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العموم الدينية وتطورىا في العصر االموي
(132-41ىـ 750-661/م)

ـ .د .شاكر محمود احمد الجبوري
ـ .ـ .ندى زيداف خمؼ
جامعة تكريت/كمية التربية/قسـ التاريخ
المقدمة
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى اشرؼ الخمؽ المبعوث
رحمة لمعالميف سيدنا محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) وعمى الو وصحبو وسمـ
تسميماً كثي اًر
وبعد...

حفؿ تاريخ الدولة العربية االسالمية في العصر االموي بكثير مف
المواقؼ واالحداث التي تجعؿ المرء يقؼ موقؼ احتراـ وتقدير،لما انتجتو
ىذه الدولة مف ثمار طيبة انعكست بشكؿ ايجابي عمى االمة العربية
واالسالمية برمتيا .فقد عمؿ االمويوف عمى حفظ وحدة االمة التي امتدت
مف الصيف شرقاً الى االندلس غربا ومف اوربا شماال ،والبالد االفريقية
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جنوب الصحراء الكبرى جنوبا فضال عف أنتصاراتيـ العظيمة في كؿ
الجبيات فقد فتحوا أمصا ار كثيرة وجيزوا الحمالت العسكرية الى الدولة
البيزنطينية محاولييف اسقاط القسطنطينية  ،النيـ كانوا يعدوف بيزنطة
الخطر االكبر الذي ييدد دوماً دولتيـ .وبيذا اصبحت الدولة العربية

االسالمية في ذلؾ العصر امة فاعمة ذات شيرة واسعة ومؤثرة في االمـ

االخرى ،وليا منزلة سامية ومكانة مرموقة .وقد انتيجت الدولة االموية
نيجا متطو ار في الحكـ ىو اقرب الى الدولة المدنية في تطبيقاتيا مف اجؿ
وحدة االسالـ وتماسكو .فكانت تنظر الى مواطنييا نظرة مساواة ،فمـ يفرقوا
الناس عمى اساس العقيدة والديف بؿ عدوا الناس جميعا متساوييف في
الحقوؽ والواجبات تحت كنؼ ومظمة الدولة .
فقدموا اىؿ الذمة وأعتمدوا عمييـ في كثير مف االعماؿ الميمة
فشعر ىؤالء باالمف واالماف فأبدعوا في مياميـ وواجباتيـ تجاه
وطنيـ .ومف الجدير بالذكر اف البدايات الحقيقية لنيضة العرب العممية
والفكرية قد انطمقت مف ىذا العصر الذي اطمقت فيو الحريات لممتعمميف
والراغبيف في الحصوؿ عمى العمـ والمعرفة في محتمؼ المجاالت
واالختصاصات والسيما العموـ الدينية التي ضمت عموـ القراف – عمـ
القراءات – عمـ التفسير – عمـ الحديث وروايتو – عمـ الفقو فضال عف
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عموـ المغة العربية وادابيا وعموـ اخرى .كما اطمقوا العناف في انشاء
المساجد والمراكز العممية وعمرانيا حتى اصبحت بمثابة مدارس وجامعات
تدرس فييا مختمؼ العموـ ويرتادىا طمبة العمـ مف مختمؼ االمصار
االسالمية .كاف ليذا النيوض العممي الذي شيدتو الدولة العربية االسالمية
في العصر االموي اسباب كثيرة يأتي في مقدمتيا حب الخمفاء االموييف
لمعمـ واحتضانيـ العمماء والفقياء وتشجيعيـ ماديا ومعنويا ،فضال عف رغبة
العمماء العرب الشديدة في الخوض في مياديف العموـ والمعارؼ
وتحصيميا .كما جعمت الدولة االموية الوفاء لمنيج االمة االسالمية مف اىـ
واجباتيا تجاه المواطنيف المسمميف  .كما قامت بعمميات التعريب والتدويف
التي شممت كؿ وجوه الحياة العطاء الصورة الحقيقية الناصعة المة العرب
بوصؼ العرب مادة االسالـ ،وما قامت بو الدولة االموية مف دعـ وتشجيع
لمحركة العممية والدينية والفكرية كاف نيجا صحيحا في كؿ المقاييس وكانوا
عمى حؽ في كؿ ما قرروه في ىذا الميداف الذي انار طريؽ الدولة العربية
االسالمية ونيضتيا في ىذا العصر .فضال عف ما اشارت اليو المصادر
التاريخية في بروز عمماء وفقياء وأدباء ومفكريف اجالء اغنت نتاجاتيـ
ومؤلفاتيـ الحركة العممية والفكرية في العصر االموي والعصور الالحقة .
وتضمنت ىذه الدراسة العموـ الدينية وتطورىا في العصر االموي وحوت
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مبحثيف وخاتمة  .المبحث االوؿ تناوؿ العموـ الدينية – عمـ القراءات وعمـ
التفسير .الىميتيا في حياة االنساف .الف القراف الكريـ المنزؿ عمى فخر
الكائنات سيدنا محمد (صمى اهلل عميو وسمـ ) ىو اصدؽ وثيقة عرفيا
التاريخ البشري وىو اساس الحضارة والحياة التي قامت عمييا الحياة
االنسانية واستمدت منو مقوماتيا .كما ضـ المبحث الثاني الحديث النبوي
الشريؼ وتدوينو واشير الرواة بوصؼ الحديث النبوي التشريع الثاني بعد
القراف الكريـ .
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( المبحث االول )

 اوالً :عموم القران الكريم -عمم القراءات-:

يعد القراف الكريـ المنزؿ عمى سيد الكائنات محمد ( صمى اهلل عميو
وسمـ) اصدؽ وثيقة عرفيا التاريخ البشري لـ يدخمو تغيير وال تبديؿ كما في
الد ْنيا وِفي ْاْل ِخرِة ۚ َال تَْب ِدي َؿ لِ َكمِم ِ
ِ
ِ ُّ
ات
َ
َ
قولو تعالى ( :لَيُ ُـ ا ْل ُب ْش َر ٰى في ا ْل َحَياة َ َ
ٰ
ِ
يـ )(.)1وقد ناؿ القراف الكريـ عناية عمماء االمة
المَّ ِو ۚ َذلِ َ
ؾ ُى َو ا ْلفَ ْوُز ا ْل َعظ ُ

العربية واالسالمية عناية جميمة فيو اساس الحضارة والحياة العممية
ؾ
ؾ َولِقَ ْو ِم َ
ومقوميا كما جاء في قولو سبحانو وتعالى َ ( :وِاَّنوُ لَ ِذ ْكٌر لَ َ
وف )( . )2وبيذا اصبح القراف الكريـ منذ نزولو المحور
َو َس ْو َ
ؼ تُ ْسأَلُ َ

ۖ

االساسي لمنشاط الفكري والديني لالمة العربية واالسالمية (. )3

فنشأت عموـ القراف وكاف مف ابرزىا عمـ القراءات الذي يعد اقدـ العموـ في
االسالـ نشأة وعيدا وأشرفيا منزلةً

()4

.

