  ، 6/236أمحد  (1)
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 (1)  وأمجل منها(

خاصا بعمر وعائشة، بل شمل اإلنكار كثريا من    أيب هريرةومل يكن اإلنكار عىل 

: )صدق  واصفا روايته للحديث  قال بن العوام الذي لزبري الصحابة السابقني، ومنهم ا

أّما أن يكون سمع هذه  )كذب، صدق كذب(، فسأله ابنه عن معنى كالمه؟ فقال: 

ما مل يضعه    فال شّك، ولكن منها ما وضعه عىل مواضعه، ومنها     األحاديث من رسول اهلل

 (2)عىل مواضعه(

وهكذا أنكر احلنفية أحاديثه التي ينفرد هبا، ومل يأخذوا هبا، بل قدموا عليها القياس،  

  - صاحب أيب حنيفة  - حمّمد بن احلسن مع العلم أنه ال اجتهاد يف موضع نص، وقد نقل 

، وعثامن،  : )ُأقّلد من كان من القضاة من الصحابة: كأيب بكر، وعمرقوله  عن أيب حنيفة 

ُأقّلد مجيع  )، ويف رواية:  ( وعيّل، والعبادلة الثالثة، وال أستجيز خالفهم برأيي، إالّ ثالثة نفر

الصحابة وال أستجيز خالفهم برأي إالّ ثالثة نفر: أنس بن مالك، وأبو هريرة، وسمرة بن  

عقله،  فقيل له يف ذلك؟! فقال: أّما أنس، فاختلط يف آخر عمره، وكان يفتي من (، جندب

وأنا ال ُأقّلد عقله؛ وأّما أبو هريرة، فكان يروي كّل ما سمع من غري أن يتأّمل يف املعنى،  

 (3) ومن غري أن يعرف الناسخ واملنسوخ(

قلت أليب حنيفة: اخلرب جييء  ) : املعروف قوله وروى أبو يوسف صاحب أيب حنيفة 

خيالف قياسنا، ما تصنع به؟ فقال: إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به    عن رسول اهلل 

وتركنا الرأي. فقلت: ما تقول يف رواية أيب بكر وعمر؟ قال: ناهيك هبام. فقلت: وعيّل  

فلاّم رآن أعّد الصحابة، قال: والصحابة كّلهم عدول ما عدا رجاالً،    وعثامن؟ قال: كذلك.

 
 (556/ 2التوحيد البن خزيمة ) (1)

 .117: 8البداية والنهاية، البن كثري  ،(8895)  356: 67انظر: تاريخ مدينة دمشق،  (2)

 (.149، 148) 63 - 62: 1خمترص املؤمل يف الرّد إىل األمر األّول، أليب شامة  (3)
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  (1) (وأنس بن مالك ثّم عدَّ منهم أبا هريرة، 

إذا عارض   هحديثمن أبرز األمثلة العملية عىل اهتام احلنفية أليب هريرة، وتركهم و

اة تركهم حلديث قياسهم،   .(2)الذي رواه أبو هريرةاملرَُصّ

بطالن الصالة بالكالم مطلقًا، ولو عن نسيان، أو جهل، أو ظّن  ومثل ذلك قوهلم ب

سها فسّلم      حلديث أيب هريرة، الذي حّدث بأّن النبّي الفا  خاملصيّل بأّنه خرج من الصالة،  

يف الرباعية عن ركعتني، ثّم قام من مصاّله ودخل حجرته، ثّم رجع فقيل له: أقرصت  

الصالة أم نسيت؟ فقال: مل تقرص، ومل أنَس. فقالوا: بىل، صّليت بنا ركعتني. وبعد حوار  

 .(3) الركعتني وأتّم الصالة، ثّم سجد للسهو كان بينه وبينهم أيقن ممّا يقولون، فبنى عىل 

وهكذا نجد احلنفية ال يبنون عىل األحاديث التي يروهيا أبو هريرة، وينفرد بروايتها  

أي حكم فقهي، وكل ذلك من اهتامهم له، فهم ال يشرتطون سرت العورة يف الطواف، خالفا 

 (4) هريرة: )ال يطوف بالبيت عريان(حلديث  

ببطالن الفريضة بطلوع الشمس عىل خالف حديث أيب هريرة يف  وهم يقولون 

، قال: )من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد    ّن رسول اهللأالصحيحني  

  (5) أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العرص(

 
 (56) 68: 4نقال عن: رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد  (1)

للبن يف رضعها وحيبس أيامًا ال حتلب فيها إلهيام املشرتي أهّنا غزيرة اللبن، وهي: البقرة، أو الشاة، أو الناقة، جيمع ا  (2)

وقد عللوا ذلك بأن أبا هريرة غري فقيه، وحديثه هذا خمالف لألقيسة بأرسها؛ فإّن حلب اللبن من التعّدي، وضامن التعّدي 

 يكون باملثل أو القيمة، والصاع من التمر ليس واحدًا منها.

 . 86: 2صحيح مسلم  ،175: 1ري صحيح البخا  (3)

قال ابن حجر يف )فتح الباري(: )قوله: باب ال يطوف بالبيت عريان(، أورد فيه حديث أيب هريرة يف ذلك، وفيه حّجة   (4)

الشرتاط سرت العورة يف الطواف كام يشرتط يف الصالة... واملخالف يف ذلك احلنفية؛ قالوا: سرت العورة يف الطواف ليس برشط( 

 (387: 3الباري  )فتح

 . 144: 1صحيح البخاري  (5)
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لعذر ومل يصم إىل رمضان اآلخر،  بعدم وجوب الفدية عىل من أفطر وهم يقولون 

يف رجل مرض يف رمضان، ثم صّح ومل يصم حّتى    هريرة عن النبّي أبو  ىخالفًا ملا رو

قال: )يصوم الذي أدركه، ويطعم عن األّول لكّل يوم مّدًا من حنطة  فأدركه رمضان آخر، 

  (1) لكّل مسكني(

:  قال    رسول اهللأن    هريرةمنع وقف املنقول، خالفًا ملا روي عن أيب  هم يقولون بو

)ما ينقم ابن مجيل إالّ أّنه كان فقريًا فأغناه اهلل ورسوله، وأّما خالد فإّنكم تظلمون خالدًا قد  

  (2)  احتبس أدراعه وأعتده يف سبيل اهلل(

وليس هذا املوقف خاصا بفقهاء احلنفية، بل إنه شمل الكثري من التابعني ومن  

املعتربين لدى السلفية،   التابعنيوهو من كبار هيم النخعي إبرا بعدهم، وقد عرب عن ذلك 

وقال: )كانوا يأخذون من  ،(3)  : )كانوا يرتكون أشياء من أحاديث أيب هريرة(فقد قال

 (5) وقال: ))كانوا يرون يف أحاديث أيب هريرة شيئًا(، (4) حديث أيب هريرة ويدعون( 

السلفية طالعوها وتدبروها وأعملوها  بل عرب عن ذلك بعبارة جامعة خطرية، ليت 

: )مل يكونوا  إن كانوا يزعمون حقيقة أهنم يرجعون إىل السلف، ويأخذون عنهم، فقد قال 

 (6)يأخذوا من حديث أيب هريرة إالّ ما كان يف صفة جنّة أو نار(

عن أيب جعفر اإلسكايف قوله: )وأبو هريرة  وهكذا أنكر املعتزلة حديثه، فقد روي 

شيوخنا، غري مريض الرواية، رضبه عمر بالدّرة، وقال له: قد أكثرت الرواية   مدخول عند

 
 . 177، 176: 2سنن الدارقطني  (1)

 . 68: 3، صحيح مسلم 129: 2صحيح البخاري  (2)

 (946احلديث ) 428: 1العلل، ألمحد بن حنبل  (3)

 .127: 3الفصول يف األُصول، للجّصاص  (4)

 (8895) 360: 67تاريخ مدينة دمشق  (5)

 (8895) 361: 67تاريخ مدينة دمشق  (6)
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  )(1) وأحر بك أن تكون كاذبًا عىل رسول اهلل 

: )أال إّن أكذب الناس  قوله   عيلّ وهكذا كان موقف الشيعة منه، فقد رووا عن اإلمام  

 (2)  أبو هريرة الدويس(  عىل رسول اهلل - أو قال: أكذب األحياء  -

: أبو   : )ثالثة كانوا يكذبون عىل رسول اهللالصادق قولهعن اإلمام جعفر ورووا 

  (3) هريرة، وأنس بن مالك، وامرأة(

وكل ذلك اإلنكار بسبب ترسعه وعدم تثبته، وحماولته مجع أكرب قدر من الروايات  

النبي  مل يكن أحد من أصحاب )  لينال الرقم القيايس يف الرواية، وقد عرب عن ذلك فقال: 

 )(4) أكثر حديثًا مني إالَّ عبد اهلل بن عمرو، فإنه كتب ومل أكتب 

بناء عىل هذا سنحاول أن نذكر هنا باختصار بعض مظاهر احلشو واإلغراب يف  

 أحاديث أيب هريرة، والتي تدعونا إىل املزيد من التثبت فيها. 

 : احلشو يف أحاديث أيب هريرة ـ    أ 

أيب هريرة اهتاممه بأن يكون أكثر الصحابة رواية حتى أنه  من أول مظاهر احلشو عند  

عن املغرية بن حكيم وجماهد أهنام سمعا  كان يتسابق مع من يراه حيفظ أو يروي أكثر منه، ف

مني، إالَّ عبد اهلل بن عمرو، فإن    ما كان أحد أحفظ حلديث رسول اهلل  ) أبا هريرة يقول:  

 (5) فأذن له( ، فاستأذن رسول اهلل  كنت أعـــي بقلبي، ويعي بقلبه ويكتب 

ما كان أحد أعلم بحديث  )املغرية بن حكيم أنه سمع أبا هريرة يقول: وعن 

مني إالَّ عبد اهلل بن عمرو، فإنه كان يكتب بــيــده، فاستأذن رسول اهلل   رســـــــول اهلل 

 
 .67: 4رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد  (1)

 .68: 4رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد  (2)

 (263احلديث ) 190اخلصال:  (3)

 .82تقييد العلم: ص (4)

 .82تقييد العلم: ص (5)
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 )(1)  فأذن له، فكان يكتب بـــيـــده، ويعي بقلبه، وإنام كنت أعي بقلبي 

نكتشف رسا خطريا من أرسار تقديم أيب   وعند التأمل البسيط فيام ذكره أبو هريرة 

هريرة عىل غريه، ذلك أنه ـ بحسب قول أيب هريرة ـ فإن أحاديث عبد اهلل بن عمرو أكثر  

عبد اهلل بن عمرو ال تعدو  عددا من أحاديثه، لكن الواقع ال يقول بذلك، فروايات 

( عند ابن اجلوزي مل يرو منها البخاري غري  700األثري و)  ( حسب رواية ابن1000الـ)

 ( 208ثامنية ومسلم غري عرشين ) 

وسبب ذلك أن الفئة الباغية وفرت أليب هريرة من التالميذ ومن البيئة املناسبة، ما  

مل توفره لعبد اهلل بن عمرو، وال لغريه من الصحابة، وقد قال ابن حجر تعليقا عىل قول أيب  

هذا استدالل من أيب هريرة عىل ما ذكره  )هريرة، وتربيرا لغياب أحاديث عبد اهلل بن عمرو:  

ما عند عبد اهلل بن عمرو، أي ابن العاص، عىل ما عنده. ويستفاد من ذلك أن أبا    من أكثرية

منه إالَّ عبد اهلل، مع أن   هريرة كان جازمًا بأنَّه ليس يف الصحابة أكثر حديثًا عن النبي 

املوجود املروي عن عبد اهلل بن عمرو، أقل من املوجود املروي عن أيب هريرة بأضعاف  

 (2)  (مضاعفة

أحدها: إن عبد اهلل كان مشتغاًل  وقد برر ذلك بتربيرات هزيلة ال يصح اعتبارها، )

بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم. فقّلت الرواية عنه. ثانيها: إنه كان أكثر مقامه بعد فتوح  

األمصار بمرص أو الطائف ومل تكن الرحلة إليها ممن يطلب العلم كالرحلة إىل املدينة، وكان  

ريرة متصديًا فيها للفتوى والتحديث إىل أن مات.. ثالثها: ما اختصَّ به أبو هريرة من  أبو ه 

له بأنه ال ينسى ما حيدث به.. رابعها: إن عبد اهلل كان قد ظفر يف الشام بحمل    دعوة النبي  

مجل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها، وحيدث منها، فتجنب األخذ عنه لذلك كثرت  

 
 .83تقييد العلم: ص (1)

 .217ص 1فتح الباري: ج (2)
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 (1) (..نيأئمة التابع

وأحسن من تربيراته ما ذكره الشيخ حسن بن فرحان املالكي يف مقال مهم له حول  

مع أن هناك خالفا يف أيب هريرة  : ) تساءل تساؤال مرشوعا عرب عنه بقولهاملوضوع، حيث 

هـ، وسعد  57هـ ومات عام    7لكن تعالوا نتعلم ونسأل: فأبو هريرة مثاًل أسلم عام  ،  خاصة

أوائل من أسلم بمكة، وشهد املشاهد كلها، ومات يف السنة نفسها تقريبًا  بن أيب وقاص من  

  (2)( ( فقط؟!121هـ( ومكاهنام واحد، فلامذا أحاديث سعد ) 57)

رجل    ..  هذا سؤال مرشوعثم أجاب عن ذلك بتساؤل آخر مرشوع عرب عنه بقوله: ) 

   23 النبي ورجل صحب  ، الف آسنتني أو ثالثًا يروي أكثر من ثالثة  صحب النبي 

بمعنى أن سعد بن أيب وقاص وأيب هريرة  ،  والطالب هم الطالب،  سنة يروي فوق املئة فقط 

يرة من آخر من  رسلموا، وأبو ه أكالمها مدنيان، وسنة الوفاة واحدة، وسعد من أول من 

أسلمو.. وليس معروفًا عن سعد أنه يمتنع عن احلديث، فلامذا اهنال رواة التابعني عىل أيب  

 (3) (ة وتركوا سعد بن أيب وقاص البدري؟هرير

 ( إنه الرضا السيايسثم أجاب اإلجابة املنطقية التي يدل عليها كل يشء، فقال: )

سعد بن أيب وقاص كان يعاند سياسة  ثم بني الرباهني الدالة عىل هذا الرضا، فقال: )

ويذكره بفضائل عيل ويمتنع من سبه، فموقفه السيايس قلل رواته   ،وينكر عليه  ، معاوية

بناءه كانوا من قواد  أإال أن  -وإن كان يامنع أحيانًا  -وأحاديثه بعكس أيب هريرة الذي 

معاوية يوم صفني، ودخل هو مع معاوية الكوفة، وويل له عىل املدينة.. فالرضا السيايس  

، كام أن السخط السيايس عىل سعد بن أيب وقاص  عن أيب هريرة أدى لتكالب الناس عليه

 
 .217ص 1فتح الباري: ج (1)

 .. يف امليزان[.أمانة أهل احلديث -انظر مقاال له عىل موقعه اإللكرتون بعنوان ]علم احلديث  (2)

 املرجع السابق. (3)
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  (1)  (أضاع كثريًا من أحاديثه

وقد ذكر الشيخ حسن بن فرحان املالكي بعض مظاهر اخلصومة بني معاوية وسعد  

بن أيب وقاص، وهي نفس اخلصومة التي كان يواجه هبا معاوية السابقني من الصحابة،  

، وال أريد أن أذكر املواقف، وال أن سعد بن  ألمور باختصار شديداأنا اقول هذه فقال: )

أيب وقاص مات مسمومًا عىل األرجح من معاوية، وال أن معاوية كان يشكك يف نسب  

يأبى عليك اخلالفة بنو عذرة( فهو يتهمه يف نسبه، وأنه من  )  : سعد بن أيب وقاص وقال له

 (2) (بني عذرة، وهم ليسوا من قريش

رنة عدد أحاديث أيب هريرة بأحاديث غريه من  ونفس التساؤالت تطرح عند مقا 

الصحابة ممن سبقوه يف اإلسالم، لكنهم حرموا من الرضا السيايس من الفئة الباغية مما  

 رصف التالميذ عنهم. 

بعد عام  تويف  ) الذي تويف بعد أيب هريرة بثالث سنوات،    (3)محيد الساعديومثله أبو  

مل يرووا عنه سوى ثالثة  ، وسبقه إىل اإلسالم، بل كان من البدريني، ومع ذلك هـ( 60

كل تلك املدة، ويرى بدرا وأحدا   .. فهل يعقل أن يصحب رجل رسول اهلل أحاديث

 واألحزاب، وغريها كثري، ومع ذلك ال يروي إال ثالثة أحاديث؟

ومثله أم سلمة زوج النبي 
أربع سنوات )توفيت  التي توفيت بعد أيب هريرة ب (4)

حديثا.. مع أهنا كانت من السابقني لإلسالم،  158هـ(، ومع ذلك مل ترو سوى  61سنة 

ومل    ، ثم عادت مع زوجها أيب سلمة، وحتارصا يف الشعب مع بني هاشم   ،وهاجرت للحبشة 

.. وسبب ذلك التقصري يف الرواية عنها هو موقفها املتشدد  يشرتك أحد غريمها مع بني هاشم

 
 املرجع السابق. (1)

 املرجع السابق. (2)

 (80/ 7انظر ترمجته يف اإلصابة يف متييز الصحابة ) (3)

 (404/ 8انظر ترمجتها يف اإلصابة يف متييز الصحابة ) (4)
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اإلمام عيل عىل املنابر،  لعن فقد كانت معارضة شديدة ل، والفئة الباغية معه  عاويةممن 

ولذلك ال يكاد السلفية يذكروهنا أو هيتمون   وروت فضائل أهل البيت.. ،رثت احلسني و

هبا، ألهنم يرتبون أمهات املؤمنني بحسب مواقفهم من معاوية، ال بحسب كوهنن أمهات  

 املؤمنني. 

تويف بعد أيب هريرة بثالثة عرش عامًا  الذي   موىل النبي (1)نصالح شقراومثله 

وموىل    ،فقط، رغم أنه بدري  واحد  مل يرووا عنه سوى حديث ومع ذلك  هـ(،    70عام  تويف  )

.. وسبب  فقط   ا واحد  ا حديثمل يرووا عنه إال  ومع ذلك  .  .(2)واملوىل أقرب من غريه  ، للنبي  

نفسه،   قاتل مع اإلمام عيل بصفني، وهو موىل للنبي قد كان  ا صاحلذلك بسيط، وهو أن 

إماتة حديثه وسريته، كل تالمذة أيب هريرة بقوا بعد أيب هريرة يف املدينة  وكل ذلك ساهم يف )

وقد انقطع حديث أيب هريرة بموته، فلامذا مل يبحثوا عن صحابة   ،ثالثة عرش عاماً 

 (3) (كشقران؟

ومما يدل عىل كون الرضا السيايس هو السبب يف كثرة أحاديث أيب هريرة هو كون  

مقربا للفئة  أبو سلمة بن عبد الرمحن، وكان أكثر الروايات الواردة عن أيب هريرة رواها 

 . رشطيًا وقاضيًا ملعاوية ومروان الباغية، بل كان يعمل 

 
، واسمه صالح بن عدّي، قال ابن حجر: )وكان حبشيا، يقال أهداه عبد الّرمحن بن عوف وهو موىل رسول اهلل  (1)

ورثه من أبيه هو وأّم أيمن، ذكر ذلك البغوّي عن زيد  ل: إن النّبّي ، ويقال اشرتاه منه فأعتقه بعد بدر، ويقالرسول اهلل 

بن أخرم، سمعت ابن داود يعني عبد اهللَّ اخلريبي يقول ذلك.. وقال أبو حاتم: يقال إنه كان عىل األسارى يوم بدر، وكذا حكى 

شيئا، فحصل له أكثر مما حصل ملن شهد ابن سعد، وزاد: مل يسهم له لكونه مملوكا، لكن كان كّل من افتدى أسريا وهب له 

 (284/ 3القسمة( انظر: اإلصابة يف متييز الصحابة )

 ما رواه الرّتمذّي، عن شقران، قال: أنا واهللَّ طرحت القطيفة حتت رسول اهللَّ  ومن دالئل قربه من رسول اهلل  (2)

العبّاس،  بن احلسني، قال: نزل يف قرب رسول اهلل  يف القرب. ورواه ابن الّسكن من طريق ابن إسحاق عن الّزهري عن عيل

 يلبسها فدفنها يف قربه. والفضل، وشقران، وأوس بن خويل، وكان شقران قد أخذ قطيفة كان النبّي 

 .. يف امليزان، للشيخ حسن بن فرحان املالكي..أمانة أهل احلديث -علم احلديث  (3)
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سعيد  روى من حديث أيب هريرة أكثر من    سلمة بن عبد الرمحن ومن العجيب أن أبا  

، ومع أنه أقدم صحبة  بنتهال ا وزوج  ،يب هريرة أل ا صهرعىل الرغم من كونه كان بن املسيب 

 ( هـ 94)  وماتا يف سنة واحدةأليب هريرة منه، 

كان  مل يكن مقربا من الفئة الباغية، بل )سعيد بن املسيب وسبب ذلك بسيط، وهو 

،   وده، ويتهم معاوية بأنه )أول من رد قضاء رسول اهلليدعو عىل بني مروان يف سج 

 ( ويرصح بذمه، كل هذا بأسانيد صحيحة

تالمذة أيب  أكثر من غريه من شتهر ي الزهريوعىل خالف سعيد بن املسيب نرى 

عمل يف بالط عبد  ، والسبب بسيط، وهو أن الزهري كان مقربا للفئة الباغية، بل )هريرة 

امن ثم يزيد بن عبد امللك ثم هشام، وكتب حديثه يف بالط هشام بن امللك ثم الوليد ثم سلي

نصف احلديث يف الكتب الستة يكاد يكون عن الزهري  . وعبد امللك، ورواته موايل هشام.

كلهم موايل لبني  )وتالمذته كشعيب بن أيب محزة ويونس بن يزيد األييل وعقيل بن خالد 

مدنيون )بينام هو شامي وشيوخه مدينون(، فمن  أمية([. وقد عارص الزهري علامء أجل منه  

 ( أهل املدينة من طبقة الزهري حممد الباقر وزيد بن عيل وربيعة الرأي

من الفئة الباغية سوى كان ذلك الرضا متوجها  الرضا السيايس  والسبب يف ذلك هو  

 للصحابة أو للتابعني أو من بعدهم. 

تعداه إىل تالميذ غريه من الصحابة،  وليس األمر قارصا عىل تالميذ أيب هريرة، بل ي

، لكونه كان من أكثر التابعني قربا من  عروة بن الزبريهو عائشة فأكرب من روى أحاديث 

وقد مدحه أهل احلديث، وهو عند التحقيق متهم بكثري من أحاديث  الفئة الباغية، )معاوية و

و حيتج هبا املسترشقون  أ  ، ألحاديث التي حيتج هبا الشيعة يف تكذيب عائشةاعائشة، ومعظم  

فأحاديثه عن عائشة فيها  . هي من طريق عروة عن عائشة، أنا اهتم عروة. يف ذم النبي 

كام أن املكثر عنه ابنه هشام )صديق   ،ولعائشة نفسها  الكثري من اإلساءة لرسول اهلل 
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ئشة(  املنصور(، وهو يروي عن أبيه عن عائشة، هذا الطريق )هشام بن عروة عن أبيه عن عا 

 ( مادته املسيئة خرجت يف كثري من الكتب واألفالم التي تيسء للنبي 

 ـ  اإلغراب يف أحاديث أيب هريرة:   ب 

من الظواهر البادية للعيان يف أحاديث أيب هريرة كوهنا متيل إىل اإلغراب واخليال  

الروايات  أكثر من روايات غريه من الصحابة، بل يصح أن نعتربه أول خمرج هلذا النوع من 

يف التاريخ اإلسالمي، ولعل سبب ذلك يعود لتلمذته الطويلة لكعب األحبار، ولكتب  

أهل الكتاب كام سنرى أدلة ذلك الحقا، ويعود أيضا لرغبته يف إرضاء مجهور املحيطني به،  

وهم عادة ـ كسائر البرش ـ يميلون للحكايات والقصص الغريبة التي تريض اخليال، وإن  

 مع العقل. كانت تتصارع 

وهذه السمة يف روايات أيب هريرة هي التي جعلته أكثر الصحابة قربا من العقل  

السلفي، فهو عقل ال عقالن، يقبل كل ما يستحسنه اخليال، ويرَض عنه، وال هيم بعد ذلك  

أن يتناقض مع العقل، أو ال يتناقض، فالعقل ال أمهية له عند السلفية، بل هم يذكرون أن  

يف شأنه إما ضعيف أو موضوع، وكل آية تدعو إىل استعامله مؤولة أو حمددة    كل حديث ورد

 بزمن معني هو زمن السلف.. وبعدها ينتهي دور العقل ليبدأ دور التبعية. 

وسنذكر هنا باختصار بعض الروايات الغريبة التي حدث هبا، ووقعت له، وسنذكر  

 ..  متي رواها عن بني إرسائيل وغريه نامذج أخرى عن األحاديث الغريبة اليف الفصل الثان  

فمن تلك األحاديث هذه القصة العجيبة التي أخرب فيها عن خوارق كربى رآها  

ها وال إشاعتها، وال نقلها، وكأهنا حدث  تبزعمه آالف الناس، ومع ذلك مل هيتموا برواي 

 عادي ال قيمة له. 

احلرضمي إىل البحرين    العالء بن  ملا بعث النبي  وقد عرب عن تلك الرواية بقوله: )

تبعته فرأيت منه ثالث خصال ال أدري أيتهن أعجب، انتهينا إىل ساحل البحر فقال: )سموا  
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  ، فسمينا اهلل واقتحمنا، فعربنا فام بل املاء أسافل أخفاف إبلنا، فلام قفلنا رصنا ( اهلل واقتحموا

، ثم دعا فإذا  ( عتنيمعه بفالة من األرض، وليس معنا ماء، فشكونا إليه فقال: )صلوا رك

سحابة مثل الرتس ثم أرخت عزاليها فسقينا وأسقينا، ومات فدفناه يف الرمل، فلام رسنا 

 .(1)غري بعيد قلنا: جييء سبع فيأكله، فرجعنا فلم نره

نفسه، ومع كبار الصحابة، ونحن نعرف جيدا    وهذه غرائب مل حتصل لرسول اهلل  

، وقد أخرب اهلل تعاىل عن ذلك  وك وغريها وتب  ما حصل للمسلمني يف أحد واألحزاب 

كان بينهم،    مع كون رسول اهلل  يف غزوة األحزاب  الرعب الشديد الذي أصاب املسلمني  

ِذيَن آَمُنوا اْذُكُروا نِْعَمَة اهللَِّ َعَلْيُكْم إِْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِرحًيا  ﴿قال تعاىل:   َا الَّ َياَأهيُّ

( إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُْكْم  9ُنوًدا مَلْ َتَرْوَها َوَكاَن اهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرًيا ) َوُج 

( ُهنَالَِك اْبُتيِلَ  10َوإِْذ َزاَغِت اأْلَْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب احْلَنَاِجَر َوَتُظنُّوَن بِاهللَِّ الظُُّنوَنا )

 [ 11 -  9]األحزاب:   ﴾ِمنُوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزااًل َشِديًدا املُْؤْ 

وجل ما حصل يف تلك الغزوة هو تلك الريح الشديدة التي جعلت األحزاب  

يشء ال يمكن مقارنته بتلك املعجزة التي ذكرها أبو هريرة، والتي جعلت   و يتفرقون، وه

 . مهجيشا بأكمله يسري عىل املاء من غري أن تبتل أحفاف إبل

بل إن هذه املعجزة الكبرية التي ذكرها أبو هريرة تفوق املعجزة التي حصلت ملوسى  

عليه السالم، فموسى عليه السالم احتاج ألن ينشق البحر، حتى يسري عىل اليابسة، لكن  

 أبا هريرة ومن معه مل حيتاجوا إىل ذلك، بل عطلوا كل قوانني املياه، ليسريوا عليه. 

لعالء  لشك يف روايته خاصة وأنه خص هبذه الكرامات اوهذا كله يدعو إىل ا

احلرضمي باعتباره ويل نعمته يف البحرين، مثلام كان جعفر ويل نعمته يف املدينة، باإلضافة 

وحالف َحْرب   ، مكةَ أبوه سكن إىل أن أرسة العالء كانت ذات عالقة كبرية ببني أمية، فقد 

 
 4/15الطربان يف االوسط  (1)
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 . بنته الصعبة بنت احلرضمي  بن أمية والد أيب سفيان، وتزّوج َأبو سفيان

قال: أتيت  ومن تلك األحاديث الغريبة التي رواها عن نفسه قصته مع املزود، فعنه  

يوًما بتمرات، فقلت: ادع اهلل يل فيهن بالربكة، قال: فصفهن بني يديه، قال: ثم   النبي 

كذا وكذا  دعا، فقال يل: )اجعلهن يف مزود، فأدخل يدك، وال تنثره(، قال: )فحملت منه 

وسًقا يف سبيل اهلل، ونأكل، ونطعم، وكان ال يفارق حقوي، فلام قتل عثامن، انقطع عن  

 (1) (حقوي، فسقط 

وهذا حديث ممتلئ بالغرابة، ويدعو إىل الكثري من التساؤالت، ولعل أوهلا هو  

ام  ارتباطه باجلانب السيايس، فقد كان أليب هريرة ـ كام ذكرنا سابقا ـ موقف سلبي من اإلم

عيل، ولذلك راح يصور يف هذا احلديث أن الربكة رفعت أيام واليته.. باإلضافة إىل أن من  

العجب أن حتصل له مثل هذه الكرامة العظيمة، ثم ال حيدث هبا يف عهد أيب بكر وال عهد  

عمر وال عهد عثامن، بل ينتظر حتى تأيت الفئة الباغية ليحدثها هبا، وليتزلف إليها عن طريق  

 ذلك. 

نفسه يضع احلجر عىل بطنه من اجلوع،    باإلضافة إىل ذلك كله، فقد كان رسول اهلل  

وكان ـ كام ورد يف األحاديث الصحيحة ـ ال جيد من الدقل ما يمأل بطنه، هو والكثري من  

صحابته.. فكيف مل يقم بتفعيل الربكة يف ذلك الوقت، ومع غريه من الصحابة، وخص هبا  

 س. أبا هريرة من دون النا 

وغريها من التساؤالت الكثرية التي ال تعني أننا ننكر الكرامات وال الربكات، ولكنا  

نعترب أصل التكليف اإلهلي مرتبط بسنن اهلل تعاىل العادية، ال باخلوارق.. فللخوارق جماهلا  

 املحدود الضيق. 

 
(، وقال: حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غري هذا الوجه عن أيب 3839والرتمذي ) 352/ 2رواه أمحد  (1)

 (: حسن اإلسناد.3015هريرة. وقال األلبان يف صحيح الرتمذي )
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ومن تلك األحاديث الغريبة التي رواها عن نفسه قصته مع الشيطان، والتي عرب  

لني رسول اهلل ها بقوله: )عن بحفظ زكاة رمضان، فأتان آٍت فجعل حيثو من الطعام   وكَّ

، قال: إن حمتاج، وعيل عيال، ويل حاجة  فأخذته، وقلت: واهلل ألرفعنك إىل رسول اهلل 

: )يا أبا هريرة، ما فعل أسريك  شديدة، قال: فخليت عنه، فأصبحت، فقال النبي 

رسول اهلل، شكا حاجة شديدة وعياالً، فرمحته، فخليت سبيله،   البارحة؟(، قال: قلت: يا 

: إنه سيعود،  قال: )أما إنه قد كَذبك، وسيعود(، فعرفت أنه سيعود، لقول رسول اهلل 

، قال: دعني؛  فرصدته، فجاء حيثو من الطعام، فأخذته، فقلت: ألرفعنك إىل رسول اهلل  

:  ليت سبيله، فأصبحت، فقال يل رسول اهلل  فإن حمتاج وعيل عيال، ال أعود، فرمحته، فخ

)يا أبا هريرة، ما فعل أسريك؟(، قلت: يا رسول اهلل، شكا حاجة شديدة وعياالً، فرمحته،  

فخليت سبيله، قال: )أما إنه قد كذبك وسيعود(، فرصدته الثالثة، فجاء حيثو من الطعام،  

ات، أنك تزعم ال تعود، ثم  فأخذته، فقلت: ألرفعنك إىل رسول اهلل، وهذا آخر ثالث مر

تعود، قال: دعني أعلمك كلامت ينفعك اهلل هبا، قلت: ما هو؟ قال: إذا أويَت إىل فراشك،  

[، حتى ختتم اآلية، فإنك 255]البقرة:    ﴾اهللَُّ اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّومُ ﴿فاقرأ آية الكريس:  

ان حتى تصبح، فخليت سبيله، فأصبحت  لن يزال عليك من اهلل حافظ، وال يقربنك شيط

: )ما فعل أسريك البارحة؟(، قلت: يا رسول اهلل، زعم أنه يعلمني  فقال يل رسول اهلل 

كلامت ينفعني اهلل هبا، فخليت سبيله، قال: )ما هي؟(، قلت: قال يل: إذا أويت إىل فراشك  

]البقرة:   ﴾ إِالَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّومُ اهللَُّ اَل إَِلهَ ﴿فاقرأ آية الكريس من أوهلا حتى ختتم اآلية: 

وكانوا   - [، وقال يل: لن يزال عليك من اهلل حافظ، وال يقربك شيطان حتى تصبح 255

: )أما إنه قد صَدقك وهو كذوب، تعلم من ختاطب  فقال النبي    -أحرص يشء عىل اخلري  

 (1)  منذ ثالث ليال يا أبا هريرة؟(، قال: ال، قال: )ذاك شيطان(

 
 ( 2187، رقم 2/812البخارى ) (1)
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وهذا احلديث ممتلئ بالغرابة من نواح كثرية جدا، لعل أوضحها معارضته ملا ورد يف  

إن الشيطان  : )النصوص الكثرية من أن الشيطان خينس عند ذكر اهلل تعاىل، ومنها قوله 

واضع خطمه عىل قلب ابن آدم، فإن ذكر خنس، وإن نيس التقم قلبه، فذلك الوسواس  

 (1) اخلناس(

ال تقل: تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت: تعس الشيطان،  : )قال  ويف حديث آخر 

 (2)  تعاظم، وقال: بقويت رصعته، وإذا قلت: بسم اهلل، تصاغر حتى يصري مثل الذباب(

ِمْن رَشِّ اْلَوْسَواِس  ﴿وغريها من األحاديث الكثرية، التي تبني معنى قوله تعاىل: 

 [ 4]الناس:   ﴾اخْلَنَّاسِ 

صفه أبا هريرة كان قويا إىل الدرجة التي مل يفر منها عند سامع  لكن الشيطان الذي و

 القرآن، أو عند ذكر اهلل، وإنام راح هو نفسه يقرأ القرآن الكريم، بل يقرأ سيدة آي القرآن. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن ما ذكره خيالف تلك النصوص املقدسة الكثرية التي تبني  

ْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ  ﴿ان، كقوله تعاىل: خطورة الشيطان، وعداوته الشديدة لإلنس إِنَّ الشَّ

ِعريِ  ا إِنَّاَم َيْدُعو ِحْزَبُه لَِيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب السَّ ُِذوُه َعُدوًّ ، لكن أبا هريرة  [6]فاطر:  ﴾َفاختَّ

 جعله ناصحا وصادقا. 

تبطة  باإلضافة إىل ذلك كله، فإن هذا احلديث وغريه أشاع تلك الثقافة اخلطرية املر 

بعامل اجلن والعفاريت، والتي حيبها السلفية ويتمسكون هبا، ويبدعون من خيالفهم فيها..  

مع أن عامل اجلن عامل خمتلف عن عاملنا متاما، فال حاجة للشيطان يف التمر، وال يف أكله، ولو  

ُه َيَراُكْم ُهَو َوَقبِي﴿أراد ذلك ألخذه من غري أن يراه أحد، وقد قال تعاىل:  ُلُه ِمْن َحْيُث اَل  إِنَّ

 [ 27]األعراف:   ﴾ َتَرْوهَنُمْ 

 
 (7/278،279مسند أيب يعىل ) (1)

 (5/59رواه أمحد ) (2)
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هذه بعض التساؤالت البسيطة حول احلديث الذي أصبح شعارا للسلفية يرددونه  

كل حني، لصلته الشديدة بعوامل اجلن والشياطني، وليربروا حواراهتم معهم أثناء الرقية،  

ىل السذج من أتباعه عن عالقته  وليجدوا الذريعة لكل اخلرافات التي كان يلقيها ابن تيمية ع 

بعامل اجلن والشياطني كام وضحنا ذلك يف ردودنا املفصلة عىل الرقية السلفية يف سلسلة  

 ]الدين والدجل[ 

ة تصويره ألصحاب الصفة، وكيف كان حاهلم وفقرهم  بومن تلك األحاديث الغري

، والصحابة الكبار، فقد وصفهم، فقال:  ، وحتت عني رسول اهلل ةيف جمتمع املدينة املنور

ة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد   )لقد رأيت سبعني من أصحاب الصفَّ

ربطوا يف أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقني، ومنها ما يبلغ الكعبني، فيجمعه بيده،  

 (1) كراهية أن ترى عورته(

يث العجيب الغريب الذي تكذبه سنن اهلل تعاىل يف كونه، كام تكذبه  ومنها ذلك احلد

لو تابعني عرَشة من اليهود، مل يبَق  ): أنه قال النصوص املقدسة، وهو روايته عن النبي 

ويف رواية: )لو آمن يب عرشة من أحبار اليهود، آلمن يب كل  ،  (عىل ظهرها هيودي إال أسلم 

ية: )لو تابعني عرشة من اليهود، مل يبق عىل ظهرها  ويف روا(، هيودي عىل وجه األرض

 (2)  (ويف رواية: )لو اتبعني وآمن يب عرشة من اليهود، ألسلم كل هيودي(،  هيودي إال أسلم 

وهذا احلديث ممتلئ بكل أصناف الغرابة، ولألسف تلقاه السلفية بكل أنواع  

 القبول، ألن راويه أبو هريرة، وخمرجه البخاري ومسلم..  

تلك التساؤالت هو ارتباط العرشة من اليهود بجميع هيود العامل كام تنص عىل    وأول 

ذلك بعض روايات احلديث.. فهل للعقول العرشة تأثريها عىل مجيع من عداها من  

 
 رواه البخاري. (1)

 . 8/128( ومسلم  3941) 5/89البخاري: و (،9377)  2/416( و8536) 2/346رواه أمحد  (2)
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 العقول؟

ثم إن املسيح عيسى عليه السالم اتبعه من اليهود أكثر من عرشة بكثري.. ومع ذلك  

ل أنبياء بني إرسائيل، فقد كان هلم من احلواريني ـ كام ورد يف  مل يتبعه أكثر اليهود.. ومثله ك

 احلديث ـ ما هو أكثر من العرشة.. ومع ذلك مل يؤمن باقي اليهود، ومل خيضعوا ألنبيائهم. 

فهذا احلديث هيدم كل قوانني التكليف اإلهلي ونظامه الكون املرتبط بحرية كل  

 إنسان يف اختيار ما يراه مناسبا. 

تلك الربجمة اإلهلية للعقول، والتي َتعل كل عقل كائنا قائام بذاته، ال يمكن  بل هيدم  

ألحد أن يؤثر فيها إال باختياره املطلق، وبعد قناعته الشخصية، بينام هذا احلديث يربط قناعة  

 كل العقول اليهودية بقناعة عرشة من الناس فقط. 

 ـ التدليس واخللط:   2

ريرة الروائية ظاهرتا التدليس واخللط، ومها  من أخطر الظواهر يف شخصية أيب ه 

ظاهرتان خطريتان َتعالن كل رواية ينفرد هبا أبو هريرة حمل شك وريبة.. ذلك أن كل  

حديث من األحاديث يؤسس ملعنى من املعان وقيمة من القيم التي يكلف املؤمنون مجيعا  

 بالتعبد هبا ومراعاهتا باعتبارها معربة عن مراد اهلل. 

حيتاج تبيان ذلك املراد إىل الصدق املطلق الذي يؤكده التواتر، أو تؤكده  ولذلك 

وثاقة الراوي وصدقه، باإلضافة إىل كونه مندرجا يف املعان العامة التي دعا إليها القرآن  

 الكريم. 

وروايات أيب هريرة لألسف ال حتوي هذه الصفات.. وباتفاق املحدثني أنفسهم،  

يف اجلرح والتعديل عليه لضعفوه، بل جلعلوه من الوضاعني،  ولو أهنم طبقوا مقاييسهم 

ألهنم اهتموا من هو أدنى منه بذلك.. لكن الذي محاه هو تلك القاعدة التي ابتدعوها من  

غري دليل، وهي أن الصحابة كلهم عدول، وحمصنون من األحكام التي َتري عىل غريهم،  
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 ولكل يشء.   ،وللسنة املطهرة  ،وللقرآن الكريم  ،وهي قاعة مناقضة للعقل 

وسنرى هنا نامذج وأمثلة وأدلة عىل تدليسه وخلطه، ودور ذلك يف تشويه عقائد  

 الدين وقيمه. 

 ـ التدليس:   أ 

يتفق كل علامء احلديث املحققني عىل أن أول من سن سنة التدليس يف احلديث أبو  

:  [ي الذهبي ]أقلت  (: )كان أبو هريرة يدلس)هريرة، كام قال الذهبي تعليقا عىل قول شعبة:  

تدليس الصحابة كثري، وال عيب فيه، فإن تدليسهم عن صاحب أكرب منهم والصحابة كلهم  

  (1)(عدول

لكن املشكلة التي ال يستقيم معها قول الذهبي وال غريه من املربرين لتدليس  

إليها مواقف حصلت له، مع أهنا  الصحابة هو أن أبا هريرة ال يروي فقط أقواال، بل يضيف  

 مل حتصل.. 

أو سمعت، أو حدثني دون أن   ال رسول اهلل قمعظم رواياته بقوله: فهو يصدر  

روى مشاهد كثرية مل حيرضها،  .. بل إنه فوق ذلك أو حتدث معه  يكون سمع من النبي 

انية من  حديثه عن فتح خيرب، وحديث دخوله عىل رقية زوجة عثامن، التي توفيت يف الثك

وأنه أفتى بفطر من أصبح جنبا  .  اهلجرة، رغم أنه أسلم بعد فتح خيرب سنة سبع من اهلجرة.

يف رمضان قبل الغسل، وملا بلغه عن عائشة وأم سلمة خالف ذلك، قال: إنه مل يسمعه من  

 وإنام أخربه به الفضل بن عباس. النبي 

موض، وتسرت هذه الثغرة  لكن املحدثني وجدوا مع ذلك كله مربرات تنفي هذا الغ

سمعت، أو حدثني، أو قال فالن، أو قال رسول اهلل  )قول أيب هريرة: اخلطرية، فذكروا أن 

 عدول. والصحابة كلهم .الصحابةمن مرسل ( حتى ولو مل حيصل ذلك كله، فإنه .   

 
 . 2/608سري النبالء    (1)
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مل يكونوا يسألون عن اإلسناد فلام وقعت  )ابن سريين:  واعتذروا لذلك أيضا بام قال  

 (1)(الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم... 

وهذا تربير أخطر، ألنه يدل عىل أن األمر كان قبل ذلك سائبا حيدث من شاء بام  

 شاء، من غري أن يطالب بأي بينة. 

كنا مع أنس بن مالك، فقال: واهلل ما كل ما  ): قوله عن محيد وقد رووا يف ذلك 

وال يتهم بعضنا   ،بعضنا بعضا  ولكن كان حيدث  ، نحدثكم سمعناه من رسول اهلل

 (2)(بعضا 

كان حيدثنا أصحابنا  وعن الرباء، قال: )ما كل احلديث سمعناه من رسول اهلل 

  (3) عنه، بل كانت تشغلنا عنه رعية اإلبل(

إذ كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن    ليس كلنا كان يسمع حديث رسول اهلل  )وقال:  

  (4)( حدث الشاهد الغائبفي - يومئذ  - الناس مل يكونوا يكذبون 

. ويدل عىل سذاجة كبرية، فمنذ متى كان الناس ال يكذبون.. وهل  . وهذا عجيب

هناك عرص من العصور تقاعد فيه الشيطان عن الوسوسة إىل الناس، بل كيف يدعون هذا،  

 وهم يرمون أنبياء اهلل، بل يرمون خليله عليه السالم بكونه كذب ثالث مرات. 

د املحدثون مصطلحا معينا، ويضعوا معه قانونا استثنائيا حتى  لكن ما أسهل أن جي

ثم إنا مل نعد يف أنواع  )يقول ابن الصالح:  ال ترمى روايات أيب هريرة أو غريه من املدلسني،  

املرسل ونحوه ما يسمى يف أصول الفقه مرسل الصحايب، مثل ما يرويه ابن عباس وغريه  

 يسمعوه منه؛ ألن ذلك يف حكم املوصول املسند؛  ومل   من أحداث الصحابة عن رسول اهلل  

 
 (1/173صحيح مسلم )برشح النووي( )   (1)

 (175،  1/174اجلامع ألخالق الراوي، )   (2)

 (18516أمحد، رقم )   (3)

 ( 1/174اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، )   (4)
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ألن روايتهم عن الصحابة، واجلهالة بالصحايب غري قادحة؛ ألن الصحابة كلهم  

الصحابة مجيعا عدول مرضيني، فإن اجلهل بأسامئهم يف السند ال يرض،  .. و)(1)(عدول

حجة    - حينئذ    -ويكون  وعليه فإن العلم هبم واجلهل سواء، وأن السند متصل غري منقطع،  

  (2)ا(يلزم العمل هب

أما مرسل الصحايب  ) : ـ معربا عن وجهة نظر املحدثني يف ذلك ـالسيوطي ويقول 

  أو نحوه، مما يعلم أنه مل حيرضه لصغر سنه أو تأخر إسالمه،  كإخباره عن يشء فعله النبي  

وغريهم،   فمحكوم بصحته عىل املذهب الصحيح الذي قطع به اجلمهور من أصحابنا 

وأطبق عليه املحدثون املشرتطون للصحيح القائلون بضعف املرسل، ويف الصحيحني من  

ذلك ما ال حيىص؛ ألن أكثر رواياهتم عن الصحابة وكلهم عدول، ورواياهتم عن غريهم  

نادرة، وإذا رووها وبينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعني ليست أحاديث مرفوعة،  

  (3) (أو حكايات أو موقوفات بل إرسائيليات 

..  يف الصحيحني من ذلك ما ال حيىصوما ذكره السيوطي خطري جدا، فهو يذكر أن 

ثم بعد ذلك يتهمون كل من طعن يف حديث من الصحيحني بسبب خمالفته للقرآن الكريم  

 أو للعقل أو للقيم اإلنسانية بأنه زنديق وضال مضل..  

ذج عن تلك األحاديث التي ال ندري ما نصف  بناء عىل هذا سنذكر هنا بعض النام

فيها أبا هريرة، هل بالتدليس، أم بالكذب، ألنه ال يكتفي بأن يروي احلديث من غري سند،  

وإنام يضيف إليه ادعاء سامعه له، مع العلم أنه مل يشهد احلادثة، ومل يرها، ومل يسمع ما دار  

حصوهلا للعالء احلرضمي، فيكون قد    فيها، إال إذا كان ذلك من باب املعجزات التي ادعى

 
 . 51، 50علوم احلديث، ابن الصالح، ص   (1)

 .470التأصيل الرشعي لقواعد املحدثني، د. عبد اهلل شعبان، ص   (2)

 (207/ 1تدريب الراوي، )   (3)
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 حرض بقلبه ال بجسمه. 

امرأة    دخلت عىل رقية بنت رسول اهلل  )أنه قال:    فمن تلك األحاديث ما رووه عنه

من عندي آنفا، رجلت رأسه، فقال يل:   عثامن، وبيدها مشط، فقالت: خرج رسول اهلل 

 (1)(ه من أشبه أصحايب يب خلقا أكرميه، فإن)كيف َتدين أبا عبد اهلل؟ قلت: بخري، قال:  

وهذا من األحاديث التي تقرب هبا إىل بني أمية، وهي كثرية جدا، وليته قبل أن يرويه  

بعد فتح بدر،  للهجرة، سنة ثالث تثبت من وقت وفاة رقية، ألهنا توفيت بإمجاع العلامء 

 أسلم سنة سبع بعد فتح خيرب. وقبل أن يسلم أبو هريرة، ألنه  

حاديث التي صح سندها ووهى متنا،  وهلذا اعترب علامء احلديث هذا احلديث من األ 

هذا حديث  )من طريقني قال فيهام: بعد إخراجه للحديث  احلاكم يف املستدركفقد قال 

 (2) (صحيح منكر املتن)وقال الذهبي:  ،(صحيح اإلسناد واهي املتن

وقد حاول السلفية بكل ما أوتوا من صنوف احليلة أن يدافعوا عن هذه التهمة،  

غري  من وأيرسها عليهم هو رد اعتبار احلاكم لصحة احلديث، باعتباره  وأبرز تلك احليل،

 ، مع كوهنم يرجعون إىل حديثه يف حال انسجامه مع أهوائهم. جهابذة هذا العلم

بل إهنم يضعون هذا احلديث فيام يوردونه من مناقب عثامن، ليلبسوا به عىل العوام،  

ادروه بام يذكرونه من توهني احلاكم  ، بأحد ولريدوا به عىل الشيعة، فإن أنكر عليهم 

 وتضعيفه. 

مع العلم أن الذهبي نفسه ـ مع تشدده يف الرجال ـ قال بصحة السند، لكنه تعجب  

ن رقية ماتت وقت بدر وأبو  إصحيح منكر املتن ف )يف تلخيص املستدرك:  فقد قال  من املتن،  

 
 (6854(، رقم )4/52احلاكم يف املستدرك، ) (1)

 (6854(، رقم )4/52احلاكم يف املستدرك، ) (2)
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 (1) (سلم وقت خيرب أهريرة 

القواعد التي وضعوها حول عدالة الصحابة ـ أن يتهم فيه  مل جيرؤ ـ بسبب تلك  لكنه  

 أبا هريرة بالكذب.. ولو أن غريه من قال ذلك العتربوه كذابا وضاعا.

)بينام أنا  ، حيث روي عنه أنه قال:  سهو النبيومن تلك األحاديث ما رواه يف 

قال: يا  من ركعتني، فقام رجل من بني سليم، ف أصىل صالة الظهر، سلم رسول اهلل 

: مل تقرص ومل أنسه، قال: يا رسول  رسول اهلل، أقرصت الصالة أم نسيت؟ فقال رسول اهلل  

: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، قال:  اهلل، إنام صليت ركعتني، فقال رسول اهلل 

 (2) فقام فصىل هبم ركعتني آخرتني(

اهتام أليب هريرة، ألنه   فهذا احلديث برواياته الصحيحة املختلفة يشكل أكرب سند 

ـ باتفاق املؤرخني  اليدين  ، مع أن ذا  ادعى حضور صالة كان فيها ذو اليدين مع رسول اهلل  

 .(3)طويلن يسلم أبو هريرة بزمن أاستشهد ببدر قبل  ـ 

البخاري ومسلم وغريمها عن أيب هريرة، أنه قال:  ومن تلك األحاديث ما رواه 

، مع أنهـ  باتفاق  (4)  ( افتتحنا خيرب، ومل نغنم ذهبًا، وال فضة، إنام غنمنا البقر، واإلبل، واملتاع)

 مل يشهد فتح خيرب، بل جاء بعد فتحها.. املؤرخني ـ 

وافدين،   أن أبا هريرة قدم املدينة يف نفر من قومهفقد روى ابن سعد يف الطبقات: 

إىل خيرب واستخلف عىل املدينة رجال من بنى غفار يقال له سباع   وقد خرج رسول اهلل 

بن عرفطة، فأتيناه وهو يف صالة الصبح فقرأ يف الركعة األوىل كهيعص )مريم(، وقرأ يف  

 
 . 5/2410تلخيص املستدرك:  (1)

  2/423( ويف 8998) 2/386(، وأمحد  4511( ويف )4510) 2/37ابن أيب شيبة  و (984رواه احلميدي ) (2)

 .1151و 565الكربى  ، ويف 3/23النسائي  و أبو داودو مسلم و البخاريو (،9458)

 .119ص 3طبقات ابن سعد ج (3)

 . 3/37البخاري:  (4)



70 

 

ويل للمطففني( )املطففني(، قال أبو هريرة: ويل أليب فالن له مكياالن، إذا  )الركعة الثانية  

كتال، اكتال بالوايف وإذا كال، كال بالناقص، فلام فرغنا من صالتنا أتينا سباعا فزودنا شيئا  ا

 .(1) ، وقد افتتح خيرب فكلم املسلمني فأرشكونا يف سهامهنمحتى قدمنا عىل رسول اهلل 

أي افتتح املسلمون  ): افتتحنا خيرب( وقد قال القسطالن تعليقا عىل قول أيب هريرة )

 (2) (نعم حرضها بعد الفتح ،فأبو هريرة مل حيرض فتح خيرب  وإال  ، خيرب

ومن تلك األحاديث املرتبطة بأخبار خيرب، وادعائه حضورها مع كوهنا مل حيرض ما  

خيرب، فقال    شهدنا مع رسول اهلل  )  قال:عن أيب هريرة أنه    رواه البخاري ومسلم وغريمها 

لرجل ممن يدعى باإلسالم: هذا من أهل النار، فلام حرض القتال، قاتل الرجل قتاال شديدا،  

فأصابته جراحة، فقيل له: يا رسول اهلل، الذي قلت له آنفا: إنه من أهل النار، فإنه قد قاتل  

رتاب،  : إىل النار، فكاد بعض املسلمني أن ياليوم قتاال شديدا، وقد مات؟ فقال النبي 

فبينام هم عىل ذلك، إذ قيل له: إنه مل يمت، ولكن به جراح شديدة، فلام كان من الليل مل  

، فقال: اهلل أكرب، أشهد أن عبد اهلل ورسوله،  يصرب عىل اجلراح، فقتل نفسه، فأخرب النبي 

الدين  ثم أمر بالال فنادى يف الناس: إنه لن يدخل اجلنة إال نفس مسلمة، وإن اهلل ليؤيد هذا  

 (3) (بالرجل الفاجر 

قزمان بن  )هو وقتل نفسه ادعى أبو هريرة أنه الرجل الذي باإلضافة إىل ذلك فإن 

 .(4)، ومل يكن ذلك يف خيربقد قتل بأحد قبل اسالم أيب هريرة ( كان  احلرث 

 
 (5/233،232طبقات ابن سعد: ) (1)

 (373/ 6رشح القسطالن = إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري ) (2)

 (2520( والدارمي )2/309( أمحد )1/73( ومسلم )169/ 5و 4/88رواه البخاري ) (3)

حاق وغريمها من أصحاب املعاجم والرتاجم، وقزمان هذا هو الذي كان يف احد ال يدع ذكر ذلك الواقدي وابن اس (4)

يومئذ ما أجزأ عنا أحدكام أجزأ فالن، فقال النبي  للمرشكني شاذة وال فاذة إال اتبعها يرضهبا بسيفه حتى قيل لرسول اهلل 
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ة ما منهم رجل  ومن تلك األحاديث قوله : )لقد رأيت سبعني من أصحاب الصفَّ

إزار وإما كساء، قد ربطوا يف أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقني، ومنها  عليه رداء، إما 

  (1)ما يبلغ الكعبني، فيجمعه بيده، كراهية أن ترى عورته(

  فحزن النبي  ،يوم بئر معونةـ مجيعا  وا ـ كام هو معلوم استشهدمع أن هؤالء 

صفر سنة أربع من  ، وقد حصل ذلك يف وقنت شهرًا يدعو يف الصالة عىل قاتليهم  ، عليهم

 ة. اهلجرة قبل اسالم أيب هرير

ولئك السبعني  أالسبعني الذين رآهم أبو هريرة غري وقد برروا ذلك كعادهتم بأن 

 . ، وكأن الصفة فندق ال يأوي إال السبعني(2) الذين استشهدوا

ذج اخلطري الذي ندعو فيه السلفية إىل التخيل عن  ونختم هذه النامذج هبذا النمو 

غرورهم وكربيائهم، والتأمل فيه وفيام قاله أهل علمهم الذين يثقون فيه، لعلهم يغلبون  

 عىل كل رجال الدنيا.  الدين عىل األهواء، ورسول اهلل 

  : بيدي فقال أخذ رسول اهلل ) : مسلم عن أيب هريرة قالواحلديث هو ما رواه 

وخلق الشجر يوم   ،وخلق فيها اجلبال يوم األحد ،)خلق اهلل عز وجل الرتبة يوم السبت 

وبث فيها الدواب يوم   ،وخلق النور يوم األربعاء ، وخلق املكروه يوم الثالثاء ،االثنني 

وخلق آدم عليه السالم بعد العرص من يوم اجلمعة يف آخر اخللق يف آخر ساعة من    ، اخلميس

 (3)  ام بني العرص إىل الليل(ساعات اجلمعة في

خصه    الذي يرصح فيه أبو هريرة بالسامع، بل يرصح بأن رسول اهلل  وهذا احلديث  

 
 نصل سيفه يف االرض وذبا به بني ثديه ثم نحامل عليه : اما انه من أهل النار، فجرح جرحا شديدًا فاستعجل املوت فوضع

 . 2/101فقتل نفسه احلديث، أخرجه البخاري: 

 رواه البخاري. (1)

 . 2/220ارشاد الساري:  (2)

 (2789)مسلم  (3)
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أن  ، وعدم صحة نسبته إىل الرسول به، بل أخذ بيده حني قاله، اتفق سلف السلفية عىل 

  أبا هريرة أخطأ فيها، فبدل أن يقول: أخذ كعب األحبار بيدي، قال: أخذ رسول اهلل 

 بيدي.