فأوؿ ما تعممو الصحابة مف رسوؿ اهلل محمد (صمى اهلل عميو وسمـ ) قراءة

القراف الكريـ وحفظو ( .اذ روى القرطبي عف عثماف بف عفاف ،وابف مسعود
(رضي اهلل عنيما ) اف رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ ) كاف يقرئيـ
العشر فال يجاوزنيا الى عشر اخرى حتى يتعمموا ما فييا مف العمؿ
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فيعمميـ القراف والعمؿ جميعا) ( .)5ونظ ار النتشار االسالـ في االرض
المعمورة ودخوؿ الناس في ىذا الديف العظيـ  ،اختمؼ في قراءة القراف

وضبط الفاظو تبعا الختالؼ الميجات العربية (  .)6لذلؾ امست الحاجة الى
عمـ يميز بيف ىذه االختالفات وقاية لكمماتو مف التحريؼ ودفعا لمخالؼ
بيف المسمميف

(.)7

وقد أطمؽ لفظ القراء في عيد النبي (محمد صمى اهلل عميو
وسمـ) والخميفتيف ابي بكر الصديؽ وعمر بف الخطاب (رضي اهلل عنيما)
عمى مف يحفظوف القرآف الكريـ اسـ (حممة القرآف)

( .)8إذ قاؿ عمر بف

الخطاب الى الخميفة ابي بكر الصديؽ (رضي اهلل عنيما) ((يا خميفة
رسوؿ اهلل اف حممة القراف قد استشيد اكثرىـ يوـ اليمامة ،فمو جمعت القراف
فأني اخاؼ عميو اف يذىب حممتو  ،فقاؿ ابو بكر الصديؽ (رضي اهلل
عنو ) :افعؿ ما لـ يفعمو رسوؿ اهلل ( صمى اهلل عميو وسمـ) فمـ يزؿ بو
عمر حتى جمعو في صحؼ  .وكاف متفرقاً في الجريد وغيرىا ،وقاؿ:
اكتبوا القراف))

()9

ثـ تطورت القراءات وأخذت معنى أدؽ واشمؿ واخذ

الخميفة عثماف بف عفاف (رضي اهلل عنو) بتشكيؿ لجنة ضمت كثي اًر مف
الصحابة وأمرىـ بكتابة ما يختمفوف فيو بمساف قريش واعتمدت المجنة

النسخة التي وجدت في بيت حفصة بنت عمر بف الخطاب (رضي اهلل
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عنيا وعف ابييا ) زوج النبي محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) وعندما نسخ
ارسؿ لكؿ مصر مف االمصار نسخة وارسؿ لكؿ منيا رجال يق أر لذلؾ
المصر وأمر بأحراؽ المصاحؼ االخرى وىكذا حفظ النص القرآني موحداً

عمى مر العصور

()10

.وتشير المصادر الى اف مف اعمـ الصحابو بالقرآف
()11

الكريـ عبداهلل بف عباس ( رضي اهلل عنو) (ت 68ىػ687/ـ)

.الذي برز

في فيـ عموـ القرآف الكريـ وتعاليمو وكاف يعد ترجماف القرآف ورائدا في
عمومو ومف أعمـ واعرؼ الصحابة بو

)12(.

 .والواقع اف عبداهلل بف عباس

(رضي اهلل عنو) كاف لعممو بالقرآف الكريـ وتفسيره مقصداً لطمبة العمـ الذيف

كانوا يقدموف الى مكة ويستفيدوف مف عممو بالقرآف الكريـ ( .)13وقد اظيرت
القراءات في االمصار االسالمية سبع قراءات او سبع طرؽ ،كؿ طريقو
منيا تمثميا مدرسة ترجع قراءتيا الى اماـ .ففي مكة اشتيرت قراءة عبداهلل

بف كثير الداري (ت 120ىػ737/ـ ) ( .)14وفي المدينة قراءة نافع ابف عبد

الرحمف (ت 169ىػ785/ـ) ويزيد بف القعقاع (ت 132ىػ 749/ـ) (.)15

وفي البصرة قراءة ابي عمرو بف العالء (ت

154ىػ770/ـ ) ( .)16وفي

الكوفة قراءة عاصـ بف ابي النجود (ت 128ىػ 745/ـ) ( .)17وفي دمشؽ

قراءة عبد اهلل بف عامر(ت 118ىػ .)18()736/اف سبب ظيور القراءات في
االمصار االسالمية يرجع الى طبيعة الميجات العربية آنذاؾ الف مف
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خصائصو اف الرسـ الواحد لمكممة الواحده قد يق أر بأشكاؿ مختمفة تبعاً

لمنقاط فوؽ الحروؼ أوتحتيا وعدـ وجود الحركات النحوية وفقداف الشكؿ

في الخط العربي يمكف اف يجعؿ لمكممة حاالت مختمفو مف ناحية موقعيا

مف االعراب ( . )19ومف الصحابة الذيف برزوا في فيـ عموـ القراءاف الكريـ
 ،الصحابي الجميؿ أنس بف مالؾ

)20(.

 .كذلؾ فقد سأؿ عف ايات القرآف

(.)21

الكريـ وأسباب النزوؿ فقد سألو عاصـ بف سميماف االحوؿ البصري
ت أ َِو
عف قولو تعالى (( إِ َّف الصَّفَا َوا ْل َم ْرَوةَ ِم ْف َش َعائِ ِر المَّ ِو ۖ فَ َم ْف َح َّج ا ْلَب ْي َ
ع َخ ْي ار فَِإ َّف المَّو َش ِ
ِ
اكٌر
ؼ بِ ِي َما ۚ َو َم ْف تَ َ
َف َيطَّ َّو َ
ْ
اح َعمَ ْيو أ ْ
َ
اعتَ َم َر فَ َال ُجَن َ
ط َّو َ ً
(. )22
ِ
يـ))
َعم ٌ
قمت ألنس بف مالؾ:أكنتـ
قاؿ عاصـ بف سميماف االحوؿ ((:

تكرىوف الطواؼ بيف الصفا والمروة  ،فقاؿ :نعـ كنا نكره الطواؼ بينيما
ألنيما مف شعائر ألجاىمية ،حتى نزلت ِ
ىذه اْلية)) ( .)23وبعد شيوع المحف
في القراءات نتيجة االختالط باألعاجـ قاـ ابو االسود الدوؤلي

(ت69ىػ688/ـ)( .)24بتنقيط القرآف الكريـ في البصرة في عيد أمير العراؽ
زياد بف ابي سفياف ( 53-44ىػ672-664/ـ) وبأمر منو لتميز حركات
الحروؼ مف ضـ وفتح وكسر

(. )25

وكاف ذلؾ في عيد الخميفة معاوية بف

ابي سفياف (رضي اهلل عنو) وكاف معاوية يوصي ولده قائالً ((يا بني إني
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كفيتؾ الرحمة والترحاؿ ووطأت لؾ األشياء وذلمت لؾ األعداء  ،وأخضعت
لؾ أعناؽ العرب وأني ألتخوؼ عميؾ اف ينازعؾ في ىذا األمر الذي

أسندت لؾ)) ( .)26وأوصى معاوية أبنو بأىؿ الحجاز وأىؿ القرآف الكريـ
وخاصتو(( أنظر أىؿ الحجاز فأنيـ أىمؾ ،فأكرـ مف قدـ عميؾ منيـ
وتعاىد مف غاب ،وانظر أىؿ العراؽ ،فأف سألوؾ اف تعزؿ كؿ يوـ عامالً

فافعؿ فأف عزؿ عامؿ أحب الي مف أف تشير عميؾ مائة ألؼ سيؼ وانظر
اىؿ الشاـ فميكونوا بطانتؾ وعينيؾ فأف اصابؾ شيء مف عدوؾ فأنتصر