ابن كثري يف تفسريه تعليقا عليه: )فقد رواه مسلم بن احلجاج يف صحيحه،   يقول

والنسائي من غري وجه عن حجاج وهو ابن حممد األعور عن ابن جريج به وفيه استيعاب  

ستة أيام، وهلذا تكلم البخاري وغري واحد من احلفاظ   األيام السبعة، واهلل تعاىل قد قال يف

 (1)  وجعلوه من رواية أيب هريرة عن كعب األحبار ليس مرفوعا( يف هذا احلديث، 

. خلق الدواب يوم  .بل إن ابن تيمية نفسه رد احلديث، فقال يف )جمموع الفتاوى(: )

اخلميس وخلق آدم يوم اجلمعة فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل حييى بن معني  

 (2)  من كالم كعب األحبار(ومثل البخارى وغريمها وذكر البخارى أن هذا 

هذه جمرد نامذج عن ادعاءات أيب هريرة من خالل األحاديث الصحيحة املروية يف  

الكتب املعتربة لدى السلفية، وهي وحدها كافية إلعادة النظر يف أحاديثه، وعدم الترسع  

ترب  برمي كل من يدعو إىل النظر فيها بكونه طاعنا يف السنة، فليس أبو هريرة سنة حتى يع 

 الطاعن فيه طاعنا يف السنة. 

 ـ اخللط:   ب 

من   ربام يكون حديث عائشة يف الرد عىل أيب هريرة حول ما رواه عن رسول اهلل 

أحسن تعبري عن الطريقة التي يروي هبا أبو   (والدار والدابة، املرأة،  يف الطرية )إنامقوله: 

تأكد أو تثبت، أو دون أن   هريرة أحاديثه، فهو يريد أن حيصل أكرب قدر من احلديث دون

 . وليس شخصا آخر. .يعلم بأن الذي ينقل حديثه هو رسول اهلل 

 
 .294ص  2تفسري ابن كثري ج  (1)

 .18ص  18جمموع فتاوى ابن تيمية ج  (2)
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حسان األعرج، أن رجلني، دخال عىل عائشة فقاال: إن أبا ففي احلديث عن أيب 

  فطارت :  قال  ، (والدار  والدابة،  املرأة،   يف  الطرية   )إنام، كان يقول:  هريرة حيدث أن نبي اهلل  

  هكذا  ما   القاسم   أيب   عىل   القرآن   أنزل   والذي :  فقالت   األرض،   يف   وشقة   السامء،   يف   منها   شقة 

  والدار  املرأة يف  الطرية: يقولون  اجلاهلية  أهل  كان)كان يقول:   ، ولكن نبي اهلل يقول كان

َأْنُفِسُكْم إِالَّ يِف كَِتاٍب  َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يِف اأْلَْرِض َواَل يِف ﴿: عائشة قرأت ثم   ،والدابة

َأَها إِنَّ َذلَِك َعىَل اهللَِّ َيِسريٌ    (1) ( [22]احلديد:   ﴾ ِمْن َقْبِل َأْن َنرْبَ

  )الشؤم :  عن مكحول، قيل لعائشة إن أبا هريرة، يقول: قال رسول اهلل  ويف رواية  

  ورسول  دخل  ألنه ة هرير أبو حيفظ  مل: عائشة  فقالت (، واملرأة والفرس الدار يف: ثالثة يف

  فسمع   ، والفرس  واملرأة   الدار  يف :  ثالثة  يف   الشؤم   إن   يقولون  اليهود،   اهلل  )قاتل :  يقول  ،  اهلل

 ( أوله يسمع  ومل احلديث آخر 

فهذا احلديث بروايتيه يشري إىل ذلك الترسع الذي اتسمت به رواية أيب هريرة  

  يف  منها  شقة  طارت لألحاديث، وهو ما جعله يقع يف خلط كثري، وهلذا غضبت عائشة، بل 

 األرض، من ذلك اخللط الذي يامرسه أبو هريرة يف رواية احلديث.  يف  وشقة السامء، 

فسهم لصدقوا أمهم عائشة، تلك التي أقاموا  ولو أن السلفية كانوا صادقني مع أن

احلروب املختلفة من أجلها، لكنهم ـ إذا عارضت أهواءهم ـ رموها عرض اجلدار،  

 ومتسكوا بغريها بدهلا. 

وسنذكر هنا تأكيدا ملوقف عائشة بعض األمثلة والنامذج عن اخللط الذي أوقع فيه  

:  هي  من اخللط  ثة أنواع خطرية ثال، وقد اقترصنا عىل أبو هريرة أحاديث رسول اهلل 

 . ، واخللط بني حديثه وحديث رسول اهلل الرواية عن اليهود، والتناقض يف احلديث 

 الرواية عن اليهود: 

 
 . 6/246ويف   6/240ويف  ،6/150أمحد رواه   (1)
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وهذه من أكرب الباليا التي وقع فيها أبو هريرة، وبسببه ترسبت الكثري من األساطري  

كام سنرى ذلك بتفصيل يف الفصل   ، واإلسالميةواخلرافات اإلرسائيلية إىل العقائد والقيم 

 الثان من هذا الكتاب. 

ونرى أن خطورة أيب هريرة يف هذه الناحية أعظم بكثري من خطورة كعب األحبار  

 ووهبه بن املنبه وغريمها، وذلك العتبارين: 

أن أبا هريرة صحايب، والصحابة كلهم عدول عند السلفية، ولذلك يتلقون   أوهلام 

له بالقبول التام، واإلذعان املطلق، بخالف كعب أو وهب، فهام يعتربان عندهم  كل ما يقو 

 من التابعني، وهم مع توثيقهم هلم، إال أهنم أدنى منزلة من الصحابة.

، وهو أخطر االعتبارين، نسبة أيب هريرة ملا يرويه عن كعب أو غريه من  وثانيهام 

  : مسلم عن أيب هريرة قالما رواه وهو  ، وقد مر معنا مثال ذلك، اليهود إىل رسول اهلل 

وخلق فيها اجلبال   ، خلق اهلل عز وجل الرتبة يوم السبت) :بيدي فقال  أخذ رسول اهلل )

وخلق النور يوم   ،وخلق املكروه يوم الثالثاء  ، وخلق الشجر يوم االثنني ،يوم األحد

العرص من يوم  وخلق آدم عليه السالم بعد  ، وبث فيها الدواب يوم اخلميس ،األربعاء

 (1)  اجلمعة يف آخر اخللق يف آخر ساعة من ساعات اجلمعة فيام بني العرص إىل الليل(

،  وقد ذكرنا أن كبار أئمة احلديث، يعتربونه من قول كعب، ال من قول رسول اهلل  

ابن كثري تعليقا عليه: )رواه مسلم بن احلجاج يف صحيحه، والنسائي من غري وجه  فقد قال  

حجاج وهو ابن حممد األعور عن ابن جريج به وفيه استيعاب األيام السبعة، واهلل تعاىل  عن  

ستة أيام، وهلذا تكلم البخاري وغري واحد من احلفاظ يف هذا احلديث، وجعلوه   قد قال يف

 (2)  من رواية أيب هريرة عن كعب األحبار ليس مرفوعا(

 
 (2789)مسلم  (1)

 .294ص  2تفسري ابن كثري: ج  (2)
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ق آدم يوم اجلمعة فإن هذا طعن . خلق الدواب يوم اخلميس وخل. ابن تيمية: )  وقال

فيه من هو أعلم من مسلم مثل حييى بن معني ومثل البخارى وغريمها وذكر البخارى أن  

 (1) هذا من كالم كعب األحبار(

ولكنهم اقترصوا عىل هذا احلديث، ومل يطبقوه عىل كل تلك األحاديث األخرى،  

الكريم من األيام الستة، ونسوا   بسبب أن هذا احلديث يتعارض متاما مع ما ورد يف القرآن 

أن أحاديث أيب هريرة األخرى تتعارض مع ما ذكره القرآن الكريم عن حقائق العقائد يف  

 اهلل ويف األنبياء وغري ذلك، مما خالفته أحاديث أيب هريرة خمالفة تامة. 

واملشكلة األكرب التي جرها أبو هريرة ومن معه ممن مجعوا بني التلمذة عىل رسول  

والتملذة عىل اليهود هو تلك األحاديث التي بثوها، ونرشوها، ليعتذروا عن تلمذهتم      اهلل

)ال تكتبوا  أنه قال:    لليهود، وروايتهم ألخبارهم، ومنها ما رواه أبو هريرة عن رسول اهلل  

عني شيئا غري القرآن، فمن كتب عني شيئا غري القرآن فليمحه.. وحدثوا عن بني إرسائيل  

 (2)وال حرج(

، يف نفس  ومن العجائب يف هذا احلديث أنه ينهى عن كتابة حديث رسول اهلل 

 الوقت الذي جييز احلديث عن بني إرسائيل..  

من خلط دين اهلل  حتذر  وهذا احلديث معارض بتلك النصوص املقدسة الكثرية التي  

الصايف بأي منبع من املنابع املختلطة، ومن أهم تلك األحاديث احلديث الذي رضبه  

السلفية عرض احلائط، ومل يعطوا له أي قيمة عملية عىل الرغم من صحته ورصاحته، وهو  

بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب، وقال:   رسول اهلل أن عمر أتى ما روي 

يا ابن اخلطاب؟! والذي نفيس بيده، لقد جئتكم هبا بيضاء نقية، ال   )أمتهوكون فيها 
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تسألوهم عن يشء فيخربوكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفيس بيده لو  

  (1)كان حيا ما وسعه إال أن يتبعني( -   -أن موسى  

غضب  ، والذي ولألسف فإن السلفية الذين يزعمون التزامهم بسنة رسول اهلل 

ألجل موقف عمر ذلك الغضب الشديد، يعتربون من مناقب أيب هريرة ما مدحه به كعب  

 (2) ما رأيت أحدا مل يقرأ التوراة أعلم بام فيها من أيب هريرة( ):  من قوله له األحبار 

وهذا يدل عىل التلمذة الطويلة أليب هريرة عىل يدي أستاذه كعب األحبار، وأن تلك  

اإلجازة، مل ينلها أبو هريرة إال بعد أن امتحنه كعب، وأدرك حفظه عنه حفظا  الشهادة أو 

 جيدا. 

عن مسلم صاحب  روى  ابن كثري  وهذا مما ال خيالف فيه أحد من املحدثني، حتى أن  

الصحيح بسنده عن بكري بن األشج، قال: قال لنا برش بن سعيد: )اتقوا اهلل وحتفظوا من  

الس أبا هريرة فيحدث عن رسول اهلل، وحيدثنا عن كعب  احلديث، فواهلل لقد رأيتنا َت

عن كعب وحديث   كان معنا جيعل حديث رسول اهلل  األحبار ثم يقوم فأسمع بعض ما 

 ) (3)كعب عن رسول اهلل 

إال أنه   وهذا وإن كان ينفي التهمة عن أيب هريرة يف تعمد الكذب عىل رسول اهلل 

بأحاديث غريه، وذلك يف الواقع سيان، ألن   هلل ال ينفي دوره يف خلط أحاديث رسول ا

املشكلة أن الكثري من األحاديث التي وصلتنا عن طريقه تضعنا موضع شك، هل هي من  

 أو من قول كعب األحبار.  قوله أو من قول النبي 

قصة أول لقاء بني كعب وأيب هريرة، فروى  ربى كابن سعد يف طبقاته الوقد ذكر 

 
 (. 15195ح)  3/387مسند اإلمام أمحد بن حنبل:    (1)
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فقال كعب:    ، وكعب يف القوم   ،قال: جاء أبو هريرة إىل كعب يسأل عنه   عن عبد اهلل بن شقيق 

أن يكون أحفظ   ما تريد منه؟، فقال: أما إن ال أعرف أحدا من أصحاب رسول اهلل 

مني، فقال كعب: أما إنك مل َتد طالب يشء إال سيشبع منه يوما من   حلديث رسول اهلل 

فقال: ملثل هذا   ، أنت كعب؟، فقال: نعمالدهر إال طالب علم أو طالب دنيا. فقال: 

 .(1)جئتك

وهكذا انقلب احلال، فبدل أن يصبح كعب األحبار تلميذا أليب هريرة باعتباره 

صحابيا، صار أبو هريرة تلميذا لكعب، والعجب أن كعبا راح يرغب أبا هريرة يف طلب  

التي حفظها مل تكفه حتى راح يطلب علوما   يديه، وكأن علوم رسول اهلل  عىل  العلم

 جديدة من كعب. 

ومن األمثلة عىل تلك التلمذة التي حاول فيها أبو هريرة التوفيق بني املدرسة النبوية  

خري يوم طلعت فيه الشمس يوم  ):  أنه قال  واملدرسة اليهودية ما حدث به عن رسول اهلل  

وما من   ، وفيه تقوم الساعة ،وفيه مات  ، ليهوفيه تيب ع ، وفيه أهبط ، فيه خلق آدم ، اجلمعة

  ، شفقا من الساعة ،من حني تصبح حتى تطلع الشمس  ،دابة إال وهي مسيخة يوم اجلمعة

يسأل اهلل حاجة، إال أعطاه    ،وفيه ساعة ال يصادفها عبد مسلم وهو يصيل   ، إال اجلن واإلنس

 إياها(

ذلك   :قال كعب )ثم حدث عن حوار جرى بينه وبني كعب حول احلديث، فقال: 

قال    صدق النبي    : فقال  ،فقرأ كعب التوراة  : قال  ، بل يف كل مجعة  : فقلت  ، يف كل سنة يوم

  : فقال عبد اهلل بن سالم  ،فحدثته بمجليس مع كعب  ،ثم لقيت عبد اهلل بن سالم   :أبو هريرة 

هي    :فقال عبد اهلل بن سالم  ،فأخربن هبا   : فقلت له  : قال أبو هريرة  ،قد علمت أية ساعة هي

وقد قال رسول   ،كيف هي آخر ساعة من يوم اجلمعة  :فقلت ،آخر ساعة من يوم اجلمعة
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فقال عبد اهلل بن   ، وتلك الساعة ال يصيل فيها  (، ال يصادفها عبد مسلم وهو يصيل ): اهلل 

  ، : )من جلس جملسا ينتظر الصالة فهو يف صالة حتى يصيل(أمل يقل رسول اهلل  : سالم

 (1) (هو ذاك  :قال ،بىل  : فقلت : قال

)خرجت إىل الطور، فلقيت كعب األحبار، فجلست معه، فحدثني عن  ويف رواية: 

 (، ثم ذكر احلديث. ، فكان فيام حدثتهالتوراة، وحدثته عن رسول اهلل 

واملشكلة يف هذا احلديث وغريه أن كعبا كان يستغفل أبا هريرة كام يستغفل غريه من  

تلمذة عليه، فلست أدري أي توراة هذه التي رجع إليها، والتي  املسلمني الذين رضوا بال

 وجد فيها ما ذكره..  

فالتوراة التي بني أيدينا والتي هي نفسها التوراة يف ذلك احلني ليس فيها أمثال هذه  

النصوص، وذلك يدل عىل أن كعب األحبار كان يكذب عليهم، وكانوا يصدقونه  

ت املقدسة التي لو طبقوها حلفظوا دين اهلل من أن  لسجاذهتم، وإلمهاهلم تلك التحذيرا

 خيتلط بدين البرش. 

ولست أدري كيف كان أبو هريرة يقبل عىل كعب األحبار، ويتفانى يف التلمذة عىل  

فقد اهتمه عبد الرمحن بن عوف  يده مع أن كبار الصحابة كانوا يتهمونه، ويكذبونه، 

عب األحبار يقص فقال عبد الرمحن بن  كان ك): ، فقد ورد يف بعض الروايات باالحتيال

يقول: ال يقص إال أمري أو مأمور أو حمتال. فأيت كعب فقيل   عوف: سمعت رسول اهلل 

له: ثكلتك أمك، هذا عبد الرمحن يقول كذا وكذا، فرتك القصص، ثم إن معاوية أمره  

  (2)(بالقصص فاستحل ذلك بعد

 
والنسائي:   ،491والرتمذي:  1046( وأبو داود: 24194) 5/451( و10308) 2/486وأمحد:  88مالك:  (1)

3/113 . 
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  ، جاء إىل عبد اهلل بن مسعودجال ، فقد روي أن راهتمه عبد اهلل بن مسعودوهكذا 

َوإِْذ َأَخَذ  ﴿  فقال: إن كعبا يقرأ عليك السالم ويبرشكم أن هذه اآلية نزلت يف أهل الكتاب:

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َلُتَبيُِّننَُّه لِلنَّاسِ  قال ابن مسعود: وعليه    ،[187]آل عمران:    ﴾اهللَُّ ِميَثاَق الَّ

  (1) إذا أنت أتيته فأخربه أهنا نزلت وهو هيودي( ،السالم 

 .(2)جلوس اهلل عىل قبة الصخرة يف اهلواء  ادعائهكذبه عمر يف وهكذا 

يف جملس عثامن: يا ابن اليهودية ما أنت  وكذبه أبو ذر الغفاري، فقد روي أنه قال له 

ن مني أو ال أدخل عليك: واهلل ال يسمع أحد من  واهلل لتسمع)وما هاهنا؟ وقال لعثامن: 

  (3) اليهود إال فتنوه(

فقد قال ابن عباس لرجل مقبل   ، ومن املكذبني لكعب األحبار عبد اهلل بن عباس

كعبا. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: إن الساموات    :من الشام: من لقيت؟ قال

إِنَّ اهللََّ ُيْمِسُك  ﴿وديته بعد! ثم قرأ: عىل منكب ملك. فقال: كذب كعب، أما ترك هي 

اَمَواِت َواأْلَْرَض َأْن َتُزواَل   (4)([ 41]فاطر:  ﴾السَّ

فقد عقد   ، كذب كعبا ـ الذي يسبح السلفية بحمده صباح مساء ـ وحتى معاوية 

،  ال تسألوا أهل الكتاب عن يشء(  البخاري يف صحيحه بابا حتت عنوان )باب قول النبي  

وذكر   ،سمع معاوية حيدث رهطا من قريش باملدينة أنه محيد بن عبد الرمحنورى فيه عن 

  ، إن كان من أصدق هؤالء املحدثني الذين حيدثون عن أهل الكتاب) كعب األحبار فقال: 

 (5) وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه بالكذب(
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  ، فعثرت به دابته  ،عىل كعب األحباروي أنه مر  ، فقد رعمرو بن العاص  هكذبهكذا  و

  (1) يا كعب أَتد يف التوراة أن دابتي تعثر يب؟() فقال: 

ـ وهو مريض عنه من لدن الكثري من السلفيني ـ  حممد رشيد رضا وقد أشار الشيخ 

إن ثبوت العلم الكثري ال يقتيض نفي  ): ، فقالكعب األحبارإىل اخلطورة التي يشكلها 

ن جل علمه عندهم ما يرويه عن التوراة ليقبل وغريها من كتب قومه وينسبه  الكذب. وكا 

إليها ليقبل وال شك أنه كان من أذكى علامء اليهود قبل إسالمه وأقدرهم عىل غش املسلمني  

 (2)  (هبروايته بعد

أنه من  و بل إنه اهتمه يف إسالمه، وأنه قصد من إعالن إسالمه خداع املسلمني، 

وقد راجت دسيسته  )فقال: زنادقة اليهود الذين أظهروا اإلسالم لتقبل أقواهلم يف الدين، 

حتى انخدع به بعض الصحابة ورووا عنه، وصاروا يتناقلون قوله بدون إسناد إليه، حتى  

وأدخلها بعض املؤلفني يف   ،هم أهنا مما سمعوه عن النبي ظن بعض التابعني ومن بعد

  (3) املوقوفات التي هلا حكم املرفوع كام قال احلافظ ابن كثري يف مواضع من تفسريه(

 (4)إنه كان بركان اخلرافات، وأجزم بكذبه، بل ال أثق بإيامنه()وقال: 

تلبيا وخداعا   إن رش رواة هذه اإلرسائيليات، أو أشدهم)وقال يف كعب ووهب: 

للمسلمني هذان الرجالن فال َتد خرافة دخلت يف كتب التفسري والتاريخ اإلسالمي يف  

إال وهي منهام مرضب    أمور اخللق والتكوين واألنبياء وأقوامهم والفتن والساعة واآلخرة، 

املثل، وال هيولن أحد انخداع بعض الصحابة والتابعني بام بثاه وغريمها من هذه األخبار،  
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 (1)  فإن تصديق الكاذب ال يسلم منه أحد من البرش وال املعصومني من الرسل(

رأينا اليشء الكثري يف روايتهام مما نقطع بكذبه، ملخالفة ما روياه، فام كانا ): وقال

يعزوانه للتوراة وغريها من كتب األنبياء فجزمنا بكذهبام... وقال عن روايتهام: إن أكثرها  

ت كتب التفسري وغريها من الكتب، وكانت شبها عىل اإلسالم  خرافات إرسائيلية شوه

حيتج هبا أعداؤه املالحدة أنه كغريه دين خرافات وأوهام وما كان فيها غري خرافة. فقد  

 (2) تكون الشبهة فيه أكرب كالذي ذكره كعب من صفة النبي يف التوراة(

كان أقوى هؤالء الكهان  الشيخ حممود أبو رية: ).. وقد  العالمة املحقق الكبري  وقال  

دهاء وأشدهم مكرا، كعب األحبار ووهب بن منبه، وعبد اهلل بن سالم. وملا وجدوا أن  

حيلهم قد راجت بام أظهروه من كاذب الورع والتقوى، وأن املسلمني قد سكنوا إليهم،  

  واغرتوا هبم، جعلوا أول مههم أن يرضبوا املسلمني يف صميم دينهم، وذلك بأن يدسوا إىل 

أصوله التي قام عليها ما يريدون من أساطري وخرافات، وأوهام وترهات، لكي تنتهي هذه  

األصول وتضعف. فلام عجزوا عن أن ينالوا من القرآن الكريم ألنه قد حفظ بالتدوين،  

واستظهره آالف من املسلمني، وأنه قد أصبح بذلك يف منعة من أن يزاد فيه كلمة أو يدس  

أحاديث مل   ، فافرتوا ما شاءوا أن يفرتوا عليه التحديث عن النبي  إليه حرف اَتهوا إىل 

يف حياته مل يكن حمدد املعامل، وال   تصدر عنه. وأعاهنم عىل ذلك أن ما حتدث به النبي 

كام كتب القرآن، وال كتبه صحابته من بعده،   حمفوظ األصول، ألنه مل يكتب يف عهده 

سيئة، أن يدس إليه باالفرتاء، ويسطوا عليه  وأن يف استطاعة كل ذي هوى أو دخلة 

بالكذب. ويرس هلم كيدهم أن جيدوا الصحابة يرجعون إليهم يف معرفة ما ال يعلمون من  
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 (1) أمور العامل املاضية(

بل إن ابن تيمية نفسه يكذبه، ولكن يف املواضع التي ترتبط بمزاجه وهواه، فقد قال:  

أين   ؟قال لكعب  : س وأراد أن يبني مصىل للمسلمنيملا دخل عمر بن اخلطاب البيت املقد)

،  خالطتك هيودية يا ابن اليهودية ؛ بل أبنيه أمامها  : قال .قال ابنه خلف الصخرة ؟أبنيه

وهلذا كان عبد اهلل بن  ..  ومل يأت ديننا بأي فضيلة هلا   ، وذلك ألن اليهود تعظم تلك الصخرة

وكانوا يكذبون ما ينقله   .يذهب إىل الصخرةعمر إذا دخل بيت املقدس صىل يف قبليه ومل 

من وسع كرسيه السموات واألرض   : أنت عريش األدنى ويقولون : أن اهلل قال هلا  : كعب

 (2)(كيف تكون الصخرة عرشه األدنى؟

لكنه ال يعمم ذلك عىل رواياته التجسيمية أو املدنسة لألنبياء، بل يعتربه فيها إماما  

 ية العلم. من أئمة الدين، ووعاء من أوع 

 ومن النامذج عن الروايات التي خلط فيها أبو هريرة بني حديث رسول اهلل 

هريرة قال:  وأساطري أهل الكتاب هذا احلديث الذي رواه البخاري يف صحيحه عن أيب 

: )خلق اهلل آدم عىل صورته، طوله ستون ذراعًا، فلام خلقه قال: اذهب  قال رسول اهلل 

املالئكة، جلوس، فاستمع ما حييونك، فإهنا حتيتك وحتية ذريتك،    فسلم عىل أولئك، نفر من 

فقال: السالم عليكم، فقالوا: السالم عليك ورمحة اهلل، فزادوه: ورمحة اهلل، فكل من يدخل  

 (3) اجلنة عىل صورة آدم، فلم يزل اخللق ينقص بعد حتى اآلن(

التكوين )االصحاح األول:  في سفر فهذا احلديث يطابق ما يف الكتاب املقدس، ف

.. فخلق اهلل اإلنسان عىل  .(: )وقال اهلل نعمل اإلنسان عىل صورتنا عىل شبهنا 28 -  26

 
 . 149أضواء عىل السنة املحمدية  (1)

 ( 15/153جمموع الفتاوى: ) (2)

 .3361صحيح البخاري، احلديث رقم:  (3)
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  - 15: 4صورته عىل صورة اهلل خلقه ذكًرا وأنثى خلقهم(، ويف سفر )التثنية االصحاح 

  ئال (: )فإنكم إن مل تروا صورة ما يف يوم كلَّمكم الرب يف حوريب من وسط النار ل16

 تفسدوا وتعملوا ألنفسكم متثاال منحوتًا صورة مثال ما شبه ذكر أو أنثى( 

وكتب أهل    ومن تلك األحاديث التي خلط فيها أبو هريرة بني حديث رسول اهلل  

استوصوا بالنساء، فإن املرأة خلقت  : )رسول اهلل    : قالقالالكتاب، ما رواه البخاري عنه  

الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه كرسته، وإن تركته مل يزل  من ضلع، وإن أعوج يشء يف 

 (1) (أعوج، فاستوصوا بالنساء 

[،  22-21سفر التكوين اإلصحاح الثان، الفقرات فهذا احلديث منقول من ]

  ، مكاهنا حلام خذ واحدة من أضالعه ومألأف ، دم فنامآفأوقع الرب اإلله سباتا عىل ففيها: )

هذه اآلن   : دم، فقال آدمآ حرضها إىلأو  ،دم امرأةآأخذها من  الرب اإلله الضلع التي ىوبن

 ي(عظم من عظامي وحلم من حلم 

وكتب أهل    ومن تلك األحاديث التي خلط فيها أبو هريرة بني حديث رسول اهلل  

  وهو  السالم  عليه  –  إبراهيم  فخنتن): : قال رسول اهلل ه قال:عنالكتاب، ما رواه مسلم 

 (2)  (بالقدوم سنة  ثامنني ابن

[، ففيه:   17سفر التكوين، اإلصحاح فقد نقل هذا النص مع حتريف بسيط من ]

 (لته ر وكان إبراهيم ابن تسع وتسعني سنة حني ختن يف حلم غ)

وغريها من النصوص الكثرية التي سنرى نامذج مفصلة عنها يف الفصل الثان من  

 هذا الكتاب. 

 يف الروايات:   التناقض 

 
 .3366صحيح البخاري، احلديث رقم  (1)

 .6290مسلم، احلديث رقم  رواه (2)
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لط يف أحاديث أيب هريرة ذلك التناقض الذي جيعلنا حمتارين  من أهم مظاهر اخل

حوله، وحول حقيقة األمر، وهو من األمور التي يعتمدها املحدثون للتشكيك يف الراوي،  

 ورفع الثقة عنه، ألنه يستحيل أن يصدق اإلنسان يف خربين متناقضني. 

بار املتناقضة، لكن هذا  وقد يقال ـ كام يدعي املربرون عادة ـ بإمكانية اجلمع بني األخ

يصلح فقط مع العقول املعطلة، أما العقول العاملة واملفعلة،  بل  ال يصلح مع مجيع العقول،  

 بني النار واملاء، واملقدس واملدنس. اجلمع فيستحيل أن يتم اجلميع بينهام، كام ال يتم 

وكعب    يف التلمذة بني املقدس واملدنس، أو بني رسول اهلل    ه هريرة يف مجع  ا ولعل أب

يتلقفها منه  األحبار صار سهال عليه أن يلقي باملتناقضات لعلمه أن هناك من العقول من 

 . ويقبلها 

تناقضات ما ذكره من كونه من أهل الصفة وليس له مأوى يف نفس  ومن أمثلة تلك ال 

 الوقت الذي يذكر أن له بيتا وأما:

كنت من أهل الصفة فظللت صائام فأمسيت وأنا  احلديث األول، فيقول فيه: )أما 

إىل آخر احلديث  (1) ..(قىض حاجتى، فجئت وقد أكل الطعام أشتكى بطني، فانطلقت أل 

الذي سبق ذكره، والعلامء كلهم متفقون عىل أنه من أهل الصفة، وأنه مل يكن له بيت، بل  

 كان يبيت يف املسجد. 

ان، فيذكر فيه أن له بيتا وأما، وأنه كان يأوي إليهام، ففي احلديث  أما احلديث الث

كنت أدعو أمي إىل اإلسالم وهي مرشكة، فدعوهتا يوما، فأسمعتني  الذي سبق ذكره قال: )

وأنا أبكي، قلت: يا رسول اهلل، إن كنت  ما أكره، فأتيت رسول اهلل  يف رسول اهلل 

ا فأسمعتني فيك ما أكره، فادع اهلل أن هيدي أم أيب  أدعو أمي إىل اإلسالم فتأبى، فدعوهت

،  فخرجت مستبرشا بدعوة النبي  (، اللهم اهد أم أيب هريرة): هريرة. فقال رسول اهلل 

 
 . 1/378أبو نعيم يف احللية:  (1)
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فلام جئت فرصت إىل الباب، فإذا هو جماف، فسمعت أمي خشفة قدمي فقالت: مكانك يا  

وعجلت عن مخارها،  أبا هريرة، وسمعت خضخضة املاء، فاغتسلت ولبست درعها، 

ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدا عبده  

فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال: قلت: يا رسول    ورسوله. قال: فرجعت إىل رسول اهلل  

لت:  اهلل، أبرش، قد استجاب اهلل دعوتك وهدى أم أيب هريرة. فحمد اهلل وقال خريا. قال: ق

يا رسول اهلل، ادع اهلل أن حيببني أنا وأمي إىل عباده املؤمنني وحيببهم إلينا. قال: فقال رسول  

وأمه إىل عبادك املؤمنني، وحبب إليهام    -يعنى أبا هريرة    -اللهم حبب عبيدك هذا  ):  اهلل  

 .(1) فام خلق مؤمن يسمع يب وال يران إال أحبني (، املؤمنني

بعد فتح خيرب، ثم رأيناه يف أحاديث أخرى   وهكذا ذكر أنه حرض إىل رسول اهلل 

 يذكر أنه كان معهم فيها قبل أن تفتح. 

أجريًا لفالن وفالنة  كان  نشأ يتياًم، وهاجر مسكينًا، ووهكذا روى يف حديث آخر أنه  

ويف حديث   .. لكنه يف نفس الوقت، ذا نزلوا إ ، وخيدمهم سوق هبم إذا ركبواي هبطعام بطن

..  عتقه لوجه اهلل أف ، نه يوم هجرته كان يملك غالما أيدعي آخر صحيح رواه البخاري 

 ولسنا ندري من نصدق هل أبو هريرة الغني صاحب الغالم، أم أبو هريرة املسكني الفقري؟ 

جريًا لبرسة بن أ نشأت يتيام، وهاجرت مسكينًا، وكنت أما احلديث األول، فقوله: )

حدوا اذا ركبوا فزوجنيها اهلل،  أ خدم اذا نزلوا، وأ ي، وعقبة رجيل، فكنت غزوان بطعام بطن

 (2) (ماما إ فاحلمد هلل الذي جعل الدين قواما، وجعل أبا هريرة 

يا ليلة   :قلت ىف الطريق شعرا ا قدمت عىل النبي وأما احلديث الثان، فقوله: )مل 

فلام قدمت    ،مني غالم ىل ىف الطريق وأبق  ..  عىل أهنا من دارة الكفر نجت   ،من طوهلا وعنائها 

 
 ( والبخاري يف األدب.8242) 2/319أمحد  (1)

 .4/53طبقات ابن سعد:   (2)
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يا أبا هريرة هذا  :  فبايعته فبينا أنا عنده إذ طلع الغالم فقال ىل رسول اهلل    عىل رسول اهلل  

 (1)  (فأعتقته ، هو لوجه اهلل : قلت  ،غالمك

 : اخللط بني حديثه وحديث رسول اهلل  

هذا من أكرب املخاطر التي قد يصعب صعوبة شديدة التعرف عليها، أو التنبه هلا  و

إال إذا أخرب أبو هريرة بنفسه عن ذلك.. واملشكلة أنه ال خيرب عن ذلك إال إذا سئل، فإذا مل  

 . رسول اهلل  عنديسأل ساق احلديث من دون بيان ما هو من كيسه، وما هو من 

اخللط هي أنه يوقعنا يف التمويه والتضليل، فنعترب    وخطورة هذا املسلك من مسالك

.. وهنا خيتلط املدنس باملقدس،  أقوال أيب هريرة واجتهاداته ورؤاه حديثا لرسول اهلل 

 والبرشي باإلهلي. 

  : ـ قد أشار إىل هذا اخللط يف بعض أحاديثه، فقال ـ فيام يرويه عن رسول اهلل 

تقول   يا خري من اليد السفىل، وابدأ بمن تعول.أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العل)

املرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول االبن:  

؟ قال، ال، هذا  ، فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول اهلل  ( أطعمني، إىل من تدعني

 (2)  (من كيس أيب هريرة

وهذا أمر ينقيض دونه العجب، ألنه ما دام احلديث من كيسه، فلم يرفعه إىل رسول  

، ومل مل يبني املوضع الذي ينتهي فيه احلديث.. ولنفرض أن هؤالء مل يسألوه، فكيف  اهلل 

 مرفوعا، أم يساق موقوفا؟ قسيساق احلديث: هل يسا 

يثه التي ينفرد هبا  وهذا احلديث الصحيح وحده كاف يف رفع الثقة من مجيع أحاد

سواء ما تعلق منها بالقصص أو ما تعلق باألحكام.. وال هيمنا بعد ذلك هل وقع اخللط  

 
 (4393) 5/220( ويف 2530) 3/191( والبخاري 7832) 2/286رواه أمحد  (1)

 . 1676وأبو داود:  5355(، والبخاري:  10175) 2/476( ويف 7423) 2/252رواه أمحد  (2)
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 أم وقع اخللط من الرواة الذين رووا عنه.  ، منه

ذلك أن كل حديث دين، وال يصح أن نأخذ أحكام ديننا من غري املعصوم، وقد قال  

ءٌ َوَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى عَ ﴿تعاىل:   ]األنعام:   ﴾ ىَل اهللَِّ َكِذًبا َأْو َقاَل ُأوِحَي إِيَلَّ َومَلْ ُيوَح إَِلْيِه يَشْ

93 ] 

رواه مالك يف املوطأ وغريه،  الذي حديث إفطار اجلنب ومن أمثلة ذلك ما ورد يف 

: كنت أنا وأيب عند  قالبكر بن عبد الرمحان بن احلرث بن هشام فقد روى بسنده عن أيب 

م وهو أمري املدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك  مروان بن احلك 

اليوم، فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرمحان لتذهبن إىل أم املؤمنني عائشة وأم سلمة  

فلتسألنهام عن ذلك، فذهب عبد الرمحان وذهبت معه، حتى دخلنا عىل عائشة فسلم عليها،  

نا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر  ثم قال: يا أم املؤمنني، إ

ذلك اليوم، قالت عائشة: ليس كام قال أبو هريرة يا عبد الرمحن، أترغب عام كان رسول اهلل  

   يصنع؟ قال عبد الرمحن: ال واهلل. قالت عائشة: فأشهد عىل رسول اهلل أنه كان يصبح

ذلك اليوم، قال: ثم خرجنا حتى دخلنا عىل أم سلمة   ثم يصوم  ، جنبا من مجاع غري احتالم

فخرجنا حتى جئنا مروان بن احلكم،   : فسأهلا عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة، قال

فذكر له عبد الرمحن ما قالتا فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا حممد لرتكبن دابتي فإهنا  

فلتخربنه ذلك، فركب عبد الرمحان  بالباب، فلتذهبن إىل أيب هريرة فإنه بأرضه بالعراق، 

وركبت معه، حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرمحن ساعة، ثم ذكر له ذلك، فقال أبو  

 (1)  هريرة: ال علم يل بذلك، إنام أخربنيه خمرب(

ولست أدري مل مل خيرب عن ذلك الذي أخربه، حتى يتبني الصادق من املحدثني من  

الكاذب.. لكنه عىل ما يبدو كان يمتنع عن ذلك، ألنه يريد أن يكون املرجع الوحيد، هذا  

 
 (39/ 22)ابن عبد الرب يف التمهيد  (1)
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 .  إن مل يكن هو من أفتى بتلك الفتوى، ثم نسبها لرسول اهلل 
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 الثان   الفصل 

 واالنتقادات املوجهة هلا روايات أيب هريرة  

  ،كان يمكننا أن نتخىل عن كل الفصل السابق لو أن السلفية، ومن شايعهم وتأثر هبم 

قبل منا أن نحاكم أحاديث أيب هريرة إىل القرآن الكريم، وإىل القطعي من الدين، وإىل  

 الفطرة السليمة التي فطر اهلل عليها العقول. 

حياته، لنؤكد تدليسه وخلطه وتناقضه   وكان يمكننا أال ننقب عن كل تفاصيل

وحشوه وكتامنه وغري ذلك.. ألن كل ذلك ليس اهلدف منه َتريح الشخص، وإنام اهلدف  

 .طلب التحقيق يف رواياته التي يرفعها إىل رسول اهلل 

وقد ذكرنا مرارا يف سلسلة ]الدين والدجل[ أننا متنينا لو أن السلفية ركزوا عىل  

، فإننا حينها لن نضطر لتلك التفاصيل الكثرية عن الرجال، والتي ال  احلقائق بدل الرجال

 تسمن وال تغني من جوع. 

لكنهم يأبون ذلك، ألن الدين عندهم هو الرجال، فقول الرجال، وخصوصا من  

وما تتطلبه من لوازم.. فالدين   ،السلف أو من تبعهم هو احلق الذي تلغى معه العقول 

ل ينقص.. وكأن اهلل ميز بني عباده، فأعطى لبعضهم عقوال،  عندهم بدأ كامال، ثم ال يزا

 وأعطى آلخرين عقاال يقيدهم، ويقيد تفكريهم. 

وبناء عىل هذا سنحاول هنا أن نستعرض آثار روايات أيب هريرة عىل أهم قضايا  

، مع مقارنتها بام تقتضيه العقول السليمة، وبام نص عليه القرآن  والسلوكيةالدين العقدية 

أي   ،ال بسنة اإلمام عيل الذي كان يدعو إىل عرض احلديث  ،م، مهتدين يف ذلكالكري 

 حديث عىل القرآن، ألن ذلك لن يريض السلفية أتباع الفئة الباغية.

التي يزعمون أهنم ينتسبون إليها،   وإنام هنتدي يف ذلك هبدي عائشة زوج النبي 
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كان من سنتها عرض احلديث عىل  وأهنا أمهم، ويصيحون كل حني بالثناء عليها، فقد 

القرآن.. ورمي احلديث إن خالف القرآن، ولذلك اعرتضت عىل أيب هريرة كثريا من 

 كام سبق أن ذكرنا.   أحاديثه، وكان مرجعها يف ذلك االعرتاض القرآن الكريم، 

وقد صنفنا هذه الروايات إىل سبعة أقسام، كلها متثل ركنا من أركان الدين، وأسسا  

 أسسه، وهي: عظيمة من 

 . والتجسيم والتشبيه. .روايات أيب هريرة .1

 . وتدنيس النبوة. .روايات أيب هريرة .2

 . والنصب والعداوة..روايات أيب هريرة .3

 . وعوامل الغيب. .روايات أيب هريرة .4

 . املالحم والفتن. و.روايات أيب هريرة .5

 . وقيم اجلاهلية. .روايات أيب هريرة .6

 مية. . واملغالطات العل .روايات أيب هريرة .7

وقد خصصنا كل ركن منها بمبحث خاص، ونحب أن نبني أن مرجعنا يف ذلك هي  

أحاديث أيب هريرة التي اتفق اجلميع عىل صحتها، أو التي اختلفوا فيها، ألن حديثنا عن  

السلفية يف مجيع العصور، ومجيع التوجهات، ال جهة واحدة، ألن البعض يعرتض علينا  

 . خزيمةبان، مع كونه قد صححه ابن  أحيانا بكون احلديث ضعفه األل

ونحن ال نجارهيم يف هذه األمور، وال نسري حسب هواهم، وقد عرفنا تالعبهم  

باحلديث وبالرجال وباجلرح والتعديل، ولذلك كلام توقفت احلجج لدهيم راحوا ينقبون 

 يف الرجال، ليضعفوا احلديث، وإن كانوا يستدلون به يف كل حمل. 

وكمثال عىل ذلك حديث الصور الطويل الذي يروونه يف كل حمل، ويستدلون به،  

 . أن فالنا من الناس ضعفه له احلديث ذكروا  سخر أحدهم من مقتضيات فإذا ما 
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ولذلك ال ننخدع بمثل هذه احليل.. فكل ما روي يف احلديث مما استند إليه أئمتهم  

هلم سنذكره أو نشري إليه، ألن تضعيف  وسلفهم الصالح الذين وثقوا فيهم، وسلموهم عقو

 املتأخر لن ينسخ تصحيح املتقدم. 

مع العلم أهنم هم أنفسهم يامرسون هذا، وبطريقة بشعة جدا إللغاء اآلخر، فهم  

يلزمون الشيعة بكل ما يف كتبهم اإلخبارية واحلديثية من غري مراعاة ألحكام علامئهم عىل  

 ا. تلك األحاديث بالضعف أو الوضع ونحومه

لكنهم إن ألزموا هم بام يف كتبهم من التجسيم والتشبيه واخلرافة ونحوها، ذكروا أن  

 تلك األحاديث غري صحيحة..  

ِفنَي ) ﴿وهذا كله من التطفيف يف امليزان الذي ذكره اهلل تعاىل، فقال:   (  1َوْيٌل لِْلُمَطفِّ

ِذيَن إَِذا اْكَتاُلوا َعىَل النَّاِس َيْسَتْوُفوَن ) وَن ) ( وَ 2الَّ   ﴾ (3إَِذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم خُيْرِسُ

، فالتطفيف أعظم من أن ينحرص يف وزن الفواكه واخلرض.. بل أخطره  [ 3 - 1]املطففني: 

ذلك الذي يصدع وحدة األمة عرب األكاذيب التي يشيعها، والتلفيق الذي يمليه عليه  

الشيطان. 
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 والتجسيم والتشبيه .  . أيب هريرة   أوال ـ أحاديث 

ال يوجد كتاب من كتب العقائد التي يسموهنا كتب سنة أو كتب توحيد سواء كانت  

 مسندة أو غري مسندة إال ووجدناها متتلئ بأيب هريرة، وكأنه هو مقرر عقائد اإلسالم. 

أما كبار الصحابة، والسابقون منهم، وخصوصا اإلمام عيل، فال نكاد نجد هلم ذكرا،  

هل نيس الصحابة التوحيد أيضا، فلم ينقذه إال أبو هريرة، وثلة قليلة من  ولست أدري: 

صغار الصحابة؟ أم أهنم مل هيتموا بروايته واحلديث عنه؟ أم أن الفئة الباغية حرمتهم من  

 التالميذ الذين جيلسون إليهم؟

وما كان لنا أن نعرتض عىل أحاديث أيب هريرة يف هذا اجلانب لو كانت منسجمة مع  

تضيات العقول السليمة، ومع ما قرره القرآن الكريم.. لكن لألسف نجدها نسخة  مق

مطابقة لألصل ألحاديث كعب األحبار، وملا ورد يف الكتاب املقدس من َتسيم وتشبيه هلل  

 تعاىل. 

وذلك هو أكرب ما جعل السلفية يف كل عصورها تعظم أبا هريرة وحترتمه، وتدافع 

 من الصحابة أنفسهم، ألن بنياهنم التجسيمي قائم عليه.  عنه، بل تقدمه عىل السابقني 

وسأذكر هنا من خالل املصادر املعتمدة لدى السلفية ككتب احلديث أو كتب  

العقائد، وخصوصا كتاب التوحيد البن خزيمة الذي يسمونه إمام األئمة ما يستند إليه من  

علم أننا قد فصلنا يف مواقف  أحاديث أيب هريرة يف التجسيم الذي يسمونه صفات اهلل، مع ال

 . والوثنية املقدسة[، وذلك عرب العناوين التالية. .السلفية من هذه الناحية يف كتابنا ]السلفية

 أبو هريرة.. ونسبة الصورة هلل:  

أول ما يبدأ به السلفية، وخاصة املتقدمني منهم، عقائدهم يف اهلل بذكر الصورة..  

 له حدود ومقادير ونحو ذلك.وأن اهلل له صورة، وهلا تقاسيم، و

وهم يستعينون يف هذا بأحاديث أيب هريرة الكثرية التي تصف اهلل كام تصف أي  
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كائن، بل كام تصف أي إنسان، ألن صورة اهلل يف أحاديث أيب هريرة هي صورة اإلنسان  

)خلق اهلل عز وجل آدم عىل  : عنه قوله يف حديث يرفعه لرسو اهلل  انفسه، فقد روو

  من  نفر  وهم – صورته،طوله ستون ذراعا،فلام خلقه قال: اذهب فسلم عىل أولئك النفر 

 (1)(بعدك  من  وحتية حتيتك فإهنا ،حييونك  ما   فاستمع – جلوس  املالئكة

  عن أيب هريرة )إذا رضب أحدكم فليجتنب الوجه، ومن روايات احلديث ما رووه 

  (2) رته(فإن اهلل خلق آدم عىل صو

وقد أتعب علامء الكالم أنفسهم يف توجيه احلديث حلرصهم عىل أيب هريرة،  

وخوفهم من تكذيبه، فلذلك راحوا يؤولون احلديث بأنواع التأويالت التي ال تستقيم مع  

واختلف يف الضمري  : )ابن حجراأللفاظ املختلفة التي وردت هبا تلك الروايات، كقول 

ولوال  ،عىل املرضوب ملا تقدم من األمر بإكرام وجهه فاألكثر عىل أنه يعود ؟ عىل من يعود

  (3)أن املراد التعليل بذلك مل يكن هلذه اجلملة ارتباط بام قبلها(

لكن السلفية ردوا هذه التأويالت بشدة، بل إن الطربان اعترب تأويل احلديث َتهام،  

:  إن رجال قال : يبقال رجل أل)حدثنا عبداهلل بن أمحد بن حنبل قال  ) يف كتاب السنة: فقال 

وأي فائدة يف  ،هذا قول اجلهمية،كذب: فقال،أي صورة الرجل ،خلق اهلل آدم عىل صورته 

  (4)(هذا

 
وابن   (6162)وابن حبان    (94  –  93/    1). وابن خزيمة يف التوحيد (2841). ومسلم  (6227.  3326)البخاري    (1)

البيهقي يف ( و712. 711)الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ( و42 –  41)منده يف الرد عىل اجلهمية ص 

 .(3298)البغوي يف رشح السنة ( و636. 635)األسامء والصفات 

اآلجري يف الرشيعة و .(5605)وابن حبان  (496). وابنه عبداهلل يف السنة (244/  2). وأمحد (2612)مسلم  (2)

 .(327/  8). ويف السنن (638)البيهقي يف األسامء والصفات و .(721)

 (.5/183)فتح الباري  (  (3)

 (. 1/603)ميزان االعتدال  (  (4)
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للرد عىل  ثالثة عرش وجها فكعادته يف التنظر واإلطناب فيه، فقد ذكر ابن تيمية أما 

هذه  تأويالت املتكلمني، ألن املسألة عندهم مسألة كفر وإيامن، وهلذا حتتاج منهم كل 

 اجلهود الفكرية املضنية، وقد ذكرنا بعض تلك الردود يف كتابنا ]السلفية والوثنية املقدسة[ 

،  ثقة مطلقة  وهلذا فإن السلفية وبناء عىل تقديسهم أليب هريرة، وثقوا يف احلديث

واعتربوه قاعدة من قواعد العقائد الكربى، مع كونه بنصه تقريبا، موجود يف الكتاب  

 ذكره.  املقدس كام سبق 

واهلل تعاىل أعلم    –والذي عندي  )  معربا عن وجهة نظر متقدميهم:  قال ابن قتيبة وقد  

وإنام وقع اإللف لتلك ملجيئها    ،والعني   ،واألصابع  ،أن الصورة ليست بأعجب من اليدين  –

وال نقول    ، ونحن نؤمن باجلميع  ،ووقعت الوحشة من هذه ألهنا مل تأت يف القرآن  ، يف القرآن

 (1) (يشء منه بكيفية وال حديف 

وانترص من املتأخرين التوجيري يف كتابه الذي خصصه هلذا احلديث، والذي أقره  

الوجه الثان: أن يقال  عليه ابن باز، بوجوه كثرية نقترص منها عىل هذا الوجه، حيث قال:  )

أيب  أوهلا: حديث . . يف أربعة أحاديث إن خلق آدم عىل صورة الرمحن ثابت عن النبي 

وقد روي هذا احلديث من طرق   (، خلق اهلل آدم عىل صورته )  قال:  هريرة أن رسول اهلل 

عائد إىل اهلل تعاىل كام هو مقرر عند أهل    (عىل صورته )كثرية عن أيب هريرة والضمري يف قوله  

ال تقبحوا الوجه فإن اهلل  )قال: وثانيها: حديث ابن عمر أن رسول اهلل . السنة واجلامعة. 

وهذا نص رصيح يف أن اهلل تعاىل خلق آدم عىل صورته. وهذا    (خلق آدم عىل صورة الرمحن

وثالثها:  . النص ال حيتمل التأويل، ومن تأوله فقد أبعد النجعة وتكلف غاية التكلف.

إذا قاتل أحدكم فليجتنب  )قال: حديث أيب يونس الدويس عن أيب هريرة أن رسول اهلل 

وهذا نص رصيح يف أن اهلل تعاىل خلق   (ان عىل صورة وجه الرمحن الوجه فإنام صورة اإلنس

 
 (.318)تأويل خملف احلديث ص  (  (1)
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  ، اإلنسان عىل صورة وجهه الذي هو صفة من صفات ذاته. وهذا النص ال حيتمل التأويل 

.  وفيه أبلغ رد عىل ابن خزيمة وعىل كل من تأول احلديث بتأويالت اجلهمية املعطلة. 

إذا قاتل أحدكم  )قال:  رسول اهلل  ورابعها: حديث أيب رافع الصائغ عن أيب هريرة أن 

وهذا نص رصيح يف خلق آدم   (فليجتنب الوجه فإن اهلل تعاىل خلق آدم عىل صورة وجهه 

عىل صورة وجه اهلل تعاىل، وهذا النص ال حيتمل التأويل، ويف هذه األحاديث األربعة أبلغ  

الرمحن وزعم أهنا    رد عىل من تأول حديث ابن عمر عىل غري تأويله ونفى إضافة الصورة إىل

   (1) (من إضافة اخللق والتصوير إىل اهلل تعاىل

ابن تيمية وغريه من أعالم السلفية  هذا ما ذكره التوجيري وهو تلخيص ملا ذكره 

الذين أعطوا املسألة ما تستحقه من العناية، باعتبارها تبحث عن صورة اهلل، وهل هناك  

 عاقل يرغب عن البحث عن هذه الصورة؟ 

لنا من خالل ما ذكره من روايات احلديث املعتمدة كون أيب هريرة يشكل   ويتبني 

قطب رحاه، وهذا يكشف لنا عن مصدر احلديث، فمن املعلوم عند املحدثني أنفسهم، بل  

عند السلفية مجيعهم أن أبا هريرة  كان تلميذا نجيبا لكعب األحبار وغريه من اليهود،  

 . ه عن النبي وكانت ختتلط رواياته عن كعب بروايات

وهلذا كان من السهولة عىل املنزهة أن يرفضوا احلديث ويردوه بمجرد روايته عن  

أيب هريرة، خاصة وأهنم يعللون رواية ابن عمر بالعلل الكثرية.. ولكن اخلشية لألسف من  

اهتامهم بالطعن يف الصحابة جعلهم يرضون بالطعن يف تنزيه اهلل نفسه، بل جعلهم يتكلفون  

،  والتجسيم أويل ما غلبهم فيه املجسمة، ألن النص واضح يف الداللة عىل التشبيهمن الت

 وكل تأويل له تكلف. 

 أبو هريرة.. ونسبة الرؤية احلسية هلل: 

 
 ( 40/ 1خلق آدم عىل صورة الرمحن )عقيدة أهل اإليامن يف  (1)
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من أهم مقتضيات التجسيم والتشبيه هلل الرؤية احلسية له، أي رؤيته بالعني املجردة  

قتضيات الرؤية احلسية كذلك كون ما  كام ترى األشياء املقدرة املحدودة املحسوسة، ومن م

تراه حمدودا مقدرا جمسام.. وهلذا يميل السلفية لكل من يقول هبذه الرؤية، من السلف  

 واخللف، ألن التجسيم عندهم هو السنة، وما عداه بدعة. 

وهلذا أعرضوا عن كل من يقول بالرؤية القلبية هلل، أي الرؤية املنزهة هلل، واعتربوه  

نكرا للرؤية، ألهنا عندهم ال تتم إال بالعني املجردة، ووفق قوانني الرؤية  ضاال مبتدعا م

 الطبيعية. 

هريرة هو إمام هذا النوع من الرؤية، حتى أنه ال يكتفي برؤية اآلخرة، بل يرى    وأبو

أبا  سأل  مروان  : أن  قد رأى ربه يف الدنيا أيضا بصورة حسية، ففي احلديث   أن رسول اهلل  

 (1)(نعم، قد رآه )ربَّه عز وجل؟ فقال:  هريرة: هل رأى  حممٌد 

أبو بكر  يقظة ال مناما، فقد روى ورووا عنه يف حديث آخر أنه رأى ربه وملسه 

قال: )أتان ريب يف أحسن صورة، فقال: يا حممد أتدري   أيب هريرة عن النبي  عن  اخلالل،  

 (2)(فيام خيتصم املأل األعىل؟ قلت: ال، فوضع كفه بني كتفي حتى وجدت بردها بني ثديي 

، ولكنها مجيعا  أما يف اآلخرة، فقد وردت عنه يف ذلك روايات كثرية ممتلئة بالغرابة

السلفية، وهم يرضبون هبا كل حني وجوه خصومهم بدعوى أهنم ينكرون  عند مقبولة 

 . حديث رسول اهلل 

ومن تلك األحاديث هذا املشهد الذي رواه أبو هريرة، والذي يصور مشاهد للقاء  

احليس الذي جيري بني املؤمنني ورهبم يف اجلنة، كام جيري بني البرش وامللوك واألمراء يف  

 
، رقم 3/571. والاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة 218، رقم 1/176رواه عبد اهلل بن أمحد يف السنة   (1)

908 . 

 (115إبطال التأويالت )ص:  (2)
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 الدنيا.