بيـ فإذا أصبتيـ فاردد أىؿ الشاـ الى بالدىـ))

( .)27ويبدو مف دراسة

النصوص التاريخية اف عبد الممؾ بف مرواف كاف يعمد محاكاة او تقميد
معاوية بف ابي سفياف (رضي اهلل عنيما) في كثير مف االمور فقد سجؿ
التاريخ لعبد الممؾ ابف مرواف ( 85-65ىػ704-684/ـ) انو كاف مف فقياء
ِ
المدينة السبعة فقد دعـ أىؿ القرآف الكريـ
وخاصتو ثـ أقبؿ يذـ الدنيا قائالً

ألبنو الوليد (( إف تطويمؾ لقصير واف كثيرؾ لقميؿ واف كنا فيؾ لفي غرور

ثـ أقبؿ عمى جميع ولده فقاؿ  :أوصيكـ بتقوى اهلل فأنيا عصمة باقية وجنة
واقية فالتقوى خير زاد وافضؿ في المعاد وىي أحصف كيؼ وليعطؼ
الكبير منكـ عمى الصغير وليعرؼ الصغير حؽ الكبير مع سالمة الصدور
واألخذ بجميؿ األمور وأياكـ والبغي والتحاسد فييما ىمؾ المموؾ الماضوف
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وذوو العز المكيف ،واكرموا الحجاج فإنو وطألكـ ىذا األمر)) ( .)28فقد جاء
أمير العراؽ الحجاج بف يوسؼ الثقفي (

95-74ىػ713-693/ـ) فعمؿ

عمى إعجاـ القرآف وقد ندب لذلؾ نصر بف عاصـ الميثي (ت 89ىػ707/ـ)
الذي قاـ بنقط الحروؼ المتشابة مف السورة وذلؾ لتمييز بعضيا مف بعض
كتمييز الباء مف التاء مف الثاء وتمييز الحاء مف الجيـ مف الخاء
(.)29

وىكذا

وقد عني المسمموف بالقرآف وعمومو وكانت مساجد االمصار

مراكز لدراستو في العصر االموي وتفيـ معانيو وقراءتو ورواياتو ( .)30وقد
الؼ عدد مف الكتب تتعمؽ بالقراءات منيا كتاباف لعبد اهلل بف عامر

(مقطوع القرآف وموصولو) والكتاب الثاني ( اختالؼ صحؼ الشاـ والحجاز
(.)31

والعراؽ)

وقد برز عدد مف القراء الكبار في العصر االموي امثاؿ

مجاىد بف جبر المكي (ت 104ىػ722/ـ) ( .)32وىو مقريء ومفسر وقد
لزـ عبداهلل بف عباس مدة طويمة فأستفاد مف عممو واخذ عنو تفسير القرآف
(.)33

الكريـ

وعبداهلل بف كثير في مكة

()34

 .وفي بالد الشاـ ابو أدريس

الخوالني( .)35وعبد اهلل بف عامر اليحصبي وعامر بف عبد اهلل بف

قيس( .)36والحسف البصري في البصرة
الكوفة( .)38وابوعبد الرحمف السممي،
الجيشاني في مصر

(. )40

()39

()37

.ومسروؽ بف االجدع في

وعتبة بف عامر الجييني وأبو تيـ

كؿ ىؤالء القراء الكبار والمفسريف أغنوا الدراسات
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الدينية حتى أػصبحت السمة البارزة والميمة فييا وجعموا منيا بيئة عممية
حضارية تمتاز بكؿ مقومات االبداع والمعرفة وىيأت الفرص لمكثير مف
الصحابة والتابعيف لطمب العمـ .اذ أستمر االىتماـ ِ
بيذه الجوانب حتى عيد
الخميفة سميماف بف عبد الممؾ (

99-96ىػ717-715/ـ)( .)41اذ تولى

الخالفة بعد وفاة اخيو الوليد وأفتتح عيده بخطبة بأف صعد المنبر فحمد
اهلل تعالى واثنى عميو ثـ صمى عمى رسولو (صمى اهلل عميو وسمـ) ثـ
قاؿ ((:الحمد هلل الذي ما شاء صنع وما شاء اعطى وما شاء منع وما شاء
رفع وما شاء وضع ،أييا الناس أف الدنيا دار غرور وباطؿ وزينة وتقمب
بأىميا تُضحؾ باكييا وتُبكي ضاحكيا وتخيؼ آمنيا وتؤمف خائفيا وتثري
فقيرىا وتفقر ثرييا ميالة بأىميا ،عباد اهلل اتخذوا كتاب اهلل إماماً وارضوا بو

حكماً واجعموه لكـ ىادياً ودليالً  ،فانو ناسخ قبمو والنسخة بعده واعمموا

عباد اهلل انو ينفي عنكـ كيد الشيطاف ومطامعو كما يجمو ضوء الشمس

الصبح إذا أسفر وأدبار الميؿ إذا عسعس))

(.)42

نستنتج مف ىذه الوصية

لمخميفة سميماف بف عبد الممؾ انو يمكف القوؿ اف ىذا الخميفة قدـ نموذجاً

طيباً لاللتقاء التاـ بيف البداية والنياية وايضاً لمتجانس التاـ والكامؿ بيف

االقواؿ واالفعاؿ واالعماؿ فكانت ىذه االفتتاحية عبارة عف قيـ دينية بعيدة
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عف الرياء ومؤكدة عمى التمسؾ بكتاب اهلل العزيز في حكمو واداراتو وىذا
يدؿ عمى اىتماـ الخالفة االموية بالعموـ الخاصة بالقرآف الكريـ.
ثانيا :تفسير القرآن-:

يعد تفسير القرآف الكريـ مف العموـ الدينية الميمة والمتداولة في العصر

االموي والسيما في مواسـ الحج اذ برز في تفسير القرآف الكريـ عدد مف

الصحابة والتابعيف ( .)43ومف اىـ الصحابة الذيف عمموا في تفسير القرآف
الكريـ الصحابي الجميؿ عبداهلل بف عباس رضي اهلل عنو (ت 68ىػ687/ـ)
الذي برز في فيـ عموـ القرآف الكريـ وتعاليمو وكاف مف اعرؼ الصحابة

(.)44

والتابعيف بالتفسير فقد كاف يسأؿ عف تفسير القرآف وعمومو فيجيب
والواقع اف عبداهلل بف عباس كاف لعممو بالقرآف الكريـ وتفسيره مقصداً

لمصحابة والناس الذيف كانوا يقدموف اليو لتمقي العمـ منو بتفسير القرآف

الكريـ ومعانيو فعندما حج عبد اهلل بف عباس ومعاوية بف أبي سفياف ،كاف

لمعاوية موكب ولعبداهلل بف عباس موكب وكاف يطمب منو العمـ ( .)45وكاف
ذلؾ في احدى حجات معاوية بف أبي سفياف حيث أقاـ الحج في السنوات

(44ىػ665/ـ) 50 (،ىػ670/ـ) 51 ( ،ىػ671/ـ)( .)46ولـ يقتصر االمر
عمى أياـ الحج ولياليو بؿ كاف طمبة العمـ يزدحموف عند باب داره لدخوؿ
مجمسو وسؤالو عف القرآف الكريـ وتفسيره وحروفو وتأويمو
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عطاء بف أبي رباح (ت 115ىػ 733 /ـ)