أسأل اهلل أن    :سعيد بن املسيب، أنه لقي أبا هريرة، فقال أبو هريرةففي احلديث عن  

جيمع بيني وبينك يف سوق اجلنة. فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم. أخربن رسول اهلل  

  أن أهل اجلنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعامهلم، فيؤذن هلم يف مقدار يوم اجلمعة من :

من  فيزورون اهلل يف روضة من رياض اجلنة، فتوضع هلم منابر من نور، ومنابر ، أيام الدنيا 

لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ياقوت، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجيلس  

أدناهم، وما فيهم دن، عىل كثبان املسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكرايس بأفضل  

قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول اهلل هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: )نعم،   (،منهم جملسا 

ؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟( قلنا: ال. قال: فكذلك ال متارون يف رؤية  هل متارون يف ر

ربكم تبارك وتعاىل، وال يبقى يف ذلك املجلس أحد إال حارضه اهلل حمارضة، حتى يقول: يا  

فالن بن فالن بن فالن أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، فيذكره بعض غدراته يف الدنيا، فيقول:  

تغفر يل؟ فيقول: بىل، فبمغفريت بلغت منزلتك هذه. قال: فبينام هم  بىل. فيقول: يا رب أفلم  

عىل ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم، فأمطرت عليهم طيبا مل جيدوا مثل رحيه شيئا قط، ثم  

قال:   ، يقول ربنا تبارك وتعاىل: قوموا إىل ما أعددت لكم من الكرامة، فخذوا ما اشتهيتم

فيه ما مل تنظر العيون إىل مثله، ومل تسمع اآلذان، ومل  فيأتون سوقا قد حفت هبا املالئكة، 

ختطر عىل القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهيناه، ليس يباع فيه يشء وال يشرتى، يف ذلك  

قال: فيقبل ذو البزة املرتفعة، فيلقى من هو دونه،   .السوق يلقى أهل اجلنة بعضهم بعضا 

واهليئة، فام ينقيض آخر حديثه حتى يتمثل   وما فيهم دن، فريوعه ما يرى عليه من اللباس

عليه أحسن منه، وذلك أنه ال ينبغي ألحد أن حيزن فيها. قال: ثم ننرصف إىل منازلنا فيلقانا 

أزواجنا فيقلن: مرحبا وأهال بحبنا، لقد جئت وإن بك من اجلامل والطيب أفضل مما فارقتنا  

ك وتعاىل، وحيقنا أن ننقلب بمثل ما  إنا جالسنا اليوم ربنا اجلبار تبار)عليه، فيقول: 
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  (1)(انقلبنا 

ويصور يف مشهد آخر متيز املؤمنني عن غريهم برؤية ما يسمونه ساق اهلل، ويفرسون  

ُجوِد َفاَل َيْسَتطِيُعونَ ﴿بذلك قوله تعاىل:  ]القلم:   ﴾ َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق َوُيْدَعْوَن إِىَل السُّ

ثم يقيض اهلل بني من بقي من خلقه، حتى ال تبقى  .. ، وهو قوله يف حديث طويل: ) [42

مظلمة ألحد عند أحد إال أخذها اهلل للمظلوم من الظامل، حتى إنه ليكلف شائب اللبن باملاء  

أن خيلص اللبن من املاء، فإذا فرغ اهلل من ذلك، نادى مناد يسمع اخلالئق كلهم، فقال:  

ن اهلل، فال يبقى أحد عبد من دون اهلل شيئا  ليلحق كل قوم بآهلتهم وماكانوا يعبدون من دو

إال مثلت له اهليئة بني يديه، فيجعل يومئذ ملك من املالئكة عىل صورة عزير، وجيعل ملك  

من املالئكة عىل صورة عيسى، فيتبع هذا اليهود، ويتبع هذا النصارى ثم قادهتم آهلتهم إىل  

 آهِلًَة َما َوَرُدوَها َوُكلٌّ فِيَها َخالُِدونَ َلْو َكاَن َهؤُ ﴿  النار فهذا الذي يقول اهلل تعاىل:
ِ
  ﴾ اَلء

فإذا مل يبق إال املؤمنون، فيهم املنافقون، جاءهم اهلل فيام شاء من هيئة، فقال:  ،  [99]األنبياء:  

ذهب الناس فاحلقوا بآهلتكم، وما كنتم تعبدون، فيقولون: واهلل ما لنا إال اهلل،    يا أهيا الناس، 

فيمكث ما شاء اهلل أن يمكث، ثم يأتيهم   - وهو اهلل -ه، فينرصف عنهمما كنا نعبد غري

فيقول: يا أهيا الناس، ذهب الناس، فاحلقوا بآهلتكم، وما كنتم تعبدون، فيقولون: واهلل ما  

لنا إال اهلل، وما كنا نعبد غريه، فيكشف عن ساقه، ويتجىل هلم من عظمته ما يعرفون به أنه  

جوههم وخير كل منافق عىل قفاه، وجيعل اهلل أصالهبم  رهبم، فيخرون سجدا عىل و 

 (2) (كصيايص البقر، ثم يأذن اهلل هلم فريفعون رؤوسهم 

هذا احلديث املمتلئ بالتجسيم إىل    هريرةويف مشهد آخر أو يف رواية أخرى يرفع إبو  

: )جيمع اهلل الناس يوم القيامة يف صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب  ، فيقولرسول اهلل 

 
 (. 258/ 1السنة البن أيب عاصم ) (1)

 (270/ 1رواه احلافظ أبو يعىل املوصيل، انظر: النهاية يف الفتن واملالحم البن كثري: ) (2)
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العاملني، فيقول: أال ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون فيمثل لصاحب الصليب صليبه،  

ولصاحب التصوير تصويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون، ويبقى  

 تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ باهلل منك،  املسلمون، فيطلع عليهم رب العاملني، فيقول: أال 

اهلل ربنا، وهذا مكاننا، حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم، ثم يتوارى، ثم يطلع، فيقول:  

أال تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ باهلل منك، اهلل ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو 

؟ قال: )وهل تتامرون يف رؤية القمر  ، ثم قالوا: وهل نراه يا رسول اهلل"يأمرهم ويثبتهم 

ليلة البدر؟( قالوا: ال يا رسول اهلل قال: فإنكم ال تتامرون يف رؤيته تلك الساعة، ثم يتوارى،  

 (1) (ثم يطلع عليهم، فيعرفهم بنفسه، ثم يقول: أنا ربكم، فاتبعون، فيقوم املسلمون

)وهذا سياق غامض  ه: وقد علق الشيخ حممد الغزايل عىل هذا احلديث وأمثاله بقول 

وقد حاول القايض عياض القول بأن الذي جاء   ، ومجهور العلامء يرفضه ، مضطرب مبهم 

 املؤمنني يف صورة أنكروها أول األمر هو أحد املالئكة(  

ثم عقب عىل التأويل املتكلف الذي قام به القايض عياض وأمثاله من املتكلمني  

: )ملاذا يقوم أحد املالئكة هبذه التمثيلية املزعجة  الذين مل جيرؤوا عىل تكذيب احلديث، فقال 

وبإذن من؟ وما جدواها؟ احلديث كله معلول وإلصاقه باآلية خطأ، وبعض املرَض  

بالتجسيم هو الذي يشيع هذه املرويات، وإن املسلم احلق ليستحي أن ينسب إىل رسول اهلل  

 )(2)  هذه األخبار 

ات والتأويالت التي حاول املتكلمون  هذا هو املوقف الصحيح، ألن كل التكلف

والرشاح أن يفرسوا هبا احلديث ال تزيده إال تعقيدا، وال تزيد املشبهة واملجسمة إال قوة،  

 .تلك التأويالت الباردة ألهنم يستطيعون بسهولة أن يردوا عليهم 

 
 (216/ 1التوحيد البن خزيمة ) (1)

 (216/ 1التوحيد البن خزيمة ) (2)
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 أبو هريرة.. ونسبة األعضاء هلل: 

السلفية يغالطون كثريا حينام يعربون  ذكرنا يف كتابنا ]السلفية والوثنية املقدسة[ أن 

عن تلك اإلضافات الورادة يف النصوص املقدسة، والتي جاءت عىل سبيل املجاز  

واالستعارة ونحوها بكوهنا صفات هلل، مع العلم أهنم ال يريدون منها إال ما نريده من  

 كيب. األعضاء، ذلك أهنم يعتقدون أن هلل أجزاء وأبعاضا، وأنه ال يستحيل عليه الرت

وقد وجدوا يف أحاديث أيب هريرة الكثرية يف هذا اجلانب ما جعلهم يعتقدون  

 ألنفسهم أهنم أصحاب احلق املجرد. 

وسنذكر هنا نامذج عن بعض تلك األحاديث التي رواها أبو هريرة، والتي يستدلون  

 هبا يف كتبهم العقدية، لنرى رس حرصهم عليه، ومبالغتهم يف الدفاع عنه. 

فمنها تصويره أن هلل ذراعا، وأن هلا طوال مقدرا حمدودا، فقد روى يف ذلك عن  

)رضس الكافر مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار كام بني  : رسول اهلل 

 (1)  (قديد ومكة، وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع اجلبار، جل اسمه

ا بالنسبة جللد كافر واحد ورضسه، فكيف  وهذا احلديث جيعل اهلل تعاىل قزما صغري

 بجسمه مجيعا. 

ونفخ  ، ملا خلق اهلل آدم) أنه قال:  ومن تلك األحاديث ما رواه مرفوعا إىل النبي 

،  اخرتت يمني ريب : فقال، خذ أهيا شئت يا آدم: قال بيده ومها مقبوضتان ؛ فيه من روحه

ريته، وإذا كل إنسان منهم عنده عمره  فإذا فيها آدم وذ ثم بسطها ، وكلتا يداه يمني مباركة

 (2)(مكتوب

 
 . 26السنة بني أهل الفقه وأهل احلديث، ص (1)

َحه. وعنه البيهقي يف )األسامء 1/64)(. واحلاكم 6167(. وابن حبان )206ابن أيب عاصم يف السنة ) (2) ( وصحَّ

نه األلبان يف خترجيه لـ )السنة( .(2/56والصفات )  واحلديث حسَّ
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وهذا احلديث الذي يصور اهلل وكأنه يلعب مع آدم عليه السالم، يستدل به السلفية  

ذكر سنة ثامنة تبني  :  باب)  :يف هذا  قال ابن خزيمةعىل إثبات اليدين هلل، وأنه ليس هلل يسار،  

إذ اليسار   ؛  ال يسار خلالقنا عز وجل، يمينانكلتامها ، وتوضح أن خلالقنا جل وعال يدين

  (1)(فجل ربنا عن أن يكون له يسار، من صفة املخلوقني 

،  بإحدى يديه يوم القيامة، بل األرض مجيعا قبضة ربنا جل وعال  .. )  وقال:

جل  ،  ال شامل فيهام،  وكلتا يدي ربنا يمني، وهي اليد األخرى، والساموات مطويات بيمينه

إذ كون إحدى اليدين يسارا إنام يكون من عالمات   ؛  ن يكون له يسارربنا وعز عن أ

  (2)(جل ربنا وعز عن شبه خلقه،  املخلوقني

،  ( وكلتا يديه يمني)  أنه قال:  ؛   وكام صح اخلرب عن رسول اهلل  )  : وقال اإلمام أمحد

فهو مكذب    ؛   ويعلم أن ذلك حق كام قال رسول اهلل  ،  فمن مل يؤمن بذلك،  اإليامن بذلك

  )(3)برسول اهلل 

ويستدلون باحلديث أيضا عىل حركة يد اهلل بالقبض والبسط، وقد رووا يف هذا أيضا  

ن يقرض غري عدوم وال  : مقول ؛ ي  يديه تبارك وتعاىل  يبسط ثم  .. ) :عن أيب هريرة قوله 

   (4) ظلوم(

بيمينه األشياء، وأنه يامسها ومتاسه، ويقرتب منها   ورووا عنه أيضا أن اهلل يمسك

وما تصدق أحد  ): أنه قال  إىل رسول اهلل  مرفوعا ويبتعد، ومن تلك الروايات ما رواه 

  (5)(الرمحن بيمينه   أخذها ال  ؛ إ ال يقبل اهلل إال الطيب ، وبصدقة من طيب

 
 (.1/159كتاب التوحيد ) (1)

 (.1/197كتاب التوحيد ) (2)

 (. 1/313طبقات احلنابلة أليب يعىل: ) (3)

 (.758مسلم) (4)

 (.1014رواه مسلم ) (5)
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ليتصدق بالتمرة من طيب،  : )إن أحدكم  أنه قال   رسول اهلل  ورووا عنه روايته عن  

وال يقبل اهلل إال طيبا، فيجعلها اهلل يف يده اليمنى، ثم يربيها كام يريب أحدكم فلوه أو  فصيله،  

 (1)  حتى تصري مثل أحد(

عن مهام بن  ورووا عنه ما يفيد أن يمني اهلل مألى، بخالف يده األخرى املقبوضة، ف

قال: )يمني اهلل مألى، ال   بارا عن النبي منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، فذكر أخ

يغيضها نفقة سحاء بالليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الساموات واألرض، فإنه مل  

  (2) قال: )وعرشه عىل املاء، وبيمينه األخرى القبض، يرفع وخيفض(  ، يغض ما يف يمينه(

الليل والنهار(، وقال: )فإنه مل  : )يمني اهلل مألى، ال يغيضها نفقة سحاء ويف رواية

 (3) ينقص مما يف يمينه، وعرشه عىل املاء، وبيده األخرى القبض(

ومن الوظائف التي تقوم هبا يدي اهلل تعاىل ما عرب عنه أبو هريرة بقوله ـ مرفوعا إىل  

ويطوي السامء بيمينه، ثم يقول: )أنا    ، يقبض اهلل األرض يوم القيامة): ـ  رسول اهلل

 (4) لك، فأين ملوك األرض(امل

ومن األعضاء التي نصت عليها أحاديث أيب هريرة، ويستدل هبا السلفية كثريا  

قال: )اختصمت اجلنة والنار إىل  أنه  أيب هريرة، عن رسول اهلل ]القدم[، فقد رووا عن 

ي  رهبام، فقالت اجلنة: أي رب، ما هلا إنام يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: أ

رب، إنام يدخلها اجلبارون واملتكربون، فقال: أنت رمحتي أصيب بك من أشاء، وأنت  

عذايب أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكام ملؤها فأما اجلنة: فإن اهلل ال يظلم من خلقه  

أحدا، وإنه ينشئ هلا نشئا، وأما النار، فيلقون فيها، وتقول: هل من مزيد؟ ويلقون فيها،  

 
 (138 /1التوحيد البن خزيمة ) (1)

 (162/ 1التوحيد البن خزيمة ) (2)

 (162/ 1التوحيد البن خزيمة ) (3)

 (166/ 1التوحيد البن خزيمة ) (4)
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مزيد؟ حتى يضع اجلبار فيها قدمه، هناك متتلئ، ويدنو بعضها إىل بعض،  وتقول: هل من 

 (1)  (وتقول: قط قط

ومن األعضاء التي نصت عليها أحاديث أيب هريرة، ويستدل هبا السلفية كثريا  

[، ويذكرون أهنام  موضع عقد اإلزار وشده[، واللذان يعنيان يف ظاهرمها ]حلجزة واحلقو ]ا

أيب هريرة  (، ويستدلون هلام بام رووه عن ثابتتان بالسنة الصحيحةتان خربيصفتان ذاتيان )

:  مه!قالت:  فقال،  الرمحن  بحقو فأخذت  ،  فلام فرغ منه ؛ قامت الرحم،  خلق اهلل اخللق):  قال

 (2)هذا مقام العائذ بك من القطيعة..(

اهلل، وهلذا متسكت    وهم يستدلون هبذا، ويأخذون بظاهره، معتربين احلقو بعضا من

قال الشيخ عبد اهلل الغنيامن يف  به الرحم، كام يتمسك أحدنا بآخر عند التوسل إليه، وقد 

ومن  ، البن تيمية )رشح كتاب التوحيد من صحيح البخاري( ناقال من )نقض التأسيس( 

  )قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف رده عىل : ومعلقا ، )إبطال التأويالت( أليب يعىل الفراء 

:  الــق : حديث أيب هريرة املتقدم( جيب تأويله: )يعني : احلديث االرازي يف زعمه أن هذ

فيه كالنزاع يف نظريه ؛  والنزاع ، بل هذا من األخبار التي يقرها من يقر نظريه : قال لهـفي

وهذا احلديث يف اجلملة  :  وقال  فدعواك أنه ال بد فيه من التأويل بال حجة ختصه ؛ ال تصح.

،  وردوا عىل من نفى موجبه، التي نص األئمة عىل أنه يمر كام جاء ، أحاديث الصفاتمن 

حيث مل  ، وما ذكره اخلطايب وغريه أن هذا احلديث مما يتأول باالتفاق ؛ فهذا بحسب علمه

قال ابن   يبلغه فيه عن أحد من العلامء أنه جعله من أحاديث الصفات التي متر كام جاءت. 

فمر  ، قرأت عىل أيب عبد اهلل كتابا : قال املروزي أن هلل حقوا. : ديق بهومما جيب التص: حامد

حتى إذا فرغ منها ؛ أخذت  ، : )إن اهلل خلق الرحمفيه ذكر حديث أيب هريرة عن النبي 

 
 (207/ 1التوحيد البن خزيمة ) (1)

 ( وغريه.4830رواه البخاري ) (2)
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هذا  : قال أبو عبد اهلل أخاف أن تكون كفرت. : وقال ، فرفع املحدث رأسه ، بحقو الرمحن(

  يءبد اهلل يسأل عن حديث هشام بن عامر ؛ أنه قرسمعت أبا ع: وقال أبو طالب جهمي.

أخاف أن تكون قد  : ..(، فقال اىلعليه حديث الرحم: )َتيء يوم القيامة فتعلق بالرمحن تع

يميض كل حديث عىل  : قال ؟فام تقول: قلت  ؟هذا شامي ؛ ما له وهلذا: كفرت.فقال

  (1)(ماجاء

 أبو هريرة.. ونسبة احلركة هلل: 

من العقائد الكربى التي تعطيها املدرسة السلفية يف عصورها املختلفة أمهية خاصة،  

ما يمكن أن نطلق عليه إثبات احلركة واالنتقال هلل تعاىل، بل إهنم يصورون أن نفي ذلك  

وقد دل القرآن والسنة واإلمجاع عىل أنه  )عنه حكم عليه باإلعدام، كام قال ابن القيم: 

لقيامة، وينزل لفصل القضاء بني عباده، ويأيت يف ظلل من الغامم  سبحانه جييء يوم ا

واملالئكة، وينزل كل ليلة إىل سامء الدنيا، وينزل عشية عرفة، وينزل إىل األرض قبل يوم  

القيامة، وينزل إىل أهل اجلنة. وهذه أفعال يفعلها بنفسه يف هذه األمكنة فال جيوز نفيها عنه  

صة باملخلوقني، فإهنا ليست من لوازم أفعاله املختصة به، فام كان  بنفي احلركة والنقلة املخت

وحركة احلي  ، من خصائص اخللق مل جيز إثباته لهمن لوازم أفعاله مل جيز نفيه عنه، وما كان 

من لوازم ذاته، وال فرق بني احلي وامليت إال باحلركة والشعور، فكل حي متحرك باإلرادة  

 (2)  (في الشعور، وذلك يستلزم نفي احلياةوله شعور فنفي احلركة عنه كن 

وهكذا يقال هلم ىف أنواع الفعل القائم به كاإلتيان  ) وأكد ذلك ابن تيمية بقوله: 

واملجيء والنزول وجنس احلركة: إما أن يقبل ذلك وإما أن اليقبله:فإن مل يقبله كانت  

فعله كان ما يتحرك  مل تتحرك أكمل منه. وإن قبل ذلك ومل ي و  األجسام التى تقبل احلركة 

 
 (.2/383رشح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ) (1)

 (. 258- 2/257خمترص الصواعق )   (2)
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أكمل منه فإن احلركة كامل للمتحرك. ومعلوم أن من يمكنه أن يتحرك بنفسه أكمل ممن ال  

  (1) يمكنه التحرك وما يقبل احلركة أكمل ممن اليقبلها(

لفظ )احلركة؛ هل يوصف اهلل هبا أم جيب نفيه عنه؟  )قال يف رشح حديث النُّزول:  و

أهل امللل وغري أهل امللل من أهل احلديث وأهل الكالم  اختلف فيه املسلمون وغريهم من  

وأهل الفلسفة وغريهم عىل ثالثة أقوال، وهذه الثالثة موجودة يف أصحاب اآلئمة األربعة  

  (2) (من أصحاب اإلمام أمحد وغريهم

ومن أهم املصادر التي يعتمدون عليها يف إثبات احلركة هلل باعتباره جسام متحيزا  

لك الروايات الكثرية عن أيب هريرة التي تصور اهلل بصورة اجلسم املحدود  حمدودا مقدرا ت

 املقدر الذي يتحرك يف الزمان واملكان، كام يتحرك أي جسم. 

حيرش الناس حفاة، عراة، مشاة، قياما، أربعني سنة،  ) : ومن تلك الروايات قوله

من شدة الكرب،  شاخصة أبصارهم إىل السامء ينظرون فصل القضاء، وقد أجلمهم العرق 

  (3) (وينزل اهلل يف ظلل من الغامم من العرش إىل الكريس

َهْل َينُْظُروَن إِالَّ َأْن َيْأتَِيُهُم اهللَُّ يِف ُظَلٍل ِمَن  ﴿ وهم يفرسون هبذا احلديث قوله تعاىل: 

 [ 210بقرة:  ]ال ﴾ اْلَغاَمِم َواملاََْلئَِكُة َوُقيِضَ اأْلَْمُر َوإىَِل اهللَِّ ُتْرَجُع اأْلُُمورُ 

[، ثم قال بنربة  الرد عىل اجلهمية وقد ساق هذه النص وأمثاله الدارمي يف كتابه ] 

،  -عز وجل  -فهذا الناطق من قول اهلل غامضة خماطبا املنزهة بالشدة السلفية املعهودة: )

بأخبار ليس عليها غبار، فإن كنتم من عباد اهلل   وذاك املحفوظ من قول رسول اهلل 

لزمكم اإليامن هبا كام آمن هبا املؤمنون، وإال فرصحوا بام تضمرون، ودعوا هذه   املؤمنني؛ 

 
 8/23جمموع الفتاوى    (1)

 5/565جمموع الفتاوى    (2)

 (2/205( وعزاه للعسال يف كتاب املعرفة. وأورده ابن كثري يف النهاية )65أورده الذهبي يف العلو )ص (3)
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األغلوطات التي تلوون هبا ألسنتكم، فلئن كان أهل اجلهل يف شك من أمركم، إن أهل  

قال قائل منهم: معنى إتيانه يف ظلل من الغامم، وجميئه  ، فإن العلم من أمركم لعىل يقني 

قلت: هذا التكذيب باآلية رصاحا، تلك معناها بني  ، ذا وكذاوامللك صفا صفا، كمعنى ك

لألمة ال اختالف بيننا وبينكم وبني املسلمني يف معناها املفهوم املعقول عند مجيع املسلمني،  

فأما جميئه يوم القيامة وإتيانه يف ظلل من الغامم واملالئكة، فال اختالف بني األمة أنه إنام  

تهم، وليصدع بني خلقه، ويقررهم بأعامهلم، وجيزهيم هبا،  يأتيهم يومئذ كذلك ملحاسب

ولينصف املظلوم منهم من الظامل، ال يتوىل ذلك أحد غريه، تبارك اسمه وتعاىل جده، فمن  

  (1)(مل يؤمن بذلك؛ مل يؤمن بيوم احلساب 

وهكذا يعطي السلفية هلذا املوقف التجسيمي هذا احلكم اخلطري، وهو أنه من مل  

 بنزول اهلل عىل الغامم، ال يؤمن أصال بيوم احلساب.. يؤمن 

عن أيب هريرة، قال: قال رسول  ومن تلك النصوص يف حركة اهلل وتنقله ما رووه 

: )إن اهلل يمهل حتى يذهب شطر الليل األول، ثم ينزل إىل السامء الدنيا، فيقول: هل  اهلل  

فأتوب عليه؟، حتى ينشق  من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب 

 (2) (الفجر 

 أبو هريرة.. ونسبة االنفعاالت هلل: 

نقصا، بل يعتربوهنا   من العجب والضحك ونحوها ال يعترب السلفية االنفعاالت 

ا  هنصورو نراهم يكامال، ولذلك نراهم يتنافسون يف إثبات خمتلف أنواع االنفعاالت هلل، بل 

 تصويرا تشبيهيا َتسيميا حمضا. 

، حيث قال: )وقول القائل: إن  البن تيمية  ما ورد يف )الرسالة األكملية(  ومن ذلك

 
 (.91الرد عىل اجلهمية )ص:  (1)

 (295/ 1التوحيد البن خزيمة ) (2)
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الضحك خفة روح، ليس بصحيح، وإن كان ذلك قد يقارنه.. ثم قول القائل: )خفة  

الروح( إن أراد به وصًفا مذموًما فهذا يكون ملا ال ينبغي أن يضحك منه، وإال فالضحك يف  

ا قدر حيان؛ أحدمها: يْضَحك مما ُيْضَحك منه،  موضعه املناسب له صفة مدح وكامل، وإذ

  (1) واآلخر: ال يضحك قط، كان األول أكمل من الثان(

وهم يستندون يف هذا للكثري من الروايات التجسيمية، ومن بينها روايات أيب  

ال  ؛ إ ما توطن رجل مسلم املساجد للصالة والذكر ) : قالأنه  النبي هريرة، كروايته عن 

 (2)(م أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه   اهلل له كام يتبشبشتبشبش 

؛  وكذلك القول يف البشبشة. . )عىل هذا احلديث وأمثاله بقوله: أبو يعىل وقد علق 

،  لفالن بشاشة وهشاشة وفرحا  أيتر: العرب تقولو، ن معناه يقارب معنى الفرحأل

ذلك كام جاز إطالق  يجوز إطالق ف، ذا كان منطلقا إ، الن هش بش فرحف: يقولونو

  (3) الفرح(

ضحك اهلل عز وجل من رجلني قتل أحدمها  قال: )  ورووا عن أيب هريرة عن النبي  

 (4)(صاحبه ثم دخال اجلنة 

فيقول:  .. قال: )يرضب الرصاط بني ظهران جهنم  أنه  عن النبي ورووا عنه 

ويلك يا ابن آدم ما أغدرك أمل تعطني عهودك ومواثيقك أن ال تسألني غري ما أعطيتك؟  

فيقول: أي رب ال أكون أشقى خلقك، فال يزال يدعو حتى يضحك الرب منه، فإذا ضحك  

 
 (55الرسالة األكملية يف ما جيب هلل من صفات الكامل )ص:     (1)

(. واحلاكم 2334(. والطياليس )8332(. وأمحد يف املسند )652رواه ابن ماجه واللفظ له )صحيح سنن ابن ماجه/  (2)

(1/213 ) 

 (.1/243إبطال التأويالت ) (3)

 . 1505، 3/1504رواه مسلم يف صحيحه    (4)
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 (1)  (اهلل منه قال له: أدخل اجلنة

يب هريرة  وهكذا قالوا فيام يسموهنا صفة ]الفرح[، والتي رووا فيها حديثا عن أ

 (2): )أشد فرحـًا(رواية ويف   ، (ه بتوبة عبـد أفرح )هلل  وغريه يرفعه إىل رسول اهلل، جاء فيه: 

وقد قال ابن القيم ساخرا من الذي أولوا هذا احلديث من باب تنزيه اهلل تعاىل عن  

هلُل َأشدُّ  ) أنه قال:  وأيضًا فقد ثبت عن النبى االنفعاالت الدالة عىل القصور والعجز: )

، قالوا: وهذا أعظم ما يكون من الفرح وأكمله،  (فرحًا بتوبة عبده من أحدكم ضل راحلته

فإن صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والرشاب، وهى مركبه الذى  

ا عدم مع مركبه طعامه  إذ يقطع به مسافة سفره، فلو عدمه النقطع ىف طريقه فكيف 

فَأى فرحة تعدل فرحة هذا؟ ولو كان ىف الوجود فرح أعظم من هذا ملثل به النبى  .  ورشابه.

وحتت هذا رس   ، ، ومع هذا ففرح اهلل بتوبة عبده إذ تاب إليه أعظم من فرح هذا براحلته

فعليك    ، عظيم خيتص اهلل بفهمه من يشاُء، فإِن كنت ممن غلظ حجابه وكثفت نفسه وطباعه

  وهو وادى املحّرفني للكلم عن مواضعه، الواضعني له عىل غري املراد منه، فهو   ،بوادى اخلفا 

واد قد سلكه خلق وتفرقوا ىف شعابه وطرقه ومتاهاته ومل تستقر هلم فيه قدم وال جلؤوا منه  

  (3)(إىل ركن وثيق، بل هم كحاطب الليل وحاطم السيل 

 معيار السلفيني ـ حمرفا، وأصبح املجسم معظام ومنزها. وهكذا أصبح منزه اهلل ـ يف 

اس عند رشحه ومثله قال  )ويف   : للحديث السابق، فقد قالالشيخ حممد خليل اهلرَّ

  ريه من الصفات ؛غ والكالم فيه كالكالم يف ، هذا احلديث إثبات صفة الفرح هلل َعزَّ وجلَّ 

وهو من صفات الفعل التابعة ملشيئته تعاىل  ، هبعىل ما يليق ، أنه صفة حقيقية هلل َعزَّ وجلَّ 

 
 (217إبطال التأويالت )ص:  (1)

 (.4933  -4927(، ومسلم )6309و 6308البخاري ) (2)

 (.234طريق اهلجرتني وباب السعادتني )ص:  (3)
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،  وبَة واإلناَبَة إليهلت ُدث له هذا املعنى املعربَّ عنه بالفرح عندما حُيِدُث عبُدُه افيحْ ، وقدرته 

ا كان الفرح يف املخلوق عىل أنواع  وإذ، وقبوله توبته، وهو مستلزٌم لرضاه عن عبده التائب

ه عن   ون فرح أرش وبطٍر ؛ب وقد يكرطوفقد يكون فرح خفة ورسور  ؛ فاهلل َعزَّ وجلَّ ُمنَزَّ

  وال يف غاياته ؛ ، بهبا وال يف أس ، ال يف ذاته ففرحُه ال يشبه فرح أحد من خلقه ؛ ، ذلك كله

ضوا هل م نعمته عىل  وغايته إمتا ، ا فسببه كامل رمحته وإحسانه التي حيب من عباده أن يتعرَّ

  وتفسري الرَض بإرادة الثواب ؛ ، وهو الرَض ، زمه الفرح بال ريا تفس وأمالتائبني املنيبني، 

،  ء املعطِّلة برهبم الأوجبه سوُء ظنِّ هؤ، فكل ذلك نفُي وتعطيٌل لفرحه ورضاه سبحانه

وا أن هذه املعان تكون فيه كام هي يف املخلوق اىل اهلل عن تشبيههم  عت، حيث تومهَّ

 (1)وتعطيلهم(

 أبو هريرة.. ونسبة احلاجة هلل: 

الصفات التي خيرج هبا من قرأ العقائد السلفية من مصادرها املتقدمة أو املتأخرة،  من  

. فاهلل تعاىل عندهم يفتقر إىل الوسائل واألدوات ليحقق  .نسبة احلاجة واالفتقار إىل اهلل 

حاجاته ومطالبه، بل يفتقر إىل الدار التي يسكن فيها، والعرش الذي يقعد عليه.. وقد رأينا  

 ثرية املثبتة لذلك يف كتابنا ]السلفية والوثنية املقدسة[األدلة الك

ملا أراد اهلل  )ومن أحاديث أيب هريرة التي قد نستوحي منها هذا ما حدث به يف قوله:  

من املالئكة من محلة العرش إىل األرض، فلام أهوى ليأخذ منها،   ملكا أن خيلق  آدم، بعث 

يكون للنار فيه نصيب   شيئا ذ مني اليوم قالت له األرض: أسألك بالذي أرسلك أال تأخ

، قال: فرتكها، فلام رجع إىل ربه قال: ما منعك أن تأتيني بام أمرتك به، فقال: يا رب  غدا

سألني   شيئا منه نصيب، فأعظمت أن أرد  غدا يكون للنار  شيئا سألتني بك أال آخذ منها 

قالت له األرض: أسألت  م أرسل آخر من محلة العرش، فلام أهوى ليأخذ منها ثبك، قال:  

 
 (.166رشح العقيدة الواسطية )ص  (1)



110 

 

يكون للنار فيه نصيب، قال: فرتكها، فلام رجع إىل   شيئا بالذي أرسلك أال تأخذ مني اليوم 

يكون    شيئا ربه قال: ما منعك أن تأتيني بام أمرتك به، قال: يا رب سألتني بك أال آخذ منها  

ن محلة العرش  سألني بك، قال: ثم أرسل آخر م  شيئا ، فأعظمت أن أرد  غدا للنار فيه نصيب  

فلام أهوى ليأخذ منها، قالت له مثل ما قالت لألول فرتكها، ثم رجع إىل ربه، فقال مثل ما  

قال األول، حتى أرسل محلة العرش كلهم، كل ذلك تقول هلم مثل ذلك، فريجعون إىل  

رهبم فيقولون مثل ذلك، حتى أرسل ملك املوت، فلام أهوى ليأخذ منها قالت له األرض  

، فقال ملك  غدايكون للنار فيه نصيب شيئا ال تأخذ مني اليوم  لذي أرسلك أنأسألك با 

 (1)(املوت: إن الذي أرسلني إليك أحق بالطاعة منك 

وهذه الرواية ال تبني فقط افتقار اهلل وحاجته إىل أن خيربه املالك بحقيقة ما حصل،  

َعَلْيَها  ﴿لقة هلل، كام قال تعاىل: وإنام تتناقض مع ما أخرب اهلل تعاىل عنه من طاعة املالئكة املط

 [ 6]التحريم:  ﴾َماَلئَِكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن اهللََّ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ 

وهي تذكرنا بتلك الرواية املشهورة التي أقام السلفية الدنيا ألجلها، ومل يقعدوها،  

أرسل ملك املوت إىل  )، أنه قال:  موقوفا ومرفوعا إىل النبي   أيب هريرةوهي ما رووه عن 

موسى عليه السالم، فلام جاءه صكه ففقأ عينه، فرجع إىل ربه فقال: أرسلتني إىل عبد ال  

ل: فرد اهلل إليه عينه وقال: ارجع إليه، فقل له: يضع يده عىل متن ثور، فله بام  يريد املوت، قا 

قال: ثم املوت، قال: فاآلن، فسأل اهلل أن   ؟ غطت يده بكل شعرة سنة، قال: أي رب ثم مه

فلو كنت ثم ألريتكم قربه إىل   يدنيه من األرض املقدسة رمية بحجر، فقال رسول اهلل 

  (2)يب األمحر(جانب الطريق، حتت الكث

 
 . 86أورده الذهبي يف العلو: ص    (1)

( عن سلمة بن شبيب، والنسائي 599(. وابن أيب عاصم يف السنة )157( )2372(، ومسلم )1339البخاري ) (2)

4/118 . 
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وسنرى االنتقادات املوجهة هلذا احلديث، ودفاع السلفية عنه يف املبحث التايل هلذا  

 املبحث. 

قال:  هريرة ومن تلك األحاديث التي توهم بحاجات اهلل املختلفة ما رووه عن أيب 

جيتمعون يف  : )املالئكة يتعاقبون فيكم، مالئكة بالليل، ومالئكة بالنهار،  قال رسول اهلل  

صالة الفجر، وصالة العرص، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم، فيسأهلم وهو أعلم هبم: كيف  

 (1) (تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون

: )إن هلل عز وجل مالئكة يتعاقبون فيكم،  أنه قال  رسول اهلل ومنها ما رواه عن 

[ مالئكة النهار، فشهدوا معكم الصالة مجيعا، ثم  270نزلت ]ص:فإذا كانت صالة الفجر  

صعدت مالئكة الليل، ومكثت معكم مالئكة النهار، فسأهلم رهبم وهو أعلم هبم ما تركتم  

عبادي يصنعون؟ قالوا: فيقولون: جئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فإذا  

الصالة مجيعا، ثم صعدت مالئكة  كانت صالة العرص نزلت مالئكة الليل، فشهدوا معكم 

النهار، ومكثت مالئكة الليل قال: فيسأهلم رهبم وهو أعلم هبم، فيقول: ما تركتم عبادي  

يصنعون؟ قال: فيقولون: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، قال: فحسبت  

 (2) (أهنم يقولون: فاغفر هلم يوم الدين

)إذا قىض اهلل يف السامء أمرا رضبت املالئكة  :  أنه قال  رسول اهلل  ومنها ما رواه عن  

بأجنحتها خضعانا لقوله كأهنا سلسلة عىل صفوان، فإذا فزع عن قلوهبم قالوا: ماذا قال  

ربكم؟ قالوا: للذي قال احلق وهو العيل الكبري، فيسمعها مسرتقو السمع، وهم هكذا واحد  

 يدركه، حتى يرمي هبا إىل الذي  فوق اآلخر، وربام أدرك الشهاب املستمع فيحرقه، وربام مل

أسفل منه ويرميها اآلخر عىل من هو أسفل منه، فيلقيها عىل فم الساحر، أو الكاهن فيكذب  

 
 (269/ 1التوحيد البن خزيمة ) (1)

 (269/ 1التوحيد البن خزيمة ) (2)
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عليها ما يريد، فيحدث هبا الناس، فيقولون: قد أخربنا بكذا وكذا، فوجدناه حقا، فيصدق  

 (1) (بالكلمة التي سمعت من السامء

: )إن اهلل تبارك وتعاىل قرأ طه، ويس قبل أن  أنه قال   رسول اهلل  ومنها ما رواه عن  

خيلق آدم بألفي عام، فلام سمعت املالئكة القرآن قالت: طوبى ألمة ينزل هذا عليهم، طوبى  

 (2) (أللسن تتكلم هبذا، وطوبى ألجواف حتمل هذا

 
 (355/ 1التوحيد البن خزيمة ) (1)

 (403/ 1التوحيد البن خزيمة ) (2)
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 النبوة . وتدنيس . ثانيا ـ أحاديث أيب هريرة

األحبار النجيب، والذي شهد له بعلمه  من الطبيعي أليب هريرة، وهو تلميذ كعب 

بالتوراة، وبام عند أهل الكتاب من معارف أن يقع يف تدنيس النبوة، كام وقع يف ذلك كعب  

 األحبار، واليهود، وكام متتلئ به كتبهم. 

وكان يمكن أن نقبل كل ما ذكره أبو هريرة يف هذه الناحية باعتباره حاكيا عن معارفه  

ن مقاالت أستاذه كعب األحبار الذي تتملذ عليه فرتة أطول من الفرتة  التوراتية، أو حاكيا ع

 ..التي تتملذ فيها عىل رسول اهلل  

ولكن املشكلة هي أن أبا هريرة كان يرفع تلك احلكايات اململوءة بتشويه األنبياء  

.. ليحول من كلامته معاول هيدم هبا ذلك الرصح العظيم الذي  والنبوة إىل رسول اهلل 

أسسه القرآن الكريم جلامل النبوة وعصمتها وطهارهتا، وكوهنا حمال لالقتداء واهلداية، كام  

ِذيَن َهَدى اهللَُّ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهْ ﴿ قال تعاىل بعد ذكره لبعض األنبياء عليهم السالم:     ﴾ ُأوَلئَِك الَّ

 [ 90:  ]األنعام

ومن األمثلة عىل ذلك التشويه لألنبياء، ذلك احلديث املشهور املعروف الذي رواه  

بني األنبياء، ونسينا أو غفلنا   أبو هريرة، وطاملا رويناه لنبني من خالله مكانة رسول اهلل 

يف غمرة ذلك الزهو أننا نطعن يف تلك اجلواهر املقدسة املعصومة، التي اختارها اهلل لتكون  

أن يرفع بخفض إخوانه من   سطة اهلداية بينه وبني عباده.. وهل يرَض رسول اهلل وا

 األنبياء وتشوهيهم؟ 

أيت   أن رسول اهلل  : رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرةوذلك احلديث هو ما 

بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهش منها هنشة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم  

رون مم ذلك؟ جيمع اهلل الناس األولني واآلخرين يف صعيد واحد،  القيامة، وهل تد

يسمعهم الداعي وينفذهم البرص، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال  
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يطيقون وال حيتملون، فيقول الناس: أال ترون ما قد بلغكم، أال تنظرون من يشفع لكم إىل  

فيأتون آدم عليه السالم فيقولون له: أنت  ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، 

أبو البرش، خلقك اهلل بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر املالئكة فسجدوا لك، اشفع لنا إىل  

ربك، أال ترى إىل ما نحن فيه، أال ترى إىل ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ريب قد غضب اليوم  

قد هنان عن الشجرة فعصيته،  غضبا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه 

نفيس، نفيس، نفيس، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك  

أنت أول الرسل إىل أهل األرض، وقد سامك اهلل عبدا شكورا، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى  

بله مثله ولن  إىل ما نحن فيه؟ فيقول: إن ريب عز وجل قد غضب اليوم غضبا مل يغضب ق

يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت يل دعوة دعوهتا عىل قومي، نفيس، نفيس، نفيس، اذهبوا  

إىل غريي، اذهبوا إىل إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي اهلل وخليله من  

اليوم    إن ريب قد غضب :  أهل األرض، اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما نحن فيه؟ فيقول هلم

ـ   غضبا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإن قد كنت كذبت ثالث كذبات

فذكرهن أبو حيان يف احلديث ـ نفيس، نفيس، نفيس، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل موسى  

فيأتون، موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول اهلل، فضلك اهلل برسالته وبكالمه عىل  

بك، أال ترى إىل ما نحن فيه؟ فيقول: إن ريب قد غضب اليوم غضبا  الناس، اشفع لنا إىل ر

مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإن قد قتلت نفسا مل أومر بقتلها، نفيس نفيس،  

نفيس، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل عيسى ابن مريم، فيأتون عيسى، فيقولون: يا عيسى أنت  

مريم وروح منه، وكلمت الناس يف املهد صبيا، اشفع لنا إىل  رسول اهلل، وكلمته ألقاها إىل 

ربك، أال ترى إىل ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله  

مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ومل يذكر ذنبا، نفيس، نفيس، نفيس، اذهبوا إىل غريي  

مد أنت رسول اهلل وخاتم األنبياء، وقد غفر  اذهبوا إىل حممد، فيأتون حممدا فيقولون: يا حم
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اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى إىل ما نحن فيه؟ فأنطلق 

فآيت حتت العرش، فأقع ساجدا لريب عز وجل، ثم يفتح اهلل عيل من حمامده وحسن الثناء  

فع رأسك سل تعطه، واشفع تشفع  عليه شيئا، مل يفتحه عىل أحد قبيل، ثم يقال: يا حممد ار

فأرفع رأيس، فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال: يا حممد أدخل من  

أمتك من ال حساب عليهم من الباب األيمن من أبواب اجلنة، وهم رشكاء الناس فيام سوى  

اجلنة، كام ذلك من األبواب، ثم قال: والذي نفيس بيده، إن ما بني املرصاعني من مصاريع 

  (1)(أو كام بني مكة وبرصى، بني مكة ومحري

ونحن ال ننكر كل ما يف هذا احلديث من تفاصيل، فقد يكون يف بعضه بعض  

الصدق، وقد رأينا يف الفصل األول أن أبا هريرة يضيف من كيسه ملا ورد يف احلديث، ليزيده  

 عون إليه. بعض احلالوة والطالوة، وبعض التفاصيل التي حين هلا املجتم

ومن التفاصيل التي ذكرها، والتي ال نرى مناسبة هلا، هي ما ذكره من أن األنبياء  

عليهم السالم يربرون عدم دعوهتم باهتاممهم بأنفسهم، وذلك غري صحيح، فاألنبياء  

.. ولذلك أن يستحيل أن يكون ذلك هو  ممتلئون رمحة باخللق، مثلهم مثل رسول اهلل 

 السبب. 

اؤهم أن هلم أخطاء حتول بينهم وبني الدعاء، وذلك غري صحيح  ومثل ذلك ادع

أيضا، فال يكون النبي نبيا حتى يكون عارفا باهلل، والعارف باهلل يعلم أن رمحة اهلل أو سع  

 من أن تضيق بخاطئ.

أما ما نراه يف هذا يف حال صحته، فهو أن األنبياء عليهم السالم يف ذلك املحل تبع  

بل ،  (2) (لو أن موسى كان حيا ما وسعه إال أن يتبعنىورد يف احلديث: )، كام  لرسول اهلل  

 
 (2434(، والرتمذي )194ومسلم )(، 4712البخاري )  (1)

 رواه أمحد، وأبو يعىل، والبزار. :(1/174( قال اهليثمى )15195، رقم 3/387رواه أمحد )  (2)
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َوإِْذ َأَخَذ اهللَُّ ِميَثاَق النَّبِيِّنَي ملََا آَتْيُتُكْم ِمْن كَِتاٍب  ﴿كام نص عىل ذلك برصاحة قوله تعاىل: 

ٌق ملَِا َمَعُكْم  ُه َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعىَل َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ نَّ َلُتْؤِمنُنَّ بِِه َوَلَتنرُْصُ

اِهِديَن )  ي َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمَن الشَّ ( َفَمْن َتَوىلَّ َبْعَد َذلَِك  81َذلُِكْم إِرْصِ

 [ 82، 81]آل عمران:  ﴾َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

ذا فإن األنبياء عليهم السالم يف ذلك املحل الذي طلب منهم فيه دعوة اهلل تعاىل  وهل

ال باعتبارهم خاطئني، وال باعتبار حرصهم   أرسلوا من طلب منهم ذلك إىل رسول اهلل 

يف ذلك املحل هو اإلمام الذي ال يصح أن يتقدم   عىل أنفسهم، وإنام باعتبار رسول اهلل 

 عليه أحد. 

هذا احلديث يذكر أن نوحا عليه السالم أعطاه اهلل تعاىل دعوة واحدة،   والعجب أن 

وإنه قد كانت يل دعوة دعوهتا عىل  وأن نصيبه من الدعاء قد انتهى، كام ورد يف احلديث: )

 (، فهل نزل كرم اهلل إىل هذه الدرجة بحيث يمنح لعباده املقربني دعوة واحدة. قومي

نوح عليه السالم، ويثني عىل ما قام به من الدعاء عىل  ثم إنا نرى اهلل تعاىل يثني عىل 

قومه، فكيف نرضب القرآن هبذا احلديث الذي يوهم أن نوحا عليه السالم أخطأ يف الدعاء  

 عىل قومه. 

وهكذا نرى احلديث يرمي إبراهيم عليه السالم بالكذب، بل بثالث كذبات خطرية،  

 .. وأن تلك الكذبات حالت بينه وبني أن يدعو اهلل

ثم إن احلديث يذكر هذا املعنى اخلطري الذي ال يتناسب مع عظمة اهلل، وال مع ما  

إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل  ورد يف النصوص املقدسة عن رمحة اهلل يف اآلخرة، ففيه: )

 ( يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله 

ني، وحل  فهل يمكن أن تكون رمحة اهلل التي وسعت كل يشء قد زالت يف ذلك احل 

بدهلا الغضب.. أم أن رمحة اهلل تعاىل موجودة يف كل حني، كام أن غضبه موجود يف كل  
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حني.. ولكن االختالف بحسب القابل واملحل.. أما اهلل فأعظم من أن تغريه األحوال، أو  

 َتري عليه األحداث؟

سب  نفسه ذكر يف احلديث أن رمحة اهلل تعاىل يف اآلخرة، وبح مع أن رسول اهلل 

القابل هلا، تكون أعظم ظهورا من رمحته يف الدنيا، لضيق وعاء الدنيا، كام ورد يف احلديث:  

  (1)إن اهلل خلق مائة رمحة، رمحة منها قسمها بني اخلالئق وتسعة وتسعني إىل يوم القيامة()

ومل تكتف أحاديث أيب هريرة هبذا، بل إهنا راحت تتبع األنبياء الذين ورد الثناء  

يف القرآن الكريم لرتميهم بالعظائم التي ال تتناسب مع حرمتهم، ومع كوهنم منارات  عليهم  

 اهلداية التي جعلها اهلل لعباده يف كل زمان ومكان. 

نفسه كان يذكرهم، وحييي هدهيم العظيم، كام ورد يف احلديث:    بل إن رسول اهلل 

  (2)رحم اهلل موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصرب()

فقال:   ،مكة دخل البيت ثم خرج فوضع يده عىل عضاديت الباب يف فتح وروي أنه 

أخ كريم وابن أخ كريم، وقد  ، خرًيا ونحن نظن خرًيا : ماذا تقولون؟ فقال سهيل بن عمرو

  ﴾ اَل َتْثِريَب َعَلْيُكُم اْلَيْومَ ﴿أقول كام قال أخي يوسف ): رسول اهلل  قدرت، فقال

  (3)([92]يوسف:  

هذا سنذكر هنا بعض أحاديثه التي ينترص هلا السلفية مع خطر العقائد التي  وبناء عىل  

 حتملها يف حق األنبياء عليهم السالم، بل يف حق اهلل نفسه. 

 أبو هريرة.. وآدم عليه السالم: 

، مع أنه يظهر عليها الطابع  من الروايات التي يرفعها أبو هريرة إىل رسول اهلل 

 
 رواه الطربانى والبزار، وإسناده حسن. :(10/214قال اهليثمى ) .(12047، رقم 11/374رواه الطربانى )  (1)

 (1062، رقم 2/739ومسلم ) ،(2981، رقم 3/1148والبخارى ) ،(3608، رقم 1/380رواه أمحد )  (2)

 (5/58البيهقى ىف دالئل النبوة )  (3)
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الكثري مما يرويه كعب األحبار ال يوجد يف الكتاب املقدس،   اليهودي، أو األسطوري، ألن 

. والتسلل اليهودي لإلسالم[ هذه الرواية  .كام ذكرنا ذلك بتفصيل يف كتابنا ]كعب األحبار

باحلرص عىل احلياة بعد أن عاش ألف   اخلطرية التي متس كرامة آدم عليه السالم، بل تتهمه

 سنة كاملة..  

لفيون عىل صحتها هي ما روره عن أيب هريرة عن رسول اهلل  والرواية التي اتفق الس

  ( :ملا خلق اهلل آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته  أنه قال

إىل يوم القيامة، وجعل بني عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم عىل آدم فقال:  

 فأعجبه وبيص مابني عينيه، فقال: أي  أي رب من هؤالء؟ قال: هؤالء ذريتك، فرأى رجال 

رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر األمم من ذريتك يقال له داود، قال: رب وكم جعلت  

فلام انقىض عمر آدم جاءه    عمره؟ قال ستني سنة، قال: أي رب زده من عمري أربعني سنة.

نك داود؟ قال:  ملك املوت، قال: أو مل يبق من عمرى أربعون سنة؟ قال: أو مل تعطها اب

  (1) (فجحد فجحدت ذريته، ونيس آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته

ملا خلق اهلل آدم، ونفخ فيه الروح عطس،  ) : قال: قال رسول اهلل ويف رواية عنه 

فقال: احلمد هلل، فحمد اهلل بإذن اهلل تبارك وتعاىل، فقال له ربه: رمحك اهلل يا آدم، وقال له:  

فقالوا:   ،آدم، اذهب إىل أولئك املالئكة، إىل مأل منهم جلوس، فقل: السالم عليكم يا 

وعليك السالم، ورمحة اهلل، وبركاته، ثم رجع إىل ربه عز وجل فقال: هذه حتيتك وحتية  

قال:   ، )اخرت أهيام شئت( -ويداه مقبوضتان  - بنيك وبنيهم، فقال اهلل تبارك وتعاىل له 

ا يدي ريب يمني مباركة، ثم بسطها، فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي  اخرتت يمني ريب، وكلت

رب، ما هؤالء؟ قال: )هؤالء ذريتك(، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بني عينيه، وإذا فيهم  

 
( وأخرجه احلاكم 2683(. قال الرتمذي: حسن صحيح. وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي )3076الرتمذي ) (1)

 وقال: صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي. 325/  2يف املستدرك 
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رجل أضوؤهم، أو من أضوئهم، مل يكتب له إال أربعني سنة، فقال: يارب، من هذا؟ فقال:  

 سنة(، فقال: يارب، زده يف عمره قال: )ذاك الذي  )هذا ابنك داود، وقد كتبت له أربعني 

كتبت له( قال: فإن جعلت له من عمري ستني سنة قال: )أنت وذاك(، فقال: ثم أسكن  

اجلنة ما شاء اهلل، ثم أهبط منها، وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك املوت، فقال له آدم: قد  

ك داود منها ستني سنة،  عجلت، قد كتب يل ألف سنة قال: بىل، ولكنك جعلت البن

    (1)(فجحد، فجحدت ذريته، ونيس فنسيت ذريته، فيومئذ أمر بالكتاب والشهود 

هبذه الصورة احلقرية   وهذه الرواية التجسيمية التدنيسية العجيبة تصور آدم 

التي ال تتناسب مع عامة الناس، فكيف بنبي كريم علمه اهلل أسامء كل يشء، ورضيه خليفة،  

الئكته، ومع ذلك، وبعد أن نزل من اجلنة، وتأمل بآالم األرض يصورونه وكأنه  وأسجد له م

 حريص عىل البقاء مدة أطول. 

هو ما يبدو    ومن املالحظات اجلديرة باالنتباه يف الرواية زيادة عىل تشوهيها آلدم  

  فيها من عالمات اليهودية.. فالروايات بطرقها املختلفة تنص عىل أنه عندما عرضت ذريته 

ألنه كان مميزا بكثرة نوره..   ، مل يشد انتباهه إال داود مجيعا عليه، بام فيهم رسول اهلل 

بأنه األقرب واألكمل..   والنور يعني القرب والكامل.. وهم بذلك يصورون داود 

وهو موقف اليهود الذي ال زالوا يؤمنون به، فهم يعتربون داود هو مثلهم األعىل، بل  

موسى، ألن اهلدف عندهم هو امللك، وقد حتقق يف داود، ومل يتحقق يف   يعتربونه أكثر من 

 موسى عليهم السالم مجيعا. 

ومن مظاهر الطابع اليهودي عىل الرواية ما صوروه من إهداء آدم بعضا من عمره  

لداود عليهام السالم، وكأن العمر بيده ال بيد اهلل، وكأن حتديد اهلل لعمر أي أحد جمرد عبث  

 لسننه يف االختبار واالبتالء.   غري خاضع

 
 (160/ 1التوحيد البن خزيمة )  (1)
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واملشكلة األكرب من ذلك كله هي تصويرهم أن آدم أحسن إىل داود بذلك، وهذا ما  

يدل عىل التفكري اليهودي احلريص عىل احلياة، والذي حيرص السعادة فيها، كام قال تعاىل:  

اُر اآْلِخَرُة ِعنَْد اهللَِّ َخالَِصةً ﴿ ِمْن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا املَْْوَت إِْن ُكنُْتْم   ُقْل إِْن َكاَنْت َلُكُم الدَّ

َمْت َأْيِدهيِْم َواهللَُّ َعلِيٌم بِالظَّاملنَِِي )94َصاِدِقنَي )  ُْم  95( َوَلْن َيَتَمنَّْوُه َأَبًدا باَِم َقدَّ ( َوَلَتِجَدهنَّ

ُكوا َيَودُّ  ِذيَن َأرْشَ ُر َأْلَف َسنٍَة َوَما ُهَو  َأْحَرَص النَّاِس َعىَل َحَياٍة َوِمَن الَّ َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ

َر َواهللَُّ َبِصرٌي باَِم َيْعَمُلوَن )   [ 97  -  94]البقرة:   ﴾( 96بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن ُيَعمَّ

واملشكلة األكرب من ذلك هي تصويرهم جلحود آدم، وهو يعلم أن اهلل مطلع عليه،  

معصومون، وهو تصوير يتناسب مع املنافقني والكافرين، وال يتناسب  ويعلم أن املالئكة 

 أبدأ مع أولياء اهلل وأنبيائه املقربني. 

واملشكلة األكرب من ذلك كله هو تصويرهم أن جحود بني آدم سببه جحود آدم،  

  ُقْل َأَغرْيَ اهللَِّ ﴿وكأن آدم عليه السالم هو املسؤول عن خطاياهم، مع أن اهلل تعاىل يقول: 

 َواَل َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس إِالَّ َعَلْيَها َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ثُ 
ٍ
ء ا َوُهَو َربُّ ُكلِّ يَشْ مَّ  َأْبِغي َربًّ

 [ 164]األنعام:   ﴾ إِىَل َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم َفُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم فِيِه خَتَْتلُِفونَ 

التي أعرضت عقول السلفية عن التدبر فيها، لسبب    وغريها من املؤاخذات الكثرية

 . اإلمام املعصوم   بسيط هو أن احلديث صحيح عندهم، وعىل رأسه أبو هريرة

مع كوهنا خزانا كبريا    ومن األحاديث اخلطرية التي رفعها أبو هريرة إىل رسول اهلل  

عىل صحتها عند   للتجسيم واجلرب والتشويه لألنبياء عليهم السالم، هذه الرواية املتفق 

قال: )احتج آدم وموسى عليهام السالم،    هريرة أن النبي  السلفية مجيعا، وهي ما رواه أبو  

فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة، فقال آدم: يا موسى، اصطفاك  

ني بأربعني  اهلل بكالمه، وخط لك التوراة بيده، أتلومني عىل أمر قدره اهلل عيل قبل أن خيلق
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  (1) (سنة، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى عليهام السالم 

)احتج آدم وموسى، عليهام السالم، عند رهبام، فحج آدم موسى، قال  ويف رواية: 

موسى: أنت آدم الذي خلقك اهلل بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك مالئكته،  

فقال آدم: أنت موسى الذي  وأسكنك يف جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إىل األرض، 

اصطفاك اهلل برسالته وبكالمه، وأعطاك األلواح فيها تبيان كل يشء، وقربك نجيا، فبكم  

وجدت اهلل كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعني عاما، قال آدم: فهل وجدت  

 عيل  قال: أفتلومني عىل أن عملت عمال كتبه اهلل  قال: نعم،  ؟فيها:  وعىص آدم ربه فغوى(

  (2) (: فحج آدم موسىأن أعمله قبل أن خيلقني بأربعني سنة، قال رسول اهلل 

فهذه الرواية التي يسوقها عادة أصحاب كتب السنن والتوحيد عند ذكرهم ليد اهلل،  

وأن اهلل يمكن أن يكتب بيده، وأن ذلك من صفات كامله التي من جحدها فهو جهمي  

 معطل. 

القدر، وأن اإلنسان رهن ملا كتب له من مصري، وأنه لن يستطيع  ويستدلون هبا عىل 

 أن يمحو شيئا كتب عليه، وال أن يثبت شيئا حمي عنه. 

ويستدلون به يف حمال أخرى كثرية، تصطدم مع العقل والفطرة السليمة، وقبل ذلك  

 تصطدم مع القرآن الكريم نفسه. 