( . )48

مجمس عبداهلل بف عباس

(رضي اهلل عنو) بقولو((:ما رأيت مجمساً اكرـ مف مجمس أبف عباس ال

أعظـ جفنةً وال أكثر عمماً،أصحاب القرآف في ناحية ،وأصحاب الفقو في
ناحية وأصحاب الشعر في ناحية يوردىـ في و ٍاد رحب)) ( . )49وباالضافة
الى الحجاج وطمبة العمـ الذيف يقدموف الى مكة ألخذ التفسير الصحيح مف
عبد اهلل بف عباس كاف ايضاً مقصداً لعمماء العراؽ واليمف وغيرىما مف

االقاليـ واالمصار االسالمية أذ يقدموف الى مكة حاجيف ويستفيدوف مف
عممو بالسماع والمجاورة فمف عمماء العراؽ جاور أبو الجوزاء أوس بف خالد

الربعي (ت 83ىػ702/ـ)( .)50ومف أعالـ اليمف طاووس بف كيساف

(.)51

الذي أستمع الى عبداهلل بف عباس عندما حج وعندما سئؿ بأنو ترؾ اكابر
الصحابة ولزـ عبد اهلل بف عباس قاؿ((:إني رأيت سبعيف مف أصحاب
رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) إذا تدارؤوا في أمر صاروا الى قوؿ ابف
عباس (رضي اهلل عنو) ،وقد أستفاد طاووس مف مالزمتو وسماعو القرآف
الكريـ وتفسيره مف عبد اهلل بف عباس فكاف يفسر القرآف أعتماداً عمى ما

سمعوُ منو))

()52

 .اف قدوـ العمماء وطمبة العمـ الى عبداهلل واخذىـ منو

التفسير الصحيح لمقرآف الكريـ كاف لو الدور في تطور الدراسات القرآنية

وذلؾ في نقؿ التفسير الصحيح الذي دعاهُ عبداهلل بف عباس (رضي اهلل
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عنو) الى االمصار واالقاليـ االسالمية ،وكاف لو الدور الكبير في الفيـ
الصحيح لمتفسير .ومف الصحابة الذيف برزوا في تفسير القرآف الكريـ يقوؿ

مكحوؿ االزدي( .)53سألت ابف عمر(رضي اهلل عنو) يوـ عرفة عف المشعر
الحراـ فقاؿ(( :الزمني فمما كاف مف الغار واتينا المزدلفو قاؿ :أيف السائؿ
عف ىذا المشعر الحراـ)) ( .)54ومف الصحابة الذيف عمموا تفسير القرآف
الكريـ الصحابي الجميؿ أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو
(ت93ىػ712/ـ)

()55

 .وكاف يسأؿ عف آيات القرآف الكريـ وأسباب نزوليا

فقد سألو عاصـ بف سميماف االحوؿ البصري (ت 142ىػ759/ـ)( .)56عف

تفسير القرآف الكريـ فيجيب أنس بف مالؾ عف ذلؾ ،واشتير عدد مف عمماء
التفسير في العصر االموي ،اذ نبغ الكثير مف التابعيف بتفسير القرآف الكريـ
النيـ أستمعوا الى الصحابة وأخذوا التفسير عنيـ ويعد المقري الفقيو سعيد

بف جبير الكوفي مف أعمـ التابعيف بتفسير القرآف الكريـ ( .)57كوف ىذا الفقيو
كاف مف أكثر رواة التفسير عف عبد اهلل بف عباس ولـ يقتصر سعيد عمى
روايتة عف عبد اهلل بف عباس بؿ كاف يحدث عنو خالؿ أياـ الحج وليس
ىناؾ اكثر داللة عمى عمـ سعيد بف جبير مف اف عبداهلل بف عمرو بف

العاص (ت 65ىػ684/ـ)( .)58قاؿ( :أف معرفة سعيد بالتفسير الذي وعاه
مف مالزمتو لمصحابة السيما عبد اهلل بف عباس (رضي اهلل عنو) قد انتقمت
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معو الى االقاليـ االسالمية خالؿ رحمتو فأستفادت منو العمماء فقد لقي

الضحاؾ بف مزاحـ الياللي) (ت 105ىػ723/ـ)( .)59سعيد بف جبير بالري
في خراساف وسمع منو واخذ عنو التفسير ،كما سمع مف الضحاؾ بف

مزاحـ اىؿ خراساف ( .)60وال شؾ أف ليذا الدور أىمية كبيرة في نقؿ التفسير
الصحيح الى أقاليـ اسالمية بعيدة كخراساف .وقد ترتب عمى عمـ سعيد بف
جبير بتفسير القرآف الكريـ الذي وعاه عف عبداهلل بف عباس اف الخميفة
االموي عبد الممؾ بف مرواف( 85-65ىػ704-684/ـ) طمب مف سعيد بف
جبير اف يكتب لو تفسير القرآف الكريـ فكتب سعيد الى الخميفة عبد الممؾ

(.)61

بف مرواف تفسيره لمقرآف وحفظو عبد الممؾ بف مرواف عنده بالديواف

ومف التابعيف الذيف برزوا في تفسير القرآف الكريـ مجاىد بف جبر المكي

(ت104ىػ722/ـ) (  .)62وىو المقريء والمفسر وقد لزـ عبداهلل بف عباس
مدة طويمة فأستفاد مف عممو وأخذ عنو تفسير القرآف الكريـ
لعممو فقد عده العمماء مف أعمـ التابعيف بالتفسير

()64

(. )63

ونتيجة

 .ونظ اًر التساع رقعة

الدولة العربية االسالمية ودخوؿ شعوب غير عربية في االسالـ ونشوء
مشاكؿ جديدة كانت تتطمب حموال ليا اصبح ىناؾ ضرورة الستنباط

االحكاـ الفقيية مف االيات القرآنية وذلؾ ألف القرآف الكريـ كاف أنذاؾ ىو
المصدر االوؿ لمتشريع العربي واالسالمي فكاف البد مف فيـ آياتو ويعد
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ىذا الفيـ ىو الخطوه األولى في التفسير

( .)65وقد أتجو المفسروف في

تفسير القرآف في العصر االموي بأتجاىيف يعرؼ أوليما

بأسـ التفسير

المأثور وىو ما أثر عف الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) .وكبار
الصحابة مف تفسير القرآف ،ويعرؼ ثانييا باسـ التفسير بالرأي وىو ما كاف
يعتمد عمى العقؿ أكثر مف اعتماده عمى النقؿ وتسمى تفاسير أىؿ الكالـ
وىـ المعتزلة والمرجئة والقدرية والخوارج والفرؽ الباطنية المختمفة

وغيرىـ( .)66ونجد في ىذا العصر تأثر تفسير القرآف الكريـ برواية أىؿ
الكتاب مف الذيف أسمموا ككعب االحبار(كعب بف نافع)

ووىب بف منبو

وعبد اهلل بف سالـ وتميـ الداري وغيرىـ وكانوا يعتنقوف الييودية قبؿ
أسالميـ وتفسيراتيـ كانت التخمو مف الخرافة واألوىاـ  ،وكاف ىؤالء يرووف

عف التوراة وكتب أخرى كانت لدييـ وىي كتب الييود (األسرائيميات) (.)67
وقد أمتألت كتب التفاسير بامثاؿ ىذه الروايات والسيما في االمور التي
تتعمؽ بسير االوليف مف االنبياء والمموؾ الذيف يشير الييـ القرآف الكريـ
ببدء الخميقة والكوف ونيايتو وىي امور لـ يتحدث عنيا القرآف الكريـ بصورة
مفصمة فكاف المسمموف يسألوف ىؤالء عف بعض التفصيالت حوؿ ِ
ىذه