رف باهلل، أن يلوم أباه، وبتلك  فهل يمكن ملوسى عليه السالم الرسول الكريم، والعا 

الطريقة الوقحة التي َتعله مسؤوال عن كل ما حصل للبرشية من مآس، وأعظمها  

 ( يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من اجلنةإخراجهم من اجلنة، ويقول له: )

 
وأبو  ،(2652، رقم 4/2043ومسلم ) ،(3228، رقم 3/1251والبخارى ) ،(7578، رقم 2/264رواه أمحد )  (1)

، رقم 1/31وقال: حسن صحيح غريب. وابن ماجه ) ،(2134، رقم 4/444والرتمذى ) ،(4701، رقم 4/226داود )

 (120/ 1(، والتوحيد البن خزيمة )6179، رقم 14/55وابن حبان ) .(80

 (6837) 8/50مسلم   (2)



122 

 

مع أن السلفية أنفسهم يذكرون أن من رمحة اهلل بآدم أنه خرج من اجلنة، وقد قال  

وما علم أن هبوط الغائص يف اللجة   ،فرح إبليس بنزول آدم من جلنةيم يف ذلك: )ابن الق

اخرج   : ال َتزع من قويل لك .. ما جرى عىل آدم هو املراد من وجوده.. خلف الدر صعود 

يا آدم كنت تدخل عيل دخول امللوك عىل امللوك  . .فلك ولصالح ذريتك خلفتها  ،منها 

يا آدم ال َتزع من كأس زلل كانت سبب   .. امللوك واليوم تدخل عيل دخول العبيد عىل 

يا آدم مل أخرج إقطاعك  .. كيسك فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية

    (1)(وليبعث إىل العامل نفقة تتجاىف جنوهبم  ،كمل عامرته لك إىل غريك إنام نحيتك عنه أل

اهلل من خروج آدم من اجلنة    فهل يكون ابن القيم أعرف باهلل، وبمقادير اهلل، وبحكمة

 من موسى عليه السالم؟ 

 أبو هريرة.. وإبراهيم عليه السالم: 

من الروايات اخلطرية التي رواها أبو هريرة، والتي تشوه إبراهيم عليه السالم،  

وتصوره بصورة ال تليق بتلك الصورة اجلميلة التي صورها القرآن الكريم تلك الرواية  

هو يضحي بزوجته يف سبيل نجاته.. وهو فعل ال يقدم عليه  ، والتي تصور إبراهيم 

 حتى عوام الناس.. بل حتى ذكور بعض احليوانات تضحي بنفسها يف سبيل نجاة إناثها. 

واملشكلة يف هذه الرواية عند السلفية هو حرمة نقدها أو احلديث عنها ألن راوهيا  

 أبو هريرة، وخمرجها البخاري ومسلم.. 

نرى هل يمكن أن ينتقدها العقل السليم املغذى بالرؤية القرآنية،  وسنرسد الرواية، و

 أم أن هذا العقل يمكن أن يسلم هلا؟ 

  مل يكذب ابراهيم )  قال:  هريرة، أن رسول اهلل ونص الرواية كام رواها أبو 

َبْل َفَعَلُه  ﴿وقوله:  ، [ 89]الصافات:  ﴾ إِنِّ َسِقيمٌ ﴿غري ثالث: ثنتني يف ذات اهلل، قوله: 

 
 (35الفوائد البن القيم )ص:   (1)
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وبينا هو يسري يف أرض جبار من اجلبابرة، إذ نزل منزال، فأتى    ،[ 63]األنبياء:    ﴾َكبِرُيُهْم َهَذا

رجال معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه، فجاء   ن يف أرضكإاجلبار رجل فقال: 

سارة،   فقال: ما هذه املرأة منك؟ قال: هي أختي، قال: اذهب فأرسل هبا إيل، فانطلق إىل

فأخربته أنك أختي فال تكذبيني عنده، فإنك أختي يف    ،فقال: إن هذا اجلبار قد سألني عنك

  كتاب اهلل، فإنه ليس يف األرض مسلم غريي وغريك، قال: فانطلق هبا وقام ابراهيم 

  يصيل قال: فلام دخلت عليه فرآها أهوى إليها وذهب يتناوهلا، فأخذ أخذا شديدا، فقال: 

فذهب يتناوهلا، فاخذ أخذ شديدا،   ، وال أرضك، فدعت له فأرسل فأهوى إليها ادعي اهلل 

فعل ذلك الثالثة، فأخذ، فذكر مثل املرتني    فقال: ادعى اهلل وال أرضك، فدعت له فأرسل، ثم

فأرسل قال: فدعا أدنى حجابه فقال: إنك مل تأتني بإنسان، ولكنك أتيتني بشيطان، أخرجها  

عطيت هاجر، فأقبلت هبا، فلام أحس إبراهيم بمجيئها انفتل  وأعطها هاجر، فأخرجت وأ

  (1)(من صالته، فقال: مهيم! فقالت: كفى اهلل كيد الفاجر الكافر! وأخدم هاجر 

وقد اجتهد السلفية يف نرصة هذه الرواية، والدفاع عن كل حرف من حروفها، ومن  

وأما  ) قال:  ، فقدجر العسقالن ابن حاملرافعات التي يذكرها السلفية يف هذا املقام ما قاله 

إطالقه الكذب عىل األمور الثالثة؛ فلكونه قال قوال يعتقده السامع كذبا، لكنه إذا حقق مل  

هذه  )يكن كذبا؛ ألنه من باب املعاريض املحتملة لألمرين، فليس بكذب حمض، وقوله 

العقل بترصف ظاهر    يعتذر عنه بأن مراده أهنا أخته يف اإلسالم، قال ابن عقيل: داللة   ( أختي

إطالق الكذب عىل إبراهيم، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقا به؛  

ليعلم صدق ما جاء به عن اهلل، وال ثقة مع َتويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب  

منه، وإنام أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع، وعىل تقديره فلم يصدر ذلك  

 
د (، وأمح3165(، والرتمذي رقم )2212(، وأبو داود رقم )2371، ومسلم رقم )280  -  277/    6رواه البخاري    (1)

 (268( والنسائي يف فضائل الصحابة )2/403)
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إال يف حال شدة اخلوف لعلو مقامه،   - يعني إطالق الكذب عىل ذلك  - إبراهيم  من

وإال فالكذب املحض يف مثل تلك املقامات جيوز، وقد جيب لتحمل أخف الرضرين دفعا  

ألعظمهام، وأما تسميته إياها كذبات فال يريد أهنا تذم، فإن الكذب وإن كان قبيحا خمال  

  (1) (منها  لكنه قد حيسن يف مواضع وهذا 

يستحيل أن يكذب، وما قاله من سقمه    ونحن نوافق ابن حجر يف كون إبراهيم  

ونحو ذلك معاريض أراد منها أن يستدرج قومه لدعوهتم إىل اهلل كام استدرج امللك، وكام  

 استدرج عبدة الكواكب.. وذلك كله ال حرج فيه، وال يعترب كذبا بحال من األحوال. 

ذلك.. املشكلة فيام أطلقوا عليه الكذبة األخرية.. فتلك ليست  لكن املشكلة ليس يف  

كذبة فقط.. بل هي دياثة وجبن وترصف ال يليق بنبي كريم.. بل ال يليق بإنسان عادي  

 بسيط. 

فهل يمكن أن يقبل أي رجل يف الدنيا أن يرتك امرأته عند اجلبارين من دون أن يدافع  

ها الذي فرط فيها من أجل نفسه أحوج ما تكون  عنها؟ ثم كيف تنظر املرأة بعد ذلك لزوج

يذهب إىل ذلك املكان الذي يعلم أنه ستأخذ منه زوجته    إليه؟ ثم ما الذي جعل إبراهيم  

 قهرا؟ 

ثم كيف نطبق هذه السنة اإلبراهيمية يف حياتنا ألن اهلل تعاىل أمرنا بأن نتبع ملته،  

ْن ِملَِّة إِْبَراِهيَم إِالَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد  َوَمْن َيْرَغُب عَ ﴿ونسري سريته، كام قال تعاىل: 

نيَ  احِلِ ْنَيا َوإِنَُّه يِف اآْلِخَرِة ملََِن الصَّ ُقْل َصَدَق اهللَُّ  ﴿ ، وقال: [ 130]البقرة:  ﴾اْصَطَفْينَاُه يِف الدُّ

َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن  بُِعوا ِملَّ كِنيَ َفاتَّ  [ 95]آل عمران:   ﴾ املرُْْشِ

ُثمَّ َأْوَحْينَا  ﴿ ، كام قال تعاىل:  نفسه مكلف باتباع ملة إبراهيم    بل إن رسول اهلل  

كِنيَ  َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن املرُْْشِ بِْع ِملَّ  [ 123]النحل:   ﴾ إَِلْيَك َأِن اتَّ

 
 ( 451/ 6فتح الباري برشح صحيح البخاري، ) (1)
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  يتصور السلفية؟ فكيف نحيي هذه السنة اإلبراهيمية العظيمة كام 

هذه هي قيمة األنبياء عند السلفية، وهذا هو تصورهم هلم، وتدنيسهم لتلك  

 القداسة التي بناها القرآن الكريم هلم. 

ومن األحاديث املرتبطة بإبراهيم عليه السالم، والتي يمكن أن تكون من األحاديث  

  السالم عليه – إبراهيم فخنتن): : قال رسول اهلل ه قال عن التي تشوهه، ما رواه مسلم 

 (1) (بالقدوم  سنة  ثامنني  ابن وهو

[، ففيه:   17سفر التكوين، اإلصحاح فقد نقل هذا النص مع حتريف بسيط من ]

 (لته ر وكان إبراهيم ابن تسع وتسعني سنة حني ختن يف حلم غ)

ولست أدري ما احلاجة لذكر هذا املعنى حول حياة نبي كريم من األنبياء حتى لو  

ألن املطلوب هو بيان احلكم الرشعي للختان، وهو يتم من غري حاجة لذكر أمثال  صح، 

هذه التفاصيل املسيئة التي ال يرضاها السلفية حتى عن أنفسهم أو مشاخيهم، فهل من  

 مناقب الشيخ ابن باز أن نذكر الزمان واملكان الذي اختتن فيه.

رة وكعب األحبار قصة أمر اهلل  باإلضافة إىل هذا كله، فقد أورد الطربي عن أيب هري

تعاىل إلبراهيم عليه السالم بذبح ابنه إسامعيل، ولكن مع اختالف بسيط مع ما يدل عليه  

القرآن الكريم، وهو أنه بدل أن يكون الذبيح إسامعيل حتول الذبيح عند أيب هريرة وأستاذه  

 كعب إىل إسحاق عليه وعىل مجيع األنبياء الصالة والسالم. 

عمرو بن أيب سفيان بن أسيد بن حارثة الثقفي، أخربه أن كعبا قال  عن فقد روى 

أليب هريرة: أال أخربك عن إسحاق بن إبراهيم النبي؟ قال أبو هريرة: بىل، قال كعب: ملا  

رأى إبراهيم ذبح إسحاق، قال الشيطان: واهلل لئن مل أفتن عند هذا آل إبراهيم ال أفتن أحدا  

هلم رجال يعرفونه، فأقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق   منهم أبدا، فتمثل الشيطان
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ليذبحه دخل عىل سارة امرأة إبراهيم، فقال هلا: أين أصبح إبراهيم غاديا بإسحاق؟ قالت  

سارة: غدا لبعض حاجته، قال الشيطان: ال واهلل ما لذلك غدا به، قالت سارة: فلم غدا به؟  

ك يشء، مل يكن ليذبح ابنه! قال الشيطان: بىل  قال: غدا به ليذبحه! قالت سارة: ليس من ذل

قالت سارة: فهذا أحسن بأن    ;واهلل! قالت سارة: فلم يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك

يطيع ربه إن كان أمره بذلك. فخرج الشيطان من عند سارة حتى أدرك إسحاق وهو يميش  

لبعض حاجته، قال الشيطان:  عىل إثر أبيه، فقال: أين أصبح أبوك غاديا بك؟ قال: غدا يب 

ال واهلل ما غدا بك لبعض حاجته، ولكن غدا بك ليذبحك، قال إسحاق: ما كان أيب  

قال إسحاق: فواهلل لئن أمره   ;قال: مل؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك ;ليذبحني! قال: بىل 

بنك؟ بذلك ليطيعنه، قال: فرتكه الشيطان وأرسع إىل إبراهيم، فقال: أين أصبحت غاديا با 

قال: غدوت به لبعض حاجتي، قال: أما واهلل ما غدوت به إال لتذبحه، قال: مل أذبحه؟ قال:  

قال: فلام  ;قال: اهلل فواهلل لئن كان أمرن بذلك ريب ألفعلن ;زعمت أن ربك أمرك بذلك

أخذ إبراهيم إسحاق ليذبحه وسلم إسحاق، أعفاه اهلل وفداه بذبح عظيم، قال إبراهيم  

وأوحى اهلل إىل إسحاق: إن قد أعطيتك دعوة   ;أي بني، فإن اهلل قد أعفاك إلسحاق: قم 

قال، قال إسحاق: اللهم إن أدعوك أن تستجيب يل، أيام عبد لقيك من   ;لك فيها   أستجيب

 .(1) األولني واآلخرين ال يرشك بك شيئا، فأدخله اجلنة 

بحه من ابنيه  عن أيب هريرة، عن كعب األحبار أن الذي أمر إبراهيم بذوروى 

إسحاق، وأن اهلل ملا فرج له والبنه من البالء العظيم الذي كان فيه، قال اهلل إلسحاق: إن  

قد أعطيتك بصربك ألمري دعوة أعطيك فيها ما سألت، فسلني، قال: رب أسألك أن ال  

 .(2)تعذب عبدا من عبادك لقيك وهو يؤمن بك، فكانت تلك مسألته التي سأل
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وأوىل القولني بالصواب يف املفدي من  ي هذا وغريه، قال: ) وبعد أن حكى الطرب

ابني إبراهيم خليل الرمحن عىل ظاهر التنزيل قول من قال: هو إسحاق، ألن اهلل قال:  

فذكر أنه فدى الغالم احلليم الذي برش به  [ 107]الصافات:  ﴾َوَفَدْينَاُه بِِذْبٍح َعظِيمٍ ﴿

َربِّ َهْب يِل ِمَن  ا من الصاحلني، فقال: ﴿إبراهيم حني سأله أن هيب له ولدا صاحل

نيَ  احِلِ فإذ كان املفدي بالذبح من ابنيه هو املبرش به، وكان اهلل تبارك  [  100]الصافات:    ﴾الصَّ

اسمه قد بني يف كتابه أن الذي برش به هو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فقال جل  

َناَها بِإِْسَحاَق َوِمْن َورَ ثناؤه: ﴿ ْ  إِْسَحاَق َيْعُقوَب َفَبرشَّ
ِ
وكان يف كل موضع  [ 71]هود:  ﴾ اء

  : من القرآن ذكر تبشريه إياه بولد، فإنام هو معني به إسحاق، كان بينا أن تبشريه إياه بقوله 

َناُه بُِغاَلٍم َحلِيمٍ ﴿ ْ يف هذا املوضع نحو سائر أخباره يف غريه من  [ 101]الصافات:  ﴾َفَبرشَّ

اهلل أخرب جل ثناؤه يف هذه اآلية عن خليله أنه برشه بالغالم احلليم  وبعد: فإن    آيات القرآن.

عن مسألته إياه أن هيب له من الصاحلني، ومعلوم أنه مل يسأله ذلك إال يف حال مل يكن له فيه  

ولد من الصاحلني، ألنه مل يكن له من ابنيه إال إمام الصاحلني، وغري موهم منه أن يكون  

ان أعطاه ووهبه له. فإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذي ذكر تعاىل  سأل ربه يف هبة ما قد ك

ذكره يف هذا املوضع هو الذي ذكر يف سائر القرآن أنه برشه به وذلك ال شك أنه إسحاق،  

 (1)(هو املبرش به   إذ كان املفدي

، لداللة القرآن  ومع قوة األدلة التي استدل هبا القائلون بأن املفدى هو إسامعيل  

عليها إال أن الطربي، ولشدة شغفة ووثوقه بسلفه من اليهود، راح يفندها مع   الكريم 

وأما الذي اعتل به من اعتل يف أنه إسامعيل، أن اهلل قد كان وعد  الشديد، فقال: )  وضوحها 

إبراهيم أن يكون له من إسحاق ابن ابن، فلم يكن جائزا أن يأمره بذبحه مع الوعد الذي  

أمره بذبحه بعد أن بلغ معه السعي، وتلك حال غري ممكن أن يكون قد    فإن اهلل إنام  ،قد تقدم 
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ولد إلسحاق فيها أوالد، فكيف الواحد؟ وأما اعتالل من اعتل بأن اهلل أتبع قصة املفدي  

نيَ ﴿من ولد إبراهيم بقوله  احِلِ َناُه بِإِْسَحاَق َنبِيًّا ِمَن الصَّ ْ [ ولو كان  112]الصافات:   ﴾ َوَبرشَّ

سحاق مل يبرش به بعد، وقد ولد، وبلغ معه السعي، فإن البشارة بنبوه إسحاق  املفدي هو إ

من اهلل فيام جاءت به األخبار جاءت إبراهيم وإسحاق بعد أن فدي تكرمة من اهلل له عىل  

صربه ألمر ربه فيام امتحنه به من الذبح، وقد تقدمت الرواية قبل عمن قال ذلك. وأما  

بش كان معلقا يف الكعبة فغري مستحيل أن يكون محل من  اعتالل من اعتل بأن قرن الك

الشام إىل الكعبة. وقد روي عن مجاعة من أهل العلم أن إبراهيم إنام أمر بذبح ابنه إسحاق  

  (1) (بالشام، وهبا أراد ذبحه

وهكذا تصبح األخبار والروايات والقصص واألساطري هي املوجه للطربي يف  

 كريم الواضح متاما. حتديد موقفه.. ال نص اآلية ال 

 أبو هريرة.. وموسى عليه السالم: 

من خالل تأمل الروايات الواردة عن أيب هريرة حول موسى عليه السالم، نجد  

الكثري من التشويه والتحريف، الذي حاول السلفية، ومن شايعهم أن يربره قدر اإلمكان،  

تى أن الصورة العظيمة التي  ولكن كل تلك التربيرات مل تكن تزيد طني التشويه إال بال.. ح

رسمها القرآن الكريم عن هذا النبي العظيم، نراها وهي تتحول عن مسارها متاما بكل  

 حديث من تلك األحاديث، بل بكل مشهد من تلك املشاهد.

فمن تلك األحاديث التي تبني حرص موسى عليه السالم عىل الدنيا، وعىل إضافة  

ك ال حيب لقاء اهلل.. بل تصور معه بطشه وشدته وعنفه  املزيد من السنني لعمره، وأنه بذل

حتى مع مالئكة اهلل هذا احلديث الذي يدافع عنه السلفية دفاعا شديدا، ال ملا حتمله من قيم  

 ومعان، وإنام ألن خمرجها البخاري ومسلم، وراوهيا أبو هريرة.
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أرسل  ) ـ: هلل وتلك الرواية هي ما عرب عنه أبو هريرة بقوله ـ مرفوعا إىل رسول ا

ملك املوت إىل موسى، فلام جاءه صكه ففقأ عينه، فرجع إىل ربه، فقال: أرسلتني إىل عبد ال  

يريد املوت، فرد اهلل إليه عينه، فقال: ارجع إليه، فقل له: يضع يده عىل متن ثور فله بكل ما  

فسأل اهلل أن  غطت يده من شعرة سنة، قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم املوت، قال: فاآلن،  

: فلو كنت ثم ألريتكم قربه إىل  يدنيه من األرض املقدسة رمية بحجر، قال رسول اهلل 

  (1)(جانب الطريق عند الكثيب األمحر 

وقد لقي هذا احلديث كام ذكرنا ـ مع التشوهيات العظيمة التي حيملها يف حق األنبياء  

واملالئكة عليهم السالمـ  اهتامما كبريا من لدن السلفية يف القديم واحلديث، حتى أهنم رووا  

عن هذا احلديث يف مجلة من أحاديث  أهنام سئال أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه عن 

هذا صحيح وال يدفعه إال مبتدع  )أمحد: كل هذا صحيح، وقال إسحاق: الصفات، فقال 

  (2) (أو ضعيف الرأي

جعل اإليامن بام يف هذا احلديث من عقائد أهل   احلافظ عبد الغني املقديسبل إن 

ونؤمن بأن ملك املوت أرسل  ).. : السنة، فمن أنكره خرج عنهم مذؤوما مدحورا، فقال

، وال ينكره إال ضال مبتدع  ينه، كام صح عن رسول اهلل  فصكه ففقأ ع  -     -إىل موسى  

  (3) (أو ضعيف الرأي

 وقد برروا كل ما ورد فيه حرفا حرفا.. 

أمر غري مستغرب وال ممتنع؛ فقد دلت   ، بأنهمتثل ملك املوت يف صورة برشفربروا 

  - ياء نصوص القرآن والسنة عىل ظهور املالئكة يف صورة البرش بام خيفي حاهلم عىل األنب
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وال يلزم من ذلك خروج امللك عن ملكيته، وفقء موسى لعني   -فضال عن عموم الناس 

الصورة البرشية التي متثل فيها ملك املوت رد فعل طبيعي يتصف بالرشعية مع رجل غريب  

 اقتحم بيته بغري إذنه يطلب روحه.  

سمى  ن اهلل  ألأمر جبيل فطر اهلل الناس عليه،  بأنه  لموت  ل  موسى  كراهية  وبرروا  

 . املوت يف القرآن مصيبة وبالء 

اعرتاضا من موسى عىل قضاء اهلل؛  بأنه ليس مللك املوت  لطم موسى وبرروا 

يف صورة برشية، ومل يعرفه فلطمه ألنه رآه آدميا قد   ملك املوت قد أتى موسى بل ألن  

عني ملك   دخل داره بغري إذنه يريد نفسه، فدافع موسى عن نفسه مدافعة أدت إىل فقء 

 املوت، وقد أباح الشارع فقء عني الناظر يف دارغريه بدون إذنه.  

كان جميء ملك املوت إىل موسى عىل غري الصورة التي كان يعرفه  )قال ابن حبان: 

عليها، وكان موسى غيورا، فرأى يف داره رجال مل يعرفه، فشال يده فلطمه،    -    -موسى  

صورة التي يتصور هبا، ال الصورة التي خلقه اهلل  فأتت لطمته عىل فقء عينه التي يف ال

عليها... ولـام كان من رشيعتنا أن من فقأ عني الداخل داره بغري إذنه، أو الناظر إىل بيته بغري  

أمره، أنه ال جناح عىل فاعله، وال حرج عىل مرتكبه، لألخبار اجلمة الواردة فيه... كان  

اط احلرج عمن فقأ عني الداخل داره بغري إذنه،  جائزا اتفاق الرشيعة برشيعة موسى، بإسق

فكان استعامل موسى هذا الفعل مباحا له، وال حرج عليه يف فعله، فلام رجع ملك املوت  

إىل ربه، وأخربه بام كان من موسى فيه، أمره ثانيا بأمر آخر، هو أمر اختبار وابتالء، فلام علم  

رسالة من عند اهلل، طابت نفسه باملوت، ومل  موسى كليم اهلل أنه ملك املوت، وأنه جاءه بال

يستمهل، وقال: اآلن، فلو عرف موسى يف املرة األوىل أنه ملك املوت، الستعمل ما  

  (1) (استعمل يف املرة األخرى عند تيقنه وعلمه به
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بل إهنم ـ وألمهية املسألة عندهم ـ بنوا الكثري من العقائد عىل هذا احلديث، حتى أن  

توضيح  ـ ألف يف ذلك كتابا بعنوان ] حممد بن أمحد العلوي وهو السلفي الكبريبعضهم ـ 

للملك املوكل    طرق الرشاد حلسم مادة اإلحلاد يف حديث صك الرسول املكلم موسى  

 [ بقبض أرواح العباد

هو مالك املوت، وأن عينه   قد حاول فيه أن يبني أن املالك الذي فقأ موسى و

إن ملك املوت جاء يف  ): اهلل ردها عليه لبقي أعور.. يقول يف ذلكفقئت حقيقة، ولوال أن 

صورة يمكن فقء البرش لعينها، واملعهود يف جميء امللك للبرش هو جميئه له عىل صورة البرش،  

، وكام أفادته النصوص القرآنية التي  [17]مريم:  ﴾ فتمثل هلا برشا سويا كام قال تعاىل: ﴿

هيم وللوط وداود، وكذا نصوص األحاديث التي ذكر فيها  ذكر فيها جميء املالئكة إلبرا

، وبه تبني أن فقأ العني هنا هو عىل ظاهره، وأنه وقع يف  لنبينا  -  - جميء جربيل 

الصورة البرشية التي جاء ملك املوت عليها، وهو ممكن غري متعذر إال يف الصورة امللكية  

  جميء املالئكة للبرش فيها. أما رؤية نبينا األصلية النورانية البعيدة عن ذلك، إذ مل يعهد 

جلربيل عىل صورته األصلية يف السامء مرة، وبني السامء واألرض أخرى، فهي خارجة عن  

جميء امللك الذي عليه مدار احلديث هنا، وبمجموع هذا الذي قررناه يكون قد حل  

  (1) (استشكال صك موسى لعني امللك، وحصول فقء عني امللك من أثره

وعىل هذا فإن موسى ملا  لفقء عني ملك املوت، فقال: ) م فرس دوافع موسى ث

رأى رجال ال يعرفه قد دخل عليه بغتة، وقال ما قال، محله حب احلياة عىل االستعجال  

بدفعه، ولوال شدة حب احلياة لتأنى وقال: من أنت وما شأنك؟ ونحو ذلك، ووقوع  

ض، ومل ينل امللك بأس. فأما قوله يف القصة:  الصكة وتأثريها كان عىل ذاك اجلسد العار

فحاصله: أن اهلل تعاىل أعاد متثيل امللك يف ذاك اجلسد املادي سليام،   (، فرد اهلل عليه عينه)
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 (1)(حتى إذا رآه موسى قد عاد سليام مع قرب الوقت، عرف ألول وهلة خطأه أول مرة 

ب املالك القصاص  وملك املوت، وكيف مل يطل  أما مسألة القصاص بني موسى  

ومن قال: إن اهلل مل يقتص مللك املوت من  ، فقد أجابوا عليها بقوهلم: ) من موسى 

موسى، فهذا دليل عىل جهله، ومن أخربه أن بني املالئكة وبني اآلدميني قصاص؟! ومن  

قال: إن ملك املوت طلب القصاص من موسى، فلم يقاصصه اهلل منه، وقد أخربنا اهلل تعاىل  

 (2) (ى قتل نفسا، ومل يقاصص اهلل منه لقتله!أن موس

إنام هي متثيل وختييل، ال حقيقة هلا؛ ألن  )  أما القول بأن العني التي فقأها موسى  

ما تنتقل املالئكة إليه من الصور ليس عىل احلقائق، وإنام هو متثيل وختييل، فاجلواب عنه:  

أن هذا يقتيض أن كل صورة رآها األنبياء من املالئكة فإنام هي جمرد متثيل وختييل ال حقيقة  

عىل صورته التي خلق عليها سادا عظم  قد رأى جربيل  -     - هلا، وهذا باطل، فإن النبي  

  (3)(خلقه ما بني السامء واألرض

والعجب من العقل السلفي الذي يورد أمثال هذه الروايات، ويدافع عنها مجيعا،  

ثم هو نفسه يروي روايات أخرى تناقضها، ثم يأمر عقول الناس بأن تستسلم هلا مجيعا من  

 غري كيف. 

رواه الشيخان عن عائشة  ها للرد عليهم ما ومن تلك الروايات التي تكفي وحد

وهو صحيح يقول: إنه مل يقبض نبي قط حتى يرى مقعده يف   كان رسول اهلل )قالت: 

اجلنة، ثم حييا أو خيري. فلام اشتكى وحرضه القبض، ورأسه عىل فخذ عائشة، غيش عليه،  

. فقلت: إذا ال  فلام أفاق شخص برصه نحو سقف البيت، ثم قال: اللهم يف الرفيق األعىل 

 
 ..215األنوار الكاشفة، ص (1)

 .538أحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني، ص (2)

 .538أحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني، ص (3)
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   (1)(جياورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان حيدثنا، وهو صحيح

ما من نبي يمرض إال خري بني الدنيا  )يقول:    قالت: سمعت رسول اهلل    ويف رواية

ِذيَن  ﴿واآلخرة. وكان يف شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول:  َمَع الَّ

نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا َأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيِهْم مِ  احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشُّ دِّ   ﴾َن النَّبِيِّنَي َوالصِّ

  (2) (فعلمت أنه خري  ، [69]النساء:  

عىل تلك التحريفات والتشوهيات التي أثارها   ونكتفي هبذا الرد من رسول اهلل 

 .. وهو منها براء. السلفية باسم رسول اهلل 

بقا شدة السلفيني مع الغزايل بسببه إنكاره هلذا احلديث، واعتباره  وقد ذكرنا سا 

)وقع يل وأنا باجلزائر أن طالبا سألني: أصحيح أن موسى  :  طاعنا يف السنة، وقد قال يف ذلك

  فقأ عني ملك املوت عندما جاء لقبض روحه بعدما استوىف أجله؟ فقلت للطالب ،

احلديث؟ إنه ال يتصل بعقيدة، وال يرتبط به عمل،  وأنا ضائق الصدر: وماذا يفيد هذا 

واألمة اإلسالمية اليوم تدور عليها الرحى وخصومها طامعون يف إمخاد أنفاسها! اشتغل  

بام هو أهم وأجدى! قال الطالب: أحببت أن أعرف هل احلديث صحيح أم ال؟ فقلت له  

وعدت لنفيس أفكر إن    متربما: احلديث مروي عن أيب هريرة وقد جادل البعض يف صحته. 

احلديث صحيح السند، ولكن متنه يثري الريبة إذ يفيد أن موسى يكره املوت وال حيب لقاء  

وهذا املعنى مرفوض بالنسبة إىل الصاحلني من عباد اهلل كام جاء يف   اهلل بعدما انتهى أجله. 

بواحد من أويل  احلديث اآلخر )من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه( فكيف بأنبياء اهلل؟ كيف  

العزم؟ إن كراهيته للموت بعدما جاءه ملكه مستغرب ثم هل املالئكة تعرض هلا العاهات  

قلت: لعل متن احلديث معلول، وأيا ما  . التي تعرض للبرش من عمى أو عور؟ ذاك بعيد.

 
 ( 6/274( أمحد )2444ومسلم رقم ) 15/  8رواه البخاري  (1)

 ( 6/274( أمحد )2444ومسلم رقم ) 15/  8رواه البخاري  (2)
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فلام رجعت إىل احلديث يف أحد   كان األمر، فليس لدي ما يدفعني إىل إطالة الفكر فيه.. 

ساءن أن الشارح جعل رد احلديث إحلادا ورشع يفند الشبهات املوجهة إليه فلم   مصادره

 (1) (يزدها إال قوة..

وقد أنكر بعض املالحدة هذا احلديث وأنكر تصوره، قالوا:  )املازري: ثم ذكر قول 

(، ودفاعه عن احلديث، ثم رد عليها بقوله:  كيف جيوز عىل موسى فقء عني ملك املوت؟ 

ا الدفاع كله خفيف الوزن وهو دفاع تافه ال يساغ، ومن وصم منكر  )نقول نحن: هذ

احلديث باإلحلاد فهو يستطيل يف أعراض املسلمني واحلق أن يف متنه علة قادحة تنزل به عن  

مرتبة الصحة ورفضه أو قبوله خالف فكري، وليس خالفا عقائديا والعلة يف املتن يبرصها  

لسطحي، وقد رفض األئمة أحاديث صح سندها املحققون، وختفى عىل أصحاب الفكر ا

 (2)  واعتل متنها فلم تستكمل هبذا اخللل رشوط الصحة(

هذا هو موقف الشيخ حممد الغزايل، وهو موقف كل عاقل حكيم يرى تلك  

 التشوهيات التي حيملها احلديث حول كربى القضايا العقدية. 

ن كل صوب نحوه،  لكن هذا املوقف مل يعجب السلفية الذين صوبوا سهامهم م

 يتهمونه بإنكار السنة، وباجلرأة عىل السنة.. وكأن السنة حكر عليهم. 

هذا  ومن تلك املواقف موقف األلبان الذي قال تعليقا عىل ما ذكره الغزايل: )

من األحاديث الصحيحة املشهورة التي أخرجها   -أي حديث موسى املتقدم  - احلديث

تلقته األمة بالقبول، وقد مجعت ألفاظها والزيادات  ، و -  -من طرق عن أيب هريرة  الشيخان

القصة كاملة بجميع فوائدها   التي وقعت فيها، وسقتها لك سياقا واحدا كام ترى؛ لتأخذ

املتفرقة يف بطون مصادرها، األمر الذي يساعدك عىل فهمها فهام صحيحا، ال إشكال فيه  

 
 (29 - 26السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث )ص: (1)

 (29 - 26السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث )ص: (2)
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 (1)(تسليام  وال شبهة، فتسلم لقول رسول اهلل

طرق احلديث، والتي يوجد يف أكثرها رجال من اليهود الذين أسلموا،   ثم ساق

واعلم أن  وصاروا مبارشة بعد إسالمهم من الثقاة املعتربين، ثم قال تعليقا عىل الغزايل: )

فضال عن   -هذا احلديث الصحيح جدا مما أنكره بعض ذوي القلوب املريضة من املبتدعة 

بام يشفي ويكفي من كان    -عىل مر العصور  -يهم العلامء قديام وحديثا، وقد رد عل  - الزنادقة

راغبا السالمة يف دينه وعقيدته؛ كابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي، والبغوي، والنووي،  

بني أهل   السنة)وممن أنكره من املعارصين الشيخ الغزايل يف كتابه . والعسقالن، وغريهم.

قبله، بل وطعن يف الذين دافعوا عن   املذكور يف احلديث الذي الفقه وأهل احلديث(

وهكذا؛ فالرجل ماض يف غيه، والطعن يف السنة  (،  وهو دفاع تافه ال يساغ)فقال:  ،  احلديث

إذا   - كيف يعقل هذا الرجل - واهلل  - والذابني عنها بمجرد عقله )الكبري!(. ولست أدري

ئمة األجلة من  ! كيف يدخل يف عقله أن يكون هؤالء األ -افرتضنا فيه اإليامن والعقل

  من اإلمام البخاري إىل اإلمام العسقالن عىل خطأ يف تصحيحهم هذا  حمدثني وفقهاء

مصيبا يف تضعيفه إياه ورده   -صاحب العقل الكبري!  - احلديث، ويكون هو وحده

  (2)(عليهم؟!

وال يكتفي األلبان هبذا، بل يشنع عليه ـ كعادة السلفية يف انتقادهم خلصومهم ـ أنه  

هل اخلالف  يوافق يف هذا املوقف املبتدعة من القائلني بالعصمة املطلقة لألنبياء، فيقول: )

ألن املخالف ليس من العلامء  ، الذي تومهه خالف حمرتم أم هو خالف ساقط االعتبار

ولعله من اخلوارج أو الشيعة الذين يطعنون يف   ، ولذلك مل تتجرأ عىل تسميته ، املحرتمني 

وثانيا: حيتمل أن يكون   .-  -وبخاصة راوي هذا احلديث )أيب هريرة( ، أصحاب النبي 

 
 (835إىل  826/من 7السلسلة الصحيحة ) (1)

 (835إىل  826/من 7السلسلة الصحيحة ) (2)
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أن يكون خالفك ساقط االعتبار، كام  ،  املجادل الذي أرشت إليه هو أنت، وحينئذ فباألوىل

  (1) (هو ظاهر كالشمس يف رائعة النهار!

يقول  وهكذا يستمر األلبانـ  بلغته السلفيةـ  يرد عىل الغزايل، ويدافع عن احلديث، و 

يا له من مغرور أهلكه العجب! لقد جعل نفسه من املحققني، وعلامء األمة  له كل حني: ) 

 (2)  (واحلقيقة أنه هو العلة؛ جلهله وقلة فهمه  ، من أصحاب الفكر السطحي

وال يكتفي   بمثل هذا الفهم املنكوس يرد هذا الرجل أحاديث النبي ويقول له: )

لذين فهموه ورشحوه رشحا صحيحا، وردوا عىل أمثاله  بذلك، بل ويرد عىل العلامء كافة ا

من أهل األهواء الذين يسيئون فهم األحاديث ثم يردوهنا، وإنام هم يف الواقع يردون  

 (3) (جهلهم، وهي ساملة منه واحلمد هلل

وقد اقترصنا هنا عىل موقف األلبان باعتبار كرب سنه، ومكانته، وإال فإننا لو نزلنا إىل  

الم السلفية لوجدنا قواميس من الشتائم تكال للغزايل بسبب موقفه العقالن  غريه من أع

 من احلديث. 

عن أيب هريرة أن  مما يتعلق هبذا اجلانب ما رووه عن    ومما شوه به السلفية موسى  

حتت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج   (4)قال: )نزل نبي من األنبياء رسول اهلل 

ويف رواية   (5)(؟بيتها فأحرق بالنار، فأوحى اهلل إليه: فهال نملة واحدةمن حتتها، ثم أمر ب

 ملسلم: )فأوحى اهلل إليه أيف أن قرصتك نملة أهلكت أمة من األمم تسبح؟( 

 
 املرجع السابق. (1)

 املرجع السابق. (2)

 املرجع السابق. (3)

وبذلك جزم الكالباذي يف معان األخبار والقرطبي يف التفسري،  روى احلكيم الرتمذي يف النوادر أنه موسى  (4)

 (358/ 6انظر: فتح الباري البن حجر )

 (7/43( ومسلم )4/75( والبخاري )2/402أمحد ) (5)
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وهذه رواية خطرية ال تتوافق أبدا مع رمحة األنبياء ولطفهم وأخالقهم العالية.. وقد  

أمام النملة، وما كان ملوسى    به سليامن  ذكر القرآن الكريم ذلك التواضع الذي تواضع  

    أن خيتلف عن سليامن  .يف ذلك 

يف سفر،   عبد اهلل بن مسعود قال: كنا مع رسول اهلل وقد ورد يف احلديث عن 

فانطلق حلاجته، فرأينا محرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت احلمرة، فجعلت  

قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، ورأى قرية   تعرش، فلام جاء رسول اهلل 

نمل قد أحرقناها، فقال: من أحرق هذه؟ قلنا: نحن، قال: إنه ال ينبغي أن يعذب بعذاب  

 .(1)ارالنار إال رب الن

هؤالء هم األنبياء كام يصورهم القرآن الكريم، وكام تصورهم السنة النبوية، ال كام  

ليختلف عن إخوانه من األنبياء   يصورهم السلفية، وسلف السلفية، وما كان موسى 

 عليهم الصالة والسالم يف ذلك وغريه. 

تشدد السلفية  ومن الروايات التي رواها أبو هريرة حول موسى عليه السالم، والتي  

، ذلك أن خمرجها مها املعصومان  مع منكرها أو منتقدها قصة فرار احلجر بثوب موسى  

اللذان يستحيل عليهام اخلطأ: البخاري ومسلم.. وراوهيا هو أبو هريرة الذي مجع بني  

املدرستني: اإلسالمية واليهودية، كام مجع بني األستاذين: رسول اهلل وكعب األحبار..  

 لك رشفا.وكفاه بذ

كانت بنو إرسائيل يغتسلون عراة، وينظر بعضهم إىل سواة بعض، وكان  ونصها هو )

موسى يغتسل وحده، فقالوا: واهلل ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إال أنه آدر، قال: فذهب  

بإثره يقول:    مرة يغتسل، فوضع ثوبه عىل حجر، ففر احلجر بثوبه، قال: فجمع موسى  

 
 2675( وأبو داود )382( والبخاري يف »األدب املفرد« )4018( )1/423( ويف )3763( )1/396أمحد ) (1)

 (  5268و
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، حتى نظرت بنو إرسائيل إىل سوأة موسى فقالوا: واهلل ما بموسى  ثويب حجر، ثويب حجر

  : قال أبو هريرة  (من بأس، فقام احلجر حتى نظر إليه، قال: فأخذ ثوبه، فطفق باحلجر رضبا 

 .(1) جر ستة أو سبعة، رضب موسى باحلجرواهلل إن باحل

ن تيسء  ومع أن الرواية ختلو من أي حكم تربوي أو توجيهي، بل هي مل تزد سوى أ

بتصويره عريانا يراه بنو إرسائيل أمجعون، وكل ذلك لتنفي عنه تلك   لنبي اهلل موسى 

ِذيَن  ﴿اآلفة اخللقية التي اهتموه هبا، والتي فرس السلفية عىل أساسها قوله تعاىل:  َا الَّ َياَأهيُّ

َأُه اهللَُّ مِمَّا  ِذيَن آَذْوا ُموَسى َفرَبَّ ]األحزاب:   ﴾ َقاُلوا َوَكاَن ِعنَْد اهللَِّ َوِجيًها آَمُنوا اَل َتُكوُنوا َكالَّ

 إال بتلك التهمة التي ال قيمة هلا.  ، وكأن بني إرسائيل مل يؤذوا موسى  [69

إال أن السلفية انشغلوا بالدفاع عن هذه الرواية دفاع املستميت، بل وانشغلوا بتبديع  

فاع من رجل من عقالء السلفية  كل منكر هلا، وسأنقل هناـ  باختصارـ  نموذجا عن ذلك الد

املعارصين، لنعلم أنه يستحيل أن جيمع اإلنسان بني العقل والسلفية.. ألهنام خطان  

متوازيان ال يلتقيان أبدا.. فأول رشط لدخول املرء يف عصبة السلفية أن يلقي بعقله يف  

 البحر. 

هيئة  عضو ، د. الرشيف حاتم بن عارف العونوالعاقل السلفي املعارص هو 

، فقد أجاب عىل سؤال أثاره بعض العقالنيني املمقوتني من  التدريس بجامعة أم القرى

دعيت من أحد األصدقاء ألنضم إىل مجاعة إيامنية، كالمهم مبهر ومجيل،  السلفية، ونصه: )

لكن ما أثار شكوكي أهنم يشككون بحديث رشيف، وهو احلديث الذي يتحدث عن  

النهر، ووضع ثيابه عىل حجر ففر احلجر ليربأ موسى من    عندما نزل ليغتسل يف  موسى  

  (2) (هتم بني إرسائيل، فأنا أريد أن أعرف درجة هذا احلديث هل هو صحيح أم ال؟

 
 ( 2/315(، أمحد )4/1841،  1/267(، مسلم )1/107البخاري ) (1)

، موقع األلوكة، 174330، د. الرشيف حاتم بن عارف العون، رقم السؤال حديث فرار احلجر بثوب موسى  (2)
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احلديث الذي سأل عنه السائل حديث  فأجاب الشيخ السلفي العاقل بقوله: )

.  كتاب اهلل تعاىل.صحيح وارد يف صحيحي البخاري ومسلم، اللذين مها أصح الكتب بعد  

واحلديث مع كونه مما قد صححه البخاري ومسلم، وكفى بتصحيحهام ثقة؛ لشدة  

احتياطهام، وقوة رشطهام يف التصحيح؛ وألن األمة قد أمجعت عىل صحة كتابيهام، إال  

أحاديث يسرية خالف يف صحتها بعض أئمة احلديث؛ لكن مل يكن هذا احلديث أحد تلك  

فإسناده من أصح األسانيد، فهو من نسخة التابعي الثقة اجلليل  ، ها األحاديث املختلف في

  التي كتبها عن أيب هريرة مبارشة، حتى لقب العلامء هذه الصحيفة بـ  (1)مهام بن منبه

وبذلك يتبني أنه ال جمال للتشكيك يف صحة هذا احلديث عن  .. )الصحيفة الصحيحة( 

ء عىل هذا احلديث؟! فثبوت اللفظ عن النبي  وال أدري ملاذا َترأ هؤالء الفضال،  رسولنا  

  (2) (ال شك فيه 

وأما املعنى  وبعد أن أثبت صحة احلديث سندا، راح يتكلف إلثباته معنى، فقال: )

فال أدري ما املشكل فيه عند هؤالء الفضالء؟! ولكني سأحاول تفهم اإلشكاالت املحتملة  

األول: أن يف احلديث   ن فقط، مها: يف احلديث، وأجيب عنها. والذي بدا يل منها إشكاال

إخبارا عن أمر غري معقول، وهو جري احلجر. وجوابه: أن هذا ال يستشكله إال من ال يؤمن  

بمعجزات األنبياء، وبخوارق العادات التي جيرهيا اهلل تعاىل عىل أيدهيم، والتي ثبتت يف  

ر بأعجب من شق البحر،  القرآن الكريم والسنة املطهرة املتواطئة عليها. فليس جري احلج

وال إحياء املوتى، وال جعل النار بردا وسالما، وغريها من معجزات األنبياء الثابتة يف  

الثان: أن كشف العورة أمر يسء، وال يتمناه أحد لنفسه، فكيف  . القرآن قبل السنة!!. 

 
 املجلس العلمي.

مع العلم أن هذا الرجل هيودي، وهو أخو وهب بن منبه، ومعقل بن منبه، وغيالن بن منبه، الذين تروى عنهم  (1)

 الروايات اإلرسائيلية.

 .حديث فرار احلجر بثوب موسى  (2)
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ي  ؟! وجوابه: أن احلديث بني أن سبب ذلك هو اهتام بن يقدره اهلل تعاىل عىل موسى 

بأنه إنام كان يسرت عورته ملرضه، وعلم اهلل تعاىل أن مفسدة هذه التهمة    إرسائيل ملوسى  

،  وعىل رسالته مفسدة أشد وأعظم من مفسدة ظهور عورة موسى  عىل موسى 

جراء انكشاف عورته أخف من األذى الذي اهتمه   وأن األذى الذي سيصيب موسى 

يف القرآن الكريم من سوء خلق بني إرسائيل ومن شدة  به قومه. وقد حكى اهلل تعاىل علينا 

عنادهم وتلكؤهم عن الطاعة ورسعة انقالهبم ما ال نستغرب معه أن يكونوا قد بلغوا بأذى  

عىل هذا األمر ما يستوجب دفعه عنه، ولو بكشف العورة. ويبقى أن هذا ابتالء    موسى  

قي ترشيف اهلل تعاىل له ومن ، والتي هبا وبغريها من مرامن مجلة ابتالءات موسى 

 (1) (عند اهلل تعاىل وجيها  الطاعة والتعظيم هلل تعاىل كان موسى  

وعىل السائل أن ينصح  ثم قدم النصيحة السلفية ملن يتجرأ عىل رد هذا، فقال: )

هؤالء اإلخوة الفضالء )إن شاء اهلل( يف هذا األمر: بأن ال يتجرؤوا عىل ما ال علم هلم به،  

األحاديث وتضعيفها، وأهنم إن استشكلوا حديثا أو غمض عليهم لفظه أو   من تصحيح

معناه فعليهم أن يسألوا عنه من أهل العلم الذي كان معروفا فيهم بالعناية بالسنة وعلومها،  

وكان متخصصا يف هذا العلم الرشيف من علوم الرشيعة. فالكالم يف السنة تصحيحا  

م الرشيعة، فليس كل عامل رشعي قادرا عىل إجادة  وتضعيفا وتوجيها علم ختصيص يف علو

الكالم فيه، فضال عن غريه ممن مل يكن عاملا رشعيا يف أحد ختصصات الرشيعة العديدة  

فإن وجد األخ السائل أن هذه اجلامعة ال تنتصح له، وأهنم يكررون السخرية من    األخرى.

بدهلم بجامعة خري منهم، أو أن  السنة الصحيحة، فليحذرهم عىل إيامنه وعقله: فإما أن يست

يصاحبهم إذا كان حمتاجا لصحبتهم، برشط أن يكون قادرا عىل التحصن من خطئهم هذا،  

فيأخذ منهم ما صفا وطاب، ويتجنب منهم ما كدر وخبث، مع دوام نصحه هلم، ومع عدم  

 
 .حديث فرار احلجر بثوب موسى  (1)
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ال   يأسه من قبوهلم للنصيحة وتوبتهم، مهام طال ذلك منهم. واملهم الذي أؤكد عليه: أن

يسمح لشبههم بالتسلل إليه، وأن تكون نجاته من بدعة تفسد عليه قلبه مقدمة لديه عىل  

كل يشء؛ فال يعدل النجاة يشء! هذا كله إن تكرر منهم مثل هذا اخلطأ ونحوه، أما إن كان  

 (1) (ذلك منهم نادرا، فليكتف بنصحهم، وال يتجنبهم، ما دام يستفيد منهم يف زيادة إيامنه

والتي   ج عن بعض اخلرافات التي رواها أبو هريرة حول موسى هذه نامذ

حولت قصته من مسارها القرآن املمتلئ باجلامل واهلدية إىل هذا  املسار اجلديد املمتلئ  

 باألسطورة واخلرافة. 

 أبو هريرة.. وسليامن عليه السالم: 

رواية نووية واحدة  من األنبياء الكرام الذين استطاعت يعترب سليامن عليه السالم 

ـ أن حتوله من ذلك النبي األواب الشكور   (2)من أيب هريرة ـ رويت مرفوعة وموقوفة

 املتواضع إىل شخص آخر خمتلف متاما. 

قال  أنه قال: ) عن رسول اهلل والرواية هي ما رواه البخاري ومسلم أيب هريرة، 

وتسعني ـ كلهن يأيت بفارس جياهد  سليامن بن داود: ألطوفن الليلة عىل مائة امرأة ـ أو تسع 

يف سبيل اهلل. فقال له صاحبه: قل: إن شاء اهلل. فلم يقل: إن شاء اهلل. فلم حتمل منهن إال  

امرأة واحدة جاءت بشق رجل. والذي نفس حممد بيده لو قال: إن شاء اهلل جلاهدوا يف  

 (3)سبيل اهلل فرسانا أمجعون(

ثرية أمهها تلك القوة الغرائزية العظيمة التي  وهم يستدلون هبذا احلديث يف مواضع ك 

ال يمكن تصورها، والتي وهبها اهلل ـ يف تصورهم ـ لألنبياء.. ربام هدية هلم عىل اجلهود التي  

 
 .حديث فرار احلجر بثوب موسى  (1)

( والاللكائي، ورواه موقوفا: 4857( وأبو عوانة )4772سائي )الكربى ( والن6263رواه مرفوعا: البخاري )  (2)

 (4855وأبو عوانة ) ،(1654( ومسلم )4944البخاري )

 (2/506(، مسند أمحد بن حنبل )3831(، سنن النسائي )1654(، صحيح مسلم )3424صحيح البخاري ) (3)
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 يقومون هبا يف الدعوة إىل اهلل. 

ولذلك نراهم يذكرون لألنبياء النساء الكثريات كام يف هذا احلديث، وإن كان  

سوته بالضبط، ألن أبا هريرة أو رواة احلديث مل يضبطوا عددهن  اخلالف قد وقع يف عدد ن

 .  هنن ستونأ وتارة  ، هنن سبعونأ هنن تسعون، وتارة أمائة، وتارة جيدا، فمرة يذكرون أهنن 

وهم معذورون يف ذلك، فلم يكن يف ذلك احلني تسجيل لعقود الزواج، وليس هناك  

م السلفية أن جيدوا حال لتلك األعداد  مكاتب لألحوال املدنية، ومع ذلك فقد حاول أعال 

 املتناقضة املتضاربة. 

بل إن أكرب هيئة دينية يف السعودية وهي اللجنة الدائمة للفتوى تولت التحقيق يف  

ذلك، وقد نصوا عىل نتائج التحقيق، فقالوا ـ ردا عىل من رمى احلديث باالضطراب ـ:  

اوية يف القوة، ومل يمكنه اجلمع  احلديث املضطرب: هو الذي روي من طرق خمتلفة متس)

بينهام، أما إن كان بعضها أقوى أو أمكن اجلمع فال اضطراب، وعىل هذا فال يعترب  

االختالف يف عدد النساء يف احلديث املسؤول عنه اضطرابا يرد به احلديث ألمرين: رجحان  

عيب وأبو  الرواية التي ذكر فيها أن عددهن تسعون، فقد قال البخاري يف صحيحه: قال ش

إمكان اجلمع بني هذه الروايات، وقد ذهب إىل ذلك ابن حجر   . الزناد: تسعني، وهو أصح

رمحه اهلل يف كتابته عىل هذا احلديث يف الباب الذي ذكرته يف السؤال، قال رمحه اهلل:  

)فمحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومائة، واجلمع بينها أن  

ما زاد عليهن كن رساري أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما  الستني كن حرائر، و 

فمن قال: تسعون، ألغى الكرس، ومن قال:    التسعون واملائة فكن دون املائة وفوق التسعني، 

  (2)((1)مائة، جربه، ومن ثم وقع الرتدد يف رواية جعفر(

 
 . 460/  6فتح الباري ) (1)

 (.295/ 4فتاوى اللجنة الدائمة ) (2)
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ن املسألة  وهكذا استطاع العقل السلفي أن حيل مشكلة العدد بكل سهولة.. لك

األخرى التي عرضت هلم، والتي وردهم السؤال بشأهنا أخطر، وصاحبها ربام يكون قد  

وال ريب يف صحة هذا احلديث باعتبار الرواة  استعمل عقله، فقد قال هلم سائال: ).. 

واإلسناد، ولكن مفهوم احلديث خالف للعقل والشعور رصحيا، ومفهومه يعلن وجيهر أن 

من أباطيل وخرافات اليهود مثاال،   ما قال هكذا كام نقل الراوي، بل ذكر النبي   النبي 

قاله بيانا واقعيا؛ ألن كل إنسان إن حاسب يف نفسه فوضح عليه    أن النبي    وفهم الراوي

أزواج بارشهن كل    6يف ساعة    ، إن بارشهن سليامن  60أن فرض عدد األزواج ستون  

  (1)(ساعة، فهل هذا ممكن عقال؟  الليل بغري توقف متواليا عرش 

لكن اللجنة الدائمة للفتوى بام لدهيا من عقول سلفية جبارة استطاعت أن حتل هذه  

دعوى خمالفة هذا احلديث للعقل  املشكلة أيضا، وبكل سهولة، فقد قالوا جوابا للسائل: )

البدن،    الرصيح دعوى باطلة؛ لبنائها عىل قياس الناس بعضهم عىل بعض يف الصحة، وقوة 

والقدرة عىل اجلامع، ورسعة اإلنزال وبطئه، وهو قياس فاسد لشهادة الواقع بتفاوهتم فيام  

ذكر ويف غريه وخاصة األنبياء عليهم الصالة والسالم بالنسبة لغريهم، فقد أوتوا من قوة  

البدن والقدرة عىل اجلامع مع كامل العفة وضبط النفس، وكبح مجاح الشهوة ما مل يؤت  

، فكانت العفة وصيانة الفرج عن قضاء الوطر يف احلرام مع القدرة عىل اجلامع وقوة  غريهم

دواعيه معجزة هلم عليهم الصالة والسالم، وكان من السهل عىل أحدهم أن يطأ عرش نسوة  

يف ساعة ومائة امرأة يف عرش ساعات أو أقل، لتحقق االختصاص بالقوة، وإمكان اإلنزال  

  (2)(نها يف مخس دقائق أو أقل م

وألن العقل السلفي ال حين ليشء كام حين لكثرة النقول، وخاصة من األئمة احلفاظ  

 
 (.294/ 4فتاوى اللجنة الدائمة ) (1)

 (.296/ 4فتاوى اللجنة الدائمة ) (2)
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البارعني، فقد نقلوا له ما يكبح مجاح عقله عن التفكري، فذكروا له من أقوال أعالم السلف  

 واخللف ما يدل عىل إمجاعهم عىل القوة اجلبارة التي وهبت للنبي يف هذا اجلانب.. 

وفيه ما كان اهلل تعاىل خص به األنبياء  ):  أنه قالالعيني  ول ما نقلوه عن  ومن تلك النق

من صحة البنية وكامل الرجولية، مع ما كانوا فيه من املجاهدات يف العبادة. والعادةـ  يف مثل  

هذا لغريهم ـ الضعف عن اجلامع. لكن خرق اهلل تعاىل هلم العادة يف أبداهنم،كام خرقها هلم  

أحواهلم، فحصل لسليامن عليه الصالة والسالم من اإلطاقة أن يطأ يف ليلة  يف معجزاهتم و

  .. وليس يف األخبار ما حيفظ فيه رصحيا غري هذا إال ما ثبت عن سيدنا رسول اهلل .مائة

.. وكان إذا صىل الغداة دخل عىل نسائه فطاف  .(1) أنه أعطي قوة ثالثني رجال يف اجلامع

وذلك ألنه كان قادرا عىل توفية حقوق    ،(2)ند التي هي ليلتها عليهن بغسل واحد ثم يبيت ع

  (3)(األزواج وليس يقدر عىل ذلك غريه مع قلة األكل 

، من غري إرجاع األمر هلل، مع  أما ما ورد يف احلديث من ذلك اجلزم من سليامن  

نتيجة الطواف  تذكري املالك أو غريه له، والذي قد يوهم بأن هبة الولد ليست هلل، وإنام هي 

 ـ كام ورد يف احلديث ـ فقد استطاعوا حلها أيضا، وبكل سهولة. 

إن النسيان عىل وجهني: أحدمها: عىل وجه  ): فقد نقلوا عن سلفهم الطربي قوله 

واآلخر: عىل وجه عجز النايس عن حفظ ما استحفظ ووكل  .  التضييع من العبد والتفريط. 

يكون من العبد عىل وجه التضييع منه والتفريط،  فأما الذي  .  وضعف عقله عن احتامله.  به،

فهو ترك منه ملا أمر بفعله. فذلك الذي يرغب العبد إىل اهلل يف تركه مؤاخذته به، وهو  

  (4) (النسيان الذي عاقب اهلل به آدم صلوات اهلل عليه فأخرجه من اجلنة

 
 ..(233)( رقم 426/  1)، وابن خزيمة يف صحيحه: (14052)رقم  (507/  7)رواه عبد الرزاق يف مصنفه:  (1)

 ( 1225)رقم  (423/  5)صحيح ابن خزيمة:  (2)

 . (245ـ  244/  21)عمدة القاري:  (3)

 .. (133/  6)جامع البيان:  (4)
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ن إن شاء اهلل  قوله )فلم يقل إن شاء اهلل(: فلم يقل سليام): قولهالعيني ونقلوا عن 

بلسانه، ال أنه غفل عن التفويض إىل اهلل تعاىل بقلبه، فإنه ال يليق بمنصب النبوة. وإنام هذا  

كام اتفق لنبينا ملا سئل عن الروح واخلرض وذي القرنني فوعدهم أن يأيت باجلواب غدا جازما  

نه ذهل عن النطق  بام عنده من معرفة اهلل تعاىل، وصدق وعده، يف تصديقه وإظهار كلمته، لك

  (1)(هبا ال عن التفويض بقلبه، فاتفق أن يتأخر الوحي عنه ورمي بام رمي به ألجل ذلك 

وهذه الكلمة ملا أمهل ذكرها  ) :يف بيان فضل االستثناء قوله ابن اجلوزي ونقلوا عن 

  ألطوفن الليلة عىل مائة امرأة تلد كل امرأة غالما( مل حيصل له مقصوده. ) يف قوله  سليامن

وإذا أطلقت عىل لسان رجل من يأجوج ومأجوج فقال )غدا حيفر السد إن شاء اهلل( نفعتهم  

فقدر عىل احلفر، فإذا فات مقصود نبي برتكها وحصل مراد كافر بقوهلا، فليعرف قدرها،  

  (2)(وكيف ال وهي تتضمن إظهار عجز البرشية وتسليم األمر إىل قدرة الربوبية 

عن كربيائهم، وراحوا يبحثون يف القرآن الكريم عن كيفية    ولو أن هؤالء مجيعا ختلوا

طلب األنبياء عليهم الصالة والسالم للولد، وهل كان ذلك بالطريقة التي وردت يف هذا  

احلديث، أم أهنم كانوا متواضعني جدا أمام رهبم سبحانه وتعاىل، يعلمون أن الولد وغري  

 من دون اهلل يمكن أن ينال هذه اهلبة العظيمة.   الولد هبة من اهلل ال يمكن ألحد أن يزعم أنه 

، وبعد تلك املعاناة الشديدة التي  لو رجعوا إىل القرآن الكريم لوجدوا إبراهيم 

واجهه هبا قومه، وبعد بلوغه من الكرب عتيا، يتوجه إىل اهلل بحياء عظيم يطلب منه أن يرزقه  

ط أن يكون من الصاحلني، كام قال  من الصاحلني.. ومل حيدد ال عددا وال نوعا.. يكفي فق 

نَي ) 99َوَقاَل إِنِّ َذاِهٌب إىَِل َريبِّ َسَيْهِديِن )﴿تعاىل:   احِلِ َناُه  100( َربِّ َهْب يِل ِمَن الصَّ ْ ( َفَبرشَّ

   [ 101  -  99]الصافات:   ﴾بُِغاَلٍم َحلِيمٍ 

 
 .. (243ـ  242/  21)عمدة القاري:  (1)

 . (332/  1)كشف املشكل من حديث الصحيحني:  (2)
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يقف نفس موقف جده   وهكذا لو رجعوا إىل القرآن الكريم لوجدوا زكريا 

ا  ﴿، يطلب من اهلل الولد بتواضع وحياء عظيم، قال تعاىل: إبراهيم  ُهنَالَِك َدَعا َزَكِريَّ

 ( 
ِ
َعاء ًة َطيَِّبًة إِنََّك َسِميُع الدُّ يَّ ُه َقاَل َربِّ َهْب يِل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ ْتُه املاََْلئَِكُة َوُهَو َقائٌِم  ( َفنَادَ 38َربَّ

ًقا بَِكلَِمٍة ِمَن اهللَِّ َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنبِ  َك بَِيْحَيى ُمَصدِّ ُ يًّا ِمَن  ُيَصيلِّ يِف املِْْحَراِب َأنَّ اهللََّ ُيَبرشِّ

نيَ  احِلِ    [39،  38]آل عمران:   ﴾ الصَّ

ن اهلل يف الولد كاحرتامهم لغريهم  بل إن القرآن الكريم يشري إىل احرتام أنبياء اهلل لسن

َربِّ َأنَّى َيُكوُن يِل ُغاَلٌم َوَقْد  ﴿ أجاهبم:  من السنن، ولذلك ملا برشت املالئكة زكريا 

رَبُ َواْمَرَأيِت َعاِقرٌ 
   [ 40]آل عمران:  ﴾ َبَلَغنَِي اْلكِ

العبد الشكور، وهو يلجأ   وهكذا لو رجعوا إىل القرآن الكريم لوجدوا سليامن  

ىل اهلل كل حني، ال يغفل عنه أبدا.. فكيف يغفل عنه، وهو يطلب ـ ويف ليلة واحدة ـ أن  إ

 يرزق مائة ولد كلهم يعيش إىل أن جياهد يف سبيل اهلل. 

إن هذا التأيل عىل اهلل يستحيل عىل عوام الناس من املسلمني، فكيف يقع من عبد  

 شكور أواب ممتلئ بالطاعة هلل والعبودية هلل. 

هي صورة األنبياء كام صورها حديث أيب هريرة املوقوف أو املرفوع، وهي  هذه 

صورة ال ختتلف عن صور امللوك واملتكربين واملتجربين الذين يباهون بكثرة النساء  

واجلواري، ولعله ألجل هذا ال نستغرب أن جيمع اإلمام السلفي الكبري، الطربي، يف اسم  

[، فالرسل بحسب تصوراهتم  تاريخ الرسل وامللوك ]  تارخيه بني الرسل وامللوك، حيث سامه

ليسوا سوى ملوك.. وهلذا هم حيبون امللوك، وجيلوهنم، ويقدروهنم، وحيرمون نقدهم، أو  

احلديث عنهم، ألهنم ال خيتلفون عن الرسل إال يف ناحية واحدة ـ بحسب الرؤية السلفية ـ  

 هي ذلك الوحي الذي ينزل من السامء عليهم. 

فية يف تصوراهتم هلل تعاىل ـ كام رأينا ذلك يف كتاب ]السلفية.. والوثنية  بل إن السل
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املقدسة[، جيعلون اهلل ملكا كبريا، أو امرباطورا عظيام، ال خيتلف ـ بحسب الروايات التي  

   يوردوهنا ـ عن أي ملك أو امرباطور إال يف كونه يف السامء، وهم عىل األرض. 
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 نصب والعداوة . وال .يث أيب هريرة ثالثا ـ أحاد 

، وتشوه  ال نستطيع أن نحيص هنا روايات أيب هريرة التي تيسء إىل رسول اهلل 

شخصيته ومكانته العظيمة عند اهلل، ذلك أن كل األحاديث التي رواها، والتي حترف  

 . العقائد والقيم هي مسيئة بالدرجة األوىل لرسول اهلل 

وموقفه من   فأحاديثه عن املرأة واحتقارها، تعطي صورة سيئة عن رسول اهلل 

 املرأة، ومنهجه يف التعامل معها.

وهكذا أحاديثه املمتلئة باخلرافة، والتي ال تتناسب مع أبسط املبادئ العلمية ترمي  

 باجلهل، بل إهنا تشكك يف نبوته نفسها.  رسول اهلل 

من   ي سنعرض لبعض أمثاهلا حتول من رسول اهلل وهكذا أحاديثه األسطورية الت 

 رسول هداية إىل قصاص وحكوايت، ال قيمة حلكاياته، وال معنى هلا. 

  لكنا سنقترص هنا عىل بعض تلك األحاديث التي متس شخص رسول اهلل 

 مبارشة، أو متس أقاربه األدنني.

 : . وغضب رسول اهلل  . أبو هريرة 

  هو ما هيدم كل القيم التي متثلت يف رسول اهللوأول تلك األحاديث وأخطرها، و

 أو دعا إليها هذا احلديث الذي يمكن اعتباره قنبلة نووية تعصف بكل القيم النبوية. 

كثريا، ويوردونه يف حمال خمصوصة لالنتصار لبعض  السلفية حديث يرويه وهو 

 . الصحابة أو الطلقاء عىل حساب مصداقية رسول اهلل 

وحي إهلي، كام   رد به القرآن الكريم من أن كل أقوال رسول اهلل مع أنه هيدم ما و

 [ 4، 3]النجم:   ﴾( إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى 3َوَما َينْطُِق َعِن اهْلََوى )﴿قال تعاىل: 

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، قال: قلت: يا رسول اهلل، إنى أسمع  ففي احلديث  

نعم، فإنى ال أقول فيهام  )قلت: ىف الغضب والرضا؟ قال: منك أشياء أفأكتبها؟ قال: نعم.  
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  (1)(إال حقا 

قلت: يا رسول اهلل، أكتب ما أسمع منك؟ قال: نعم. قلت: يف الرضا  ويف رواية: 

 والسخط؟ قال: نعم، فإنه ال ينبغي يل أن أقول يف ذلك إال حقا.

عبد اهلل  ويف رواية أخرى تبني مصدرا من مصادر التحريف يف السنة املطهرة، عن 

أريد حفظه، فنهتني قريش،   بن عمرو قال: كنت أكتب كل يشء سمعته من رسول اهلل 

برش يتكلم يف الغضب والرَض؟ قال: فأمسكت   وقالوا: تكتب كل يشء ورسول اهلل 

اكتب،  )فأومأ بإصبعه إىل فيه، وقال:  ، عن الكتاب، حتى ذكرت ذلك لرسول اهلل 

 فوالذي نفيس بيده، ما نخرج منه إال حقا( 

وغريمها من  ومسلم رواه البخاري هو ما ـ الذي يناقض كل ذلك ـ احلديث هذا و

قال: )اللهم إنام أنا برش    أن رسول اهلل  ومنهم أبو هريرة    غري وجه عن مجاعة من الصحابة

دعوت عليه وليس لذلك أهال فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه    فأيام عبد سببته أو جلدته أو 

 هبا عندك يوم القيامة( 

تشوهيا عظيام، فهو   يشوه رسول اهلل ـ كام هو ظاهر من ألفاظه ـ هذا احلديث ف

يرسمه بصورة الظامل الذي يسارع إىل سب الناس وجلدهم والدعاء عليهم من غري  

يدعو ملن فعل هبم ذلك أن يتحول ما فعله هبم   استحقاق منهم لذلك، ثم يعتذر لذلك بأن

 من أنواع اإلهانات كفارة ورمحة. 

وهذا يتناىف متاما مع تلك الصورة اجلميلة التي صور القرآن الكريم هبا رسول اهلل   

 .وصورته هبا األحاديث الكثرية ، 

والغرض من كل هذا التشويه هو حتويل تلك الدعوات التي دعي هبا عىل معاوية  

 
( وأبو داود 490والدارمي ) .(6802( )2/192)و (6510( )2/162هذا احلديث ورواياته التالية يف: أمحد )  (1)

 (، وغريهم.2280(، وابن خزيمة )3646)
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 ومن هو من صنوه إىل رمحة وكفارة وقربة. 

عاوية بن أيب سفيان: )وقد انتفع  ملكثري يف )البداية والنهاية( عند ترمجته يقول ابن 

الشام أمريا، كان يأكل يف  معاوية هبذه الدعوة يف دنياه وأخراه.. أما يف دنياه: فإنه ملا صار إىل  

اليوم سبع مرات جياء بقصعة فيها حلم كثري، وبصل فيأكل منها، ويأكل يف اليوم سبع أكالت  

واهلل ما أشبع وإنام أعيا، وهذه نعمة   :بلحم، ومن احللوى والفاكهة شيئا كثريا، ويقول 

ث باحلديث الذي  ومعدة يرغب فيها كل امللوك.. وأما يف اآلخرة: فقد أتبع مسلم هذا احلدي

قال: )اللهم    رواه البخاري وغريمها من غري وجه عن مجاعة من الصحابة.أن رسول اهلل  

إنام أنا برش فأيام عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أهال فاجعل ذلك كفارة  

  (1) وقربة تقربه هبا عندك يوم القيامة(

مسلم رمحه اهلل من هذا احلديث أن   النووي فقال: )وقد فهم يف قوله هذا وقد أيده 

معاوية مل يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله يف هذا الباب، وجعله غريه من مناقب  

  (2)معاوية ألنه يف احلقيقة يصري دعاء له(

.. وهل  ولست أدري كيف فهم مسلم أن معاوية مل يكن مستحقا لدعاء رسول اهلل  

أو أن لديه بعض أكياس أيب هريرة التي مل يروها،  كان ذلك عن طريق كشف أو إهلام.. 

 ملعاوية عن دعائه عليه.  والتي فيها اعتذار رسول اهلل  

وهذا كله ناتج عن تغلب الطائفية عىل االنتساب للدين.. فمقصودهم ليس معاوية  

كشخص وإنام معاوية كاَتاه وفئة تواجه فئة أخرى.. وهلذا خيشون عىل تلك اجلهة أن متس  

  حيطم مجيع البنيان الذي بنته. حتى ال 

وليتهم طبقوا هذا احلديث عىل أنفسهم، وعىل أئمتهم الذين يسبحون بحمدهم،  

 
 . 128/ 8البداية والنهاية:   ( 1)

 . 16/156املنهاج:     (2)
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 . .فهل يرضون أن يقول أحد من الناس: إن ابن تيمية كان يلعن ويسب وجيلد ظاملا 

لو قلت هذا ألحدهم ألقام القيامة عليك، ولكتب الكتب يف تربئة ابن تيمية، ويف  

وكرامته واملس بأخالقه العالية، فال حرج فيه    . أما رسول اهلل  .تكفريك ألنك تعرضت له

 عندهم. 

تواترت األحاديث يف  التي العظيمة الصفات وهذا احلديث يتعارض مع تلك 

َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن اهللَِّ لِنَْت هَلُْم َوَلْو  ﴿، والتي حاولت أن تفرس قوله تعاىل: وصف رسول اهلل 

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر  كُ  نَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

لنِيَ  ْل َعىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ املَُْتَوكِّ  [  159]آل عمران:    ﴾َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

طاء بن يسار قال: لقيت عبد اهلل بن عمرو بن عوهم أنفسهم يروون يف احلديث عن  

واهلل إنه ملوصوف   ، يف التوراة، فقال: أجل العاص، فقلت: أخربن عن صفة رسول اهلل 

ا َوَنِذيًرا﴿يف التوراة ببعض صفته يف القرآن  ً ا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمَبرشِّ َا النَّبِيُّ إِنَّ   ﴾ َياَأهيُّ

يني، أنت عبدي ورسويل، سميتك املتوكل، ليس بفظ وال  وحرزا لألم  ، [45]األحزاب: 

غليظ، وال سخاب يف األسواق، وال يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه  

اهلل حتى يقيم به امللة العوجاء بأن يقولوا: ال إله إال اهلل، ويفتح به أعينا عميا، وآذانا صام،  

  (1)(وقلوبا غلفا 

سبابا، وال فحاشا، وال لعانا،   مل يكن النبي )  الك، قال:ن أنس بن مويروون ع

  (2)(كان يقول ألحدنا عند املعتبة: ما له، ترب جبينه 

من أيب هريرة، وأكثر   مع العلم أن أنس بن مالك كان أطول صحبة لرسول اهلل 

 
 (246ويف األدب املفرد ) .(3/87(، والبخاري )6622( )2/174)رواه أمحد   (1)

ويف  ،(6046) 8/18( ويف 6031) 8/15( والبخاري: 12490) 3/144( ويف 12299) 3/126رواه أمحد   (2)

 .430)األدب املفرد( 
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سنني،  عرش  خدمت النبي لزوما له، وقد عرب عن أخالقه، وكيفية تعامله معه، فقال: ) 

  (1) (فواهلل ما قال يل أف قط، وال قال ليشء صنعته: مل صنعت كذا، وهال صنعت كذا وكذا

عرش سنني، وما كل أمري كام حيب صاحبي أن   خدمت رسول اهلل ) ويف رواية: 

 ( يكون، ما قال يل فيها أف، وال قال يل: مل فعلت هذا؟ وأال فعلت هذا؟

ني، ال واهلل ما سبني سبة قط، وال قال يل  عرش سن  خدمت رسول اهلل  )ويف رواية:  

 ( أف قط، وال قال يل ليشء فعلته: مل فعلته؟ وال ليشء مل أفعله: أال فعلته 

بل إهنم يروون عن أيب هريرة نفسه أنه ـ ويف أشد األحوال التي حتتاج منه إىل اللعن  

، ادع عىل  قيل: يا رسول اهلل ن أيب هريرة، قال: والسب ـ مل يفعل ذلك، ففي احلديث ع

  (2)(إن مل أبعث لعانا، وإنام بعثت رمحة ) املرشكني، قال: 

لكن السلفية، الذين تتسع عقوهلم للجمع بني املتناقضات، راحوا يقبلون كل هذا،  

من غري أن يعلموا أن قبول أحدمها ينفي اآلخر متاما، بل يقيض عليه قضاء مربما.. فهل  

كان يسب ويلعن وجيلد كام نص عليه احلديث الذي رواه أبو هريرة، وراحوا    رسول اهلل  

مل يكن ينطق عن اهلوى، ومل يكن سبابا وال لعانا   يطبقونه عىل الطلقاء.. أم أن رسول اهلل 

 وال شتاما كام نص عىل ذلك كل يشء؟ 

إىل إعادة  يف الرد عىل من طعن يف احلديث أو انتقده أو دعا قال الشيخ األلبان وقد 

قد يبادر بعض ذوي األهواء أو العواطف اهلوجاء إىل إنكار مثل هذا احلديث  ) :النظر فيه 

وال جمال إىل مثل هذا اإلنكار فإن احلديث  ،وتنزهيه عن النطق به بزعم تعظيم النبي 

ومن    ،وأم سلمة كام ذكرنا   ،فقد رواه مسلم من حديث عائشة  ،بل هو عندنا متواتر   ،صحيح

 
( 6077) 7/73(، ومسلم: 6038) 8/17( والبخاري: 13065) 197/ 3( ويف 13052) 3/195رواه أمحد   (1)

 (6078ويف )

 . 6174وأبو يعىل:  ،6705ومسلم:  ،321رواه البخاري يف األدب املفرد:    (2)



153 

 

وأيب   ، وأيب الطفيل ، وسمرة ، وأنس ، وورد من حديث سلامن ، يب هريرة وجابرحديث أ

  تعظيام مرشوعا إنام يكون باإليامن بكل ما جاء عنه  وتعظيم النبي  ، سعيد وغريهم

برش    فهو    ، عبدا ورسوال دون إفراط وال تفريط  وبذلك جيتمع اإليامن به    ،صحيحا ثابتا 

  ، د البرش وأفضلهم إطالقا بنص األحاديث الصحيحةولكنه سي ،بشهادة الكتاب والسنة 

  ، اهلل تعاىل به من األخالق الكريمة وسريته وما حباه وكام يدل عليه تاريخ حياته 

  ) (1)التي مل تكتمل يف برش اكتامهلا فيه  ، واخلصال احلميدة

 : . وباطن رسول اهلل  . أبو هريرة 

  من األحاديث اخلطرية التي رواها أبو هريرة، والتي تصور حقيقة رسول اهلل 

دالئل  )نعيم يف  ما رواه أبو  ،  الشيطان يف أوائل حياته قبل النبوةبعالقة  البرشية، وأنه كان هلا  

فقال:   ، وكان حريصا أن يسأله عن الذي ال يسأله غريه سأل رسول اهلل أنه  : هعن  ( النبوة

ة؟ فقال: إذ سألتني إن لفي صحراء أميش  وما أول ما ابتدئت به من أمر النب  يا رسول اهلل

ابن عرش حجج إذا أنا برجلني فوق رأيس يقول أحدمها لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم  

فكان جربيل خيتلف باملاء يف طست من   ، ثم شقا بطني ،فأخذان فلصقان بحالوة القفا 

فقال أحدمها لصاحبه: افلق صدره فإذا صدري فيام  ، وكان ميكائيل يغسل جويف ،ذهب

ثم قال: اشقق قلبه فشق قلبي فقال: أخرج الغل واحلسد منه    ، أرى مفلوقا ال أجد له وجعا 

  ، ثم قال: أدخل الرأفة والرمحة يف قلبه فأدخل شيئا كهيئة الفضة ،فأخرج شبه العلقة فنبذه

ثم قال: اغد فرجعت بام مل أغد به من   ، ثم نقر إهبامي ،فذر عليه ،ثم أخرج ذرورا كان معه 

   (2) (تي عىل الصغري ورقتي عىل الكبريرمح

وهذا احلديث عجيب، ومتناقض متاما مع سنة اهلل تعاىل يف اختبار عباده.. فإذا كان  

 
 (84السلسلة الصحيحة: )رقم/  (1)

 ( 220دالئل النبوة أليب نعيم األصبهان )ص:   (2)
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ريح  الغل واحلسد والقسوة والغلظة مرتبطني بخاليا أو أنسجة موجودة يف اجلسم، فلم ال ي 

 اهلل عباده منها بإتاحة مثل هذه العمليات هلم؟ 

فإن قيل: إن التكليف واالبتالء يستلزمان وجود كل ذلك.. فكيف خص رسول اهلل  

   بذلك دون سائر الناس؟ 

صاحب خلق عظيم مع أن اخللق العظيم    رسول اهلل  وكيف اعتربه القرآن الكريم  

يف سبيل حتصيله أي عناء، بل الفضل  الذي حصل له مل يبذل فيه أي جهد، ومل يعان 

 للمالئكة الذين طهروره من تلك األدواء، ووضعوا بدهلا الرأفة والرمحة كام ورد يف الرواية. 

وإذا كان األمر كام قالوا، فلم ورد يف القرآن الكريم التهديدات الشديدة لرسول اهلل  

 َل َعَلْينَا َبْعَض  اىل: إن مل يلتزم بأوامر اهلل مثله مثل سائر الناس، كام قال تع ﴿َوَلْو َتَقوَّ

( َفاَم ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َعنُْه  46( ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِمنُْه اْلَوتنَِي )45( أَلََخْذَنا ِمنُْه بِاْلَيِمنِي ) 44اأْلََقاِويِل ) 

 [ 47  -  44(﴾ ]احلاقة:  47َحاِجِزيَن ) 

أشد الناس خشية هلل، ففي احلديث   وإذا كان األمر كام قالوا، فلم كان رسول اهلل 

)ما بال أقوام يتنزهون عن الشئ أصنعه؟ فواهلل إن ألعلمهم باهلل تعاىل، وأشدهم  : قال 

مع ما غرس من الرأفة   أم أن تلك اخلشية أيضا قد غرست يف صدره . .(1) له خشية(

 والرمحة؟

ألن القول هبذا  كل تلك الكامالت، ونحن نقول هبذا،    نثبت لرسول اهلل  ثم كيف  

من مضامر السباق الذي جعله اهلل بني عباده لريى   وحده كاف إلخراج رسول اهلل 

هبذا االعتبار يشبه ذلك العداء الكسول املحتال الذي   أحسنهم عمال.. ألن رسول اهلل 

 يتحدى غريه أن يلحقوا به وهو يستعمل املنشطات..  

باختاذه أسوة، ألن أي شخص من الناس  ثم بعد القول هبذا كيف يأمرنا اهلل تعاىل 

 
 رواه البخاري يف األدب املفرد.  (1)
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يمكنه أن يقول: يا رب.. كيف تأمرنا باالقتداء برجل قد أجريب له عملية نزعت من  

الشيطان القدرة عىل التأثري فيه، بينام مل َتر لنا نفس العملية.. فكيف يمكننا أن نتأسى برجل  

 أويت ما مل نؤت؟ 

ملثل هذه    ديدا أن يتعرض رسول اهلل  نطرح هذه األسئلة وغريها، ونحن نتأمل أملا ش

اإلهانات، وهذا التحقري، بحيث يصبح مغلوبا عىل أمره، لوال أن ينقذه اهلل بإخراج حظ  

 الشيطان منه.. 

 ونسيانه:   . وتردد رسول اهلل  . أبو هريرة 

نجده   من خالل تأمل الروايات الكثرية التي يصف فيها أبو هريرة رسول اهلل 

يغلب فيه جانبه البرشي عىل جانبه النبوي، واملشكلة ليس يف هذا، وإنام يف طغيان اجلانب  

 البرشي املشوه ال املكرم. 

،  ومن أمثلة ذلك هذا احلديث اخلطري الذي يتناقض متاما مع أخالق رسول اهلل 

ناقض مع أبرز وصف فيه، وهو الرمحة والرأفة اللتان وصفه هبام اهلل تعاىل، باإلضافة بل يت

 إىل إبراز تردده الذي يتناىف مع صفات كامله. 

لكن أبا هريرة خالف ذلك الوصف هبذه الرواية الغريبة التي رواها البخاري، والتي  

ىف بعث فقال إن وجدتم فالنا    بعثنا رسول اهلل  عرب فيها عن تلك املعان اخلطرية بقوله: )

حني أردنا اخلروج   فاحرقومها بالنار. ثم قال رسول اهلل  - لرجلني من قريش  -وفالنا 

عز وجل   إنى كنت قد أمرتكم أن حترقوا فالنا وفالنا بالنار وإن النار ال يعذب هبا إال اهلل

  (1)(فإن وجدمتومها فاقتلومها 

.. وماذا لو أن هؤالء الذين بعثهم رسول  ولسنا ندري كيف نعلق عىل هذا احلديث

 
( وقال: حسن 1571رقم    4/137( والرتمذى )2795، رقم  3/1079والبخارى )  ،(8054، رقم  2/307أمحد )   (1)

 صحيح.
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املمتلئ بالرمحة، من    أرسعوا بالذهاب قبل أن يرتاجع.. ثم هل هذا هو رسول اهلل    اهلل  

 يأمر باحلرق بالنار؟

لقد كانت هذه األحاديث وغريها هي املصدر الذي يستقي منه اإلرهاب املوسوم  

يست جمرد أحاديث، وإنام هي قنابل  باسم اإلسالم عىل مدار التاريخ.. فهذه النصوص ل 

تنفجر كل حلظة لتشوه قيم الدين وأخالقه العالية، وتشوه قبل ذلك رسول الرمحة  

 واإلنسانية ومن بعث ليتمم مكارم األخالق. 

ومن تلك األحاديث التي رواها أبو هريرة كام رواها غريه من الصحابة، والتي ال  

بربه، واجتهاده يف طاعته، وخصوصا يف قيام الليل، وال   تتناسب مع عالقة رسول اهلل 

تتناسب كذلك مع ما ورد يف األحاديث الصحيحة من كون قلبه ال ينام أبدا، وإنام تنام عيناه  

 ي رواه مسلم وغريه. فقط هذا احلديث الذ

حني قفل من غزوة خيرب، سار ليله،   )أن رسول اهلل ـ  هريرةونصه ـ كام رواه أبو 

حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبالل: اكأل لنا الليل، فصىل بالل ما قدر له، ونام رسول  

وأصحابه، فلام تقارب الفجر استند بالل إىل راحلته مواجه الفجر، فغلبت بالال   اهلل 

ل، وال أحد من أصحابه،  ، وال بالعيناه، وهو مستند إىل راحلته، فلم يستيقظ رسول اهلل  

، فقال:  أوهلم استيقاظا، ففزع رسول اهلل  حتى رضبتهم الشمس، فكان رسول اهلل 

أي بالل، فقال بالل: أخذ بنفيس الذي أخذ، بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل، بنفسك، قال:  

صىل  ، وأمر بالال فأقام الصالة، فاقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول اهلل 

من نيس الصالة فليصلها إذا ذكرها، فإن اهلل قال:  ) هبم الصبح، فلام قىض الصالة، قال: 

اَلَة لِِذْكِري﴿   (1)([ 14]طه:  ﴾َوَأِقِم الصَّ

ومن املالحظات التي يمكن توجيهها للحديث، والتي ال تتناسب مع ما وصف به  

 
 (697وابن ماجة ) ،(2/217( والبيهقي )2/253( وعنه أبو عوانة )435(وأبو داود)2/138مسلم)  (1)
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ا ثلث الليل  من حرصه عىل الصالة، وخصوصا صالة الليل، وخصوص رسول اهلل 

ْد  ﴿بالصالة فيه خصوصا، كام قال تعاىل:  األخري الذي أمر رسول اهلل  ْيِل َفَتَهجَّ َوِمَن اللَّ

 [ 79]اإلرساء:   ﴾ بِِه َنافَِلًة َلَك َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا

  واحلديث كذلك ال يتناسب مع ما ورد يف األحاديث الصحيحة من كون النبي 

 تنام عيناه، وال ينام قلبه، وقد  

نائمٌة عيناه وال    يف حديث املعراج: )والنبيالبخاري ومسلم وغريمها فقد روى 

  (1) وكذلك األنبياء تنام أعينهم وال تنام قلوهبم( ،ينام قلبه 

ويرى من وراء ظهره كام   ،)كان ال ينام قلبه أنه  صه وقد ذكر العلامء من خصائ

أنه اليبطل وضوؤه بالنوم ألنه تنام عينه   كام رووا من خصائصه  ،(2) (يرى من قدامه

.. فهل يكون الدجال  (4)تنام عينه والينام قلبهنفسه بل رووا أن الدجال ، (3)والينام قلبه

 ؟ أكثر قوة من رسول اهلل 

من    من املالحظات املوجهة للحديث، والتي تصطدم مع ما جبل عليه رسول اهلل  

رمحة وحرص عىل أصحابه تكليف بالل بأن يكأل هلم الليل، مع أن النعاس أصابه كام  

 ليفعل ذلك، وهو الذي كان يقتحم كل شديدة دوهنم.   أصاهبم مجيعا، وما كان رسول اهلل  

أحسن الناس، وكان أجود   كان رسول اهلل  عن أنس، قال:وقد ورد يف احلديث 

الناس، وكان أشجع الناس، قال: ولقد فزع أهل املدينة ليلة، فانطلق قبل الصوت، فرجع  

راجعا قد استربأ هلم الصوت، وهو عىل فرس أليب طلحة عري، ما عليه رسج،    رسول اهلل  

 
  ، 73/ 6، وأمحد:2/180(، ومسلم:47/ 2و:208و ،1/43، )ونحوه يف:8/203و:4/168رواه البخاري:  (1)

 (2/431واحلاكم:

 . 1/64انظر: هتذيب األسامء للنووي:  (2)

 .1/44رواه البخاري:  (3)

 . 3/353والرتمذي: ،5/49أمحد:  (4)
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للفرس: وجدناه بحرا، أو  وىف عنقه السيف، وهو يقول للناس: مل تراعوا، مل تراعوا، وقال 

 .(1)  إنه لبحر

ومن تلك األحاديث التي تصطدم بام آتى اهلل رسوله من خصائص ما يسمى  

بينام أنا أصىل صالة الظهر، سلم  ، والذي رواه أبو هريرة، فقال:  سهو النبي بحديث 

  من ركعتني، فقام رجل من بني سليم، فقال: يا رسول اهلل، أقرصت الصالة  رسول اهلل 

: مل تقرص ومل أنسه، قال: يا رسول اهلل، إنام صليت ركعتني،  أم نسيت؟ فقال رسول اهلل 

: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، قال: فقام فصىل هبم ركعتني  فقال رسول اهلل 

 (2) آخرتني(

وقد ذكرنا سابقا أن هذا احلديث من غرائب أيب هريرة، لكون ذي اليدين استشهد  

 بدر، وأبو هريرة مل يره. يف 

باهلل، فال جيوز   باإلضافة إىل ذلك، فإن احلديث ال يتناسب مع معرفة رسول اهلل 

عليه الغفلة وال النسيان وخاصة فيام يتعلق بعالقته بربه، فكيف يفعل ذلك، وهو الذي كان 

 دائام معه، منشغال به انشغاال كليا.

تعليم ال حيتاج إىل الفعل، بل يكفي فيه  أما تربير ذلك، بكونه نيس ليعلمهم.. فال

ماذا يمكن أن يفعلوا يف حال نسياهنم.. وإال لو   القول، فيكفي أن يرشح هلم رسول اهلل 

 رشطنا الفعل للبيان لوقعنا يف حرج كبري. 

لشعائر   ومن تلك األحاديث العجيبة التي ال تتناسب متاما مع تعظيم رسول اهلل 

  : أقيمت الصالة، وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول اهلل  قالاهلل ما روي عنه أنه  

 
  8/16( و2866)  4/37( ويف  2820)  4/27( والبخاري:  12953)  185/ 3( ويف  12522)  3/147رواه أمحد     (1)

(6033) 

  2/423( ويف 8998) 2/386  (أمحد)(، و4511( ويف )4510) 2/37 (ابن أيب شيبة)و (984رواه احلميدي ) (2)

 . 1151و 565  (الكربى)، ويف 3/23  (النسائي)و (أبو داود)و (مسلم)و (البخاري)و (،9458)
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فلام قام يف مصاله ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه  

 .(1) يقطر، فكرب، فصلينا معه

بل ال يتناسب مع آحاد الناس،   ، وهذا سلوك عجيب ال يتناسب مع رسول اهلل 

.. وهل يمكن ألحد أن يقدم عىل عبادة اهلل، بل إىل إمامة الناس  فكيف برسول اهلل 

 بالصالة من غري أن يكون متأكدا من توفر مجيع الرشوط، وانتفاء مجيع املوانع. 

 : . وقرابة رسول اهلل  . أبو هريرة 

من أعظم ما اجتهدت الفئة الباغية يف تنفيذه عرب رجاهلا الذين اعتمدهتم من الرواة،  

ن املقربني إليها من الصحابة أو التابعني أو من بعدهم، ممن وقفوا معها ضد  سواء كانوا م

يف أقاربه األدنني، وذلك  السابقني من املهاجرين واألنصار هو اإلساءة إىل رسول اهلل 

 أعظم نصب. 

..  ومن أولئك األقارب الذين مستهم إذية أبو هريرة أو الراوين عنه أم رسول اهلل  

:  أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال ،زار قرب ه عنه أن: رسول اهلل وغريمسلم فقد روى 

استأذنت ريب يف زيارة قرب أمي فأذن يل، واستأذنته يف االستغفار هلا فلم يأذن يل، فزوروا  )

 ( القبور تذكركم باملوت 

وضعه أصحاب كتب   ولألسف فإن هذا احلديث اخلطري املؤذي لرسول اهلل 

  (2) [املرشك قرب  زيارة ببا احلديث حتت عنوان: ]

  أهل ):  قال   حيث ،  تفسريهابن جرير الطربي يف  السلفيني  شيخ املفرسين  وهكذا فعل  

  (3)(منهم  كانا  أبويه  وأن اجلحيم، أهل من الرشك

 
 . 82و 81/  1(، والنسائي 234وأبو داود رقم ) ،48/  1واملوطأ  ،(605ومسلم رقم ) ،329/  1رواه البخاري   (1)

(، وترجم له بعنوان ]باب زيارة 2032من األمثلة عىل ذلك النسائي صاحب السنن: إذ روى حديث االستئذان )  (2)

 املرشكني..(، وعنون عليه: باب ما جاء يف زيارة قبور  1572قرب املرشك[، ومثله صنع ابن ماجة حيث روى حديث االستئذان )

 (. 1/516) الطربي تفسري  (3)
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وكيف ال يكون أبواه وجده هبذه الصفة يف اآلخرة وكانوا يعبدون  ): البيهقي وقال 

  (1)(الوثن حتى ماتوا

وهبذا نطق كل السلفية املتقدمني واملتأخرين، بل إهنم وضعوا ذلك من عقائد أهل  

.. واعتبار أهنم يف جهنم.. وأن شفاعة  السنة.. فمن عقائدهم تكفري أبوي رسول اهلل 

 التي تشمل كل يشء تضيق هبام.  رسول اهلل 

يف مصادرهم  ولن نناقشهم يف هذا املحل يف هذا، ولكنا ندعوهم إىل مطالعة ما ورد 

 التي يعتمدوهنا من أحاديث حول هذه األم الطاهرة.. أرشف أم يف الدنيا.

فمن تلك األحاديث هذا احلديث الذي يبني مكانتها العظيمة عند اهلل، والتي أهلتها  

  وال  به،  محلت  أن شعرت  ما )، ففي احلديث عنها قالت: ألن تكون أما لرسول اهلل 

  أنك  شعرت  هل : يل  فقال واليقظان النائم  بني  وأنا  آت   وأتان. . النساء َتد  كام ثقله  وجدت 

  معه   خيرج   أنه  ذلك   وآية ..  ونبيها   األمة   هذه   بسيد  محلت   إنك:  فقال  أدري  ما :  فأقول   محلت؟ 

   (2)(حممدا  فسميه  وضع فإذا الشام،  أرض من  برصى قصور   يمأل نور

  )إنك :  فقال  رهبا،   من  آت  أتاها     اهلل  برسول   محلت   ويف حديث آخر روي أهنا حني 

  حاسد،   كل  رش  من  بالواحد،  أعيذه: )فقويل  األرض  إىل  وقع  فإذا  األمة،   هذه  بسيد  محلت  قد

  أتى  قد  أراه  حتى املاجد،  احلميد عند  فإنه ذائد، عنى  يذود  رائد، عبد وكل  عاهد  بر كل  من

  (3)(املشاهد

  دعوة  أنا )  :نفسه عن سأله  ملن جميبا  فقال ذلك،  نفسه ذكر بعض  اهلل  بل إن رسول

  له أضاءت  نور  منها  خرج  كأنه يب  محلت  حني  أمي  ورأت  عيسى،  وبرشى إبراهيم،  أيب

 
 (. 193  - 1/192دالئل النبوة )  (1)

 رواه ابن سعد، والبيهقي وغريمها.  (2)

 رواه حممد بن إسحاق.  (3)
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  (1)(الشام  أرض  من  برصى قصور 

لكنهم ـ بسبب ما لفقوه من وسائل لرد ما شاءوا من أحاديث ـ يمكنهم أن يتالعبوا  

شيعة.. مع العلم أهنم يف عرص الرواية مل يكن  بأمثال هذه النصوص، فيذكرون أن يف رواهتا  

يقصد بالشيعة إال من كان مع عيل يف صفني، أو كان مع ابنه احلسن، أو احلسن، أو كان مع  

 أولئك الذين ثاروا عىل الفئية الباغية. 

َا ﴿ ولكن مع ذلك كان يمكنهم أن يقرؤوا قوله تعاىل:   ِذينَ   َياَأهيُّ   ُكونَ املرُْْشِ   إِنَّاَم   آَمُنوا   الَّ

 نجاسة كانت فإذا ،[ 28: التوبة] ﴾َهَذا َعاِمِهمْ  َبْعدَ  احْلََرامَ  املَْْسِجدَ  َيْقَرُبوا َفاَل  َنَجٌس 

  الرحم  يكون أن  العقول تقبل  فكيف احلرام،  املسجد  من  القرب وبني بينهم  حتول  املرشكني

 نجسا؟ معدودات  أشهرا    اهلل رسول  آوى الذي

  نجسا؟   اهلل رسول  به تغذى  لبن أول  يكون  أن العقول  تقبل  وكيف 

وليتهم أعملوا عقوهلم، وأعملوا القياس الذي يعملونه لتفريق صف األم.. فقد  

  سئلت  :بخصلتني  الرافضة عىل  والنصارى اليهود  وُفضلت) رووا عن بعض سلفه قوله: 

  أهل  خري  من :النصارى وسئلت موسى،  أصحاب  : قالوا ملتكم؟  أهل  خري  من : اليهود

  أصحاب  :قالوا ملتكم؟ أهل رش من : الرافضة وسئلت عيسى، حواري :قالوا ملتكم؟

 )(2) حممد

  فقد .. والنصاري اليهود بسؤال  ال.. أنفسهم  عىل  هذا  طبقوا لو  إمكاهنم يف كان

..  به فعلوه  عام اهلل أخرب  فقد موسى،  أصحاب  عن ال. .نفسه  القرآن  بسؤال وإنام..  يكذبون

  الكريم القرآن يسألوا وإنام.. عنه  انحرافهم عن  القرآن أخرب  فقد  املسيح، أصحاب  عن وال

  َأنْ ﴿: اهلل هلا  أوحى موسى  أم  بأن فسيجيبهم  سألوه  فإذا.. وعيسى موسى  أم  عن  نفسه 

 
 رواه احلاكم وصححه والبيهقي.  (1)

 . 27ص/-1ج/ :منهاج السنة  (2)
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َزِن  َواَل  خَتَايِف  َواَل  اْلَيمِّ  يِف  َفَأْلِقيهِ  َعَلْيهِ  ِخْفِت  َفإَِذا  َأْرِضِعيهِ    ِمنَ  َوَجاِعُلوهُ  إَِلْيِك  َرادُّوهُ  إِنَّا  حَتْ

كِ   اهللََّ  إِنَّ   َياَمْرَيمُ ﴿:  اهلل  هلا   أوحى  فقد  أم املسيح،  وأما [  7:  القصص ]  ﴾املُْْرَسلِنيَ  ُ   بَِكلَِمةٍ   ُيَبرشِّ

ْنَيا   يِف   َوِجيًها   َمْرَيمَ   اْبنُ   ِعيَسى  املَِْسيُح   اْسُمهُ   ِمنْهُ  بِنيَ   َوِمنَ   َواآْلِخَرةِ   الدُّ  [  45:  عمران  آل ]  ﴾املَُْقرَّ

  من  أسوأ   أنفسهم لريوا يشء،  كل يف يعملوه  أن تعودوا  الذي القياس يعملون ليتهم 

  إليه   أقرب   الدنيا   يف  شخص  أي  أم  أن  العلم   مع..  نبيهم  أم  من  موقفهم  يف   والنصارى  اليهود 

 ..  أصحابه كل  من  وأعز

وجهها ألرشف   ونفس العداوة التي وجهها حديث أيب هريرة إىل أم رسول اهلل 

عم يف الدنيا أبو طالب.. ذلك أن الفئة الباغية أعلنت احلرب عليه، ألسباب كثرية أمهها أنه  

يف وجه آباء وأجداد الفئة الباغية التي   كان أكرب حصن محى اإلسالم ومحى رسول اهلل 

 اإلسالم من جذوره. كانت تريد أن تستأصل 

وهلذا ملا أتيحت هلا الفرصة راحت ترفع من شأن أيب سفيان، وتعتربه صحابيا جليال  

حيرم احلديث عنه، أو الطعن فيه، وَتعل من هند امرأة جليلة، بل صحابية جليلة، ال يمرون  

كل  الذي تلقى يف سبيله  عىل ذكرها، إال ويرتضوا عليها، بينام أبو طالب عم رسول اهلل 

 أنواع األذى رموه يف جهنم، وجعلوه يعذب خالدا خملدا فيها.

ومع أن أبا هريرة مل ير أبا طالب، لكنه روى عنه هذه الرواية التي ال شك يف كونه  

. لسنا ندري.. وال هيتم السلفية بأن يدروا ألن كل من  . تلقاها من أحدهم.. لكن من هو

. عدل يؤخذ الدين عنه، حتى لو  . عندهم ولو من بعيد.. ولو مرة واحدة  رأى رسول اهلل  

 مارس كل أنواع املوبقات. 

فقد روى أبو هريرة وغريه هذا احلديث الذي اتفق املحدثون عىل كون املقصود منه  

أهون أهل النار عذاًبا يوم القيامة رجل حيذى له نعالن من    : )إنأبا طالب عم رسول اهلل  
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  (1)نهام دماغه يوم القيامة(نار يغىل م

 

 

 

 

 

 

 
والبخارى  ،(18437، رقم 4/274مسلم، أمحد )( وقال: صحيح عىل رشط 8729، رقم 4/624رواه احلاكم )  (1)

 .( وقال: حسن صحيح.2604، رقم 4/716والرتمذى ) ،(6194، رقم 5/2400)
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 عوامل الغيب . و . رابعا ـ أحاديث أيب هريرة

مل تكتف الروايات التي رواها أبو هريرة بتشويه اجلوانب املرتبطة بالعقائد يف اهلل ويف  

رسله عليهم الصالة والسالم، بل تعدهتا إىل سائر العقائد اإلسالمية، وخاصة ما يرتبط  

 ية املحضة، كاإليامن باملالئكة، واليوم اآلخر. منها باجلوانب الغيب

فقد أضافت أحاديث أيب هريرة إىل العقائد اجلميلة الواضحة املرتبطة هبا يف القرآن  

الكريم عقائد كثرية خيتلط فيها املقدس باملدنس، ومتتزج احلقيقة باألسطورة، لتخرج لنا  

 كيانا مشوها مليئا بالغرابة. 

الروايات مما يتعلق بعامل املالئكة، وأحداث اليوم اآلخر،    وسنذكر هنا نامذج عن تلك 

ونقارن بينها وبني ما ورد يف القرآن الكريم، لنرى مدى التشويه الذي حصل للعقائد  

 اإلسالمية بسبب أمثال تلك الروايات. 

 . واملالئكة: . أبو هريرة 

من األحاديث التي رواها املحدثون عن أيب هريرة، والتي تتعلق بالعقائد املرتبطة  

: )أتان ملك برسالة من اهلل عز  من قوله  رسول اهلل باملالئكة عليهم السالم، ما رفعه إىل 

   (1) وجل، ثم رفع رجله فوضعها فوق السامء، ورجله األخرى ثابتة يف األرض مل يرفعها(

لذي أراد من خالله أبو هريرة أن يصور عظمة خلقة املالئكة، حتى  فهذا احلديث ا

أهنم يسريون يف السموات، كام نسري نحن عىل درج السلم، خيالف ما ورد يف القرآن الكريم  

اَمَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل املاََْلئَِكِة ُرُساًل ُأويِل َأْجنِحَ ﴿من قوله تعاىل:   ٍة َمْثنَى  احْلَْمُد هللَِِّ َفاطِِر السَّ

 [ 1]فاطر:    ﴾َوُثاَلَث َوُرَباَع َيِزيُد يِف اخْلَْلِق َما َيَشاءُ 

ومن رواياته حول املالئكة عليهم السالم، واملخالفة للقرآن الكريم، هذه الرواية  

ملا أراد اهلل عز وجل أن  املرتبطة بمعصية املالئكة لرهبم، وعدم طاعتهم له، وهي قوله: )

 
 (729/ 2العظمة أليب الشيخ األصبهان ) (1)
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محلة العرش يأيت برتاب من األرض، فلام هوى ليأخذ قالت   خيلق آدم، بعث ملكا من 

األرض: أسألك بالذى أرسلك أن ال تأخذ منى اليوم شيئا يكون للنار منه نصيب غدا  

فرتكها، فلام رفع إىل ربه قال: ما منعك أن تأيت بام أمرتك؟ قال: سألتنى بك فعظمت أن أرد  

ى أرسلهم كلهم، فأرسل ملك املوت  شيئا سألنى بك فأرسل هلا آخر فقال مثل ذلك حت

فقالت له مثل ذلك فقال: إن الذي أرسلنى أحق بالطاعة منك، فأخذ من وجه األرض  

كلها من طيبها وخبيثها، فجاء به إىل ربه، فصب عليه من ماء اجلنة، فصار محا مسنونا، فخلق  

 (1)(منه آدم 

ِذيَن آَمنُوا  ﴿م: فهذا احلديث خيالف قوله تعاىل يف حق املالئكة عليهم السال  َا الَّ َياَأهيُّ

َجاَرُة َعَلْيَها َماَلئَِكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصونَ    ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ

 [ 6]التحريم:  ﴾اهللََّ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ 

ئة بالغرابة التي أراد هبا أبو هريرة أن يصور عظمة  ومن األحاديث التجسيمية املمتل

أذن يل أن أحدث عن ملك قد مرقت رجاله  من قوله: ) املالئكة، ما رفعه إىل رسول اهلل 

 (2) (األرض السابعة، والعرش عىل منكبيه وهو يقول: سبحانك أين كنت، وأين تكون

 يستدلون به عىل عظمة  والسلفية يستدلون هبذا احلديث عىل إثباب املكان هلل، كام

العرش، وعىل عظمة ما حيمله، كام رشحنا ذلك بتفصيل يف كتاب ]السلفية والوثنية  

 املقدسة[ 

إن  من قوله: )  ومن تلك الروايات املشوهة خللقة املالئكة، ما رواه عن رسول اهلل  

اهلل أذن يل أن أحدث عن ديك قد مرقت رجاله األرض، ورأسه مثنية حتت العرش، وهو  

 
 (37رواه ابن جرير، والبيهقى يف األسامء والصفات، وابن عساكر، انظر: احلبائك يف أخبار املالئك )ص:  (1)

 (56عثامن بن سعيد، وأبو يعىل بسند صحيح، انظر: احلبائك يف أخبار املالئك )ص: رواه  (2)
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، مع أن  (1) (لك من حلف بى كاذبا ذ ما علم ) ، فريد عليه: ( سبحانك ما أعظمك)يقول: 

القرآن الكريم يذكر مجال خلق املالئكة، وأهنم من عامل آخر ممتلئ بالقداسة، كام قال تعاىل  

ا إِْن َهَذا إِالَّ َمَلٌك َكِريمٌ ﴿ عىل لسان النسوة، وأقرهم عليه:   ]يوسف:    ﴾ َحاَش هللَِِّ َما َهَذا َبرَشً

31 ] 

ورد يف القرآن   ومن تلك الروايات التي رواها أبو هريرة، وهي تصطدم مع ما 

الكريم من عظم خلق املالئكة، وقوهتم، وتصطدم مع رواياته نفسها التي رواها حوهلم، ما  

رفعه إىل رسول اهلل من قوله يف احلديث الذي سبق ذكره، والذي دافع السلفية عنه دفاع 

)جاء ملك املوت إىل موسى عليه السالم فقال له: أجب ربك، قال: فلطم   املستميت: 

ليه السالم عني ملك املوت ففقأها، قال: فرجع امللك إىل اهلل تعاىل فقال: إنك  موسى ع

أرسلتني إىل عبد لك ال يريد املوت، وقد فقأ عيني، قال: فرد اهلل إليه عينه وقال: ارجع إىل  

عبدي فقل: احلياة تريد؟ فإن كنت تريد احلياة فضع يدك عىل متن ثور، فام توارت يدك من  

ش هبا سنة، قال: ثم مه؟ قال: ثم متوت، قال: فاآلن من قريب، رب أمتني  شعرة، فإنك تعي

: واهلل لو أن عنده ألريتكم قربه إىل  من األرض املقدسة رمية بحجر، قال رسول اهلل 

 (2) جانب الطريق، عند الكثيب األمحر(

  فهذا احلديث ال يدنس النبوة فقط، بل يدنس ما ورد يف القرآن الكريم من احلقائق

حول املالئكة عليهم السالم، وقوهتم العجيبة، وكوهنم من عامل خمتلف متاما عن عاملنا،  

ٍة َفاْسَتَوى5َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى )﴿ولذلك ال يصيبهم ما يصيبنا، كام قال تعاىل:    ﴾ ( ُذو ِمرَّ

 [ 6،  5]النجم:  

، فقال:  وأخرب عن عدم حاجتهم لألكل والرشب وكل مقتضيات الطبيعة اجلسامنية

 
 (80رواه الطربانى يف األوسط وأبو الشيخ واحلاكم، انظر: احلبائك يف أخبار املالئك )ص:  (1)

 . 4/118( والنسائي 599(. وابن أيب عاصم يف السنة )157( )2372(، ومسلم )1339البخاري ) (2)
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ى َقاُلوا َساَلًما َقاَل َساَلٌم َفاَم َلبَِث َأْن َجاَء بِِعْجٍل َحنِيٍذ  ﴿ َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلنَا إِْبَراِهيَم بِاْلُبرْشَ

ِسْلنَا إىَِل  ( َفَلامَّ َرَأى َأْيِدهَيُْم اَل َتِصُل إَِلْيِه َنكَِرُهْم َوَأْوَجَس ِمنُْهْم ِخيَفًة َقاُلوا اَل خَتَْف إِنَّا ُأرْ 69)

 [ 70،  69]هود:   ﴾َقْوِم ُلوطٍ 

 . واليوم اآلخر: . أبو هريرة 

عند االطالع عىل الروايات التي رواها أبو هريرة حول اليوم اآلخر، وما يرتبط به  

من أحداث، نرى الفوارق الكبرية بني ما يعرضه القرآن الكريم من مشاهد تنسجم مع  

 الكون واحلياة، ومع كل يشء.. يف نفس الوقت  العقل والفطرة السليمة، ومع سنن اهلل يف 

الذي نرى فيه روايات أيب هريرة تنايف ذلك كله، بل تصور أحداث اليوم اآلخر بصورة  

 إىل الواقع.  ا أقرب إىل األسطورة منه

وسأقترص هنا عىل مشاهد من حديث طويل يورده السلفية يف كل حمل، ويستدلون  

يتكلم يف صحته.. ولكنا كام ذكرنا ال هيمنا تلك احليل  به، وإن كان بعضهم يضعفه، أو 

واخلدع، ألن جمرد روايته يف كتب التفسري والعقيدة ونرشه بتلك الصورة، بل ختصيص كتب  

حوله كاف يف نرش ما يرتبط به من عقائد وأفكار، وإن عقبوا عىل ذلك بأي تعقيب، فإنه ال  

 معنى له. 

، ونقلها  والبيهقي وغريهم أبو يعىل املوصيل الطربي و وسنذكر الرواية التي رواها 

[، مع كونه ـ كام يذكر ـ قد خصص كتابا كامال النهاية يف الفتن واملالحم ابن كثري يف ] معنه

 حوله، وهو يذكره كثريا يف تفسريه، كام يذكره غريه من املحدثني. 

 :(1) وسنقترص ـ بسبب طوله ـ عىل بعض املشاهد الواردة فيه

 
، وقد ذكر ابن كثري أنه رواه مجاعات من األئمة يف كتبهم، كابن (270/  1انظر: النهاية يف الفتن واملالحم البن كثري: )   (1)

جرير يف تفسريه، والطربان يف املطوالت، واحلافظ البيهقي يف كتابه: البعث والنشور، واحلافظ أيب موسى املديني يف املطوالت 

 ل ابن رافع قاص أهل املدينة.أيضا من طرق متعددة عن إسامعي
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هد، ذلك املشهد الذي يصور فيه بصورة غريبة كيفية إماتة مجيع  فمن تلك املشا 

األحياء، بام فيهم املالئكة، وهي صورة تصطدم مع كل املعارف العقدية التنزهيية هلل، ألهنا  

 تصور اهلل تعاىل بصورة اجلبابرة الطغاة الذين يقضون عىل كل منافسيهم ليبقوا وحدهم. 

ريا، ويرددها الكثري من اخلطباء غري عارفني  فقد ورد يف الرواية التي تنترش كث

ثم يأمر اهلل إرسافيل فينفخ نفخة الصعق؟ فيصعق  ملدلوالهتا، وآثارها العقدية اخلطرية: ) 

أهل السموات واألرض؟ إال من شاء اهلل؟ فإذا هم مخدوا، جاء ملك املوت إىل اجلبارة  

ل اهلل: وهو أعلم بمن  فيقول: يا رب: مات أهل السموات واألرض إال من شئت، فيقو 

بقي؟ فمن بقي؟ فيقول: يا رب: بقيت أنت احلي الذي ال متوت، وبقيت محلة عرشك،  

يل، وبقيت أنا؟ فيقول اهلل: ليمت جربيل وميكائيل، فينطق اهلل العرش  ئوبقي جربيل وميكا 

فيقول: يا رب يموت جربيل وميكائيل؟ فيقول: اسكت، فإن كتبت املوت عىل كل من كان  

عريش، فيموتان، ثم يأيت ملك املوت إىل اجلبار عز وجل فيقول: يا رب: قد مات   حتت

فيقول اهلل: فليمت محلة عريش فيموتون،   ، جربيل وميكائيل؟ وبقيت أنا ومحلة العرش

ويأمر اهلل العرش فيقبض الصور من إرسافيل ثم يأيت ملك املوت إىل اجلبار فيقول: يا رب  

هو أعلم بمن بقي، فمن بقي؟ فيقول يا رب: بقيت أنت  قد مات محلة عرشك فيقول: و

احلي الذي ال متوت وبقيت أنا، فيقول اهلل: أنت خلق من خلقي، خلقتك ملا رأيت فمت،  

فيموت، فإذا مل يبق إال اهلل الواحد القهار األحد الفرد الصمد، الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن  

لسموات واألرض كطي السجل للكتاب ثم  له كفوا أحد كان آخرا كام كان أوال، طوى ا 

دحاها ثم لفها ثالث مرات، وقال: أنا اجلبار ثالثا. ثم هتف بصوته: ملن امللك اليوم؟ ثالث  

 ( مرات فال جييبه أحد، فيقول لنفسه: هلل الواحد القهار

هذا هو املشهد األول، وهو ال حيتاج مني أي تعليق، فهو يمثل اهلل تعاىل بصورة  

لئة بالدنس.. وكأن  اهلل تعاىل أمات كل يشء، لريدد بصوته ـ كام ـ يذكر احلديث:  َتسيمية ممت
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 ( ملن امللك اليوم؟ ثالث مرات فال جييبه أحد، فيقول لنفسه: هلل الواحد القهار)

ومن املشاهد التفصيلية الواردة يف احلديث، والتي تدل عىل ذلك احلس اليهودي  

دل األرض غري األرض والسموات، فيبسطها،  ويباملغرم بالتفاصيل هذا املشهد: )

ويسطحها، ويمدها مد األديم العكاظي، ال ترى فيها عوجا وال أمتا، ثم يزجر اهلل اخللق  

زجرة، فإذا هم يف مثل ما كانوا فيه يف األوىل، من كان يف بطنها كان يف بطنها، ومن كان عىل  

ثم يأمر اهلل السامء أن    ، حتت العرشظهرها كان عىل ظهرها، ثم ينزل اهلل عليكم من ماء من  

متطر فتمطر أربعني يوما، حتى يكون املاء فوقهم اثني عرش ذراعا، ثم يأمر اهلل األجساد أن  

إذا تكاملت أجسادهم، فكانت كام كانت، قال اهلل: ليحيي    تنبت، فتنبت كنبات البقل، حتى

ا تتوهج أرواح املسلمني نورا،  جربيل وميكائيل، فيحييان، ثم يدعو اهلل باألرواح، فيؤتى هب

واألخرى ظلمة، فيقبضها مجيعا، ثم يلقيها يف الصور، ثم يأمر اهلل إرسافيل أن ينفخ نفخة  

البعث، فينفخ نفخة البعث، فتخرج األرواح كأهنا النحل قد مألت ما بني السامء واألرض  

يف األرض إىل   فيقول اهلل: )وعزيت وجاليل، لريجعن كل روح إىل جسده، فتدخل األرواح

األجساد، فتدخل يف اخلياشيم، ثم متيش يف األجساد ميش السم يف اللديغ ثم تنشق األرض  

حفاة،  .. عنكم، وأنا أول من تنشق عنه األرض، فتخرجون منها رساعا إىل ربكم تنسلون

 ( عراة، غلفا غرال 

عن  وهذا املشهد اململوء بالتفاصيل يذكرنا بروايات كعب األحبار التي تتحدث 

سفينة نوح عليه السالم، وطوهلا وعرضها، ومن ركب فيها من البرش واحليوانات ونحو  

 ذلك. 