االمور( .)68ومف أشير رجاؿ المدينة في التفسير زيد بف أسمـ العدوي

(ت136ىػ753/ـ)( .)69وابو العالية رفيع بف ميراف الرياحي (ت 90ىػ وقيؿ
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93ىػ711-708/ـ)( .)70اما أشير رجاؿ الشاـ في العر االموي في تفسير

القرآف الكريـ ىو محمد بف مسمـ بف شياب الزىري (ت 124ىػ741/ـ)(.)71

الذي أمره الخميفة عمر بف عبد العزيز ( رضي اهلل عنو) اف يفصؿ لو
مواضع الصدقات في االصناؼ الثمانية التي ذكرىا اهلل تعالى في اْلية
َّ ِ
ِِ
اء وا ْلمس ِ
َّدقَ ُ ِ ِ
اك ِ
وبيُ ْـ
الكريـ ة ((إَِّن َما الص َ
يف َعمَ ْييَا َوا ْل ُم َؤلفَة ُقمُ ُ
يف َوا ْل َعامم َ
ات ل ْمفُقَ َر َ َ َ
السبِ ِ
يف وِفي سبِ ِ
وِفي ِّ ِ
يضةً ِم َف المَّ ِو ۗ
ِ
يؿ المَّ ِو َو ْاب ِف َّ
يؿ ۖ فَ ِر َ
َ
الرقَاب َوا ْل َغ ِارم َ َ
َ
()72
ِ
َّ ِ
يـ)) .
يـ َحك ٌ
َوالموُ َعم ٌ
فأخذ يبيف كؿ صنؼ مف ىذه االصناؼ ويشرحو .وكذلؾ
()73

مكحوؿ الشامي ( 113ىػ731/ـ)

 .فقد كاف بعض العمماء المشيوريف

بتفسير القرآف الكريـ في اواخر العصر االموي يقيموف بمكة وكاف طالب
العمـ يأتوف الييـ لالستفادة منيـ ومف ىؤالء سفياف بف عيينة بف ابي
عمراف ( 198-107ىػ814-725/ـ)الذي كاف مفس اًر ومحدثاً وفقيياً ولو

كتاب ((التفسير)) ( .)74ويقوؿ الذىبي ( :كاف طمبة العمـ يحجوف وماىميـ
اال لقاء سفياف ابف عينيو فيزدحموف عميو في الموسـ أزدحاماً عظيماً

المامتو وعمو أسناده وحفظو وكاف مف بحور العمـ) ( .)75ولـ يكتؼ سفياف
بف عينية بما وصؿ اليو مف عمـ بؿ كاف يسأؿ عف العمماء في مكة خالؿ
حجو بيدؼ االستفادة مف عمميـ وفي الوقت نفسو التشاور معيـ في أمور
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الديف وقد سأؿ عف صفواف بف سميـ (ت 132ىػ750/ـ)( .)76وكاف صفواف
يمقي تقدي اًر مف الخمفاء االموييف فعندما حج الخميفة سميماف بف عبد الممؾ

(99-96ىػ717-715/ـ) قدـ المدينة وعاممو عمييا أبو بكر محمد بف

عمرو بف حزـ االنصاري(ت 120ىػ738/ـ)( .)77فرأى صفواف بف سميـ
فاعجبو سمتو وخشوعو فأراد اكرامو وارسؿ اليو ماالً لكف صفواف رفض اخذ

ذلؾ الماؿ ( .)78وتدؿ ىذه الحادثة عمى تورع صفواف بف سميـ وزىده كما
تدؿ مف جية اخرى عمى أىتماـ الخمفاء االموييف بالعمماء وجعميـ محؿ
تقدير واكراـ.والجدير بالذكر اف مواسـ الحج في العصر االموي كانت
مناسبة لممسمميف لقراءة القرآف الكريـ وتدارسو ،اذ كاف بعض الحجاج

يقضوف وقتيـ (بعرفة) في قراءة القرآف الكريـ وتالوتو فعندما حج الشاعر

االموي الفرزدؽ(ت 110ىػ728/ـ)( .)79مر عمى قوـ مف بني تميـ وىـ في

مسجد بعرفة ومعيـ مصاحؼ  ((:فوقؼ عمييـ ففداىـ باألب واألـ وقاؿ:

ليـ إنكـ عمى إرث مف إرث آبائكـ)) ( .)80ولـ يقتصر التفسير عمى رجاؿ

مكة والمدينة واليمف وأنما وصؿ الى العراؽ فقد أشتير الكثير مف رجاؿ

العراؽ منيـ مسروؽ بف االجدع اليمذاني (ت 63ىػ682/ـ)( .)81وىو مف

تالميذ عبد اهلل بف مسعود

( .)82فضالً عف الحسف البصري

(ت110ىػ728/ـ)( .)83وقتادة بف دعامة الدوسي (ت 117ىػ735/ـ)
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وىؤالء التابعيف أخذوا أقواليـ مف الصحابة وىـ بدورىـ أوصموا أقواليـ الى
تابعي التابعيف ،وىكذا حتى وصؿ الينا تفسير القرآف عف طريؽ التمقي جيالً
بعد جيؿ فقد أخذ العمماء يؤلفوف كتب التفسير عمى طريقة واحدة وىي ذكر

اْلية ونقؿ ما يروه في تفسيرىا مف الصحابة والتابعيف بالسند وىؤالء العمماء

ىـ التابعيف(.)85

نستنتج مما ورد أف الخالفو االموية عنيت بعموـ القرآف واعطت
كثير مف اىتماميا بالعمماء العارفيف بالقرآف الكريـ ودعمت ىؤالء العمماء
مف خالؿ بناء المساجد واعمارىا وجعميا مراكز لدراسة القرآف وعمومو
وافياـ معانيو وقراءاتو ورواياتو.
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(المبحث الثاني)
الحديث النبوي الشريف وتدوينو-:
الحديث في االصل :الخبر والرواية الشفيية ثـ أتخذت معنى خاصاً بعد
البعثة النبوية فصارت تعني اقواؿ الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ

( .)86ثـ سمى ىذا الحديث بالسنة ،والسنة ىي كؿ ما أثر عف النبي

)

محمد(صمى اهلل عميو وسمـ) وندب اليو قوالً وفعالً وتقدي اًر  ،فما لـ ينطؽ بو
الكتاب العزيز مما يصمح أف يكوف دليالً لحكـ شرعي ( .)87أف كؿ حديث

يتألؼ مف قسميف :االوؿ :سمسمة رواة الحديث عمى التوالي ويسمى

(االسناد) أو(السند) ألنو يثبت صحة الخبر وتبدأ السمسة بآخر رواية
وتتدرج الى الشخص الذي صدر عنو الحديث والقسـ الثاني ىو (المتف)
او محتويات الحديث

(.)88

ويعد الحديث النبوي الشريؼ التشريع الثاني بعد

القرآف الكريـ الف القرآف يحوي أسس الديف ومبادئو ولـ يتعرض لمتفصيالت
اال ناد اًر وقد فصؿ الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) ما أجمموُ القرآف
الكريـ فأصبح مف الضروري رواية وتدويف اقواؿ الرسوؿ (صمى اهلل عميو