ويذكرنا قبله بنهي اهلل تعاىل عن البحث عن تفاصيل األشياء التي ال هيم كثريا معرفة  

  ﴾ ِهْم ِمنُْهْم َأَحًداَفاَل مُتَاِر فِيِهْم إاِلَّ ِمَراًء َظاِهًرا َواَل َتْسَتْفِت فِي﴿كام قال تعاىل:  ،تفاصيلها 

 [ 22]الكهف:  
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ومن املشاهد الواردة يف احلديث، والتي ختالف التصوير القرآن ألحداث اليوم  

ثم تقفون موقفا واحدا، مقدار سبعني عاما ال ينظر إليكم، وال يقىض  اآلخر هذا املشهد: ) 

بينكم، فتبكون حتى تنقطع الدموع، ثم تدمعون دماء وتعرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن  

يلجمكم، أو يبلغ األذقان، فتضجون، وتقولون: من يشفع لنا إىل ربنا ليقيض بيننا؟  

 بيده ونفخ فيه من روحه، وكلمه قبال،  فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه اهلل

فيأتون آدم، فيطلبون إليه ذلك، فيأبى، فيقول: ما أنا صاحب ذلك، ثم يسعون لألنبياء نبيا  

حتى تأتون، فأنطلق، حتى آيت الفحص،    : نبيا، كلام جاءوا نبيا أبى عليهم.قال رسول اهلل  

قال: موضع قدام العرش حتى  فأخر ساجدا. قال أبو هريرة: يا رسول اهلل: ما الفحص 

فأقول: نعم لبيك يا رب،  ،  يبعث اهلل إيل ملكا، فيأخذ بعضدي، فريفعني، فيقول يل: يا حممد

فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة، فشفعني يف خلقك،   -وهو أعلم -فيقول ما شأنك؟ 

 ( فاقض بينهم، فيقول شفعتك، أنا آتيكم، فأقيض بينكم 

ي جيعل اخللق مجيعا مؤمنهم وكافرهم يستوون يف  فهذا املشهد التجسيمي، والذ 

ذلك املوقف والتأمل فيه ملدة سبعني سنة يتناىف مع ما ورد يف النصوص املقدسة من اختالف  

إَِذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة  ﴿مواقف الناس يف القيامة، كام قال تعاىل، وهو يصور نفس ذلك املشهد:  

ا )3( َخافَِضٌة َرافَِعٌة )2( َليَْس لَِوْقَعتَِها َكاِذَبٌة ) 1) ِت اأْلَْرُض َرجًّ َباُل  4( إَِذا ُرجَّ ِت اجْلِ ( َوُبسَّ

ا )  ( َفَأْصَحاُب املَْْيَمنَِة َما َأْصَحاُب املَْْيَمنَِة  7( َوُكنُْتْم َأْزَواًجا َثاَلَثًة )6( َفَكاَنْت َهَباًء ُمنَْبثًّا ) 5َبسًّ

ابُِقوَن ) 9اُب املَْْشَأَمِة )( َوَأْصَحاُب املَْْشَأَمِة َما َأْصحَ 8) ابُِقوَن السَّ ُبوَن  10( َوالسَّ ( ُأوَلئَِك املَُْقرَّ

 [ 11  -  1]الواقعة:  ﴾ (11)

ن اختالفا شديدا يف ذلك  وخمتلف يوم القيامة فقد أخربت اآليات الكريمة أن الناس 

واه أبو  املوقف، وأن من صفات القيامة أهنا خافضة رافعة.. وذلك ال يستوي أبدا مع ما ر

 هريرة. 
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ويتناىف كذلك مع هذا  املشهد القرآن الذي صور النفخ يف الصور، وما حيصل بعده،  

اَمَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض إِالَّ َمْن َشاَء اهللَُّ  ﴿فقد قال تعاىل:  وِر َفَصِعَق َمْن يِف السَّ َوُنِفَخ يِف الصُّ

َا َوُوِضَع اْلكَِتاُب  68َينُْظُروَن )ُثمَّ ُنِفَخ فِيِه ُأْخَرى َفإَِذا ُهْم ِقَياٌم  َقِت اأْلَْرُض بُِنوِر َرهبِّ ( َوَأرْشَ

 َوُقيِضَ َبْينَُهْم بِاحْلَقِّ َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن ) 
ِ
َهَداء َيْت ُكلُّ َنْفٍس َما  69َوِجيَء بِالنَّبِيِّنَي َوالشُّ ( َوُوفِّ

 [ 71  -  68زمر:  ]ال   ﴾(70َعِمَلْت َوُهَو َأْعَلُم باَِم َيْفَعُلوَن ) 

وبعدها أخرب اهلل تعاىل مبارشة عن القرار الذي يقر فيه كل شخص بحسب عمله،  

ِذيَن َكَفُروا إىَِل َجَهنََّم ُزَمًرا َحتَّى إَِذا َجاُءوَها ُفتَِحْت َأْبَواهُبَا َوَقاَل هَلُْم َخَزَنُتَها  ﴿فقال:   َوِسيَق الَّ

َن َعَليُْكْم آَياِت َربُِّكْم َوُينِْذُروَنُكْم لَِقاَء َيْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا َبىَل َوَلكِْن  َأمَلْ َيْأتُِكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيْتُلو

ْت َكلَِمُة اْلَعَذاِب َعىَل اْلَكافِِريَن ) ( ِقيَل اْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها َفبِْئَس  71َحقَّ

يَن )  ِ ُْم إِىَل اجْلَنَِّة ُزَمًرا َحتَّى إَِذا َجاُءوَها َوُفتَِحْت  ( َوِسيَق الَّ 72َمْثَوى املَُْتَكربِّ َقْوا َرهبَّ ِذيَن اتَّ

( َوَقاُلوا احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي  73َأْبَواهُبَا َوَقاَل هَلُْم َخَزَنُتَها َساَلٌم َعَلْيُكْم طِْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخالِِديَن ) 

ُأ ِمَن اجْلَنَِّة َحْيُث َنَشاُء َفنِْعَم َأْجُر اْلَعاِملنَِي ) َصَدَقنَا َوْعَدُه َوَأْوَرَثنَا اأْلَ  ]الزمر:    ﴾(74ْرَض َنَتَبوَّ

71  -  74 ] 

ومن املشاهد التجسيمية الواردة يف احلديث، والتي يتعلق هبا السلفية مع تنافيها التام  

رسول اهلل  ة إىل مع ما ورد يف القرآن الكريم من تنزيه اهلل، هذا املشهد الذي يرفعه أبو هرير

( :فأرجع فأقف مع الناس، فبينام نحن وقوف، إذا سمعنا حسا من  ، والذي يقول فيه

السامء شديدا، فينزل أهل السامء الدنيا مثل من يف األرض من اجلن واإلنس، حتى إذا دنوا  

من األرض، أرشقت األرض بنورهم، وأخذوا مصافهم، وقلنا هلم: أفيكم ربنا؟ قالوا: ال  

آت، ثم ينزلون عىل قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل اجلبار تبارك وتعاىل يف ظلل  وهو 

من الغامم واملالئكة، وحيمل عرشه يومئذ ثامنية، وهم اليوم أربعة، أقدامهم عىل ختوم  

األرض السفىل، واألرض والسموات إىل حجرهم والعرش عىل مناكبهم، هلم زجل من  
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واجلربوت، سبحان ذي امللك وامللكوت، سبحان  تسبيحهم، يقولون: سبحان ذي العزة 

احلي الذي ال يموت، سبحان الذي يميت اخلالئق وال يموت، فيضع اهلل كرسيه حيث شاء  

من أرضه، ثم هيتف بصوته، فيقول: يا معرش اجلن واإلنس، إن قد أنصت لكم من يوم  

نام هي أعاملكم،  خلقتكم إىل يومكم هذا، أسمع قولكم، وأرى أعاملكم، فأنصتوا إيل، فإ

وصحفكم، تقرأ عليكم، فمن وجد خريا فليحمد اهلل، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال  

 ( نفسه

فهذا املشهد يصور اهلل تعاىل راكبا يف الغامم، ثم جيلس عىل الكريس، وعىل األرض،  

ثم خياطب عباده بحرف وصوت.. وهي مجيعا مشاهد يغرم هبا السلفية، ألهنم ال  

 يؤمنوا بإله ليس كمثله يشء.   يستطيعون أن

ويف مشهد َتسيمي آخر يصور اهلل تعاىل بصورة قاض جالس عىل الكريس، ويبدأ  

 بخلقه واحدا واحدا عىل الرتتيب، وكأنه ال يستطيع احلكم بينهم مجيعا يف نفس الوقت. 

  فيميز اهلل الناس، وينادي األمم داعيا لكل أمة إىل يقول أبو هريرة يف هذا املشهد: )

فيقيض اهلل بني خلقه إال الثقلني، اإلنس واجلن، فيقيض  . .كتاهبا، واألمم جاثية من اهلول 

بني الوحوش والبهائم، حتى إنه ليقيد اجلامء من ذات القرن، فإذا فرغ اهلل من ذلك، فلم  

نِي ُكنُْت  َيُقوُل اْلَكافُِر َياَلْيتَ ﴿تبق تبعة عند واحدة ألخرى، قال اهلل هلا: كون ترابا، فعند ذلك  

 ( [ 40]النبأ:   ﴾ُتَراًبا 

وهذا مشهد غريب، وال يتناسب مع عدالة اهلل.. فاهلل تعاىل أعدل وأرحم وأكرم من  

أن حيول احليوانات إىل تراب، ألنه بذلك ينزهلا عن مرتبتها التي كانت عليها من غري ذنب  

معان الربوبية النامء  ارتكبته.. واهلل أرحم من أن يفعل ذلك، كيف وهو رب العاملني.. فمن  

والرفعة والربكة.. أي أنه سبحانه وتعاىل ينقل األشياء من حالة أسوأ إىل حالة أحسن.. إال  

 ملن ريض لنفسه أن ينحدر وينزل، وذلك ال يكون يف احليوانات التي مل يكلفها اهلل تعاىل. 
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واحلساب،  ويف مشهد َتسيمي آخر، يصور أبو هريرة مشهدا من مشاهد القضاء 

ثم يقيض اهلل بني العباد، فيكون أول ما يقىض فيه الدماء، فيأيت كل قتيل يف سبيل  فيقول: )

اهلل، ويأمر اهلل من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه، فيقول: يا رب فيم قتلني هذا؟ فيقول  

دقت،  اهلل تعاىل وهو أعلم: فيم قتلته؟ فيقول: قتلته يا رب لتكون العزة لك، فيقول اهلل: ص

فيجعل اهلل وجهه مثل نور السموات، ثم تسبقه املالئكة إىل اجلنة، ثم يأيت كل من كان يقتل  

عىل غري ذلك ويأمر من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه، فيقول: يا رب فيم قتلني هذا؟  

فيقول اهلل وهو أعلم: فيم قتلته؟ فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة يل، فيقول اهلل: تعست،  

ا تبقى نفس قتلها قاتل إال قتل هبا، وال مظلمة إال أخذ هبا، وكان يف مشيئة اهلل إن شاء  ثم م

 ( عذبه، وإن شاء رمحه

وهذا مشهد ال يشوه أحداث اليوم اآلخر فقط، بل يشوه قيم الدين أيضا، ألنه يربر  

اهلل أمر بسفك  تلك اجلرائم التي كانت متارس بأن املراد منها هو أن تكون العزة هلل.. وكأن 

 الدماء لتعود العزة إليه.. 

واحلديث بعد ذلك يصور أن أولئك املجرمني القتلة الذي توعدهم اهلل تعاىل  

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا  ﴿بالعذاب املخلد يف اآلخر، كام قال تعاىل:  َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

 [ 93]النساء:   ﴾َعنَُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعظِياًم فِيَها َوَغِضَب اهللَُّ َعَلْيِه َولَ 

مشيئة اهلل إن  )يف  يصور احلديث هؤالء بصورة أصحاب اجلرائم البسيطة الذين  هم  

(، وكأن تلك القوانني اإلهلية الواردة يف القرآن الكريم لغو وال  شاء عذبه، وإن شاء رمحه 

 قيمة هلا. 

التي تتناقض مع عدالة اهلل وحكمته يف خلقه،  ومن هنا نشأت تلك املقولة اخلطرية 

[، وكأن كل تلك  جواز تعذيب املطيع ودخوله النار، وثواب العايص ودخوله اجلنةوهي ]

القوانني التي وضعها اهلل يف كتابه ملن يدخل اجلنة والنار، والرشوط املرتبطة هبام لغو ال قيمة  
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 هلا.

ريرة هذا املشهد الغريب املمتلئ  ومن مشاهد القيامة التي وردت يف حديث أيب ه

ثم يقيض اهلل بني من بقي من خلقه، حتى ال تبقى مظلمة ألحد عند أحد إال  بالتجسيم: ) 

أخذها اهلل للمظلوم من الظامل، حتى إنه ليكلف شائب اللبن باملاء أن خيلص اللبن من املاء،  

حق كل قوم بآهلتهم  فإذا فرغ اهلل من ذلك، نادى مناد يسمع اخلالئق كلهم، فقال: ليل

وماكانوا يعبدون من دون اهلل، فال يبقى أحد عبد من دون اهلل شيئا إال مثلت له اهليئة بني  

يديه، فيجعل يومئذ ملك من املالئكة عىل صورة عزير، وجيعل ملك من املالئكة عىل صورة  

إذا مل يبق إال  ف. . عيسى، فيتبع هذا اليهود، ويتبع هذا النصارى ثم قادهتم آهلتهم إىل النار

ذهب الناس   املؤمنون، فيهم املنافقون، جاءهم اهلل فيام شاء من هيئة، فقال: يا أهيا الناس،

فاحلقوا بآهلتكم، وما كنتم تعبدون، فيقولون: واهلل ما لنا إال اهلل، ما كنا نعبد غريه، فينرصف  

هيا الناس، ذهب  فيمكث ما شاء اهلل أن يمكث، ثم يأتيهم فيقول: يا أ -وهو اهلل  -عنهم

الناس، فاحلقوا بآهلتكم، وما كنتم تعبدون، فيقولون: واهلل ما لنا إال اهلل، وما كنا نعبد غريه،  

فيكشف عن ساقه، ويتجىل هلم من عظمته ما يعرفون به أنه رهبم، فيخرون سجدا عىل  

 هلم  البقر، ثم يأذن اهلل وخير كل منافق عىل قفاه، وجيعل اهلل أصالهبم كصيايص ،وجوههم

 ( فريفعون رؤوسهم 

وهذا يدلنا عىل مبلغ التجسيم الذي ترسب من اليهودية إىل اإلسالم، بل حتول إىل  

، تتحدث عن اهلل كحديثها عن أي ملك من امللوك، أو كائن  أحاديث مرفوعة لرسول اهلل  

 من الكائنات. 

أنه ساكن  ومن مشاهد القيامة يف احلديث هذا املشهد التجسيمي الذي يصور اهلل، وك

فإذا دخلت اجلنة فنظرت إىل ريب عز وجل خررت له ساجدا، فيأذن اهلل  من سكان اجلنة: )

يل من محده وجمده بيشء ما أذن به ألحد من خلقه، ثم يقول يل اهلل: ارفع رأسك يا حممد  
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وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا رب،    ، واشفع تشفع، وسل تعط، فإذا رفعت رأيس قال اهلل

لشفاعة فشفعني يف أهل اجلنة، يدخلون اجلنة، فيقول اهلل عز وجل: قد شفعتك،  وعدتني ا

 ( وأذنت هلم يف دخول اجلنة

ثم أخذ أبو هريرة يصف اجلنة بمثل تلك األوصاف التي نسمعها من اخلطباء  

فيدخل  السلفيني، والتي ختالف املنهج القرآن يف وصف اجلنة ونعيمها، فقد ورد فيه قوله: )

هم عىل اثنتني وسبعني زوجة كام ينشئهن اهلل، واثنتني آدميتني، هلام فضل عىل  كل رجل من

من شاء اهلل بعبادهتام اهلل يف الدنيا، يدخل عىل األوىل منهام يف غرفة من ياقوتة، عىل رسيرمن  

ذهب مكلل باللؤلؤ، له سبعون درجة من سندس واستربق، ويضع يده بني كتفيها، ثم ينظر  

ء ثياهبا من جلدها وحلمها، وإنه لينظر إىل حلم ساقها، كام ينظر أحدكم  من صدرها ما ورا

إىل السلك يف قصبة الياقوتة، كبده هلا مرآة وكبدها له مرآة، فبينام هو عندها، ال يملها وال  

متله إذ نودي: إنا قد عرفنا أنك ال متل، وال متل، إال أن لك أزواجا غريها، فيخرج، فيأتيهن  

لام جاء واحدة قالت: واهلل ما يف اجلنة أحسن منك، وما يف اجلنة يشء أحب  واحدة واحدة، ك

 ( إيل منك

ثم يذكر مشهدا إرجائيا خطريا حيول من كل تلك التشديدات القرآنية لغوا ال قيمة  

)ثم يأذن اهلل يل يف الشفاعة، فال يبقى نبي  ـ:    هلا، فقد جاء فيه قوله ـ رافعا له إىل رسول اهلل  

إال شفع، فيقول اهلل: أخرجوا من وجدتم يف قلبه زنة الدينار إيامنا، فيخرج  وال شهيد 

أولئك، حتى ال يبقى منهم أحد، ثم يشفع اهلل فيقول أخرجوا من وجدتم يف قلبه إيامنا ثلثي  

دينار، ثم يقول: وثلث دينار، ثم يقول: قرياطا، ثم يقول: حبة من خردل، فيخرج أولئك  

وحتى ال يبقى يف النار من عمل هلل خريا قط، وحتى ال يبقى أحد  حتى ال يبقى منهم أحد، 

له شفاعة إال شفع، حتى إن إبليس ليتطاول ملا يرى من رمحة اهلل رجاء أن يشفع له، ثم يقول  

اهلل: بقيت أنا، وأنا أرحم الرامحني، فيدخل يده يف جهنم، فيخرج منها ما ال حيصيه غريه،  
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يقال له هنر احليوان، فينبتون كام تنبت احلبة يف محيل السيل،   كأهنم حب فيبثهم اهلل عىل هنر

مما ييل الشمس أخرض، ومما ييل الظل منها أصفر، فينبتون حتى يكونوا أمثال الدر، مكتوبا  

يف رقاهبم اجلهنميون عتقاء الرمحن عز وجل يعرفهم أهل اجلنة بذلك الكتاب، ما عملوا اهلل  

 ( خريا قط، فيبقون يف اجلنة

مشاهد من حديث أيب هريرة حول أحداث القيامة، ومن أحاديثه األخرى   هذه

يدخل أهل  ) : الغريبة والتي متيل إىل التفصيل هذا احلديث الذي رواه عن رسول اهلل 

اجلنة اجلنة جردا، مردا بيضا جعادا مكحلني أبناء ثالث وثالثني عىل خلق آدم طول ستني  

 ( ذراعا يف عرض سبعة أذرع 

كان طول  )إذا وهذا احلديث يتناقض مع ما دلت عليه احلفريات القديمة، ألنه 

ولكن مجاجم اإلنسان    ، اإلنسان ستني ذراعا يلزم أن يكون طول اجلمجمة أكثر من ذراعني

البدائي يف القرون األوىل التي تم كشفها والعثور عليها يف علم احلفريات مل تكن بينها وبني  

وحتى أنه مل يعثروا إىل هذا   ،رص احلايل اختالف كثري وتفاوت كبري مججمة اإلنسان يف الع

ومل حيصلوا عىل أي أثر يدل عىل وجود   ،التاريخ عىل أية مججمة تكون عىل حجم ذراعني

  (1) (إنسان ذي الستني ذراع

  ، إذا كان طول اإلنسان ستني ذراعا ويتناقض أيضا مع اخللقة السوية لإلنسان، ألنه )

ال سبعة  ، عضاؤه جيب أن يكون عرضه سبعة عرش ذراعا وسبع الذراعولكي تتناسب أ

ونصف   ألن العرض إذا كان سبعة أذرع جيب أن يكون طوله أربعة وعرشين ذراعا  .أذرع

وبناءا عىل  . .ألن عرض اإلنسان الطبيعي مع استواء خلقته بمقدار سبعي طوله  ،الذراع

نتصور أن آدم عليه السالم  أن    العتبار يمكننا فإذا أخذنا احلسابات األبو هريرية بنظر ا  ،هذا

وهذا االحتامل األخري   ، كان قبيح اهليكل وكريه املنظر أو أنه مل يكن خملوقا مستوي اخللقة
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ْنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويمٍ ﴿ :نقيض للنص القرآن املنزل يف قوله تعاىل ]التني:   ﴾ َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

4]) (1)  

رواها أبو هريرة يف وصف اجلنة، والتي كثريا ما نسمع اخلطباء    ومن األحاديث التي 

)قرص  يرددوهنا، مع أهنا تشوه اجلنة وتصورها عىل خالف الصورة القرآنية، هذا احلديث: 

يف اجلنة من لؤلؤة يف ذلك القرص سبعون دارا من ياقوتة محراء، يف كل دار سبعون بيتا من  

عىل كل فراش   ،عىل كل رسير سبعون فراشا  ،زمردة خرضاء، يف كل بيت سبعون رسيرا

عىل كل مائدة سبعون لونا، يف كل بيت   ، يف كل بيت سبعون مائدة ، امرأة من احلور العني

سبعون وصيفا ووصيفة فيعطي اهلل عز وجل املؤمن من القوة ما يأيت عليهن يف غداة  

  (2)واحدة(

لبهيمية هو الذي يستعمله  وهذا احلديث وأمثاله والذي يربط اجلنة فقط بالعوامل ا 

أولئك املجرمون للتحريض عىل اإلرهاب والعنف، والقيام بالعمليات االنتحارية  

اإلجرامية، لتالقيهم ـ حسب أوهامهم ـ هذه اهلدايا اإلهلية التي صورها هلم حديث أيب  

   هريرة.

 

 

 
 .169الشيخ حممد صادق النجمي ص  -أضواء عىل الصحيحني   (1)

 (1117/ 3العظمة أليب الشيخ األصبهان )  (2)



178 

 

 املالحم والفتن . و .سا ـ أحاديث أيب هريرة خام

، والتي حتتاج إىل  بو هريرة، ورفعها إىل رسول اهلل من األحاديث التي حتدث هبا أ 

 املزيد من التحقيق والنظر أحاديثه املتعلقة بالفتن واملالحم وما سيحصل آخر الزمان. 

، وحصول  ذلك أن هذا النوع من األحاديث يرتبط بجانب النبوة يف رسول اهلل 

يذهب بمصداقيته،  بالدرجة األوىل، و أي خطأ يف تلك النبوءات يمس رسول اهلل 

ولذلك كان التحري والتحقيق، أو عىل األقل وضع أحاديثه يف هذا اجلانب موضع شك،  

 أصال من األصول املهمة التي حتمى هبا النبوة من شبهات املشككني. 

وسنرضب أمثلة عىل أحاديثه املرتبطة هبذا اجلانب يف هذا املبحث، لنرى مدى  

 مصداقيتها.  

 تح القسطنطينية: أبو هريرة.. وأحاديث ف 

، وهي خترب عام سيحصل  من األحاديث التي حدث هبا أبو هريرة عن رسول اهلل 

 يف املستقبل ما يمكن تسميته أحاديث فتح القسطنطينية. 

قال: )ال تقوم الساعة حتى ينزل  أنه   رسول اهلل ومن تلك األحاديث ما رواه عن 

الروم باألعامق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من املدينة، من خيار أهل األرض يومئذ، فإذا  

تصافوا، قالت الروم: خلوا بيننا وبني الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول املسلمون: ال، واهلل  

ب اهلل عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم،  ال نخيل بينكم وبني إخواننا. فيقاتلوهنم، فينهزم ثلث ال يتو 

أفضل الشهداء عند اهلل، ويفتتح الثلث، ال يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينام هم  

يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن املسيح قد  

 هم يعدون  خلفكم يف أهليكم، فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشأم خرج، فبينام

للقتال، يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصالة، فينزل عيسى ابن مريم صىل اهلل عليه وسلم،  

فأمهم، فإذا رآه عدو اهلل ذاب كام يذوب امللح يف املاء، فلو تركه النذاب حتى هيلك، ولكن  
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  (1)  يقتله اهلل بيده، فريهيم دمه يف حربته(

ة بالدجال، بل جيعله عالمة من عالمات  فهذا احلديث الغريب يربط فتح القسطنطيني

 الساعة الكربى من خروج الدجال، ونزول املسيح.. وذلك مما مل حيصل يف الواقع التارخيي. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن احلديث يربر كل تلك السلوكات العدوانية التي مورست  

نطينية، فبينام  فيفتتحون قسطباسم الفتح مع أن اهلدف هو الغنائم، فقد ورد يف احلديث  ) 

(، ولست أدري كيف يتناسب اسم الفتح  هم يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون 

 مع اقتسام الغنائم، وهل الذي يقوم بإنقاذ الناس يستل ما يف جيوهبم. 

: )سمعتم بمدينة، جانب  أنه قال النبي ومن األحاديث املتعلقة هبذا ما رواه عن 

وجانب منها يف البحر؟ قالوا: نعم يا رسول اهلل، قال: ال تقوم الساعة حتى  منها يف الرب، 

يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق، فإذا جاؤوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسالح، ومل يرموا  

قال ثور بن يزيد: ال أعلمه   -بسهم، قالوا: ال إله إال اهلل، واهلل أكرب، فيسقط أحد جانبيها 

ثم يقولون الثانية: ال إله إال اهلل، واهلل أكرب، فيسقط جانبها اآلخر،    - لبحر  إال قال: الذي يف ا

ثم يقولون الثالثة: ال إله إال اهلل، واهلل أكرب، فيفرج فيدخلوهنا فيغنمون، فبينام هم يقتسمون  

 .(2) املغانم، إذ جاءهم الرصيخ، فقال: إن الدجال قد خرج، فيرتكون كل يشء ويرجعون

لذي رواه مسلم أيضا يتناقض مع احلديث السابق، وقد استفاد منه  وهذا احلديث ا

 املحدثون أن الروم أو األتراك من بني إسحاق، مع أن ذلك ال يدل عليه أي يشء. 

ومن عجائب احلديث أن هؤالء يفتحون هذه املدينة ذات اجليش القوي بدون  

 سالح، بل بأذكار يرددوهنا فقط. 

 م املغانم باعتبارها هدفا من األهداف الكربى..  واحلديث ال ينسى كسابقه اقتسا 

 
 قسطنطينية، ونزول عيسى ابن مريم.( يف الفتن، باب فتح 2897(رقم )8/175رواه مسلم يف صحيحه ) (1)

 (33: 18رواه مسلم يف الفتن )  (2)
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واحلديث يربط مثل سابقه فتح القسطنطينية بظهور الدجال.. ولست أدري هل ما  

حصل قبل قرون من فتح القسطنطينية وحتوهلا إىل عاصمة للخالفة اإلسالمية، وامتالئها  

 مني. باملساجد ليس فتحا، فإن كان كذلك فليس هناك أي أرض مفتوحة للمسل 

أن يتالعب بمعنى الفتح يف هذا احلديث،  أمحد شاكر وقد حاول السلفي الكبري 

)فتح القسطنطينية املبرش به يف احلديث سيكون يف مستقبل قريب أو بعيد يعلمه اهلل   فقال:

عز وجل، وهو الفتح الصحيح هلا حني يعود املسلمون إىل دينهم الذي أعرضوا عنه، وأما  

قبل عرصنا هذا فإنه كان متهيدا للفتح األعظم، ثم هي قد خرجت  فتح الرتك الذي كان 

بعد ذلك من أيدي املسلمني منذ أعلنت حكومتهم هناك أهنا حكومة غري إسالمية وغري  

وحكمت أمتها بأحكام القوانني الوثنية الكافرة،  ، نية وعاهدت الكفار أعداء اإلسالمدي

 )(1)برش به رسول اهلل وسيعود الفتح اإلسالمي هلا إن شاء اهلل كام 

وغريه أن  مسلم وحديثه هذا يتناقض مع ما ورد يف احلديث الصحيح الذي رواه 

قال: )تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهلل، ثم تغزون فارس فيفتحها اهلل، ثم تغزون    النبي  

  (2)(الروم فيفتحها اهلل، ثم تغزون الدجال فيفتحه اهلل 

جلزيرة العرب ولفارس وللقسطنطينية.. لكنهم يف سبيل  فقد ذكر فتحا واحدا 

 تصحيح أحاديث أيب هريرة، وعدم القبول بنقدها خيرتعون العجائب. 

 . وأحداث آخر الزمان الغريبة: . أبو هريرة 

من األحاديث التي رواها أبو هريرة، والتي يميل فيها إىل اإلغراب الذي يمأل  

ولسنا ندري ما مدى صحة ذلك.. ولكنا   .. مستمعيه دهشة ما حدث به عن املستقبل

 متأكدون أن الذي برزت منه كل تلك األغلوطات ال يمكن الثقة بام يقوله. 

 
 .حتقيق أمحد شاكر 2/  256حاشية عمدة التفسري  (1)

 مسلم وأمحد وابن ماجه وغريهم.  (2)
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والكثري منها لألسف يردده اخلطباء، وحيفظه الناس، وكأنه حقائق مطلقة.. مع أن  

 الذي ذكر ذلك ال يمكن اعتباره من مصادر احلقائق املطلقة. 

قال: )ال تقوم الساعة حتى يمر  أنه   رسول اهلل عن ومن تلك األحاديث ما رواه 

 (1)  الرجل بقرب الرجل فيقول: يا ليتني مكانه(

ومثل هذا حصل يف كل األزمنة، ففيها مجيعا كان هناك من يتمنى املوت، بسبب  

نفسه هنى عن ذلك، كام ورد يف احلديث   اآلالم التي تصيبه يف احلياة، بل إن رسول اهلل 

ال يتمنني أحدكم املوت من رض أصابه، فإن  ) : أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل عن 

هم أحيني ما كانت احلياة خريا يل، وتوفني إذا كانت الوفاة خريا  كان ال بد فاعال، فليقل: الل

ال يتمنني أحدكم  )قال:    لوال أن رسول اهلل  (، وقد عقب أنس عىل هذا احلديث بقوله: )يل

 (2) (املوت، لتمنيته

وال ندري    رسول اهلل  ومن تلك األحاديث الغريبة التي حدث هبا أبو هريرة عن  

: )ال تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا ال تكن منه  ة مطلقة، قولهمعناها، وال نثق فيه ثق

 (3)  بيوت املدر، وال تكن منه إال بيوت الشعر(

قال: )ال تقوم الساعة حتى يكثر املال ويفيض، حتى    أن رسول اهلل  ومنها حكايته  

..  خيرج الرجل بزكاة ماله فال جيد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأهنارا

 (4)  وحتى يسري الراكب بني العراق ومكة، ال خياف إال ضالل الطريق(

 
 ( يف الفتن.2922يف اجلهاد، باب قتال اليهود، ومسلم رقم ) 75/  6رواه البخاري  (1)

 (2680ومسلم رقم ) ،108و 107/  10رواه البخاري  (2)

رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيًضا: نعيم بن محاد  :(7/331قال اهليثمى ) .(7554، رقم 2/262أمحد ) (3)

 (1812، رقم 2/646)

( وقال: صحيح عىل رشط مسلم. وصحح إسناده األرناؤوط يف ختريج مسند أمحد 8472، رقم 4/524احلاكم ) (4)

(14 /427.) 
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ا الرتك صغار  ال تقوم الساعة حتى تقاتلوأنه قال: ) ومنها حكايته عن رسو اهلل 

األعني محر الوجوه ذلف األنوف كأن وجوههم املجان املطرقة وال تقوم الساعة حتى  

تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر وليأتني عىل أحدكم زمان ألن يرانى أحب إليه من أن يكون له  

  (1) (مثل أهله وماله 

ود حتى يقول  ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليه قال: )  ومنها حكايته أن رسول اهلل  

 (2) احلجر وراءه اليهودى يا مسلم هذا هيودى ورائى فاقتله( 

ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من  )  قال:  ومنها حكايته أن رسول اهلل  

األعاجم محر الوجوه فطس األنوف صغار األعني كأن وجوههم املجان املطرقة نعاهلم  

 (3)  هريرة(الشعر )أمحد، والبخارى عن أبى 

أنه قال:   ومنها إخباره عن طلوع الشمس من مغرهبا، فقد روى عن رسول اهلل 

ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت من مغرهبا ورآها الناس آمنوا  )

ْ َتُكْن آَمنَْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت ﴿أمجعون فذلك حني  يِف إِياَمهِنَا  اَل َينَْفُع َنْفًسا إِياَمهُنَا مَل

ا  (4)([ 158]األنعام:  ﴾َخرْيً

 
، رقم 4/2233ومسلم ) ،(2770، رقم 3/1070والبخارى ) ،(37353، رقم 7/476أبى شيبة )رواه ابن  (1)

( وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 2215، رقم 4/497والرتمذى ) ،(4304، رقم 4/112وأبو داود ) ،(2912

 .(4096، رقم 2/1371)

 (2922، رقم 4/2239ومسلم ) ،(2768، رقم 3/1070رواه البخارى ) (2)

وأخرجه أيًضا: عبد الرزاق عن معمر ىف   .(3395، رقم 3/1315والبخارى ) ،(8223، رقم 319/ 2رواه أمحد ) (3)

( وقال: صحيح 8470، رقم 4/523واحلاكم ) ،(6743، رقم 15/144وابن حبان ) ،(20782، رقم 11/374اجلامع )

 عىل رشط الشيخني.

وأبو داود   ،(157، رقم  1/137ومسلم )  ،(4359رقم    ،4/1697والبخارى )  ،(7161، رقم  2/231رواه أمحد )  (4)

، رقم 6/343وأخرجه أيًضا: النسائى ىف الكربى ) .(4068، رقم 2/1352وابن ماجه ) ،(4312، رقم 4/115)

 (6838، رقم 15/252وابن حبان ) ،(11177
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ومثل هذا احلدث الكون العظيم يقتيض أدلة أقوى، وأسانيد أكثر، وال جيدي فيه  

أمثال أيب هريرة.. باإلضافة إىل أن احلديث مما يستدل به السلفية عىل أن الشمس تدور حول  

 األرض. 

ومن أحاديثه املرتبطة هبذا الباب، والتي أثارت جدال كبريا بني الرشاح حكايته أن  

ال تقوم الساعة حتى حيرس الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس  ): قال  رسول اهلل 

 (1) (عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، فيقول كل رجل منهم: لعيل أكون أنا أنجو 

ن حيرس عن كنز من ذهب فمن حرضه فال يأخذ منه  يوشك الفرات أ)و يف رواية 

 (2) (شيئا 

ال تذهب الدنيا حتى ينجيل فراتكم عن جزيرة من ذهب، فيقتتلون عليه،  ويف رواية )

 (3) (فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون

الذي حيرس فيه الفرات عن جبل  زمن ال بيان يف وقد اختلف رشاح احلديث كثريا 

نزول املسيح عليه السالم، ويف الزمن الذي يكثر فيه املال،  الذهب، وأكثرهم خصه بزمن 

 كام ذكر أبو هريرة. 

 ، املراد به البرتول.حرس الفرات عن الذهباملعارصين إىل أن معنى  ذهب بعض  وقد  

 وقد رد السلفية عىل هذا الوجه ردودا كثرية. 

والبرتول ليس بذهب  أن النص جاء فيه جبل من ذهب نصا ال حيتمل التأويل،  منها  

 عىل احلقيقة فإن الذهب هو املعدن املعروف. 

أخرب أن ماء النهر ينحرس عن جبل من ذهب، فرياه الناس،   أن النبي ومنها 

 
( باب 2894كتاب الفتن )برقم ( باب خروج النار، ومسلم يف 100/  8رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب الفتن ) (1)

 ال تقوم الساعة حتى حيرس الفرات عن جبل من ذهب

 (2572( والرتمذي )برقم 4313أبو داود )برقم  (2)

 ( بسند صحيح.216رواه حنبل بن إسحاق يف كتابه الفتن )ص  (3)
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 والنفط أو البرتول يستخرج من باطن األرض باآلالت من مسافات بعيدة.

خص الفرات هبذا دون غريه من البحار واألهنار، والنفط نراه   أن النبي ومنها 

 يستخرج من البحار كام يستخرج من األرض، ويف أماكن كثرية متعددة. 

أخرب أن الناس سيقتتلون عند هذا الكنز، ومل حيصل أهنم اقتتلوا   أن النبي ومنها 

ذا الكنز أن يأخذ  هنى من حرض ه عند خروج النفط من الفرات أو غريه، بل إن النبي 

 .(1)منه شيئا 

وإىل اآلن ال زالوا يبحثون يف معناه.. ولو أهنم كانوا صادقني مع أنفسهم، ومع ما  

أعطاهم اهلل من أموال، الشرتوا بعض األجهزة، أو الستعاروها، ليتأكدوا من ذلك، لعلهم  

   حيمون البرش من املجازر التي قد حتصل يف هنر الفرات بسبب ذهبه. 

 
 رد عىل هذا.( فقد ذكر الشيخ محود التوجيري وجوها كثرية لل186  185/  2انظر: إحتاف اجلامعة )  (1)
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 اجلاهلية . وقيم  .ـ أحاديث أيب هريرة سا  ساد 

ال تكتفي أحاديث أيب هريرة بتلك اجلوانب العقدية املحضة، والتي سامهت يف  

حتريف العقائد اإلسالمية، وتقريبها من األسطورة واخلرافة، بل ضمت إليها الكثري من  

احلياة، وسنن اهلل يف  لقوانني    املسلمنيالقيم اجلاهلية التي كان هلا إفرازاهتا اخلطرية عىل نظرة  

 األكوان واملجتمعات.. كام كان هلا إفرازاهتا اخلطرية عىل السلوك اإلسالمي. 

ومن بني أهم تلك القيم التي أشاعتها أحاديثه هذه القيم التي سنتعرض هلا يف هذا  

 املبحث عىل ضوء رواياته: 

 أبو هريرة.. وموازين اجلزاء: 

كريم، وبني الكثري من أحاديث أيب هريرة  عندما نقارن بني ما ورد يف القرآن ال

تصور حقيقة الدين،   عىل املرتبطة باجلزاء األخروي، نجد فوارق كبرية، هلا آثارها الكبرية 

 وحقيقة عدالة اهلل تعاىل.. باإلضافة إىل آثارها السلوكية بعد ذلك. 

اآلخرة توزن فيها  فالقرآن الكريم خيربنا يف آيات كثرية جدا أن  هناك موازين يف 

األعامل دقيقها وجليلها، بل يوزن فيها أصحاب األعامل أنفسهم، وأنه ال تتم رمحة عبد وال  

نجاته من النار، وال دخوله اجلنة إال بعد التحقق من وزن كل ذلك.. وإتاحة الفرصة له  

 للمناقشة واملناضلة عن نفسه.. وبعدها يتم اجلزاء. 

َوَنَضُع  ﴿كمة التي تفرس عىل ضوئها مجيع آي القرآن:يف اآلية املحكام قال تعاىل 

نَا هِبَا  املََْواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئًا َوإِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتيْ 

 ( 47)االنبياء:   ﴾َوَكَفى بِنَا َحاِسبِنيَ 

ْوا َأْعاَمهَلُْم ) ﴿ية: عند ذكر دقة املوازين اإلهل وقال (  6َيْوَمئٍِذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاًتا لرُِيَ

ا َيَرُه ) ٍة َخرْيً ا َيَرُه ) 7َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ٍة رَشًّ  (﴾ )الزلزلة(  8( َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
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حصاها اهلل تعاىل  تعتمد عىل األعامل التي أـ كام ورد يف القرآن الكريمـ   وهذه املوازين  

َيا ُبنَيَّ  ﴿البنه:  تعاىل يف موعظة لقامن قال كام عىل عباده، فلم يغادر صغرية وال كبرية، 

اَمَواِت َأْو يِف اأْلَْرِض َيْأِت هِبَ  َا إِْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن يِف َصْخَرٍة َأْو يِف السَّ ا اهللَُّ  إِهنَّ

 ( 16طِيٌف َخبرٌِي﴾ )لقامن:إِنَّ اهللََّ لَ 

َوُوِضَع  ﴿: وقد أخرب تعاىل عن مقالة املكلفني حني يبرصون دقة موازين اهلل، فقال

ِغرَيًة  اْلكَِتاُب َفرَتَى املُْْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي مِمَّا فِيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتنَا َماِل َهَذا اْلكَِتاِب ال ُيَغاِدُر َص 

 (  49 َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحارِضًا َوال َيْظلُِم َربَُّك َأَحدًا﴾ )الكهف: َوال َكبِرَيًة إِالَّ 

ولذلك فإن اإلنسان يرى يف القيامة كل ما كسبت يداه ابتداء من مثاقيل الذر، وهذا  

من العدل الذي جيعل املتهم مبرصا جلرائمه وذنوبه التي حياكم عىل أساسها، قال  

ًا َيَرُه﴾ )الزلزلة: َفَمْن يَ ﴿تعاىل: ٍة رَشّ ٍة َخرْيًا َيَرُه َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ  (  8ـ   7ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

وقد أخرب تعاىل أن ثقل هذه املوازين باألعامل الطيبة هو الكفيل بالنجاة، قال  

(،  8ئَِك ُهُم املُْْفلُِحوَن﴾ )ألعراف: َواْلَوْزُن َيْوَمئٍِذ احْلَقُّ َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزينُُه َفُأولَ ﴿تعاىل:

 (  102َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه َفُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحوَن﴾ )املؤمنون: ﴿وقال تعاىل:

وا  ﴿وبخالفه من خفت موازينه، قال تعاىل: ِذيَن َخرِسُ ْت َمَواِزيُنُه َفُأوَلئَِك الَّ َوَمْن َخفَّ

ْت َمَواِزيُنُه َفُأوَلئَِك  ﴿(، وقال تعاىل: 9نَا َيْظلُِموَن﴾ )ألعراف:َأْنُفَسُهْم باَِم َكاُنوا بِآياتِ  َوَمْن َخفَّ

وا َأْنُفَسُهْم يِف َجَهنََّم َخالُِدوَن﴾ )املؤمنون:  ِذيَن َخرِسُ  (  103الَّ

ومن مظاهر العدل اإلهلي التي ال يمكن وصفها أن اهلل تعاىل ال يزن األعامل فقط،  

ع  تفي بتقييم األعامل دون نظر إىل ما حييط هبا من مالبسات، فنقكام نفعل يف الدنيا حني نك

ـ بعدله ـ يزن العمل، وكل ما يرتبط بالعمل من   هلكن ، بذلك يف أخطاء كثرية وجور عظيم

 قريب أو من بعيد، وهلذ ورد التعبري عن امليزان يف القرآن الكريم بلفظ اجلمع. 
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وبخالف هذا نجد أحاديث أيب هريرة تتناقض متاما مع هذه املوازين، فهي إما متيل  

تعدية، وإما إىل الشدة  إىل الرمحة املحضة التي ال ترض معها أي سيئة متعدية كانت أوغري م 

 املحضة. 

 وسنعرض نامذج هنا عن كلتا الناحيتني املتناقضتني: 

دخلت امرأة النار يف  )، والذي يقول فيه: وأوهلا حديثه الذي رفعه إىل رسول اهلل 

 ( هرة: ربطتها، فلم تطعمها، ومل تدعها تأكل من خشاش األرض

وهو من األحاديث التي صححتها عائشة أليب هريرة، واعرتضت عىل طريقة إيراده  

علقمة، قال: كنا عند عائشة فدخل عليها أبو هريرة، فقالت: يا أبا هريرة،  هلا، فقد حدث 

فقال أبو هريرة:  ،  هلا ربطتها مل تطعمها ومل تسقها« إن امرأة عذبت يف هرة  )أنت الذي حتّدث:  

فقالت عائشة: أتدري ما كانت املرأة؟ قال: ال. قالت: إن املرأة   ،النبي سمعته منه، يعني 

مع ما فعلت كانت كافرة، إن املؤمن أكرم عىل اهلل من أن يعذبه يف هرة، فإذا حدثت عن  

ث رسول اهلل    (1) (فانظر كيف حتدِّ

ن  وهذا احلديث يرينا الفرق بني من يستخدم القرآن الكريم يف فهم احلديث، وبني م

 يكتفي بالرواية املجردة، حتى لو رضب هبا كل القيم القرآنية والعقلية وغريها. 

ويف مقابل هذا نجده يروي رواية أخرى، حتض عىل بعض أعامل اخلري، ولكنها يف  

 نفس الوقت تشجع عىل كثري من أعامل الرش. 

بينام كلب  )قال:  إىل رسول اهلل يرفعه ه عن ومسلم  البخاريواحلديث هو ما رواه 

يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إرسائيل فنزعت موقها فسقته،  

 
( عن أيب داود الطياليس به. وأورده 2/519(، ورواه أمحد يف »مسنده« )199أبو داود الطياليس يف »مسنده« )ص  (1)

(: رواه أمحد ورجاله 1/116الزركيش يف كتاب »اإلجابة فيام استدركنه عائشة عىل الصحابة«، قال اهليثمي يف »جممع الزوائد« )

 الشيخ شعيب األرنؤوط أثناء تعليقه عىل املسند: إسناده حسن.رجال الصحيح، وقال 



188 

 

  (1)(فغفر هلا به

فهذا احلديث يتناقض مع كل تلك النصوص التي ترتبط بموازين العدالة اإلهلية..  

وهنا مومسا.. وهي جريمة  فهذه املرأة، وإن أحسنت بسلوكها مع الكلب، لكنها أساءت بك

متعدية، وليست قارصة.. ولذلك فإن عدالة اهلل تعاىل تقتيض أن توقفها يف موقف احلساب،  

 لتزن حسناهتا وسيئاهتا مجيعا. 

باإلضافة إىل أن النصوص الكثرية تدل عىل وجوب التوبة من الكبائر، مع الرشوط  

رأة إرص ذلك كله.. فبمجرد سقيها الكثرية املرتبطة هبا.. وهذا احلديث يرفع عن هذه امل 

 للكلب ختلصت من كل ذنوهبا حتى املتعدية منها. 

وهذا احلديث لألسف ينترش بكثرة.. بل يستدل به الكثري من الفساق عىل فسقهم..  

بسيط.. متجاهلني كل تلك النصوص القرآنية التي تبني خطورة األمر..   ة وأن أمر اآلخر

َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم اآْلِزَفِة إِِذ اْلُقُلوُب َلَدى  ﴿كام قال تعاىل:وأن كل يشء سيوضع يف املوازين، 

َلْيَس  ﴿، وقال تعاىل: ( 18غافر:﴾ )احْلَنَاِجِر َكاظِِمنَي َما لِلظَّاملنَِِي ِمْن مَحِيٍم َوال َشِفيٍع ُيَطاعُ 

بِِه َوال جَيِْد َلُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ َولِّيًا َوال   بَِأَمانِيُِّكْم َوال َأَماِنِّ َأْهِل اْلكَِتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوءًا جُيْزَ 

ُقوا َيْومًا ال ََتِْزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئًا َوال ُيْقَبُل  ﴿، وقال تعاىل: (123النساء:﴾ )َنِصرياً  َواتَّ

ونَ  آيات القرآن  (، وغريها من  48البقرة: ﴾ )ِمنَْها َشَفاَعٌة َوال ُيْؤَخُذ ِمنَْها َعْدٌل َوال ُهْم ُينْرَصُ

 الكريم. 

قال: )أرسف رجٌل عىل نفسه،  أنه    هريرة، عن النبي  ومثله أو قريب منه ما رفعه أبو  

فلام حرضه املوُت أوىص بنيه فقال: إذا أنا مت، فأحرقون، ثم اسحقون، ثم اذُرون يف  

به به أحًدا،  قال: ففعلوا ذلك  الريح يف البحر، فواهلل لئن قَدر عيلَّ ريب ليعذبني عذاًبا ما عذَّ

به، فقال لألرض: أدِّي ما أخذِت، فإذا هو قائم، فقال له: ما محلَك عىل ما صنعَت؟ فقال:  

 
 (7/44( ومسلم )4/211( والبخاري )2/507رواه أمحد )  (1)
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  (1)فغفر له بذلك( -أو قال: خمافتك   -خشيُتك يا رب  

وهذا احلديث أكثر من الذي سبقه مناقضة ملوازين العدالة اإلهلية، فالرجل كام ورد  

أذنب الذنوب الكثرية، ثم عندما مات كان يعتقد يف عجز  يف احلديث أرسف عىل نفسه، أي  

 اهلل.. فمشكلته ليست فقط يف السلوك، وإنام يف االعتقاد أيضا.

ومع ذلك كله عطل احلديث كل موازين العدالة اإلهلية، وأخرب أنه غفر له من غري  

 ن له. أن حياسب عىل كل ذنوبه املتعدية والقارصة.. بل من غري حاجة ألي شفعاء يشفعو

وهذا احلديث من أحاديث اإلرجاء الكثرية التي صورت بساطة األمر يف اآلخرة،  

وأنه يكفي جمرد اخلشية أو اإليامن من غري سلوك.. وهو ما أشاعته الفئة الباغية، ومن تبعها،  

وهلذا يستدلون بخواتم أولئك الذين مألوا األرض خرابا، وسفكوا الدماء، ليصوروا أن  

 يبة، وأنه غفر هلم. هنايتهم كانت ط

هريرة نفسه يصور أن اهلل تعاىل أدخل النار ناسا مارسوا   با ويف مقابل ذلك نجد أ

الكثري من األعامل الصاحلة، مع عدم اإلخالص فيها من غري أن يزن أعامهلم.. ومن غري أن  

 ه. يعاملهم بمثل ما عامل به املرسف عىل نفسه، وكأن املرسف عىل نفسه كان خملصا يف إرساف

  ، أن اهلل تعاىل إذا كان يوم القيامة): أنه قال  رسول اهلل واحلديث هو ما رواه عن 

ورجل   ،فأول من يدعى رجل مجع القرآن :قال ،وكل أمة جاثية ،وأتى العباد ليقيض بينهم 

أمل أعلمك    : فيقول اهلل عز وجل للقارئ  ، ورجل كثري املال   ، قاتل يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل

كنت أقوم به   : قال ؟فامذا عملت فيام علمتك : قال ، بىل يا رب : قال ؟عىل رسويلما أنزلت 

ويقول اهلل   ،كذبت : وتقول املالئكة ، كذبت :فيقول اهلل عز وجل له  ، آناء الليل وآناء النهار

أمل   :فيقال له ،ويؤتى بصاحب املال ،فقد قيل ذلك ،فالن قارئ :بل أردت أن يقال :تعاىل

 
  .(2756، رقم 4/2110ومسلم ) ،(3294، رقم 3/1283والبخارى ) ،(7635، رقم 2/269رواه أمحد )  (1)

 ( 4255، رقم 2/1421وأخرجه أيًضا: ابن ماجه )
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  : فام عملت فيام آتيتك قال :بىل يا رب قال :قال  ،مل أدعك حتتاج إىل أحدأوسع عليك حتى 

  : ويقال  ، كذبت  :وتقول املالئكة له   ،كذبت   :فيقول اهلل تعاىل له  ،كنت أصل الرحم وأتصدق

فيقال    ،ويؤتى بالرجل الذي قتل يف سبيل اهلل  ، فقد قيل ذاك  ، فالن جواد  : بل أردت أن يقال

فيقول اهلل عز وجل    ، حتى قتلت  ، فقاتلت  ،رت باجلهاد يف سبيلكأم  :فيقول   ؟فيام قتلت  : له

وقد   ، فالن جريء :بل أردت أن يقال  : ويقول له ،كذبت : وتقول له املالئكة ،كذبت  :له

أولئك الثالثة أول خلق    ،يا أبا هريرة)فقال:    ،عىل ركبتي  قيل ذلك، ثم رضب رسول اهلل  

  (1)( اهلل تسعر هبم النار يوم القيامة

وهذا احلديث من األحاديث التي استخدمتها الفئة الباغية ملحاربة السابقني  

الصادقني من املؤمنني لتصور أهنم أول من تسعر هبم النار بدعوى أهنم مل يكونوا خملصني  

 يف أعامهلم. 

وهو ال يتناسب مع تلك النصوص الكثرية التي رواها أبو هريرة نفسه، والتي  

يشء.. ولكنها تضيق بمن مارس كل األعامل الصاحلة مع   جعلت رمحة اهلل تتسع لكل

 تقصريه يف اإلخالص فيها. 

)حرض ملك املوت  أنه قال:    ومن تلك األحاديث ما رواه أبو هريرة عن رسول اهلل  

عليه السالم رجال يموت فلم جيد فيه خريا، وشق عن قلبه فلم جيد فيه شيئا، ثم فك عن  

نكه يقول: ال إله إال اهلل، فغفر اهلل له بكلمة  حلييه فوجد طرف لسانه الصقا بح

   (2) اإلخالص(

نجد هذا احلديث الذي حيطم كل السنن والقوانني الضابطة ملغفرة اهلل وتوبته  ومثله 

 
، 1/579( وقال: حسن غريب. واحلاكم )2382، رقم 4/591والرتمذى ) ،(469، رقم 1/159ك )ابن املبار  (1)

 ،(2482، رقم 4/115وأخرجه أيًضا: ابن خزيمة ) .(12/13( وقال: صحيح اإلسناد. وابن جرير ىف تفسريه )1527رقم 

 (408، رقم 2/135وابن حبان )

 ( 10/98/1والضياء يف املختارة ) ،(2/97رواه الديلمي )  (2)
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:  فيام حيكي عن ربه عز وجل قال  ن النبي  عىل عباده، فقد ورد يف احلديث عن أيب هريرة ع

اغفره فقال ربه َأَعلَِم عبدى أن له ربا يغفر الذنب  إن عبدا أصاب ذنبا فقال يا رب أذنبت ف)

ويأخذ به غفرت لعبدى ثم مكث ما شاء اهلل ثم أصاب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا آخر فاغفر  

  (1)ىل قال َأَعلَِم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى فليعمل ما شاء(

.. وال يصح  مرتنيعمن استغفر اهلل  وهو حديث إرجائي خطري، ذلك أنه يرفع القلم  

أن يقال بأن ذلك خاص بالرجل، فموازين العدالة اإلهلية تطبق عىل اجلميع، وعىل حد  

 سواء. 

وهي خمالفة للواقع وللقرآن الكريم.. فام أكثر من يذنبون مئات املرات، ثم  

هؤالء    يستغفرون كل مرة، وقد يموتون بعدها، وهم مرسفون عىل أنفسهم.. فهل نطبق عىل 

 ؟حديث أيب هريرة يف أهنم غفر هلم كل يشء

وهكذا ينص القرآن الكريم عىل الرشوط الكثرية لقبول التوبة والتي هونت منها  

اٌر ملَِْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا ُثمَّ  ﴿أمثال هذه الروايات، فاهلل تعاىل يقول:  َوإِنِّ َلَغفَّ

ا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َفَعَسى َأْن َيُكوَن ِمَن  ﴿، ويقول: [82]طه:  ﴾اْهَتَدى َفَأمَّ

 [ 67]القصص:  ﴾ املُْْفلِِحنيَ 

وهذه اآلية وحدها كافية لبيان الفرق الكبري بني سنن اهلل يف املغفرة والتوبة كام  

 يعرضها القرآن الكريم، وكام تعرضها أحاديث أيب هريرة. 

 هريرة.. وسنن التواكل: أبو  

من القيم اخلطرية التي دخلت البيئة اإلسالمية بأسامء خمتلفة، وكان لبعض أحاديث  

أيب هريرة دورها فيها ما يمكن تسميته بالتواكل.. وهو مفهوم خاطئ للتوكل، يستدعي  

 
وابن   ،(2758، رقم 4/2112ومسلم ) ،(7068، رقم 6/2725والبخارى ) ،(9245رقم  2/405رواه أمحد )  (1)

 (20553، رقم 10/188وأخرجه أيًضا: البيهقى ) .(622، رقم 2/388حبان )
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 ترك العمل، وانتظار املدد الغيبي. 

من التواكل من حياة أيب هريرة،  وقد رأينا يف الفصل السابق بعض ما يسند هذا النوع  

حيث كان يظل يف املسجد، وينتظر معونات   ويف الفرتة التي صحب فيها رسول اهلل 

 الناس. 

وهو تشويه ليس لشخصه فقط، بسبب تركه العمل واالكتفاء بالسؤال، وإنام  

نفسه بتصويره طول وقته يف املسجد، ينتظر هو اآلخر معونات   لشخص رسول اهلل 

 الناس. 

، ويف تلك الفرتة احلرجة التي حرض فيها أبو هريرة  وهذا غري صحيح، فرسول اهلل  

إىل املدينة كان مشغوال بدعوة كل الدول املحيطة به إىل اإلسالم، وكان يرتب كل ما يلزم  

لفتح مكة املكرمة.. ثم حصل الفتح.. ثم جاءت بعدها غزوة حنني وتبورك.. ثم كان احلج  

تستدعي سريا ملسافات طويلة جدا.. ولست أدري كيف أغفل أبو   . وكلها كانت.األكرب

من أجل بطنه، وأن ذلك كان يف   هريرة كل ذلك حني زعم أنه كان مالزما لرسول اهلل 

 صفة املسجد. 

وإليكم بعض تلك األحاديث التي يقبلها السلفية، ويعتربوهنا من مناقب أيب هريرة،  

 م يكتفون بالرواية من دون إعامل عقوهلم بالدراية. وال يعرفون اخلفايا التي حتملها، ألهن

فجعلت    ، عيل ثالثة أيام مل أطعم، فجئت أريد الصفة  أتتفمن تلك الروايات قوله:  

سقط. فجعل الصبيان يقولون: جن أبو هريرة. قال: فجعلت أنادهيم وأقول: بل أنتم  

عتني من ثريد. فدعا عليها  أيت بقص املجانني، حتى انتهينا إىل الصفة. فوافقت رسول اهلل 

أهل الصفة وهم يأكلون منها، فجعلت أتطاول كي يدعون، حتى قام القوم وليس يف  

فصارت لقمة، فوضعه عىل   القصعة إال يشء يف نواحي القصعة. فجمعه رسول اهلل 
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 .(1)فوالذي نفيس بيده، ما زلت آكل منها حتى شبعت ،(كل، بسم اهلل )أصابعه فقال يل: 

 (2)(عىل ملء بطني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول اهلل ومنها قوله: )

وان كنت ألزمه   كثر أبو هريرة عىل رسول اهلل أإن الناس يقولون ): ومنها قوله 

بشبع بطني حتى ال أكل اخلمري وال ألبس وال خيدمني فالن وفالنة وكنت ألصق بطني  

هي معي كي ينقلب يب فيطعمني، وكان  باحلصباء من اجلوع، وكنت استقرئ الرجل اآلية 

 (3) ( ..خري الناس للمساكني جعفر بن أيب طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان يف بيته أ

واهلل إن كنت ألعتمد بكبدي عىل األرض  )  :ومنها قولهـ  يصف حادثة من احلوادثـ 

ريقهم  من اجلوع، وإن كنت ألشد احلجر عىل بطني من اجلوع. ولقد قعدت يوما عىل ط 

الذي خيرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب اهلل ما سألته إال ليستتبعني فلم  

فعرف ما يف وجهي وما يف نفيس، فقال: )أبا هريرة( قلت له:  ، يفعل، فمر أبو القاسم 

واستأذنت فأذن يل؛ فوجدت لبنا يف قدح. قال: )من أين    ، لبيك يا رسول اهلل، فقال: )احلق(

. قال: )أبا هر( قلت: لبيك يا رسول  - أو آل فالن    - ذا اللبن؟( فقالوا: أهداه لنا فالن  لكم ه

وأهل الصفة أضياف اإلسالم، مل   -قال:  .يل(  اهلل، قال: )إنطلق إىل أهل الصفة فأدعهم 

هدية أصاب منها وبعث إليهم منها، وإذا   يأووا إىل أهل وال مال، إذا جاءت رسول اهلل 

. قال: وأحزنني ذلك وكنت أرجو أن  - أرسل هبا إليهم ومل يصب منها جاءته الصدقة 

أصيب من اللبن رشبة أتقوى به بقية يومي وليلتي. وقلت: أنا الرسول، فإذا جاء القوم  

كنت أنا الذي أعطيهم؛ وقلت: ما يبقى يل من هذا اللبن؟ ومل يكن من طاعة اهلل وطاعة  

ستأذنوا، فأذن هلم، فأخذوا جمالسهم من البيت.  رسوله بد. فانطلقت فدعوهتم، فأقبلوا فا 

 
 (379/ 1رواه ابن حبان يف صحيحه، انظر: حياة الصحابة ) (1)

 رواه البخاري. (2)

 رواه البخاري. (3)
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ثم قال: )أبا هر، خذ فأعطهم( فأخذت القدح فجعلت أعطيهم، فيأخذ الرجل القدح  

فأخذ  ،  فيرشب حتى يروى ثم يرد القدح، حتى أتيت عىل آخرهم، ودفعت إىل رسول اهلل  

: )أبا هر( قلت:  رأسه ونظر إيل وتبسم وقال  القدح فوضعه يف يده بقي فيه فضلة ثم رفع 

فقلت؛ صدقت يا رسول اهلل، قال: )فاقعد  .لبيك رسول اهلل، قال: )بقيت أنا وأنت(

فرشبت؛ فام زال يقول يل: )إرشب(،    ،فارشب( قال: فقعدت فرشبت، ثم قال يل: )رشب(

  ، فأرشب حتى قلت: ال والذي بعثك باحلق، ما أجد له يف مسلكا قال: )ناولني القدح(

 .(1)دح فرشب من الفضلةفرددت إليه الق

وغريها من األحاديث التي تصطدم ـ كام ذكرنا سبقا ـ مع الكثري من النصوص  

املقدسة التي حتث عىل العمل، وخاصة فيمن كان حاله كحال أيب هريرة يف شبابه، وقوته،  

 وقدرته عىل العمل. 

حطب  )ألن يأخذ أحدكم أحبال، فيأخذ حزمة من :  وقد روى هو نفسه قوله 

  (2)فيبيع فيكّف اهللّ هبا وجهه خري من أن يسأل النّاس أعطي أم منع(

عن عوف بن مالك  يبايعونه عىل عدم السؤال، ف بل كان أصحاب رسول اهلل 

تسعة أو ثامنية أو سبعة، فقال: أال تبايعون رسول اهلل،    األشجعي قال: كنا عند رسول اهلل  

عناك يا رسول اهلل، ثم قال: أال تبايعون رسول اهلل،  وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد باي

فقلنا: قد بايعناك يا رسول اهلل، ثم قال: أال تبايعون رسول اهلل، قال: فبسطنا أيدينا وقلنا:  

قد بايعناك يا رسول اهلل فعالم نبايعك؟ قال: عىل أن تعبدوا اهلل وال ترشكوا به شيئًا،  

خفية وال تسألوا الناس شيئًا، فلقد رأيت بعض    والصلوات اخلمس، وتطيعوا، وأرس كلمة 

 
 البخاري؛ والرتمذي وقال: صحيح. (1)

 رواه البخاري. (2)



195 

 

 .(1)أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فام يسأل أحدًا يناوله إياه

ومن أحاديث أيب هريرة التي نشم منها رائحة الدعوة إىل التواكل تلك القصة الغريبة  

ض  كر رجال من بني إرسائيل، سأل بع)والتي قال فيها:  ،التي حدث هبا عن رسول اهلل 

بني إرسائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى باهلل شهيدا،  

قال: فائتني بالكفيل، قال: كفى باهلل كفيال، قال: صدقت، فدفعها إليه إىل أجل مسمى،  

فخرج يف البحر، فقىض حاجته، ثم التمس مركبا يركبه يقدم عليه لألجل الذي أجله، فلم  

فاختذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار، وصحيفة منه إىل صاحبه، ثم زجج  جيد مركبا،  

موضعها، ثم أتى هبا البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أن تسلفت فالنا ألف دينار، فسألني  

كفيال، فقلت: كفى باهلل كفيال، فريض بك، وسألني شهيدا، فقلت: كفى باهلل شهيدا، فريض  

با أبعث إليه الذي له، فلم أقدر، وإن استودعتكها، فرمى هبا  بك، وإن جهدت أن أجد مرك

يف البحر حتى وجلت فيه، ثم انرصف، وهو يف ذلك يلتمس مركبا خيرج إىل بلده، فخرج  

الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بامله، فإذا باخلشبة التي فيها املال، فأخذها  

لصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه، وأتى بألف دينار،  ألهله حطبا، فلام نرشها وجد املال وا

فقال: واهلل ما زلت جاهدا يف طلب مركب آلتيك باملك، فام وجدت مركبا قبل الذي جئت  

  (2) (به، قال: فإن اهلل قد أدى عنك الذي بعثته يف اخلشبة، فانرصف باأللف دينار راشدا

النصوص املقدسة من االهتامم باإلشهاد،  وأول ما يتناىف معه هذا احلديث ما ورد يف  

والدعوة إليه، وتوفري كل الضامنات التي ترتبط بحقوق الناس، بل إن أطول يف القرآن  

 الكريم ]آية الدين[ تدعو إىل هذا، وتدعو إىل الكتابة واإلشهاد، وبالصيغ املختلفة. 

 
 رواه مسلم  (1)

  348/    2(، وقد وصله أمحد يف املسند:   8/72و  258و   164و  156و   124/ 3و  2/159رواه البخاري تعليقا يف )   (2)

 . 349و
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دة اهلل وكفالته،  بينام هذا احلديث يتناقض معها يف هذا، بل يدعو إىل االكتفاء بشها 

وكأن الذي يشهد الناس ال يعلم بشهادة اهلل أو كفالته، أو ال يؤمن بذلك.. وهذا معنى  

مناقض للمراد القرآن.. بل هو مناقض أيضا للفطرة البرشية التي أبدعت الشهادة والكفالة  

 ونحومها لضامن احلفاظ عىل احلقوق. 

ارسه من حاول أبو هريرة أن  وهو أيضا يتناىف مع ذلك السلوك الساذج الذي م

يصوره بصورة األمني، وهو رمي املال يف البحر.. وهو سلوك حمرم، وغري جمد.. فاملؤمن  

مطالب بأن يعمل يف واقع احلياة وفق سنن اهلل، ال وفق هواه، وال وفق اخلوارق التي قد  

 يفتح اهلل هبا، وقد ال يفتح. 

د من يرجو أن يسلمها لصاحبها  ولذلك كان األجدى بذلك األمني أن يستودعه عن

إن عاد.. أو كان األجدى به أن ينتظر عودته، وقد ورد يف احلديث أنه عاد، أو أن يتصدق  

 هبا عنه يف حال عدم عودته. 

وهكذا فتحت هذه القصة الغريبة الباب واسعا نحو أمثال هذه السلوكات التي  

ق سنن اهلل، معاملة أخرى خارجة  تدعو إىل التعامل مع الواقع الذي كلفنا التعامل معه وف

 عن تلك السنن. 

 . ومكانة املرأة: . أبو هريرة 

من أخطر القيم التي تعرضت هلا أحاديث أبو هريرة، وكان هلا دورها الكبري يف  

حتريف الدين وتشوهيه وتشويه العدالة اإلهلية، أحاديثه املرتبطة باملرأة، واملخالفة متاما ملا  

 ها. ورد يف القرآن الكريم عن

فهو يف أحاديثه يشوه أولئك النسوة الذين ذكروا يف القرآن الكريم كنامذج للعقل أو  

 الدين ليصورهم بغري الصورة التي صورها هبم اهلل تعاىل. 

يقول عن ملكة سبأ التي ورد الثناء عىل   ففي احلديث الذي يرفعه إىل رسول اهلل 
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  (1)يعني ملكة سبأ( ، ا جنبا )كان أحد أبوهيعقلها وحكمتها يف القرآن الكريم:  

وهذا احلديث وأمثاله هو الذي تعلق به ابن تيمية والسلفية يف إمكانية حصول  

الزواج بني اإلنس واجلن، مع أن القرآن الكريم يذكر أن كال العاملني خمتلفني متاما عن  

  بعضهام، وأنه ال يمكن التواصل بينهام يف هذا اجلانب.. وأن كل عالقة اجلن باإلنس

 حمصورة  يف الوسوسة. 

ومن تلك األحاديث تشوهيه ملريم عليها السالم عن طريق هذا احلديث الذي ال  

عن اجلراد فقال: )إن مريم سألت رهبا تبارك    سئل رسول اهلل  معنى له، والذي يقول فيه:  

  (2)وتعاىل أن يطعمها حلام ليس فيه دم فأطعمها اجلراد(

لسالم التي قضت حياهتا يف عبادة اهلل، ويف أرقى  وهذا تشويه لشخصية مريم عليها ا

درجات الرقي الروحي، وهو كذلك تشويه للكرام اإلهلي الذي نص عليه قوله تعاىل يف  

ا ُكلَّاَم  ﴿حق مريم عليها السالم:  َلَها َزَكِريَّ ا بَِقُبوٍل َحَسٍن َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسنًا َوَكفَّ َ َفَتَقبََّلَها َرهبُّ

ا املِْْحَراَب َوَجَد ِعنَْدَها ِرْزًقا َقاَل َياَمْرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللَِّ   َدَخَل    َعَلْيَها َزَكِريَّ

 [ 37]آل عمران:   ﴾إِنَّ اهللََّ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب 

السالم، وانبهر له،  فهل يمكن أن يكون هذا الرزق العجيب الذي رآه زكريا عليه 

 جرادا؟ 

ومن تلك األحاديث التي تعرضت للنامذج الطاهرة التي ذكرها القرآن الكريم  

حديثه عن حواء أم البرش مجيعا، والتي وصفها باخليانة، وأن كل خيانة تقوم هبا امرأة يف  

 الدنيا لزوجها نتيجة خليانتها.

)لوال بنو إرسائيل،    أنه قال:  ونص احلديث كام حدث به أبو هريرة عن رسول اهلل  

 
 (1654/ 5العظمة أليب الشيخ األصبهان )  (1)

 (1795/ 5العظمة أليب الشيخ األصبهان )  (2)
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  (1) مل خيبث الطعام، ومل خينز اللحم، ولوال حواء مل ختن أنثى زوجها الدهر(

وقد كان هذا احلديث بشقيه مثار سخرية كبرية من لدن الكثري من احلداثيني  

ية جعلت منه مادة دسمة للتهكم من اإلسالم  وغريهم، بل حتى املواقع املسيحية والالدين

والسخرية منه، وسنرى نامذج عن مواقفهم من شقه األول يف املبحث األخري من هذا  

 الكتاب. 

أما شقه الثان املرتبط باملرأة، بل بحواء خصوصا، وخيانتها، وكون خيانتها سببا  

رآن الكريم من أن تكون سببا  خليانة النساء، فهو أعظم إساءة للمرأة وحلواء التي برأها الق

ْيَطاُن َقاَل  ﴿فيام حصل من األكل من الشجرة، فاهلل تعاىل قال يف ذلك:  َفَوْسَوَس إَِلْيِه الشَّ

( َفَأَكاَل ِمنَْها َفَبَدْت هَلاَُم َسْوآهُتُاَم َوَطِفَقا  120َياآَدُم َهْل َأُدلَُّك َعىَل َشَجَرِة اخْلُْلِد َوُمْلٍك اَل َيْبىَل ) 

ُه َفَغَوىخَيْ   [ 121،  120]طه:    ﴾ِصَفاِن َعَلْيِهاَم ِمْن َوَرِق اجْلَنَِّة َوَعىَص آَدُم َربَّ

فقد أخربت اآليتان الكريمتان عىل أن الوسوسة متت آلدم، وأنه هو الذي عىص  

باألكل من الشجرة، وأن حواء شاركته يف ذلك.. ومل يذكر القرآن الكريم أي دور حلواء يف  

كل من الشجرة عىل خالف ما نص عليه الكتاب املقدس، والذي تتلمذ عليه  إغراء آدم لأل

 . أبو هريرة أكثر من تلمذته عىل رسول اهلل 

وكانت احلية أحَيَل مجيع  )التكوين:  فر( من س7- 1ففي اإلصحاح الثالث ) 

أن   حيوانات الربية. فقالت للمرأة أحقًا قال اهلل ال تأكال من كل شجر اجلنة... فرأت املرأة 

الشجرة جيدة لألكل... فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت َرُجَلها... فقال آدم للرب:  

 ( ذكر أن اسمها حواء  ثماملرأة التي جعلتها معي هي التي أعطتني من الشجرة فأكلت... 

 
وأمحد   ،1092/  2 (1470)ومسلم رقم  ،1245/  3 (3218)ورقم  ،1212/  3 (3152)رواه البخاري رقم   (1)

/  9 (4169)وابن حبان يف صحيحه رقم  ،349/  2 (8581)ورقم  ،315/  2 (8155)ورقم  ،304/  2 (8019)رقم 

 . 143/  4 (3449)، وأبو نعيم يف املستخرج عىل صحيح مسلم رقم 143/  3  (4503 -4502)، وأبو عوانة رقم 477
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حممد  ومن الذين وقفوا بشدة يف وجه ذلك احلديث والتحريفات التي حيملها الشيخ  

ما خانت حواء  [، والذي قال فيه: ) السنة بني أهل الفقه وأهل احلديث] الغزايل يف كتابه

آدم، وال أغرته باألكل من الشجرة، هذا من أكاذيب التوراة! والقرآن رصيح وحاكم يف أن  

ولكنكم دون مستوى القرآن الكريم، وتنقلون من املرويات ما  آدم هو الذي عىص ربه! 

 ( يقف عقبة أمام سري الدعوة اإلسالمية

فيها  حممد سعيد حوى يف مقالة له يف جريدة الرأي األردنية، تناول هم الشيخ ومن

ومما جاء يف  لألحاديث الواردة يف الصحيحني، التي تعارض القرآن؛  كنموذج  هذا احلديث  

إن التوراة املحرفة هي التي تقرر أن سبب وقوع آدم يف  ل هذا احلديث: )بحثه قوله حو 

املعصية، حواء. ولقد جاء النص هنا موافقًا للتوراة مع ما يتضمن النص املنسوب لرسول  

اهلل من: أ. حتميل حواء املسؤولية. ب. إهنا هي سبب الغواية. ت. توريث اخلطيئة لذريتها.  

للتوراة؛ فالقرآن نجده إما حيّمل آدم املسؤولية ابتداء، أو   قومواف وكل هذا خمالف للقرآن 

حيملهام معًا، ونجد القرآن يبني أن سبب الغواية هو إبليس، وأن الوسوسة توجهت إىل آدم  

 ( . .وزوجه سواء بسواء، كام يبني القرآن أن التوبة حدثت ومتت وانتهى األمر 

قرآن تأبى أن حتمل حواء  إن كل حقائق ال ثم عقب عىل ذلك بقوله متسائال: )

رث لبناهتا. ولنا أن   مسؤولية الغواية أو اخليانة، أو إهنا هي سبب الغواية، أو أن ذلك موَّ

ث دون الذكور؟ تلك فكرة  نتساءل: ملاذا مل يورث آدم اخليانة إىل أبنائه الذكور؟ وملاذا اإلنا 

 ( التوراة

ي يشء طبيعي، وذلك  فهذا احلديث يثبت أن اخليانة يف النساء هوقال آخر: )

موروث غريزي من خالل األم األوىل حواء. واملفروض حسب احلديث أن ال تالم أية أنثى  

عىل فعل اخليانة، ألن ذلك هو من طبعها الذي جبلت عليه! والسؤال املطروح ما هي خيانة  

حواء؟ واجلواب التقليدي هو أهنا زّينت آلدم وشجعته عىل األكل من الشجرة التي هنى  
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هلل عن األكل منها. فعىل افرتاض صحة القصة أين فعل اخليانة يف املوضوع؟ إذا تّم األكل  ا

من الشجرة لكليهام. وآدم عندما استجاب هلا فذلك هلوى يف نفسه، وقد انقاد للفعل بإرادته  

 (1)(دون إجبار أو إكراه، فهو املسؤول األول واألخري وال عالقة هلا بذلك أبداً 

أوالً:  .  . يف هذا احلديث تتبني يف  وبراهني الكذب عىل رسول اهلل  ):  (2) وقال آخر

إن حواء مل تكن خائنة لزوجها يف يوم من األيام، وإنام هي رشيكة له يف الطاعة الدائمة، ويف  

املعصية الوحيدة التي اقرتفاها يف اجلنة. ومل تكن مسيطرة عىل آدم فحرضته عىل األكل من  

عترب آدم مسؤوالً قبلها وصاحب املسؤولية األوىل لقوله  الشجرة كام يقال، وإنام ي

تعاىل:)فعىص آدم ربه فغوى( ومل يقل فعصت حواء رهبا فغوت. وإن كان هذا ال يعفيها  

ألهنا رشيكة فقط وليست خائنة كام يقول هذا احلديث، الذي ال يمكن أن يصدر عن النبي  

 هو القّوام عليها كام هي سنة اهلل. بحال من األحوال. وإنام كان آدم من اللحظة األوىل   .

ثانيًا: إن خيانة الزوجات ألزواجهن مل تكن من نوٍع فعلته حواء مع آدم طوال حياهتا. وإنام  

تكون اخليانة الزوجية يف العقيدة أو الِعْرض أو املال. وأمهها خيانة العقيدة كام وصف اهلل  

أعلم الناس بتلك احلقيقة عن    امرأة نوح وامرأة لوط يف سورة التحريم. ورسول اهلل 

أنه وصف   ثالثًا: عجيب أن ينسب إىل النبي . حواء أم املؤمنني واملؤمنات من اآلدميني.

حواء بصفة اخلائنة األوىل، الرائدة يف خيانتها لكل اخلائنات، وكأنام أعطاها صفة أحط  

واألسوة السيئة هلاتني   وأدنى من صفة امرأة نوح وامرأة لوط، بل كأنه مّحلها وزر القيادة

مل يذكرها يف كتابه مع   -تبارك وتعاىل-اخلائنتني، وكل اخلائنات من النساء، مع أن اهلل 

اخلائنات؛ ألهنا مل ترتكب خيانة تذكر، وهلذا االعتبار، فإن للعقالء احلق أن يسألوا، ومن  

 
انظر مقاال يف املوضوع بعنوان: نحو منهجية للتعامل مع األحاديث املنتقدة يف الصحيحني حديث ]لوال حواء مل ختن    (1)

 زوجها نموذجًا[ نرش: جملة إسالمية املعرفة.أنثى 

 هو صالح أبو بكر يف كتابه األضواء القرآنية.  (2)
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هنا مل تأته ومل يقلها  تلك احلقيقة ما دامت مل تأته يف القرآن الكريم؟ واحلق أ أين جاءته 

 ( ألنه صاحب أعف لسان، وإنام هي اإلرسائيليات أعداؤه وأعداء دينه، وعلينا أن نرفضها 

أنه قال:   ومن األحاديث التي أساء هبا أبو هريرة للمرأة ما رواه عن رسول اهلل 

إن املرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك عىل طريقة، فإن استمتعت هبا استمتعت هبا  )

  (1) (يها عوج، وإن ذهبت تقيمها كرسهتا، وكرسها طالقها وف

ال تستقيم لك املرأة عىل خليقة واحدة، وإنام هي كالضلع، إن تقمها  )ويف رواية: 

 ( تكرسها، وإن ترتكها تستمتع هبا وفيها عوج

املرأة كالضلع، إن أقمتها كرسهتا، وإن استمتعت هبا استمتعت هبا وفيها  )ويف رواية:  

 ( عوج

حديث خطري ال يرمي املرأة فقط بالنقص، بل يرمي خالقية اهلل وإبداعه يف   وهذا

ْنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويمٍ ﴿كونه، فهو يناقض قوله تعاىل:   ، فاإلنسان [4]التني:    ﴾َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

 يف اآلية الكريمة يشمل الرجل واملرأة. 

مْحَِن ِمْن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبرَصَ َهْل َتَرى  َما َتَرى يِف  ﴿وهو يناقض قوله تعاىل:   َخْلِق الرَّ

َتنْيِ َينَْقلِْب إَِلْيَك اْلَبرَصُ َخاِسًئا َوُهَو َحِسريٌ 3ِمْن ُفُطوٍر )  ،  3]امللك:  ﴾( ُثمَّ اْرِجِع اْلَبرَصَ َكرَّ

 ، فليس يف خلق اهلل عوج وال تفاوت وال فطور. [4

َا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن  ﴿تعاىل: وهو يتناقض فوق ذلك مع قوله   َياَأهيُّ

ُقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءلُ  وَن بِِه  َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجااًل َكثِرًيا َونَِساًء َواتَّ

ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس  ﴿، وقوله: [ 1]النساء:  ﴾يًبا َواأْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرقِ 

   [189]األعراف:  ﴾َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنَْها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إَِلْيَها 

وغريها من اآليات الكريمة التي َتعل النساء شقائق الرجال، وال فرق بينهم  

 
 . .3637ومسلم  5184( والبخاري 9794) 2/449( وأمحد 1168رواه احلميدي )  (1)
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 وبينهن يف اإلنسانية. 

تح القول بأن املرأة مل ختلق أصالة، وإنام خلقت ألجل  بل إن هذا احلديث هو الذي ف

الرجل.. وأن دورها فقط إسعاد الرجل، وخدمته.. وهي بذلك ال ختتلف عن طعامه  

 ورشابه ولباسه.. وكل ذلك مناقض ملا ورد يف القرآن الكريم من احلديث عن املرأة. 

مرا  آ لو كنت  نه قال: ) أ   ومن أحاديثه عن املرأة، وحتقريه هلا حكايته عن رسول اهلل  

  (1) (أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها 

وهذا حديث خطري، وال يتناسب مع كرامة املرأة، وال مع وظائفها التي أخرب عنها  

 بسلوكه أحسن تصوير.  القرآن الكريم، والتي صورها رسول اهلل 

رد نعمة من النعم التي  وهو من األحاديث التي تعلق هبا من تصوروا أن املرأة جم 

 وفرها اهلل للرجل، كام وفر له الطعام والرشاب. 

يقطع الصالة  أنه قال: )  ومن أحاديثه عن املرأة، وحتقريه هلا حكايته عن رسول اهلل  

 (2)  (املرأة واحلامر والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل

عليه إنكارا شديدا،  وقد ذكرنا سابقا موقف عائشة من هذا احلديث، وكيف أنكرت  

  قد شبهتمونا باحلمري والكالب. واهلل لقد رأيت رسول اهلل ) : حيث ردت عليه بقوهلا 

فأكره أن أجلس فأوذي    ، فتبدو يل احلاجة  ، يصيل وإن عىل الرسير  بينه وبني القبلة مضطجعة

 (3)  (فأنسل من عند رجليه رسول اهلل 

معرتضة   قد رأيتني بني يدي رسول اهلل ل ،إن املرأة لدابة سوء)ويف رواية قالت: 

 (كاعرتاض اجلنازة وهو يصيل 

 
 (1853ابن ماجة ) (1)

 (511، رقم 1/365مسلم ) (2)

 . 2/60ومسلم   1/136والبخاري  ، 6/41رواه أمحد  (3)
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  والدابة، املرأة، يف الطرية )إنام: من قوله   ردت عليه ما رفعه إىل النبي مثل ذلك و

  يف  وشقة السامء، يف منها  شقة )فطارت: والدار( بغضب شديد، وصفه الراوي بقوله

، ولكن نبي  يقول كان هكذا ما  القاسم أيب عىل  القرآن أنزل والذي): ثم قالت األرض(، 

  قرأت  ثم   والدابة،  والدار  املرأة يف الطرية : يقولون  اجلاهلية هل أ كان )كان يقول:  اهلل 

َأَها إِ ﴿:  عائشة نَّ  َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يِف اأْلَْرِض َواَل يِف َأْنُفِسُكْم إِالَّ يِف كَِتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنرْبَ

 (1)  ([22]احلديد:   ﴾ َذلَِك َعىَل اهللَِّ َيِسريٌ 

هذه بعض النامذج عن روايات أيب هريرة التي تشكلت من خالهلا مواقف السلفية  

من املرأة، وعىل أساسها انحرف الدين انحرافا شديد يف مجيع جوانبه ابتداء من عدالة اهلل  

   تعاىل يف خلقه.

 
 . 6/246ويف  6/240ويف  6/150رواه أمحد:  (1)
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 واملغالطات العلمية .  . أيب هريرةـ أحاديث  سابعا  

ال ترتبط أحاديث أيب هريرة باحلقائق الدينية فقط، بل إهنا تضم إليها بعض احلقائق  

العلمية املرتبطة بالكون واحلياة ونحومها، والسلفية بناء عىل قوهلم بعصمة الراوي، والتي  

عليها بـ   عصمة الرواية، والتي حيتالونقوهلم بحيتالون عليها بلقب ]العدالة[، وبناء عىل 

حتى  روايات ترتبط باحلقائق الكونية، ما ذكره من ]الصحة واحلسن[، راحوا يقبلون كل 

 لو كشف العلم كوهنا مغالطات وأكاذيب وخرافات. 

ومدى حرص السلفيني عليها، حتى  وسأذكر هنا باختصار بعض النامذج عن ذلك،  

 .لو أثبت العلم خالفها 

 . وعلم الفلك: . أبو هريرة 

ت التي يستند إليها السلفية يف معارفهم الفلكية هذه الرواية التي رووها  من الروايا 

جالس وأصحابه، إذ أتى عليهم سحاب،   : بينام نبي اهلل ، والتي يقول فيها هريرة عن أيب 

: أتدرون ما هذه؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: هذه العنان، هذه روايا  فقال نبي اهلل 

األرض، يسوقها اهلل إىل قوم ال يشكرونه، وال يدعونه، ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟  

قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: فإهنا الرقيع: سقف حمفوظ، وموج مكفوف، ثم قال: هل  

هلل ورسوله أعلم، قال: بينكم وبينها مخسامئة عام، ثم قال:  تدرون ما بينكم وبينها؟ قالوا: ا

هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: فإن فوق ذلك سامءين، بعد ما  

بينهام مخسامئة سنة، ثم قال كذلك، حتى عد سبع سموات، ما بني كل سامءين ما بني السامء  

وا: اهلل ورسوله أعلم، قال: إن فوق ذلك  واألرض، ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال 

العرش، وبينه وبني السامء بعد ما بني السامءين، ثم قال: هل تدرون ما الذي حتتكم؟ قالوا:  

اهلل ورسوله أعلم، قال: إهنا األرض، ثم قال: هل تدرون ما حتت ذلك؟ قالوا: اهلل ورسوله  

ة سنة، حتى عد سبع أرضني، بني كل  أعلم، قال: إن حتتها أرضا أخرى، بينهام مسرية مخسامئ
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أرضني مسرية مخسامئة سنة، ثم قال: والذي نفس حممد بيده، لو أنكم دليتم بحبل إىل  

ُل َواآْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباطُِن َوُهَو بُِكلِّ  ﴿األرض السفىل، هلبط عىل اهلل، ثم قرأ:  ُهَو اأْلَوَّ

 َعلِيمٌ 
ٍ
ء   (1)([3]احلديد:  ﴾ يَشْ

، وقد تلقوها بالقبول  كعب األحبارواية قريبة من رواية أخرى رووها عن وهذه الر

)سألت أين ربنا،  :جوابا ملن سأله: أين ربنا؟ ـ كذلك، مثلام تلقوا رواية أيب هريرة، فقد قال 

وهو عىل العرش العظيم متكئ، واضع إحدى رجليه عىل األخرى، ومسافة هذه األرض  

األرض إىل األرض مسرية مخس مئة سنة، وكثافتها مخس  التي أنت عليها مخسامئة سنة ومن  

مئة سنة، حتى تّم سبع أرضني، ثم من األرض إىل السامء مسرية مخس مئة سنة، وكثافتها  

َتَكاُد  : ﴿إقرؤوا إن شئتم :  مخس مئة سنة، واهلل عىل العرم متكئ، ثم تفطر السموات.. ثم قال

اَمَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ    (2)[(5]الشورى:   ﴾السَّ

وبعض السلفية الذين ينتقدون رواية أيب هريرة، ال ينتقدوهنا ألجل ما ذكر فيها من  

معارف تتعلق بالكون، ألهنم يؤمنون بكل ذلك من خالل روايات أخرى تؤيدها، وإنام  

لداللته  ( ال  لو أنكم دليتم بحبل إىل األرض السفىل، هلبط عىل اهللينكرون منها هذا املقطع: ) 

 عىل التجسيم، وإنام ملنافاته للعلو الذي اعتربوه أصل أصول العقائد. 

  وهلذا حاولوا أن يربروا ذلك املقطع من احلديث بكل ما أوتوا من صنوف احليلة 

عند ذكره  حممد بن صالح العثيمني  لتوجيهه لينسجم مع العلو، ولعل آخرها ما ذكره الشيخ  

إنه صحيح   :ختلف العلامء يف تصحيحه، والذين قالوا هذا احلديث ا للحديث، فقد قال: )

إن معنى احلديث لو أدليتم بحبل لوقع عىل اهلل عز وجل ألن اهلل تعاىل حميط بكل   : يقولون

يشء، فكل يشء هو يف قبضة اهلل سبحانه وتعاىل وكل يشء فإنه ال يغيب عن اهلل تعاىل، حتى  

 
 (3298الرتمذي )و (،2/370رواه أمحد )  (1)

 (.501/ 21تفسري الطربي )    (2)
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وال  . .ن عز وجل كخردلة يف يد أحدنا إن الساموات السبع واألرضني السبع يف كف الرمح

يمكن بأي حال من األحوال أن يكون داال عىل أن اهلل سبحانه وتعاىل يف كل مكان، أو عىل  

أن اهلل تعاىل يف أسفل األرض السابعة فإن هذا ممتنع رشعا، وعقال، وفطرة، ألن علو اهلل  

  (1)(ع، والعقل، والفطرةواإلمجا  سبحانه وتعاىل قد دل عليه كتاب اهلل، وسنة رسوله 

إنام هو تقدير   ( لو أديل أحدكم بحبل هلبط عىل اهلل)  : قولهوقبله قال ابن تيمية: ) 

مفروض ؛ أي لو وقع اإلدالء لوقع عليه لكنه ال يمكن أن يديل أحد عىل اهلل شيئا ؛ ألنه  

ألخرى  عال بالذات وإذا أهبط يشء إىل جهة األرض وقف يف املركز ومل يصعد إىل اجلهة ا

إذا قدر أن العبد    :فهكذا ما ذكره السائل   .لكن بتقدير فرض اإلدالء يكون ما ذكر من اجلزاء

يقصده من تلك اجلهة كان هو سبحانه يسمع كالمه وكان متوجها إليه بقلبه لكن هذا مما  

متنع منه الفطرة ؛ ألن قصد اليشء القصد التام ينايف قصد ضده ؛ فكام أن اجلهة العليا بالذات  

ا هيبط إىل  تنايف اجلهة السفىل فكذلك قصد األعىل بالذات ينايف قصده من أسفل وكام أن م

فرتد اهلابط بعلوها كام أن   -ألهنا عالية  -جوف األرض يمتنع صعوده إىل تلك الناحية 

اجلهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل فال يصعد الثقيل إال برافع يرفعه يدافع  

ال   -وهو املركز  -به ما يف قوته من اهلبوط فكذلك ما هيبط من أعىل األرض إىل أسفلها 

 ( 2)(املركز     يصعد من هناك إىل ذلك الوجه إال برافع يرفعه يدافع به ما يف قوته من اهلبوط إىل 

إىل آخر كالمه، وهو يدل عىل الصورة املشوهة التي حيملوهنا عىل الكون وعن موقع  

)ومن علم أن األفالك مستديرة وأن املحيط  األرض فيه، والتي عرب عنها ابن تيمية بقوله: 

و السقف هو أعىل عليني وأن املركز الذي هو باطن ذلك وجوفه ـ وهو قعر األرض  الذي ه

 
 (.89/ 1)جمموع فتاوى ورسائل حممد بن صالح العثيمني      (1)

 (27الرسالة العرشية )ص:      (2)
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  (1)ـ هو سجني واسفل سافلني علم من مقابلة اهلل بني أعىل عليني وبني سجني(

وفوقها السموات السبع، وفوقها العرش،  . .فاألرض وفق هذه الرؤية هي املركز

 وفوقها اهلل سبحانه وتعاىل..  

وقد جعل  ري شارحا التصور الفلكي للكون وفق الرؤية السلفية: ) وقد قال التوجي

اهلل تبارك وتعاىل األرض مركزا ومستقرا لألثقال من مجيع جهاهتا. فلو سقط من السامء  

يشء ثقيل من أي جهة كانت ملا استقر إال يف األرض. وكذلك ما يسقط من األثقال مما بني  

اذبية لألثقال ينتهي إىل املركز يف جوف األرض  السامء واألرض فمقره األرض. وقانون اجل

  (2) (وسط األرض السابعة السفىل وهو 

فهذه  ـ: )بعد أن ساق عدة أحاديث يف إثبات سبع أرضني  قوله ـ  ابن كثري  ثم نقل عن  

األحاديث كاملتواترة يف إثبات سبع أرضني واملراد بذلك أن كل واحدة فوق األخرى والتي  

هل اهليئة حتى ينتهي األمر إىل السابعة وهي صامء ال جوف هلا ويف  حتتها يف وسطها عند أ

وسطها املركز وهي نقطة مقدرة متومهة وهو حمط األثقال إليه ينتهي ما هيبط من كل جانب  

 (3) (إذا مل يعاوقه مانع

إذا أهبط يشء إىل جهة األرض وقف يف املركز ومل يصعد  قوله: )ابن تيمية  ونقل عن  

(4)(األخرىإىل اجلهة 
ما هيبط من أعىل األرض إىل أسفلها وهو املركز ال يصعد  وقوله: ) ، 

،  (5) (ما يف قوته من اهلبوط إىل املركز من هناك إىل ذلك الوجه إال برافع يرفعه يدافع به 

أهل اهليئة يقولون لو أن األرض خمروقة إىل ناحية أرجلنا وألقي يف اخلرق يشء  وقوله: )

 
 [.197ـ 196/ 25جمموع الفتاوى ]      (1)

 (.59الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة )ص:      (2)

 (.59الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة )ص:      (3)

 (.59الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة )ص:      (4)

 (.59ص: الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة )     (5)
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لكان ينتهي إىل املركز حتى لو ألقي من تلك الناحية حجر آخر اللتقيا  ثقيل كاحلجر ونحوه  

مجيعا يف املركز ولو قدر أن إنسانني التقيا يف املركز بدل احلجرين اللتقت رجالمها ومل يكن  

(1)  (حتت صاحبه بل كالمها فوق املركز أحدمها 
 

 ول بتكفريه. وهلذا َتد املدرسة السلفية تشتد عىل من خيالف هذه الرؤية، بل تق

وملا ظهر أهل اهليئة  يقول التوجيري بعد نقله النقول الكثرية عن ابن تيمية وغريه: )

اجلديدة يف آخر القرن العارش من اهلجرة وما بعده وهم كوبرنيك البولون وهرشل  

اإلنكليزي وأتباعهام من فالسفة اإلفرنج أصحاب الرصد والزيج اجلديد أظهروا خالف  

سلمون فقالوا إن الشمس ساكنة ال تتحرك أصال وإهنا مركز العامل وأن  ما كان عليه امل

األرض والنجوم تدور عليها وقد قلدهم يف ذلك كثري من ضعفاء البصرية من العرصيني  

وهؤالء ينبغي أن يوضح  ،  إىل زماننا   فخالفوا ما كان عليه مجاعة املسلمني منذ زمن النبي  

هلم احلق الذي جاء به القرآن والسنة فمن أرص منهم بعد ذلك عىل املخالفة فهو كافر حالل  

الدم واملال ألنه قد عاند احلق عىل بصرية وأرص عىل تكذيب اهلل تعاىل وتكذيب رسوله  

)(2)  

ا حقائق  وهم مل يكتفوا باستنباط هذه احلقائق الفلكية من احلديث، بل ضموا إليه

أخرى ترتبط باألبعاد بني األفالك املختلفة، والتي ورد يف حديث أيب هريرة أهنا مخسامئة  

سنة، من غري حتديد هل هي بمسري األقدام، أم اإلبل، أم اخليل، أم غريها من وحدات  

 القياس. 

ومع أن هناك روايات أخرى ترتبط بتلك األبعاد ختتلف مع هذه الرواية، إال أهنم  

وا بذكائهم احلاد أن يوفقوا بينها مجيعا، وأن حيسبوا بدقة املسافة التي تبعد هبا  استطاع

 
 (.59الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة )ص:      (1)

 (.98الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة )ص:      (2)
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األرض عن كل سامء من السموات السبع، بل حسبوا املسافة التي تبعد هبا األرض عن  

 العرش نفسه. 

فقد قال ابن القيم يف حل ذلك اإلشكال الذي يعرض من ناحية االختالف يف  

  ،فإن املسافة خيتلف تقديرها بحسب اختالف السري الواقع فيها ..احلساب بني الروايات: )

فسري الربيد مثاًل يقطع بقدر سري ركاب اإلبل سبع مرات، وهذا معلوم بالواقع فام تسريه  

بالسبعني أراد    فحيث قدر النبي    ، اإلبل سريًا قاصدًا يف عرشين يومًا يقطعه الربيد يف ثالثة

حيث قدر باخلمسامئة أراد به السري الذي يعرفونه سري اإلبل  و  ،به السري الرسيع سري الربيد

  (1)(والركاب، فكل منهام يصدق اآلخر ويشهد بصحته 

وبناء عىل هذا فإن وحدة احلساب التي اعتمدها أبو هريرة يف حديثه هي سري اإلبل  

د  والركاب، كام ذكر ابن القيم.. ويمكن للرياضيني أن يعتمدوا ذلك، ليصلوا إىل التحدي

الدقيق وفق الوحدات التي نستعملها يف عرصنا احلارض، وخاصة يف علم الفلك الذي  

 استغنى عن مسرية اإلنسان ومسرية الراحلة بمسرية الضوء.. 

وحتى نرى الفوارق بني حساب حديث أيب هريرة للمسافة بني السموات  

  ذلك. واحلسابات الفلكية احلديثة نستعرض بعض ما قاله علامء الفلك احلديث يف

ألف كم، وحيتاج   384بعد ت القمرالقريب جارنا فقد ذكروا أن املسافة بيننا وبني 

 من القمر إىل األرض. فقط ليقطع كل هذه املسافة  الضوء إىل ثانية وثلث الثانية 

  8.3مليون كم تقريبًا، فإّن الضوء حيتاج إىل    150أّما الشمس التي تبعد عنا حوايل   

 دقيقة ليصل منها إىل األرض.  

  4.22أّما أقرب النجوم إلينا بعد الشمس وهي نجمة ألفا قنطورس فإهّنا تبعد عنا 

  9.46  سنة ضوئية، وحيث إّن السنة الضوئية )املسافة التي يقطعها الضوء يف سنة( تساوي

 
 .13/8حاشية ابن القيم      (1)
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مليون   40مليوم مليون كم. فهذا يعني أن أقرب النجوم إلينا بعد الشمس تبعد عنا نحو 

 مليون كم.  

أّما النجم القطبي الذي لطاملا استخدمه الناس لإلهتداء عن اجلهات، فإّنه يبعد عنا  

سنة حتى يصل إلينا منه، وهذا يساوي   433سنة ضوئية، أي أّن الضوء حيتاج إىل  433

 آالف مليوم مليون كم.   4نحو 

أّما أقرب جمرة إلينا وهي املرأة املسلسلة والتي يمكن رؤيتها بالعني املجردة من مكان  

  ،مليون سنة ضوئية  2.5مظلم كبقعة غبشاء بحجم أي نجمة أخرى تقريبًا فإهّنا تبعد عنا 

 مليون مليون مليون كم..   24أي نحو  

ـ يف الوقت الذي أكتب فيه هذه  أما أبعد جرم ساموي يمكن رؤيته بالعني املجردة 

ماليني سنة ضوئية، وما زال يف كوننا ما هو أبعد    3هي جمرة املثلث فإهنا تبعد عنا  الكلامتـ  ف

 من ذلك بكثري. 

وحتى ندرك جيدا مدى ضحالة العقل التي يتقبل مثل تلك الرواية وأخواهتا نذكر  

لنظامنا الشميس وجريانه يف حديقة ما، فإذا كان حجم  مصغرا ذكره الفلكيون نموذجا 

األرض بحجم كرة السلة، فإّن القمر سيكون بحجم كرة التنس األريض تقريبًا، وسنضع  

مرت من األرض )كرة السلة(. أّما الشمس فسيكون   7.4القمر )كرة التنس( عىل بعد 

كم من األرض )كرة السلة(. أّما نجم    2.8عد  مرتًا )حجم منزل( وستقع عىل ب  26قطرها  

ألف كم من األرض )كرة   177ألفا قنطورس )أقرب النجوم إلينا( فإّنه سيقع عىل بعد 

ة التي سنضع فيها نظامنا الشميس فسيكون  قالسلة(. أما جمرتنا درب التبانة وهي احلدي

 مليون مليون كم.   17.6طوهلا  

ة التي وضعها حديث أيب هريرة.. والتي َتعل  ولست أدري أين نضع األرقام اهلزيل

 الكون مجيعا بعرشه وبفرشه ال يتجاوز املجموعة الشمسية يف أحسن األحوال. 
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 : ا اجلغرافي و .  . أبو هريرة 

من العلوم التي اهتمت هبا أحاديث أيب هريرة، وكان هلا إبداعاهتا فيها، والتي حتتاج  

 اجلغرافية املهمة التي مل يكتشفها العامل بعد.  إىل املزيد من التحقيق والنظر بعض املعلومات

كلم اهلل عز وجل البحر الشامي  ):  أنه قال   رسول اهلل  ومنها ما رووه عنه يرفعه إىل  

فقال: يا بحر، أمل أخلقك فأحسنت خلقك، وأكثرت فيك من املاء؟ قال: بىل يا رب. قال:  

هيللون، ويكربون؟ قال:  كيف تصنع إذا محلت عليك عبادا يل يسبحون، وحيمدون، و

أغرقهم. قال: فإن جاعل بأسك يف نواحيك، وجاعلهم عىل يدي. قال: ثم كلم البحر  

أمل أخلقك، وأحسنت خلقك، وأكثرت فيك من املاء؟ قال: بىل يا   ،اهلندي فقال: يا بحر

رب. قال: فكيف تصنع إذا محلت عليك عبادا يل يسبحون وحيمدون، وهيللون،  

قال: أسبحك معهم، وأمحدك معهم، وأهللك معهم، وأكربك معهم، وأمحلهم  ويكربون؟  

  (1) (بني ظهري، وبطني. قال: فآتاه اهلل عز وجل احليل والصيد والطيب

وهذا احلديث باإلضافة إىل ما فيه من َتسيم، حيث ذكر أن اهلل تعاىل خص ركاب  

ن نواح علمية جغرافية نرتكها  البحر الشامي بأن حيملهم يف يده.. وباإلضافة إىل ما فيه م

للمختصني يف علوم البحار.. فإن فيه نواح عقدية ال تتناسب مع  ما ورد يف النصوص  

 املقدسة القطعية من طاعة كل يشء هلل، وائتامره بأوامره. 

فال البحر وال الريح وال أي يشء آخر يملك من أمر نفسه شيئا، بل هو مسري بيد اهلل  

َياَح ُبرْشًا َبنْيَ َيَدْي َرمْحَتِِه َحتَّى إَِذا  ﴿قال تعاىل: حيركه كيف يشاء، كام  َوُهَو الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ

َكَذلَِك ُنْخِرُج    َأَقلَّْت َسَحابًا ثَِقاالً ُسْقنَاُه لَِبَلٍد َميٍِّت َفَأْنَزْلنَا بِِه املَْاَء َفَأْخَرْجنَا بِِه ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت 

ُرونَ املَْْوَتى َلَعلَّكُ   ( 57)ألعراف:   ﴾ْم َتَذكَّ

َوَأْرَسْلنَا  ﴿ وبمثل ذلك جاء تعبري )َفَأْسَقْينَاُكُموُه( بدل تعبري )فرشبتم( يف قوله تعاىل:  

 
 (1412/ 4العظمة أليب الشيخ األصبهان )  (1)



212 

 

 َماًء َفَأْسَقْينَاُكُموُه َوَما َأْنُتْم َلُه بَِخاِزننِيَ 
ِ
اَمء َياَح َلَواِقَح َفَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ  ( 22)احلجر:  ﴾الرِّ

َواهللَُّ الَِّذي َأْرَسَل  ﴿وبمثل ذلك جاء تعبري )َفَأْحَيْينَا( بدل )حيت( يف قوله تعاىل: 

َياَح َفُتثرُِي َسَحابًا َفُسْقنَاُه إىَِل َبَلٍد َميٍِّت َفَأْحَيْينَا بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا َكَذلَِك النُُّش    ﴾ ورُ الرِّ

 ( 9)فاطر:

ىل: )قال اهلل تعاىل ما أنعمت عىل عبادي من نعمة  حاكيا عن ربه تعا  هكذا قال و

    (1)إال أصبح فريق منهم هبا كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب(

وهذا احلديث يصطدم متاما مع حديث أيب هريرة الذي يصور أن البحر هو الذي  

 اختار السلوك الذي يقوم به مع من يركب عليه..  

ا أبو هريرة هذا احلديث الذي رفعه إىل  ومن تلك األحاديث اجلغرافية التي رواه

، والذي ندعو املختصني من العلامء ليبحثوا عن هذه األرض الغريبة التي  رسول اهلل 

 هو الذي أخربه عنها. ذكرها أبو هريرة، بل ادعى أن رسول اهلل 

قال: )إن هلل تعاىل أرضا من وراء أرضكم هذه،   عن رسول اهلل ففي احلديث عنه 

يعني   قالوا: كان رسول اهلل  .رها، وبياضها مسرية شمسكم هذه أربعني يوما( بيضاء نو

مثل الدنيا أربعني مرة، فيها عباد هلل تعاىل، مل يعصوه طرفة عني. قالوا: يا رسول اهلل، أمن  

قالوا: يا رسول اهلل، أفمن ولد آدم   . املالئكة هم؟ قال: )ما يعلمون أن اهلل خلق املالئكة(

قالوا: يا رسول اهلل، أفمن ولد إبليس   .ا يعلمون أن اهلل عز وجل خلق آدم(هم؟ قال: )م

قالوا: يا رسول اهلل، فمن هم؟ قال:   . هم؟ قال: )ما يعلمون أن اهلل عز وجل خلق إبليس(

  (2) )هم قوم يقال هلم الروحانيون، خلقهم اهلل عز وجل من ضوء نوره(

ومن تلك األحاديث ما أخرب به عن أهنار اجلنة املوجودة عىل األرض، ومنها قوله:  

 
 رواه أمحد ومسلم والنسائي.  (1)

 (1440/ 4األصبهان )العظمة أليب الشيخ   (2)
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يقول: )إن النيل خيرج من اجلنة، ولو التمستم فيه حني يمج لوجدتم فيه   سمعت النبي 

  (1) من ورقها(

سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من  أنه قال: ) ومنها روايته عن رسول اهلل 

  (2)أهنار اجلنة(

ولست أدري ما هي وجوه االختالف بني أهنار األرض مجيعا، وبني هذه األهنار،  

ومل خصت هذه األهنار وحدها بكوهنا من أهنار اجلنة، مع العلم أن هناك أهنار أطيب  

وأعذب وأكثر ماء.. ومع العلم أن اهلل تعاىل يف القرآن الكريم ذكر البحار واألهنار، ومل  

ذا هو الفرق بني الطرح القرآن املقدس، والذي يتناسب مع  خيص أحدا منها بيشء.. وه

كل البيئات، وبني الطرح البرشي املدنس، والذي يفاضل بني بقاع األرض، بل حتى بني  

 أهنارها وبحارها.

سفر  وعندما نبحث عن مصدر هذا احلديث يف الكتاب املقدس، نجده بسهولة يف ]

وكان هنر خيرج من عدن ليسقي  ففيها: )  [، 14- 7اإلصحاح الثان، الفقرات  : التكوين

اسم الواحد فيشون وهو املحيط بجميع   -اجلنة ومن هناك ينقسم فيصري أربعة رؤوس 

واسم    - وذهب تلك األرض جيد هناك املقل وحجر اجلزع    - رض احلويلة حيث الذهب  أ

  واسم النهر الثالث حداقل وهو  -رض كوش أ وهو املحيط بجميع  ، النهر الثان جيحون

 ( والنهر الرابع الفرات ، اجلاري رشقي أشور

وهو يتناسب متاما مع التصورات اليهودية للجنة، والتي حترصها يف عامل الدنيا،  

 فامتالك الدنيا عندهم والتسلط عليها وعىل أهلها هي اجلنة. 

 مل اجلراثيم: ا . وع . أبو هريرة 

 
 (1420/ 4العظمة أليب الشيخ األصبهان )  (1)

 (2839، رقم 4/2183رواه مسلم )  (2)
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ائل والكتب، وتعاملوا  من األحاديث التي اهتم هبا السلفية كثريا، وألفوا فيها الرس

حديث الذباب املروي عن أيب هريرة، والذي  بقسوة مع كل من تعرض هلا بالنقد ما يسمونه  

 يروونه يف حمال كثرية منها املحال املتعلقة بالطب، كام فعل البخاري.

ومل يكتفوا ألجل إثباته بام تعودوا عليه من الرواية والدراية املرتبطة باحلديث، بل  

للعجب، ولعله ألول مرة ـ إىل ما يقوله علامء اجلراثيم، معتربين أن يف احلديث  راحوا ـ و

سبقا علميا كبريا، وهلذا ال نجد مقاال أو كتابا يتعرض هلذا احلديث إال ومعه صور علمية  

 حول الذبابة وجناحيها. 

ولست أدري كيف ختلوا عن مواقفهم السلبية من اإلعجاز العلمي، ومع القضايا  

القطعية التي ال شك فيها من أمثال مراحل اجلنني ونحوه.. وراحوا يقفون موقفا   العلمية

 إجيابيا، لكن ختونه الدقة العلمية. 

وقبل أن نناقش ما أوردوه حول احلديث نذكر نصه، مع بعض رواياته، وهو ما رواه  

إذا وقع الذباُب ىف رشاِب أحِدكم َفْلَيْغِمْسُه ثم لَِينِْزْعُه  )أنه قال:    أبو هريرة عن رسول اهلل  

 (1) (فإنَّ ىف أحِد جناحيه داًء وىف اآلخِر شفاءً 

 
باب إذا وقع الذباب يف رشاب أحدكم فليغمسه فإن يف إحدى جناحيه داء  -كتاب بدء اخللق  –رواه البخاري يف   (1)

(،  5445رقم ) 5/2180باب إذا وقع الذباب يف اإلناء  -كتاب الطب  -(، ويف 3142رقم ) 3/1206 -ويف األخرى شفاء

كتاب الفرع والعترية  -(، والنسائي يف 3844رقم ) 3/365باب يف الذباب يقع يف الطعام  -كتاب األطعمة  –وأبو داود يف 

 -باب الذباب يقع يف اإلناء  –كتاب الفرع والعترية    -(، ويف السنن الكربى4262رقم )  7/178-باب الذباب يقع يف اإلناء  –

(، والدارمي يف 3505رقم ) 2/1159 -باب يقع الذباب يف اإلناء  -كتاب األطعمة  –(، وابن ماجه يف 4588رقم ) 3/88

برقم  2/229(، واإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده 2039رقم ) 2/135 -باب الذباب يقع يف اإلناء  –كتاب األطعمة  –

باب ذكر الدليل عىل أن سقوط الذباب يف املاء ال ينجسه وفيه ما دل  -كتاب الوضوء  -(، وابن خزيمة يف صحيحه 7141)

باب املياه ذكر ما يعمل  -كتاب الطهارة  -(، وابن حبان يف صحيحه 105برقم      ) 56/ 1 -عىل أنه ال نجاسة يف األحياء 

باب آداب األكل ذكر األمر   -(، وىف كتاب األطعمة  1246رقم )  53/  4  -املرء عند وقوع ما ال نفس له تسيل يف مائه أو مرقته  

 (، كلهم عن أيب هريرة.5250قم )ر 55/ 12 -بغمس الذباب يف املرقة إذا وقع فيها ثم اإلخراج واالنتفاع بتلك املرقة 
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 أحِدكم فليغِمْسه فإنَّ ىف أحِد  إذا  ويف رواية أخرى أكثر تفصيال: )
ِ
وقع الذباُب ىف إناء

    (1)(جناحيه داًء وىف اآلخِر شفاًء وإنه يتقى بجناِحِه الذى فيه الداُء فليغِمْسه كلَّه ثم لَينِْزْعه 

 أحِدكم َفْلَيْمُقْلُه فيه فإنَّ ىف أحِد جناحيه  ويف رواية أخرى: )
ِ
إذا وقع الذباُب ىف إناء

  (2)(ِر شفاًء وإنه يقدُم السمَّ ويؤخُر الشفاءَ ُسامًّ وىف اآلخ 

وقد وقف الكثري من املتنورين من هذا احلديث موقفا سلبيا متشددا، خلطورة انتشار  

مثل هذه التعاليم عىل النواحي الصحية أوال.. وخطورته عىل تشويه اإلسالم، وتصويره  

 كدين يشجع عىل األوساخ والقاذورات، بل ينصح بالتداوي هبا. 