وسمـ ) وافعالو في حياتو وذلؾ لالستفاده منيا فكاف بعض الصحابة يكتبوف
األحاديث ويحفظونيا ( .)89لـ يدوف الحديث طيمة عصر الرسالة بشكؿ
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تدويف منظـ وانما كاف اجتياد الكثير مف الصحابة في كتابة الحديث
الشريؼ وينسب أقوالو الى الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) يدعو فييا
الصحابة الى رواية احاديثو وحفظيا وتبميغيا الى مف لـ يسمعيا عنو .اما
في عصر الخالفة الراشدة فقد كانت الظاىرة السائدة في عيدىـ االقالؿ
مف الرواية عف الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) والتثبيت منيا والتشدد
فييا وذلؾ لئال يقع الرواة في الخطأ والنسياف ولكي ال ينشغؿ الناس برواية

الحديث وينصرفوف عف تالوة القرآف الكريـ ( .)90لقد أستحوذت دراسة السنة
النبوية عمى اىتماـ الخمفاء االموييف فقد كاف اصحاب الحديث مف الفقياء
والعمماء ومعظـ طالب العمـ يمتقوف الصحابة والتابعيف فيستمعوف منيـ
االحاديث النبوية فيستفيدوف منيا في حياتيـ ونقميا لالخريف ولـ يمبثوا اف
يتوجيوا الى المدينة ليسمعوا ايضاً مف افواه الصحابة والتابعيف .فقد اشتير
عدد مف الصحابة في العصر االموي بفيـ السنة النبوية وحفظيا ومف

اشير ىؤالء الصحابة عبد اهلل بف عمرو بف العاص .فقد أصبح عبداهلل بف
عمرو بف العاص مقصداً لمحجاج خالؿ مواسـ الحج ،اذ يقدموف لمحج

وبنفس الوقت سؤالو عف أحاديث الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) .
ففي عيد الخميفة معاوية بف ابي سفياف رضي اهلل عنو ( 60-41ىػ-661/

680ـ) برز في شرح وتوضيح الحديث سميماف بف ربيع العدوي ( .)91فقد
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قدـ الى مكة ومعو جماعة مف نساؾ اىؿ البصرة لمحج ومقابمة عبد اهلل بف
عمرو بف العاص فسألوا عنو فوجدوه جالساً في المسجد الحراـ  ،فقالوا

لو ((:أنت عبداهلل بف عمرو بف العاص وانت صاحب رسوؿ اهلل(صمى اهلل

عميو وسمـ) ورجؿ مف قريش وقد قرأت الكتاب االوؿ)) ( .)92وكاف عبد اهلل
بف عمرو بف العاص حافظاً ،متحدثاً ومحدثاً عف الرسوؿ محمد (صمى اهلل
عميو وسمـ) ومما يدؿ عمى مقدرتو العظيمة عمى حفظ أحاديث الرسوؿ

محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) قوؿ عروة ابف الزبير
(ت94ىػ713/ىػ)

()93

((: .حج عمينا عبداهلل بف عمرو بف العاص فسمعتو

يقوؿ :سمعت النبي محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) يقوؿ ((:اف اهلل ال ينزع
العمـ بعد اف اعطاىموه انتزاعاً ،ولكنوُ ينتزعوُ منيـ مع قبض العمماء
بعمميـ ،فيبقى اناس جياؿ يستفتوف فيفتوف برأييـ فيضموف ويضموف))

(. )94

كما برز في فيـ السنة النبوية الشريفة وحفظيا في العصر االموي
الصحابي الجميؿ عبد اهلل بف عباس اذ كاف يعتمد في جوابو عمى السنة

النبوية ( .)95كما برز ابا جميرة نصر بف عمراف (ت 124-121ىػ-739/
()96

742ـ)

.في الحديث النبوي والواقع اف عبداهلل بف عباس وابو جميرة

نصر بف عمراف كانا يستسناف بسنة الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو
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وسمـ)( .)97ولعؿ عيد الخميفة معاوية بف ابي سفياف كاف يزخر بالكثير مف
الصحابة مف اىؿ الحديث واالثر
فقد اشتير الضحاؾ بف قيس الفيري بدراسة ونقؿ الحديث ،اال اف
العصر االموي لـ يكف عمى وتيرة واحدة في نقؿ الحديث فقد ظيرت الفرؽ
والمذاىب المختمفة وحدثت مشاكؿ جديدة تتطمب معرفة حكـ الشرع فييا
فأدى ذلؾ الى شيوع رواية الحديث وظيور الكذب في بعض االحاديث .
وليذا نجد اف أئمة الحديث يتفقوف عمى اف الكثير مف االحاديث وضعت
اء عميو ،ربما
ونسبت الى الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) افتر ً
اثر في وضوح ىذه االحاديث فقد اراد
ألسباب سياسية او ألسباب متباينة َ

بعض اتباع ىذه االحزاب اف يؤيد دعواه فمجأوا الختالؼ االحاديث انتصا اًر

ألحزابيـ( .)98فقد كاف اتباع الفرؽ المختمفة كالقدرية والمرجئة يناظر بعضيـ
االخر في امور دنيويو ليا مساس بالديف او امور دينية كمسألة الخالفة
ومرتكب الكبير وصفات اهلل تعالى واسماءه فكاف ال بد ليا مف مسوغ

شرعي لمواضيع االختالؼ ( ،.)99وكاف البد مف وجود طريقة لتأييد عقائدىـ

بالنصوص الشرعيو فوضعوا االحاديث (  .)100أسفرت حركة الوضائعيف
لمحديث مجموعة كبيرة مف االحاديث الموضوعة أمتزجت باالحاديث
الصحيحة فبذؿ عمماء الحديث في العصر االموي جيوداً متميزة ألظيار
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الصحيح مف عدمو وقاموا برحالت كثيرة في طمب الحديث الصحيح ،اذ
بدأت حركة عممية واسعة منذ القرف األوؿ اليجري وذلؾ ألف بعض العمماء
ترو عف غيرىـ ،لذا
اشتيروا باحاديث معينة رويت عنيـ ولـ َ
كاف مف الضروري لصاحب الحديث اف يشد الرحاؿ الى مثؿ ىؤالء .فبرز
العديد مف عمماء العصر االموي بالحديث أمثاؿ عمرو بف دينار (ت

126ىػ43/ـ)(.)101

مف أشير تابعي مكة بفيميـ لمحديث والسنة النبوية الشريفة ( .)102وكاف

فقييا يحدث بالمعاني ويعد مف أشير اىؿ مكة في رواية الحديث وكاف
مقصداً لمعمماء في شرح الحديث ،كما برز في المدينة عدد مف عمماء

94ىػ713/ـ)( .)103الذي يعد مف

الحديث منيـ سعيد بف المسيب (ت

اشير عمماء المدينة كاف جامعاً وثقة في الحديث ( .)104فقد كاف يروي عف
الصحابة ويحدث عف السنف واالحكاـ الشرعية فكاف يروي عف الخميفة

عمر بف الخطاب (رضي اهلل عنو) (.)105

يبدو أف فيـ سعيد بف المسيب بالحديث والسنف واالحكاـ كاف راجعاً

لمجالستو لمصحابة وتعد رواية عمر بف الخطاب (رضي اهلل عنو) النو كاف
أحفظ الناس الحكامو وأقضيتو