ولألسف فإن هؤالء الذين قبلوا هذا احلديث ودافعوا عنه هم الذين قبلوا حديث  

التداوي بأبوال اإلبل، بل حولوا منها أدوية يبيعوهنا للناس من غري أن متر عىل املحال الطبية  

 املحرتمة لرتى مدى جدوى ذلك.

عاة التنوير  وقد ذكر الشيخ حممد الغزايل بأسف تلك الشدة التي قابل هبا السلفيون د

ال نريد أن ننتقل إىل مباحث فقهية  بسبب إنكارهم للحديث، بل تكفريهم ملنكره، فقال: )

إذا وقع الذباب يف  )مفصلة، وإنام نريد أن نقول: هب أن رجاًل قال: ال أستطيع قبول رواية  

أيكون من    (، رشاب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن يف إحدى جناحيه داء واألخرى شفاء 

افرين؟ كال!! فلم يقل أحد أن أركان اإلسالم تضم اإليامن باهلل واليوم اآلخر وغمس  الك

يث اآلحاد ليس مصدر عقيدة رشعية أو حكم  د وح.. الذباب يف الرشاب إذا سقط فيه

أسأل: هل احلديث مردود؟ إن بعض    قاطع، بيد أن من باب استكامل البحث العلمي فقط

ة تفرز الشىء والشىء املضاد له، فإن استقر هذا الرأى  علامء احلرشات قرر أن هذه احلرش

 
 (1246، رقم 4/53وابن حبان ) ،(3844، رقم 3/365وأبو داود ) ،(7141، رقم 2/229رواه أمحد )  (1)

وأبو   ،(4262، رقم  7/178والنسائى )  ،(884، رقم  279وعبد بن محيد )ص    ،(11205، رقم  3/24رواه أمحد )   (2)

 (2188، رقم 291لطيالسى )ص وأخرجه أيًضا: ا .(986، رقم 2/273يعىل )
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الفني فاحلديث صحيح، وإن ثبت قطعًا أن الذباب مؤذ ىف مجيع األحوال التى تعرض له  

وليس بقادح هذا يف ديني وال  ، ومن بينها احلالة املروية يف احلديث رددته دون غضاضة

ة الفقه عملوا بغريها ألدلة  أحاديث صحيحة السند لكن أئم وقد روى البخاري، يقيني 

  (1) (أقوى عندهم منها 

يف بعض حمارضاته    حممد توفيق صدقي ومن أوائل املتنورين الذي ردوا عىل احلديث  

العلمية التي نرشهتا جملة املنار، والتي هدفت من خالهلا إىل التوعية الصحية للمسلمني  

الذي كانت تفتك هبم يف ذلك احلني الكثري من األوبئة اخلطرية، بسبب نقص الوعي  

 الصحي. 

وخطورهتا الصحية وحرمتها   القاذورات والنجاساتفقد ذكر عند حديثه عن 

هذا احلديث مشكل؛ إن كان سنده صحيًحا،  ث الذباب، وعلق عليه بقوله: ) الرشعية حدي 

من أحاديث اتضح لعلامء احلديث غلط الرواة فيها كحديث )خلق اهلل    فكم يف الصحيحني 

السبت( مثاًل وغريه مما ذكره املححقون، وكم فيهام من أحاديث مل يأخذ هبا األئمة    الرتبة يوم

قاله بلفظه   احلديث يف البخاري دلياًل قاطًعا عىل أن النبي مذاهبهم، فليس ورود هذا  يف

ناقض حديث أيب هريرة وميمونة  ي  مع منافاته للعلم، وعدم إمكان تأويله، عىل أن مضمونه 

سئل عن الفأرة تقع يف السمن فقال: )إن كان جامًدا فاطرحوها وما حوهلا    وهو أن النبي  

فالذي يقول ذلك ال يبيح أكل اليشء   ، ال تقربوه( ، أووكلوا الباقي، وإن كان ذائًبا فأريقوه 

من الذباب والفئران عظيم، عىل أن حديث الذباب هذا    إذا وقع فيه الذباب؛ فإن رضر كل

وحتديثه مقال بني الصحابة أنفسهم خصوًصا فيام انفرد به، كام   رواه أبو هريرة، ويف حديثه 

د يف أحاديث اآلحاد الظن، فال قطع بأن وغاية ما تقتضيه صحة السن  ، سريته  يعلم ذلك من

فيجوز أن يكون لفظ  ى، وكانوا يروون احلديث باملعن ،احلديث من كالم النبي  هذا

 
 . 103-102حممد الغزايل )قذائف احلق( ص   (1)
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  (1)(الراوي مل يؤد املعني املراد 

لكنه لألسف عقب عىل هذا تعقيبا خطريا يريد أن يريض به من يعظمون الرواة عىل  

قال ذلك حقيقة   وهب أن الرسول فقد قال بعد كالمه السابق: ) ،حساب رسول اهلل 

بكالم األنبياء يف املسائل الدنيوية املحضة التي   فمن املعلوم أن املسلم ال جيب عليه األخذ

عليه أن يمحصها، ويعرضها عىل العلم والتجربة؛ فإن   ليست من الترشيع، بل الواجب

بحسب رأهيم،   -عليهم السالم  - ا قاله األنبياء واألعلم أهنا مم اتضح له صحتها أخذ هبا 

اخلطأ يف مثل ذلك وقد حقق هذه املسألة القايض عياض يف كتابه الشفاء   وهم جيوز عليهم 

 (2) (فلرياجعه

فيها    ونوهذا كله ناتج من تأثري املحدثني وتعظيمهم للصحابة إىل الدرجة التي جيوز

ناهبم حمميا ال يتعرض ألي نقد أو ختطئة أو  يف سبيل أن يبقى ج  اخلطأ عىل رسول اهلل 

 طعن.

وقد حاول الشيخ حممد رشيد رضا باعتباره حمدثا أن يدافع عن أيب هريرة ال عن  

أقول: إن أبا هريرة  حديثه بسبب الضجة التي أثارها هذا احلديث يف ذلك الوقت، فقال: )

كن إسالمه كان يف سنة  صادق يف حتديثه. ول  )ريض اهلل عنه( كان من أحفظ الصحابة، وهو 

ثالث سنني ونيًفا، فأكثر أحاديثه مل يسمعها من    سبع من اهلجرة، فصحب رسول اهلل 

الرواية كام   وإنام سمعها من الصحابة والتابعني، فإن كان مجيع الصحابة عدوالً يف النبي 

حبار،  يسمع من كعب األ  يقول مجهور املحدثني، فالتابعون ليسوا كذلك، وقد ثبت أنه كان

  (3) (وأكثر أحاديثه عنعنة

 
 (433/ 18جملة املنار )  (1)

 (433/ 18جملة املنار )  (2)

 (37/ 29جملة املنار )  (3)
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هذا موقف املتنورين املتأخرين، أما موقف السلفية، فقد انترصوا للحديث انتصارا  

شديدا، بل راح متقدموهم ومتأخروهم يعتربونه إعجازا علميا باهرا، وبناء عليه أخذوا  

 ملقتضياته. يتحدثون يف العلوم املختلفة، ويطوعوهنا رغم أنفها لتستسلم  

  سمية   قوة  عندهم  الذباب  ىف  أن  علم او):  تعليقا عىل احلديث  ابن قيم اجلوزيةفقد قال  

 يؤذيه  العارضة عن لسعة، وهى بمنزلة السالح، فإذا أسقط فيام  واحلكمة   الورم،  عليها   يدل 

أن يقابل تلك السمية بام أودعه اهلل سبحانه ىف جناحه اآلخر   ي اتقاه بسالحه، فأمر النب

ن الشفاء، فيغمس كله ىف املاء والطعام، فيقابل املادة السمية املادة النافعة، فيزول رضرها،  م

وهذا طب ال هيتدى إليه كبار األطباء وأئمتهم، بل هو خارج من مشكاة النبوة، ومع هذا  

فالطبيب العامل العارف املوفق خيضع هلذا العالج، ويقر ملن جاء به، بأنه أكمل اخللق عىل  

 .(1)الق، وأنه مؤيد بوحى إهلى خارج عن القوة البرشيةاإلط

بل إنه راح يعمل القياس يف احلديث ليشمل كل احلرشات املشاهبة للذباب، فقال:  

  ًً وأمر طبي فأما الفقهي فهو دليل ظاهر الداللة جدا ،هذا احلديث فيه أمران: أمر فقهي)

وال يعرف    ،وهذا قول مجهور العلامء   ، عىل أن الذباب إذا مات يف ماء أو مائع فإنه ال ينجسه

وهو غمسه يف   أمر بمقله، يف السلف خمالف يف ذلك ووجه االستدالل به أن النبي 

ومعلوم أنه يموت من ذلك وال سيام إذا كان الطعام حارا فلو كان ينجسه لكان   ، الطعام

ثم عدا هذا احلكم إىل كل ماال نفس له سائل    ه،إنام أمر بإصالح  م وهو  أمرا بإفساد الطعا 

كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك إذ احلكم يعم بعموم علته وينتفي النتفاء سببه  

فلام كان سبب التنجيس هو الدم املحتقن يف احليوان بموته وكان ذلك مفقودا فيام ال دم له  

 (2)(يس النتفاء علته سائل انتفى احلكم بالتنج

 
 . 4/112زاد املعاد  (1)

 . 4/111، وزاد املعاد 88/ 1الطب النبوي  (2)
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أن أجسام احليوان طاهرة، إال ما دلت عليه السنة من   :الفقه  من فيه)وقال آخر: 

أن ما ال نفس له سائلة إذا مات ىف املاء القليل   وفيه دليل:عىل ، الكلب وما حلق به ىف معناه

فلو كان نجسه إذا مات فيه، مل   ، مل ينجسه، وذلك أن غمس الذباب ىف اإلناء قد يأتى عليه 

 (1) (ملا فيه من تنجس الطعام، وتضييع املال، يأمر بذلك

وهبذه االستنباطات العجيبة مل يبق األمر حمصورا يف الذباب، بل شمل كل  

 احلرشات، كالزنبور والعنكبوت وغريمها كام يذكر ابن القيم.

كذلك فعل املتقدمون،  وكام وقف املتأخرون من املتنورين بشدة بسبب احلديث، ف

تكلم عىل هذا احلديث من ال خالق له فقال   :وقال اخلطابى) : يف هذا: ابن حجر وقد قال 

كيف جيتمع الشفاء والداء ىف جناحى الذباب؟ وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح  

وهذا سؤال جاهل، أو متجاهل،   :الداء، ويؤخر جناح الشفاء، وما أجلأه إىل ذلك؟ قلت

وقد ألف اهلل بينها وقهرها عىل االجتامع،  ، كثريًا من احليوان قد مجع الصفات املتضادة فإن

ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب، فإن  : وقال ابن اجلوزى.. وجعل منها قوى احليوان

النحلة تعسل من أعالها، وتلقى السم من أسفلها، واحلية القاتل سمها تدخل حلومها ىف  

  (2)(ج به السم، والذبابة تسحق مع اإلثمد جلالء البرص الرتياق الذى يعال

وهكذا حرش الفقهاء واملحدثون أنفسهم يف هذه العلوم اخلطرية التي تتوقف عليها  

حياة الناس، بل أتاحوا هلم أن جيتهدوا ويقيسوا ويستحسنوا كام يشاءون من غري الرجوع  

 إىل املختصني من العلامء. 

قفه هؤالء ما ذكره بعضهم بإيامن عجيب، وكأنه بني  وخري من هذا املوقف الذي و 

 
 . 11/260،ورشح السنة للبغوى112-4/111،وانظر:زاد املعاد341-5/340معامل السنن (1)

، 210، وتأويل خمتلف احلديث ص 342-5/341معامل السنن  :وانظر 5782رقم  10/263انظر: فتح البارى  (2)

212 . 
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هل يتوقف  يدي آية قرآنية، أوحديث متواتر، فقد قال خماطبا املتوقفني يف صحة احلديث: )

حتى يكشف  لنا األطباء بتجارهبم   إيامننا بصدق كل حديث ورد فيه أمر طبى عن النبى 

إن حديث   ، ووحى اهلل إليه؟! هلل صدقة أو بطالنه؟ وأين إيامننا إذن بصدق نبوة رسول ا

، برهان قائم بنفسه ال حيتاج إىل دعم خارج عنه، فعىل األطباء بل والناس مجيعًا  رسول اهلل  

التسليم بام جاء ىف هذا احلديث والتصديق به إن كانوا مسلمني، وإن مل يكونوا كذلك  

ثبوت احلديث من وجهة نظر الطب  واملسلم ال هيمه كثريًا    .فليزمهم التوقف إن كانوا عقالء

   )  (1) ما دام ثبت عن رسول اهلل

إن كثريًا من الناس يتومهون أن هذا احلديث خيالف ما يقرره األطباء  )األلبان:  وقال  

وهو أن الذباب حيمل بأطرافه اجلراثيم، فإذا وقع يف الطعام أو الرشاب علقت به تلك  

األطباء يف ذلك، بل هو يؤيدهم إذ خيرب أن يف أحد  اجلراثيم واحلقيقة أن احلديث ال خيالف 

جناحيه داء، ولكنه يزيد عليهم فيقول: ويف اآلخر شفاء، فهذا مما مل حييطوا بعلمه، فوجب  

اإليامن به وإن كانوا مسلمني، وإال فالتوقف إذا كانوا من غريهم وإن كانوا عقالء علامء !  

ليشء ال يستلزم العلم بعدمه؛ نقول ذلك  ذلك ألن العلم الصحيح يشهد أن عدم العلم با 

عىل افرتاض أن الطب احلديث مل يشهد هلذا احلديث بالصحة وقد اختلفت آراء األطباء  

حوله، وقرأت مقاالت كثرية يف جماالت خمتلفة كل يؤيد ما ذهب إليه، تأييدًا أو ردًا، ونحن  

( إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي  3ِن اهْلََوى ) َوَما َينْطُِق عَ ﴿  بصفتنا مؤمنني بصحة احلديث، وأن النبي 

وال هيمنا كثريًا ثبوت احلديث من وجهة نظر الطب، ألن احلديث    ،[4،  3]النجم:    ﴾ُيوَحى 

برهان قائم يف نفسه ال حيتاج إىل دعم خارجي، ومع ذلك فإن النفس تزداد إيامنًا حني ترى  

 (2) (احلديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح

 
 0 2/268،269،وموقف املدرسة العقلية من السنة1/61انظر:سلسلة األحاديث الصحيحة،املجلد (1)

 . 98  - 1/97السلسلة الصحيحة  (2)
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هذا ترك السلفيون تشددهم مع العلوم احلديثة، ومع عرضها عىل  وبناء عىل 

 النصوص املقدسة، وراحوا إىل كل قشة جيدوها ليستمسكوا هبا يف نرصه هذا احلديث. 

وقد شاء ربك العامل بام كان وما يكون أن  ): بعضهم بقوله ومن ذلك ما عرب عنه 

يف الذباب مادة قاتلة   يظهر رس هذا احلديث، وأن يتوصل بعض نطس األطباء إىل أن

للميكروب، فيغمسه يف اإلناء تكون هذه املادة سببًا يف إبادة ما حيمله الذباب من اجلراثيم  

حقيقة   – َتويزًا  –التي ربام تكون عالقة به، وبذلك أصبح ما قال العلامء األقدمون 

 (1)(مقررة 

ا  ولست أدري كيف عرف، وهو الباحث املتخصص يف احلديث أن بحثا واحد

أوجمموعة أبحاث يمكنها أن تقرر يف مثل هذه املسألة اخلطرية، مع العلم أن هناك جراثيم  

 ال حدود لعددها، ومثلها أنواع كثرية من الذباب، فهل يصدق ذلك مع اجلميع؟ 

ولست أدري هل يمكن أن جيربوا مثل هذه التجارب عىل أنفسهم، فيغمسوا الذباب  

ثم يغسموهنا يف الطعام، لينظروا مدى فاعلية ذلك، قبل أن  يف أنواع خمتلفة من امليكروبات،  

ينصحوا به الناس، وقبل أن يتكلموا فيه بمثل هذه األحكام اخلطرية التي قد تتوقف عليها  

 حياة الناس. 

لن أسرتسل يف ذكر ما استدلوا به من أدلة يف هذا الباب من بحوث يصفوهنا  

نجدها كذلك، بل هي أقرب إىل اللغة العاطفية    بالعلمية، لكننا عندما نبحث يف مصادرها ال

منها إىل اللغة العلمية، وهي أشبه بتلك البحوث التي حاولوا أن يثبوا هبا أن األرض ساكنة،  

 أو الشمس تطوف حوهلا. 

ولألسف، فقد كانت بحوثهم يف هذا املجال مدعاة للسخرية من كثريمن املواقع  

ا اكتفت بالرد عىل احلديث، أو عىل أيب هريرة، بل  الالدينية أو التبشريية وغريها، وليته

 
 هـ.1378ذكر الشيخ أبو شهبة أن هذا البحث نرش يف جملة األزهر عدد رجب لسنة  (1)
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نفسه باجلهل والدعوة للقذارة، وادعاء علم الطب وغريها من   راحت ترمي رسول اهلل 

 الدعاوى اخلطرية التي جلبها هذا احلديث الذي يكاد خيرب اإلسالم من جذوره. 

الذباب بني  ومن األمثلة عىل ذلك ما كتبه بعضهم يف موقع تبشريي حتت عنوان: ]

ن الذباب حرشات  أالعلم خيربنا ب[، فمام ورد فيه: )الفكر اليهودي واالسالميو العلم

  ، مراضأوهي عباره عن ماكينه نقل  ،وتتوالد فيها  ة، ماكن القذروهي تعيش يف األ  ة،ضار

 (1) (مراضمن األ  ضخام فهي تنقل كام 

يستعرض ساخرا مما يدعيه  ثم راح يثبت ذلك باألدلة العلمية الكثرية، وبعدها راح 

 أولئك املحدثون الذين تعلقوا بكل قشة ليصححوا احلديث. 

ومن ذلك تلك املواقع واملجالت العلمية التي زعموا أهنا تردد ما ذهبوا إليه،  

 وكشف أهنا كلها أالعيب وأكاذيب ال حظ هلا من العلم. 

 . وعامل البكرتيا: . أبو هريرة 

من املغالطات العلمية اخلطرية التي توقعنا فيها أحاديث أيب هريرة املرفوعة لرسول  

)لوال بنو إرسائيل،    ذلك احلديث املرتبط بعامل البكرتيا، وقوانينها، والذي يقول فيه: اهلل 

  (2) مل خيبث الطعام، ومل خينز اللحم، ولوال حواء مل ختن أنثى زوجها الدهر(

رية جدا ختص هذه العوامل، فهو يذكر أهنا مل تكن موجودة  وهو حيوي مغالطة خط

قبل بني إرسائيل.. أي أن ما يتعرض له الطعام من تغري، وما يتعرض له اللحم من خنز مل  

 يكن موجودا قبل بني إرسائيل.

 
 الفكر اليهودي واالسالمي[ عىل الرابط التايل: و انظر مقاال علميا بعنوان: ]الذباب بني العلم   (1)

http://drghaly.com/articles/display/10660 
وأمحد   ،1092/  2 (1470)ومسلم رقم  ،1245/  3 (3218)ورقم  ،1212/  3 (3152)رواه البخاري رقم   (2)

/  9 (4169)وابن حبان يف صحيحه رقم  ،349/  2 (8581)ورقم  ،315/  2 (8155)ورقم  ،304/  2 (8019)رقم 

 . 143/  4 (3449)، وأبو نعيم يف املستخرج عىل صحيح مسلم رقم 143/  3  (4503 -4502)، وأبو عوانة رقم 477
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وهذا يعني أحد أمرين: إما أن البكرتيا أو اجلراثيم أو غريها مل تكن موجودة أصال..  

جودة، ولكنها ال تتعرض للطعام أو اللحم حتى جاء اإلرسائيليون فخزنوا  أو أهنا كانت مو

 الطعام، فعوقب البرش مجيعا عىل سلوكهم هذا. 

  وقد كان هذا احلديث سببا يف هتكم الكثري من احلداثيني وغريهم عىل رسول اهلل  

 نفسه أو عىل راويه، أو عىل العقول التي قبلته وطالبت مجاهريها بقبوله. 

اللحم خينـز ويفسد بسبب البكترييا وليس  ومن تلك التعليقات قول بعضهم: )

بسبب بني إرسائيل، وهذا يعرفه تالميذ املرحلة االبتدائية، وإن كان هناك رجال دين ال  

يطلبوا من الناس أن يشاركوهم جهلهم. أما أن    يعرفون ذلك، فهم من حيتاج للتعلم، ال أن

يكون سبب الزنى هو حواء، فهو اعتقاد هيودي، مما يظهر بوضوح أن خمتلق احلديث إما  

 (1)  (هيودي، أو أنه متأثر برتاث كتب اليهود

فساد اللحم وعفانته ال عالقة له بدين وال بجهة وال بلون، وإنام ختضع  وقال آخر: )

م احلديث من بكترييا وفريوسات وغري ذلك مما هو مقرر عند علامء  لعوامل قررها العل

العلوم احلديثة، ولعل شطر هذه الرواية منتج من منتجات العنرصية الدينية واملّلية؛ ألن  

 ( رائحة التدافع امليّل بني املسلمني وغريهم خاصة اليهود واضحة وجلية فيه 

تستثمر يف هذا احلديث لتشوه به   الكثري من األقالم التي نجد وعىل هذا املنوال 

موقع )األقباط( منتدى منظمة أقباط الواليات املتحدة حتت  النبوة، ومنها مقال نرشه 

لوال اليهود ملا وجدت البكترييا، ولوال حواء ملا خانت  )وبعنوان  ،  سلسلة )من هو الكذاب(

الكذاب! والتي  أمامنا حلقة جديدة من سلسلة: من هو (، وقد جاء فيه ما ييل: )النساء

صحيحي البخاري ومسلم، ومها أعىل كتب    نستعرض فيها أحاديث صحيحة جدًا واردة يف 

 
انظر مقاال يف املوضوع بعنوان: نحو منهجية للتعامل مع األحاديث املنتقدة يف الصحيحني حديث ]لوال حواء مل ختن    (1)

 إسالمية املعرفة.أنثى زوجها نموذجًا[ نرش: جملة 
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الصحاح بالدقة والصحة بعد قرآهنم، يف حني أهنا تتعارض مع العقل أو املنطق أو  

التاريخ... وبذلك يرضبون بأيدهيم أحد مصادر دينهم املوحى هبا أي: السنة، وكذلك  

  اديث ويشككون بأسانيد األح، لم اجلرح والتعديلعيعرف عندهم بـهيدمون أسس ما 

الصحيحة ورواهتا العدول والثقات... مما يدخل الظن والريبة فيهم مجيعًا... مما جيعلنا  

نطرح هذا السؤال اخلطري: من هو الكذاب يف احلديث؟ هل أحد الرواة العدول الثقات...  

 ( أو الصحايب أو حممد نفسه؟

احلديث حيمل اليهود  احلديث، وعقبوا عليه متهكمني بقوهلم: ) ثم استعرضوا 

حقيقة فساد اللحم... وأنه لوال أن بني إرسائيل قد خزنوه ملا فسد اللحم وحتلل! وحيمل  

وتقوم هبا كل زوجة.!... وهكذا نجد بأن كل مصائب الدنيا تنـزل    امتحواء كل خيانات ق

د! والنساء! فهام أساس البالء عند املسلمني ومصدر  إما عىل رأس اليهود أو عىل املرأة. اليهو

كل بلوى ومشكلة! هذا احلديث أوضح نموذج ملا يسمى بنظرية املؤامرة! أو خمططات بني  

 ( عىل املرأة!  لقوهنا صهيون. كام أن كل مصيبة ي

مسألة فساد اللحم.. بسبب اليهود! ختريف  وراحوا يفصلون أكثر قائلني بسخرية: )

بمؤامراهتم  -وكأن اليهود ، سببه عىل رأس اليهودحممد د اللحم... ألقى نبوي !حتى فسا 

وهذا يعد    ،أو ربام استنسخوها   ،هم من اخرتعوا البكرتيا التي حتلل وتفسد اللحوم   -اخلبيثة 

اإلنسان... وما تسببه موجود حتى   قبلهراء علمي بكل املقاييس... فالبكترييا موجودة 

  ، يا هي أقدم الكائنات احلية عىل سطح كوكب األرضقبل وجود احليوانات، فالبكرت

فاللحم كان يفسد بالطبع قبل أن يوجد يف الدنيا بنو إرسائيل وقبل إبراهيم... فام يقوله  

من التوراة   اً حممد جمرد تشويش اختلط يف ذهنه من جراء ما كان يسمعه متناثرًا مغلوط

مد هبذه املعلومة العلمية  جدًا!؟  املقدسة دون تأكد وال فحص! وأسأل: من الذي أخرب حم

هل أخربه هبا ربه بالوحي؟ إن كان هذا قد حدث، فهذا يثبت بأن رب حممد ال يدرك أبسط  
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  وهبذا القواعد الطبيعية عن عمل اجلسيامت واإلنـزيامت املؤثرة يف اخللية... وحتلل اللحوم 

كفرًا ونفاقًا... وجهاًل...    تسقط ربوبيته...مع نبوة رسوله األمي املرسل إىل األعراب األشد

وهم أمة ال تكتب وال حتسب... كام اعرتف حممد مفاخرًا... فهل اليهود من أوجدوا  

 ( البكرتيا؟!

بناء عىل هذا راح بعض الباحثني املحققني املتنورين يدعو إىل إعادة النظر يف قبول  

اول هذا احلديث  ، الذي تنالدكتور حممد سعيد حوىمثل هذا احلديث وأمثاله، من أمثال 

نموذجًا لألحاديث الواردة يف الصحيحني،  باعتباره يف مقالة له يف جريدة الرأي األردنية، 

من هذه النامذج التي تؤكد رضورة  الكريم، وقد جاء فيه قوله: ) التي تعارض القرآن 

التحري والبحث يف بعض أحاديث الصحيحني ملعارضتها لظاهر كتاب اهلل حديث أيب  

لوال بنو إرسائيل مل خَينْــَز اللحم )أو قال الطعام( ولوال حواء مل  ) :رسول اهلل هريرة عن 

فساد اللحم خمالف ملا يعلم علميًا من قانون أجرى اهلل الكون  (.. فختن أنثى زوجها الدهر

وفقه، بأن اللحم يفسد إذا تعرض للهواء وغريه من املؤثرات. وخيالف النص القرآن أيضًا.  

ىل خمالفة هذا النص للقرآن؛ أن القرآن قصَّ لنا قصة الذي أتى عىل قرية وهي  ومما يدل ع

،  ومل يبني القرآن متى وال من وال ممن، وال يعنينا مطلقًا البحث يف ذلك  شها، خاوية عىل عرو

ْ َيَتَسنَّهْ ﴿والشاهد أنه قال له:  ابَِك مَل اهلل  أي إن  ، [259]البقرة:  ﴾ َفاْنُظْر إىَِل َطَعاِمَك َورَشَ

أقام أمامه مجلة من اآليات اخلارقة للعادة، منها حفظ طعامه ورشابه، خالف العادة مع  

املكث الطويل، ومنها كيف أراه خلق احلامر ونشز العظام، فلو كان القانون الذي كان 

سائدًا، والذي جرت به العادة أن الطعام ال يفسد، ملا كان يف ذكر هذه اآلية هنا أي معنى.  

أن هذا من النصوص   -واستغفر اهلل من أي خطأ-تطيع اجلزم بال تردد وهكذا أس

الكبري ذي   الأبدًا. وسيبقى السؤ  اإلرسائيلية التوراتية، وليست من كالم رسول اهلل

احلرج الشديد واحلساسية املفرطة عند املحدثني: كيف ترُد حديثًا روي من أربعة طرق عىل  
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حيحني؟ ومن أين جاء اخللل إىل هذا احلديث الذي  األقل عن أيب هريرة وبعضها يف الص

؟ لعيل أستطيع اإلجابة عن ذلك   ثبت أنه ال يمكن أن يكون حديثا من كالم رسول اهلل

 (فيام بعد

 الشيطان:   وسلطة .  . أبو هريرة 

كام استفاد السلفية من أحاديث أيب هريرة يف تفسريهم للكون واحلياة ونحومها،  

معرفة العالقة بني الشيطان واإلنسان، والتي تضيف أشياء كثرية جديدة  استفادوا منه يف 

 إىل تلك املعان التي وردت يف القرآن الكريم. 

ومن أحاديث أيب هريرة التي هلا عالقة هبذا، كام أن هلا عالقة بمواضع أخرى كثرية  

تهل صارخا  ما من مولود يولد إال نخسه الشيطان فيس أنه قال: ) ما رواه عن رسول اهلل 

  (1) من نخسة الشيطان إال ابن مريم وأمه(

وهذا حديث يذكره السلفية ليبينوا كرامة املسيح وأمه عليهام السالم، وينسون أنه  

هيني مجيع األنبياء، بل مجيع البرش الذين مل جيعل اهلل للشيطان عليهم أي سبيل، كام قال اهلل  

َوَما َكاَن يِلَ َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن إِالَّ َأْن  ﴿وعىل لسانه:  ،قدرات الشيطانتعاىل خمربا عن 

ِخيَّ  ِخُكْم َوَما َأْنُتْم بُِمرْصِ   َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم يِل َفال َتُلوُموِن َوُلوُموا َأْنُفَسُكْم َما َأَنا بُِمرْصِ

ْكُتُموِن ِمْن َقْبُل   ( 22)ابراهيم:  ﴾إِنِّ َكَفْرُت باَِم َأرْشَ

القرآن الكريم حيرص تسلط الشيطان عىل اإلنسان يف الوسوسة وما   وهكذا نرى

يرتبط هبا من التزيني واإلغراء والرتغيب والرتهيب.. دون أن يكون لكل ذلك عالقة  

ْيَطاُن إِالَّ ُغُروراً ﴿ تعاىل: بجسد اإلنسان، كام قال    ﴾ َيِعُدُهْم َوُيَمنِّيِهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّ

ُعوا َوَلكِْن َقَسْت ُقُلوهُبُْم َوَزيََّن  ﴿ل تعاىل: (، وقا 120)النساء:  َفَلْوال إِْذ َجاَءُهْم َبْأُسنَا َترَضَّ

ْيَطاُن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ  ْيَطاُن لُِيْبِدَي  ﴿( وقال تعاىل: 43)األنعام:  ﴾هَلُُم الشَّ َفَوْسَوَس هَلاَُم الشَّ

 
 ( 2366رقم  4/1838ومسلم ) ،(31496، رقم 6/288وابن أبى شيبة ) ،(7182، رقم 2/233رواه أمحد )  (1)
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َجَرِة إاِلَّ َأْن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ َأْو  هَلاَُم َما ُووِرَي َعنُْهاَم ِمْن َسْوآهِتاَِم   َوَقاَل َما هَنَاُكاَم َربُُّكاَم َعْن َهِذِه الشَّ

يَْطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل  ﴿(، وقال تعاىل: 20)ألعراف:  ﴾َتُكوَنا ِمَن اخْلَالِِدينَ  َفَوْسَوَس إَِلْيِه الشَّ

 وغريها من اآليات الكريمة. (، 120)طه: ﴾ َأُدلَُّك َعىَل َشَجَرِة اخْلُْلِد َوُمْلٍك ال َيْبىَل 

لكن ذلك النص الذي رووه عن أيب هريرة خيرب كل تلك املعان، وجيعل للشيطان 

 سلطة عىل جسد اإلنسان، كام أن له القدرة عىل التواصل مع روحه. 

،  وبناء عىل هذا راحوا يفرسون الكثري من األمراض احلسية بعالقتها بالشيطان

تلك الفتوحات التي فتحت للسلفية من وراء حديث أيب هريرة هذا، بحث  وكمثال عىل 

[، وقد قال صاحب البحث يف مقدمة  الشيطان وعالقته بالثدي والرضاعةحتت عنوان ]

تكلمنا يف املراحل السابقة عن عالقة الشيطان باإلنسان منذ كان حيوانا منويا يسبح  بحثه: ) 

غذاؤه يف هذه املرحلة األوىل، ثم انتقلنا إىل املرحلة   يف بحرية هائلة من السائل، والذي يعد

مه يتغذى عل ما َتود به املشيمة ذلك اجلهاز العمالق العجيب  أالتايل وهو جنني يف بطن 

الصنع، وانتقلنا يف الدراسة والبحث إىل خط سري املواد السحرية دخل جسم اإلنسان،  

اهلائلة، واليوم عىل التوايل نبدا لنتكلم    وكيف يتحرك معها الشيطان للسيطرة عىل آلة اجلسم 

يف مرحلة ما بعد الوالدة إىل مرحلة الفطام، أال وهي مرحلة الرضاعة، وعالقة الشيطان  

  (1)(بالثدي ولبن الرضاعة وكيف يسيطر الشيطان عىل غذاء الوليد

عىل فهم عمل الشيطان وتأثريه يف  بني أمهية الدراسة، وأهنا تساعدنا )يثم راح 

اعة الطفل خصوصا، وحتديد أماكن َتمع أسحارهم داخله، حيث تتواجد معظم  رض

العقد الليمفية خاصة عند اإلبط، أما بالنسبة للعالج الروحان؛ فهي تساعد عىل حتديد  

موضع إجراء )احلجامة اجلافة(، للتخلص من األورام احلميدة واخلبيثة قبل بداية نشأهتا،  

بنية، ويعرف ذلك بوجود آالم تبدو طفيفة قبل الضغط عليها  هذا إىل جانب تواجد الغدد الل

 
 انظر مقاال بعنوان: الشيطان وعالقته بالثدي والرضاعة، الكاتب: هباء الدين شلبي.  (1)
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 ..( للتأكد من وجودها 

إىل آخر الدراسة الطويلة التي فتحها حديث أبو هريرة هلؤالء الدجالني الذين عز  

عليهم أن جيتهدوا مثلام اجتهد غريهم يف البحث العلمي، فراحوا يرمجون بظنوهنم،  

 ويستعينون بكل خرافة لتأييد ذلك. 

وبناء عىل هذا فتح السلفية الكثري من عيادات الدجل حتت اسم الرقية لعالج مجيع  

أنواع األمراض احلسية والنفسية بكل ما تعلموه من سلفهم، وخصوصا ابن تيمية من أنواع  

 الشعوذة. 

ومل يكتفوا باالستفادة العملية من احلديث، بل راحوا يضمون إليه معارف أخرى  

ل الصبي صارخا عند مولده، وهم ينقلون يف ذلك عن ابن القيم  يفرسون هبا سبب استهال 

قيل: ههنا سببان:   ؟فإن قيل: فام السبب يف بكاء الصبي حالة خروجه إىل هذه الدار)قوله:  

فأما السبب الباطن:    سبب باطن أخرب به الصادق املصدوق ال يعرفه األطباء؛ وسبب ظاهر.

كل واحد من ولد آدم شيطانا، فشيطان املولود  فإن اهلل سبحانه اقتضت حكمته أن وكل ب

قد خنس ينتظر خروجه ليقارنه ويتوكل به، فإذا انفصل استقبله الشيطان وطعنه يف  

خارصته حترقا عليه، وتغيظا، واستقباال له بالعداوة التي كانت بني األبوين قديام، فيبكي  

 باهلل ورسوله مل جيدوا عندهم  املولود من تلك الطعنة، ولو آمن زنادقة األطباء والطبائعيني 

ما يبطل ذلك وال يرده، وقد ثبت يف صحيح مسلم عن أيب هريرة: قال: قال رسول اهلل صىل  

اهلل عليه وسلم: صياح املولود حني يقع نزغة من الشيطان. ويف الصحيحني من حديثه أيضا  

ان فيستهل صارخا  قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ما من مولود يولد إال نخسه الشيط

من مس الشيطان إياه. ويف لفظ آخر: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم والدته؛ إال مريم  

وابنها. ويف لفظ البخاري: كل بني آدم يطعن الشيطان يف جنبه بأصبعه حني يولد غري عيسى  

بن مريم ذهب يطعن فطعن يف احلجاب. والسبب الظاهر الذي ال خترب الرسل بأمثاله  
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عند الناس، ومعرفتهم له من غريهم هو: مفارقته املألوف والعادة التي كان فيها  لرخصه 

إىل أمر غريب، فإنه ينتقل من جسم حار إىل هواء بارد، ومكان مل يألفه، فيستوحش من  

  (1) (مفارقته وطنه ومألفه

َأْغَوْيَتنِي  َقاَل َربِّ باَِم ﴿باإلضافة إىل هذا كله فإن احلديث يتعارض مع قوله تعاىل: 

نَنَّ هَلُْم يِف اأْلَْرِض َوأَلُْغِوَينَُّهْم َأمْجَِعنَي ) ،  39]احلجر:    ﴾ ( إاِلَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم املُْْخَلِصنيَ 39أَلَُزيِّ

، وقد اتفقت األمة مجيعا عىل أن مجيع رسل اهلل صلوات اهلل وسالمه عليهم من  [40

منهم أو إغواءهم، وهذا احلديث يتعارض مع  املخلصني الذين ال يطيق الشيطان االقرتاب  

 ذلك املعنى، وجيعل للشيطان سلطة عىل اجلميع.  

وقد كان هذا من األسباب التي جعلت جار اهلل الزخمرشي يطعن يف احلديث، كام  

وتوقف   ، وقد طعن صاحب الكشاف يف معنى هذا احلديث ذكر ابن حجر ذلك يف قوله: ) 

فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان يف إغوائه إال   فقال إن صح هذا احلديث ،يف صحته

َقاَل َربِّ باَِم  ﴿: وكذلك من كان يف صفتهام لقوله تعاىل ، فإهنام كانا معصومني ،مريم وابنها 

نَنَّ هَلُْم يِف اأْلَْرِض َوأَلُْغِوَينَُّهْم َأمْجَِعنَي )   ﴾ َلِصنيَ ( إِالَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم املُْخْ 39َأْغَوْيَتنِي أَلَُزيِّ

كأنه   ، واستهالل الصبي صارخا من مس الشيطان ختييل لطمعه فيه .. [40، 39]احلجر: 

وأما صفة النخس كام يتومهه أهل احلشو   ، ويقول هذا ممن أغويه  ، يمسه ويرضب بيده عليه 

  (2) (ولو ملك إبليس عىل الناس نخسهم المتألت الدنيا رصاخا  ،فال

 احليوان: . وعلم  . أبو هريرة 

من العلوم التي اهتمت هبا روايات أيب هريرة ]علم احليوان[، واإلبداع الذي جاءت  

به روايته يف هذا املجال، وهي مما اتفق عليه البخاري ومسلم، هي عكس ما تنص عليه  

 
 (360التبيان يف أقسام القرآن )ص:   (1)

 ( 212/ 8)فتح الباري البن حجر   (2)
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نظرية داروين التي ترى بأن اإلنسان تطور من حيوان.. لكن حديث أيب هريرة ينص عىل  

 ن كان أصله إنسانا.أن من احليوانات م

واحليوان الذي ذكره كنموذج هلذه الظاهرة الغريبة يف علم احليوان هو الفأر.. وقد  

 استدل له باملنهج التجريبي املعتمد يف أمثال هذه البحوث. 

وكم متنينا لو أن أبا هريرة احتفظ برباءة هذا االكتشاف العظيم لنفسه، ومل ينسبه إىل  

تممنا باألمر، ولعددناه من مجلة اخلرافات التي تلقاها من أستاذه  .. إذن ملا اهرسول اهلل 

نفسه   الكبري الربوفيسور كعب األحبار.. ولكنه لألسف راح ينسبها إىل رسول اهلل 

 ليشوهه تشوهيا عظيام من خالهلا.

فقدت  )  :أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل  عن    حممد بن سريينوالرواية هي ما رواه  

أمة من بني إرسائيل، مل يدر ما فعلت، وإن ال أراها إال الفأر، أال تروهنا إذا وضع هلا ألبان  

قال أبو هريرة: حدثت هبذا احلديث  (، اإلبل ال ترشبه، وإذا وضع هلا ألبان الشاء رشبته 

قال يل ذلك مرارا، فقلت: أتقرأ  ؟ فقلت: نعم، فكعبا، فقال: سمعته من رسول اهلل 

  (1) (التوراة؟!

فقد سبط من بني إرسائيل، وذكر الفأرة، فقال: أال ترى أنك لو  )ويف رواية: قال: 

قال: أكذا سمعت من  (، أدنيت منها لبن اإلبل مل تقربه، وإن قربت إليها لبن الغنم رشبته

 ؟ قال: أفأقرأ التوراة؟!.رسول اهلل 

لفأرة مما مسخ، وآية ذلك أنه يوضع هلا لبن اللقاح فال تقربه، وإذا  ا)قال:    ، ويف رواية

؟ قال:  قال: فقال له كعب: سمعت هذا من رسول اهلل  (،  وضع هلا لبن الغنم أصابت منه 

 فأنزلت عيل التوراة!!(  )

 
( وأبو 2997، رقم 4/2294ومسلم ) ،(3129، رقم 3/1203والبخارى ) ،(7196، رقم 2/234رواه أمحد )  (1)

 ، وغريهم.(4340، رقم 3/126والديلمى ) ،(6031، رقم 10/420يعىل )
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وموقف السلفية من هذا احلديث عجيب جدا، وهو دليل عىل تعظيمهم أليب هريرة  

 نفسه.  ر من تعظيمهم لرسول اهلل وغريه من الصحابة أكث 

ذلك أنه يتناقض ويتعارض معارضة تامة مع حديث آخر يروونه، وهو ما رواه  

اللهم أمتعني بزوجي،  : )مسلم يف صحيحه عن عبداهلل. قال: قالت أم حبيبة، زوج النبي  

جال  : )قد سألت اهلل آلفقال النبي  : قال ،وبأخي معاوية  ، وبأيب أيب سفيان رسول اهلل 

أو يؤخر شيئا عن  ، لن يعجل شيئا قبل حله ،مرضوبة، وأيام معدودات، وأرزاق مقسومة

ولو كنت سألت اهلل أن يعيذك من عذاب يف النار، أو عذاب يف القرب، كان خريا   ، حله

واخلنازير من مسخ. فقال:   : وذكرت عنده القردة. قال مسعر: وأراه قال  : قال، وأفضل(

 (1))إن اهلل مل جيعل ملسخ نساًل وال عقبًا. وقد كانت القردة واخلنازير قبل ذلك(

أنه ال يقع  ومن البدهييات عند العلامء مجيعا، بام فيهم أعالم السلفية أنفسهم 

  ، كام رصح بذلك التعارض بني األخبار؛ ألنه لو تعارض خربان كان أحدمها كذبًا ال حمالة

تكلم هبام فال يصح دخول التعارض    : )كل خربين ُعلِم أن النبي  يف قوله   الطيب الطربي  

فيهام عىل وجه، وإن كان ظاهرامها متعارضني... ألنه يوجب كون أحدمها صدقًا واآلخر  

ه عن ذلك، ومعصوم باتفاق كلِّ مثبت للنبوة( كذبًا إن كانا خربين؛ والنبي    (2)منزَّ

:  [، وهو كتاب معتمد عند الكثري من السلفينيروضة الناظر]دامة يف  قال ابن قومثله  

  )اعلم أن التعارض هو التناقض؛ وال جيوز ذلك يف خربين؛ ألن خرب اهلل تعاىل ورسوله 

ال يكون كذبًا؛ فإن ُوِجَد ذلك يف حكمني، فإما أن يكون أحدمها كذبًا من الراوي، أو يكون  

  (3) ني، أو يف زمانني، أو يكون أحدمها منسوخًا(اجلمع بينهام بالتنزيل عىل حال 

 
 . 353/6فتح الباري   (1)

 .606الكفاية يف علم الرواية: ص   (2)

 (2/208روضة الناظر: )  (3)
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وقد كان بإمكان السلفية بعد تعرفهم عىل التعارض املوجود بني هذين احلديثني أن  

يستدلوا عىل منهج أيب هريرة يف الرواية، وكان يمكنهم لو كانوا أشجع وأجرأ أن يرفعوه  

 من خانة الرواة الثقاة.. لكنهم لألسف مل يفعلوا. 

التمسوا حال لدرء التعارض أدى هبم إىل أن املخطئ يف احلديث ليس أبا  وعندما 

نفسه.. ذلك أهنم كام يذكرون: اجتهد يف ذلك، ومل يقل عن علم   هريرة، وإنام رسول اهلل 

 أو وحي..  

، فقال ـ تعليقا عىل احلديث ـ:  الشيخ عبد العزيز الراجحيوقد عرب عن هذا املعنى 

بظنه   مة من بني إرسائيل مسخوا فأرا، وهذا قاله النبي يعني: أن الفأر مسخ، أل)

أي: أظنها. وهذا قاله قبل أن يوحى إليه   -بضم اهلمزة -واجتهاده، حيث قال: وال أراها 

أن املمسوخ ال يعيش أكثر من ثالثة أيام، وإنام مسخ بنو إرسائيل قردة وخنازير ثم مل يعيشوا  

أما    ﴾ ْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسئِنيَ َفَلامَّ َعَتْوا َعْن َما هُنُوا َعنُْه ُقْلنَا هَلُ ﴿أكثر من ثالثة أيام كام قال اهلل:  

الفأر فهو أمة من األمم، وكذا القردة أمة، وكذا اخلنازير والكالب أمة، أما املمسوخون  

  (1) (فإهنم مل يكن هلم نسل وال عقب، بل ماتوا بعد ثالثة أيام

  القردة واخلنازير فقال أن اهلل مل جيعل  وذكر عند النبي ) قال بن حجر:وقبله قال 

للمسخ نساًل وال عقبًا وقد كانت القردة واخلنازير قبل ذلك وعىل هذا حيمل قوله صىل اهلل  

  (2)  (عليه وسلم ال أراها إال الفأر وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأهنا ليست هي

عجيب جدا، ألنه يتناقض مع كل تلك   وهذا التعليل السلفي املشوه لرسول اهلل 

 القرآن.  آن الكريم، وقد كان خلق رسول اهلل  القيم التي دعا إليها لقر

ْمَع َواْلَبرَصَ  ﴿وأوهلا تناقضه مع قوله تعاىل:  َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

 
 ر موقعه عىل النت.انظ  (1)

 . 353/6فتح الباري   (2)
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 [ 36]اإلرساء:   ﴾ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئواًل 

  ﴾( إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى3َوى )َوَما َينْطُِق َعِن اهْلَ ﴿ويتناقض مع قوله تعاىل: 

 [ 4،  3]النجم:  

ويتناقض مع كل تلك األحاديث الصحيحة املتواترة، التي سبق ذكرها، والتي تبني  

عبد اهلل بن عمرو،  يف احلديث الذي رواه  ال يقول إال حقا، ومنها قوله  أن رسول اهلل 

أفأكتبها؟ قال: نعم. قلت: ىف الغضب  قال: قلت: يا رسول اهلل، إنى أسمع منك أشياء 

  (1)(نعم، فإنى ال أقول فيهام إال حقا )والرضا؟ قال: 

ومن األحاديث التي رواها أبو هريرة، والتي ترتبط بعامل احليوان ما حدث به عن  

  (2) : )صوت الديك ورضبه بجناحه ركوعه وسجوده(أنه قال  رسول اهلل 

السلفية يف بيان فضائل أيب بكر وعمر، ونصه  ومنها ذلك احلديث الذي يستشهد به 

صالة الصبح، ثم أقبل عىل الناس، فقال: بينا    صىل رسول اهلل  كام يرويه أبو هريرة، قال: 

رجل يسوق بقرة، إذ ركبها فرضهبا، فقالت: إنا مل نخلق هلذا، إنا خلقنا للحرث، فقال  

ا وأبو بكر وعمر، وما مها ثم، ثم  الناس: سبحان اهلل! بقرة تكلم؟ فقال: إن أومن هبذا أن

بينام راع يف غنمه، عدا الذئب، فأخذ منها شاة، فطلبها حتى استنقذها منه، فالتفت  : )قال  

من هلا يوم السبع يوم ليس هلا راع غريي؟ فقال الناس: سبحان اهلل!    :إليه الذئب، فقال ]له[ 

 .(3)ثم أبو بكر وعمر، وما  (فإن أومن به، وأبو بكر وعمر ): فقال رسول اهلل 

 
( وأبو داود 490والدارمي ) .(6802( )2/192)و (6510( )2/162هذا احلديث ورواياته التالية يف: أمحد )  (1)

 (، وغريهم.2280(، وابن خزيمة )3646)

 (1760/ 5العظمة أليب الشيخ األصبهان )  (2)

( يف فضائل 2388، باب مناقب عمر بن اخلطاب، ومسلم رقم )يف فضائل أصحاب النبي    42/    7رواه البخاري     (3)

( يف املناقب، باب مناقب أيب بكر، وباب مناقب 3696)و  (3681الصحابة، باب من فضائل أيب بكر الصديق، والرتمذي رقم )

 عمر بن اخلطاب.
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واحلديث واضح يف كونه من األحاديث التي تقرب هبا أبو هريرة لبني أمية الذين  

 اهتموا بالرفع من شأن أيب بكر وعمر عىل حساب باقي الصحابة السابقني..  

وال يدري السلفية أهنم بتأييدهم هلذا احلديث ونرشهم له، يتهمون باقي الصحابة  

من أخبار الغيب.. فهل يمكن ملثل بالل وعامر   به رسول اهلل يف التوقف عام خيربهم 

خاصة   وخباب وأيب ذر وغريهم من الذين أوذوا يف اهلل أن ينكروا شيئا قاله رسول اهلل 

 مع هذا األمر البسيط، وهم يعلمون أن قدرة اهلل ال حيدها يشء. 

بة يدخل يف  ولعل ختصيصه عمر بن اخلطاب بتحديث املالئكة له دون سائر الصحا 

هذا الباب، ألن الفئة الباغية تعظم عمر أكثر من غريه من الصحابة، بل تعتربه ويل نعمتها،  

فهو الذي وىل معاوية عىل الشام، ولذلك بالغت كثريا يف تفضيله حتى عىل من سبقه إىل  

 اإلسالم من الصحابة متخلني عن نظريتهم يف كون األفضل هو األسبق. 

لقد كان فيمن كان قبلكم من بني  أنه قال: )  ن رسول اهلل فقد روى أبو هريرة ع

 (1)(أحد فعمر ن يكن من أمتي منهمإن يكونوا أنبياء فأارسائيل رجال يكلمون من غري 

،  سمعت رسول اهلل ومثله ذلك أحاديثه املرتبطة بمناقب عثامن، ومنها قوله 

)اختالفا وفتنة(، فقال له قائل من  يقول: )إنكم تلقون بعدي فتنة واختالفا(، أو قال: 

الناس: فمن لنا يا رسول اهلل؟ قال: )عليكم باألمني وأصحابه(، وهو يشري إىل عثامن  

 .(2)بذلك

من الفئة   ا وال شك أن أصحابه الذين يقصدهم هنا هم مروان ومعاوية وغريمه

 الباغية. 

 . ومراحل اخللق: . أبو هريرة 

 
 من صحيحه. 2/194عمر( يف: رواه البخاري يف باب )مناقب   (1)

 ( 8522) 2/344أمحد   (2)
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ديث الصحيحة الرصحية التي تكفي أصحاب العقول املفعلة يف الشك يف  ا حمن األ

بيدي   أخذ رسول اهلل )قال: ه، مسلم عن أحاديث أيب هريرة، ذلك احلديث الذي رواه 

فقال: )خلق اهلل عز وجل الرتبة يوم السبت، وخلق فيها اجلبال يوم األحد، وخلق الشجر  

، وخلق النور يوم األربعاء، وبث فيها الدواب يوم  يوم االثنني، وخلق املكروه يوم الثالثاء

اخلميس، وخلق آدم عليه السالم بعد العرص من يوم اجلمعة يف آخر اخللق يف آخر ساعة من  

 (1)  ساعات اجلمعة فيام بني العرص إىل الليل(

ومع كون احلديث رواه مسلم يف صحيحه، ومع كون أيب هريرة يقول فيه: )أخذ  

بيدي( إال أن الكثري من سلف السلفية وخلفهم يؤكدون أن احلديث ليس   رسول اهلل 

وإنام هو موقوف عىل أيب هريرة، وأنا أبا هريرة بدل أن يقول: أخذ   ، مرفوعا لرسول اهلل 

 بيدي.  اهلل  كعب األحبار بيدي، قال أخذ رسول

إِنَّ َربَُّكُم اهللَُّ  ﴿والسبب يف إنكارهم لرفع احلديث هو كونه متعارضا مع قوله تعاىل:  

امٍ  اَمَواِت َواأْلَْرَض يِف ِستَِّة َأيَّ ، بينام هذا احلديث جيعل  [54]األعراف:  ﴾ الَِّذي َخَلَق السَّ

 األيام سبعة. 

وليتهم طبقوها مع مجيع أحاديث  وليتهم طبقوا هذه القاعدة مع سائر أحاديثه.. 

التي تتعارض مع القرآن الكريم.. لكنهم ال يفعلون ذلك، وال يرتكون من   رسول اهلل 

 يفعل، ألن الدين مبني عندهم عىل املزاج وعىل الرجال، ال عىل احلقائق. 

وأنا موقن متاما أنه لوال تشكيك البخاري يف احلديث ملا َترأ أحد منهم عىل  

ل إهنم سيحاولون حينها، وبكل صنوف احليل اجلمع بينه وبني اآليات  التشكيك.. ب

ويزعمون أنه أخطأ   ، الكريمة.. وإذا اضطروا إىل التكذيب، فإهنم سيكذبون رسول اهلل 

 يف اجتهاده، مثلام فعلوا مع حديث الفأر. 

 
 (2789)مسلم  (1)
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والعجب ليس يف هذا كله، وإنام يف بعض ردود السلفية املعارصين عىل مقتضيات  

 ث التي تتناىف مع كل ما اكتشفه العلم احلديث يف شأن مراحل اخللق. احلدي

إذا مل يثبت أن هذا احلديث قد قاله الرسول  فقد قال جميبا عىل إشكال حول ذلك: )

   ،فال ننشغل بكالم امللحدين عليه، ألن اجلدال إنام يكون يف يشء قد ثبت أنه من الدين

حته وثبوته: فخلق الشجر يوم االثنني ال  عىل افرتاض ص. ووهذا احلديث ليس كذلك. 

ينايف خلق النور يوم األربعاء، ومن زعم أنه ينافيه الحتياج الشجر إىل النور للنمو فقوله  

غري صحيح، ملا يأيت: أن هذا خلق اهلل، خيلق ما يشاء، فال حتكمه قوانني الطبيعة ألنه سبحانه  

العدم، وهذا خالف عىل خالف ما  عىل كل يشء قدير، وقد خلق هذا اخللق اهلائل من 

وهذه القوانني التي حتكم الكون واملخلوقات كلها، الذي جعلها  .  يعهده الناس ويعلمونه. 

قوانني ثابتة مطردة هو اهلل تعاىل، فإذا أراد أن يفعل شيئا خالف هذه القوانني فمشيئته تعاىل  

ال يمكن  .. وأيضا  علمه الناسنافذة ال يقف أمامها يشء، وقد فعل اهلل تعاىل ذلك، عملناه و

إثبات أن أول اخللق كانت حتكمه القوانني التي   - عن طريق العلم احلديث أو غريه  -

يعرفها الناس ألن كل هذه املخلوقات ؛ السموات واألرض واجلبال والبحار والبرش  

واحليوانات والنباتات... إلخ، كل ذلك قد وجد من عدم، فلم يمر بمراحل خاضعة  

  (1) ( معينة حتى وجد عىل هذه الصورةلقوانني 

وهكذا نراهم حياربون العلم ومكتشفاته، ويدافعون حتى عىل ما ثبت لدهيم بالدليل  

   القاطع أنه من اإلرسائيليات املكذوبة.. وهل هناك جهل مركب أكثر من هذا؟

 
 ،انظر موقع: اإلسالم سؤال وجواب، للشيخ حممد الصالح املنجد، سؤال: كيف خلق اهلل الشجر قبل أن خيلق النور (1)

 مع أن الشجر حيتاج إىل النور لنموه؟
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وال ال نريد من خالل هذا البحث رمي أحاديث أيب هريرة، وال طرحها، 

تكذيبها مجيعا، وإنام ندعو إىل متحيصها حتى نميز السم عن العسل، والصدق 

 عن الكذب، واإلهلي عن البرشي، واملقدس عن املدنس.

ذلك أن الكثري من الروايات التي رواها أبو هريرة نجدها مروية من طرق 

غريه من الصحابة، بل نجدها عند الشيعة أو غريهم من فرق املسلمني 

 هم اخلاصة هبم.بأسانيد

لكن غريها، وخاصة مما اختص به، نحتاج فيه إىل حتقيق كبري، ذلك أن أبا 

هريرة مل يكن من الصحابة السابقني، وال من الذين اكتفوا بالتلمذة عىل رسول 

.. بل كان تلميذا نجيبا لغريه، وخاصة لكعب األحبار، ولذلك اختلطت اهلل  

يثه التي رواها عن كعب بأحاديثه التي رواها ـ باتفاق العلامء واملحدثني ـ أحاد

، وكان له فوق ذلك اجتهاداته يف بعض روايات احلديث، عن رسول اهلل 

حيث كان يروي احلديث، ثم يضيف له بعض اإلضافات التي يسميها العلامء 

 إدراجا، ويعرب عنها هو بأهنا من كيسه..
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