( .)106

مف الواضح أف مكانة (سعيد بف

المسيب) العممية وفيمو لمحديث قد اكسبة تقدير الخمفاء االموييف وثناءىـ
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عميو فعندما حج الخميفة الوليد بف عبد الممؾ سنو( 91ىػ710/ـ) زار مسجد
الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) فأخرج كؿ مف في المسجد تأميناً

لمخميفة ماعدا (سعيد بف المسيب) فأنو لـ يخرج فأتاه الوليد وسمـ عميو ثـ

أنصرؼ عنو وىو يقوؿ((:ىذا بقية الناس))

(  .)107ومف العمماء الذيف

أشتير في كتابة الحديث في العصر االموي أباف بف عثماف بف عفاف
(. )108

رضي اهلل عنو (ت 105ىػ723 /ـ)

كاف ثقو عالماً بالحديث عارفاً

بصحتو( .)109ومف خالؿ تولي أباف بف عثماف إمارة الحج كاف الناس

يسألونو فكاف يجيبيـ أعتماداً عمى أحاديث الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو

وسمـ) التي وعاىا عف طريؽ والده عثماف بف عفاف (رضي اهلل عنو) فقد
كاف أباف بف عثماف يعمـ الناس الحديث والسنف وىو أمير الحج

(.)110

والواقع اف عمـ أباف بف عثماف كاف محؿ تقدير االموييف .ففي خالفة عبد
الممؾ بف مرواف حج بالناس أبنو سميماف بف عبد الممؾ فمر بالمدينو وركب
الى مشاىد الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) ومعو أباف بف عثماف
وكاف سميماف بف عبد الممؾ يسألو عف الحديث وأباف بف عثماف يجيب
ويخبره عما كاف ثـ أمر أباف بف عثماف اف يكتب لو سير الرسوؿ محمد
(صمى اهلل عميو وسمـ) ومغازيو فقدميا لو مصححة ممف يثؽ بيـ
وممف أشتير بكتابة الحديث في المدينة في العصر االموي القاسـ بف
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محمد بف ابي بكر (ت 108ىػ726/ـ) (  .)112فقد حدث القاسـ بف محمد

أحاديث كثيرة عف عائشة (رضي اهلل عنيا )( .)113والواقع اف ما رواه القاسـ

بف محمد عف عائشة (رضي اهلل عنيا) كاف لو دور في حفظ سنف الرسوؿ
محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) ونتيجو لعمـ القاسـ بف محمد بالحديث فقد
كاف الكثير مف عمماء االمصار يقتدوف بو في نقؿ الحديث وسماعو

ويسمكوف منيجو فقد كاف قدوة في نقؿ الحديث وأسوة لمناس (.)114

لقد توضح دور الخالفة االموية مف خالؿ دعـ عمماء الحديث
ورواتو .فقد اظيرت الخالفة االموية اىتماماً بالغاً بتدارس وتدويف الحديث
وىو بمثابة كماؿ التقوى مف خالؿ مجالستيـ لمعمماء والفقياء ورواة

الحديث.
وتشير المصادر الى اف الخالفة االموية كانت تستثمر فرصة وجود كثير
مف عمماء المسمميف في مكة والمدينة وتعدىا فرصة في مواسـ الحج لدراسة
الحديث والسنو النبوية الشريفة عف طريؽ الرواية والسماع وتدويف الحديث
وكتابتو .وكاف الحج ىو المناسبة الدينية التي تييء الفرص لتمؾ الحركة
العممية المزدىرة فقد ظير عمماء كبار في تدويف الحديث وكتابتو وروايتو
مف خالؿ السماع منيـ حميد بف نافع االنصاري ( ت

100ىػ718/

ـ)( .)115كما تدراس الكثير مف خمفاء االموييف مع الكثير مف الصحابة
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والتابعيف الحديث وروايتو وصحتو وتدوينو مثاؿ عمى ذلؾ تدارس أبي ايوب
االنصاري رضي اهلل عنو (ت 52ىػ 672/ـ) ( .)116مع الخميفة معاوية بف

ابي سفياف (رضي اهلل عنو) رواية الحديث وتدوينو كما تدارس الخميفة
كيفية دراسة الحديث مع عبد اهلل بف عمر (رضي اهلل عنو) فقد كاف مواله
نافع اكثر التابعيف منيـ نقالً لمحديث النبوي الشريؼ وروايتو وكاف لنافع
مولى عبداهلل بف عمر حمقو في مسجد الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو

وسمـ) عامرة بالعمـ وكاف مف يدير حمقات العمـ فييا الكثير مف التابعيف

مالؾ بف أنس االصبحي (ت 179ىػ795/ـ)( ،)117وصدقة بف يسار المكي

(ت132ىػ750/ـ)

()118

.

كما أشتير الكثير مف التابعيف مف عمماء الحديث في العصر االموي
وأصبح كثير منيـ أئمة لمحديث منيـ عبد الرحمف االوزاعي

(ت157ىػ774/ـ)( .)119فقد أصبح حجة في الحديث واستفاد منو الكثير
السيما الحكـ بف عتبة (ت 115ىػ733/ـ)
وكثير الحديث وصاحب سنة واتباع

(.)121

()120

الذي اصبح عالماً وفقييا

حتى انو يروي انو اذا أجتمع

عمماء الناس بالمشاعر المقدسة في (مسجد منى) كانوا عياالً عمى الحكـ

بف عتبو

(. )122
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يبدو اف الحركة العممية في العصر االموي ازدىرت وتوضحت
مف خالؿ تواصؿ العمماء بعضيـ عف بعض عف طريؽ السماع واالستفادة

المتبادلة بينيـ فقد أشتير الميث بف سعد (ت 175ىػ1 79/ـ)( .)123االماـ

المصري الثقو .ففي سنة (

113ىػ732/ـ) سمع مف كثير مف عمماء

واصحاب الحديث بمكة .فقد سمع الحديث مف محمد بف مسمـ بف شياب
الزىري وعبداهلل بف ابي مميكة وعطاء بف ابي رباح

(.)124

ومف عمماء

الحديث في العصر االموي عبيداهلل بف عمر بف حفص بف عاصـ العمري.
فكاف كثير مف الخمفاء االموييف يتحروف لقاء عمماء العراؽ في مواسـ الحج
لمتشاور معيـ واالخذ منيـ واالستفادة مف عمميـ بالحديث والسنة النبوية
الشريفة .كما أىتـ الخمفاء بمقاء عمماء العراؽ ومنيـ ابو ايوب السختياني

(ت131ىػ749/ـ)( .)125ويشيرعبيد اهلل بف عمر بقولو  ((:واهلل ما أفرح في
سنتي اال أياـ الموسـ القي أقواماً قد نور اهلل قموبيـ بااليماف ،فاذا رأيتيـ

ارتاح قمبي ،منيـ أيوب)) ( .)126وال غرابة في اف يفرح عبيد اهلل بف عمر بف
حفص العمري بمقاء أيوب السختياني ،فقد كاف أيوب مف اشير عمماء
االموييف بالحديث ثقة ثبتاً في الحديث وكثير العمـ

(.)127

فقد كاف ينقؿ

الحديث الذي سمعو عف رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) الى العراؽ

وكاف ميتماً بأسناد ىذه االحاديث فكاف اذا عاد لمعراؽ مف مكة يقوؿ
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الصحابو في البصرة  ((:قد أتيتكـ بأربعة أحاديث)) كما كاف يقوؿ
ليـ  ((:أحفظوا االسناد فإني أنساه))

(.)128

مف الواضح أف كتابة الحديث وتدوينو كانت مزدىرة في العصر
االموي وكاف الكثير مف العمماء يستغموف المناسبات لتدويف الحديث فقد
كاف محمد بف مسمـ بف شياب الزىري يتحيف الفرص في الحج لتدويف
الحديث وكتابة ما يسمعو مف احاديث مف مصادره االصمية عف طريؽ
أصحاب الحديث في مكة والمدينة مف الصحابة والتابعيف .ويعد محمد بف
مسمـ بف شياب الزىري ناقالً ثقة لمحديث في الحجاز ،كما يعد فقيو أىؿ
الشاـ في زمانو ويقوؿ سميماف بف موسى (ت

جاءنا العمـ مف الحجاز عف الزىري قبمناه))

115ىػ733/ـ)( ((:)129أذا
()130

.فضال عف الرواية

والسماع وتدويف الحديث وكتابتو فقد أزدىرت في العصر االموي العراضة
وىي مقابمة العمـ بالعمـ عف طريؽ القراءة والسماع

( .)131وقد راجت

العراضة بيف العمماء في العصر االموي فيي وسيمة لتوثيؽ العمـ فقد أستفاد
بعضيـ مف بعض ،ويروي أبف عبد البر اف الخميفة عمر بف عبد العزيز
(رضي اهلل عنو) امر الزىري بجمع السنة وتدوينيا (.)132

مف الواضح اف تكوف مدة والية عمر بف عبد العزيز وخالفتو
(رضي اهلل عنو) مدة ذىبية في تاريخ أدارة المدينة ويمكف وصؼ ىذه المدة
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منذ بدايتيا باالمتزاج الفكري والسياسي بيف عناصر السكاف في االمصار
االسالمية  ،ونتيجة ليذه الوحدة الفكرية أصبحنا نجد أصطالح (اىؿ
المدينة) يحؿ محؿ المياجريف واالنصار وجرى ىذا االصطالح (اىؿ
المدينة) عمى السنة الخمفاء واالمراء في خطبيـ.
وبيذا ازداد حرص المسمميف في ارجاء الدولة العربية االسالمية في
العصر االموي عمى الحديث النبوي الشريؼ وروايتو ودقة االسناد والتعريؼ
بالكذابيف والمتروكيف والضعفاء في الحديث وأخذت الدراسات الدينية طريقيا
في البحث والتقصي ونقد الحديث ونقد السند مف قبؿ عمماء اجالء افنوا
اعمارىـ في جمعو وتصنيفو وتنقيحو .
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الخاتمة

بعد اف اكممت ىذا البحث الذي توخيت فيو الدقة العممية مف خالؿ تتبع
وتطور العموـ الدينية في الدولة العربية االسالمية في العصر االموي
سأحاوؿ في ىذه الخاتمة تسميط الضوء عمى اىـ النتائج العممية التي

توصؿ الييا البحث .
 تبيف اف البدايات الحقيقية لنيضة العرب العممية كانت قد انطمقت مفىذا العصر الذي
اطمقت فيو الحريات لممتعمميف في الحصوؿ عمى العمـ والمعرفة .
 وجدت اف الكثير مف الكتابات عف ىذا العصر تحمؿ في طياتيا بعضالجوانب السمبية
وتغفؿ الجوانب االيجابية باالضافة الى اف ىناؾ كتابات معادية تحمؿ
اثا ار وأفكا ار معادية
شكمت عقبة اماـ الكثيريف مف الباحثيف تمثمث في ندرة الكتابات
المنصفة لمعصر االموي .
 حفؿ تاريخ الدولة العربية االسالمية في العصر االموي بالعديد مفاالنجازات العظيمة في

122

مجلة الذراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلذ (  )5العذد (  )16نيسان 2013م – جمادي اآلخر 1434هـ
م .د .شاكر محمود احمد الجبوري

العموم الدينية وتطورىا في العصر االموي

م .م .ندى زيدان خمف

(132-41ىـ 750-661/م)

جامعة تكريت/كمية التربية/قسم التاريخ

مختمؼ المجاالت انعكست اثارىا بشكؿ ايجابي عمى االمة برمتيا
وحفظت كيانيا ووحدتيا.
 وجد االمويوف اف الجمع بيف السمطتيف الدينية والدنيوية امر ضروريوانو بخالؼ ذلؾ
يصعب تحقيؽ اي تقدـ او تطور في المجتمع .
 اولت الدولة االموية اىتماما كبي ار في بناء المساجد والمدارس ودورالعبادة بشكؿ منتظـ
وجعمت مواسـ الحج ىو التجمع العممي لغرض عقد مجالس االمالء
واالستماع مف عمماء
الحديث ورواتو.
 اوضحت الدراسة سياسة الدولة االموية ودعميا لمجوانب العممية والفكريةوأدامة وحماية
الحريات فييا وتدويف نتاجاتيا ومؤلفات عممائيا .كما كاف لدور الخمفاء
االموييف في
التعريب والتدويب اثر واضح في ازدىار حركة النيضة العربية االسالمية
في ىذا العصر .
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Abstract
Ceremony history of the Arab-Islamic state in much of the
Umayyad era attitudes and events that make one stand
respect and appreciation, what produced this state of good
fruits reflected positively on the Arab and Islamic nation as a
whole. He worked Umayyads to save the unity of the nation,
which stretched from China in the east to Andalusia west and
Europe to the north, and the country is sub-Saharan Africa to
the south as well as the victories of the great all fronts has
opened Omassara many and equipped military campaigns to
the state Byzantine Mhaoliyn dropping Constantinople,
because they were preparing Byzantium the greatest danger
that threatens always state. And this became the Arab
Islamic state in the nation that era actor of wide renown and
influential in other nations, and it has the status of Semitic
and prestige. Umayyad state has pursued a sophisticated
approach to governance is closer to the civil state in their
applications for the unity and cohesion of Islam. Was
considered to look equal citizens, did not differentiate people
on the basis of belief and religion, but an enemy of all people
are equal in rights and duties under the confines of the state
umbrella.
They took dhimmis and relied on them in many important
works poetry these security and safety Vibdawa in their
functions and duties towards their home. It is worth
mentioning that the beginnings of the true renaissance of
Arab scientific and intellectual had been launched from this
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era who fired the freedoms for learners and wanting to get
science and knowledge in Manlv areas The terms of
reference, especially the religious sciences, which included
Quran Sciences - Science readings - science interpretation of modern science and novel - Science jurisprudence as well
as Science Arabic Language and Literature and Other
Sciences. also unleashed in the establishment of mosques
and scientific centers and its development until it became as
schools and universities teach the various fields of science
and frequented by students the science of various Islamic
Alomassar. This had the advancement of scientific witnessed
in the Arab country's Islamic Umayyad many reasons,
foremost of which love the Umayyad caliphs of science and
embrace scientists and scholars and to encourage them
financially and morally, as well as the desire of Arab
scientists extreme to go into the fields of science and
knowledge and collected. Has also made the Umayyad state
meet to approach the Islamic nation of the most important
duties towards Muslim citizens. It also carried out localization
and blogging, which included all the faces of life to give the
real picture is spotless for the Arab nation as Arabs rule of
Islam, and carried out by the Umayyad dynasty of support
and encouragement for the movement of scientific, religious
and intellectual was approach true at all scales and they were
right in everything Qrrōh in this field, which Anar State Road
Arab and Islamic renaissance in this era. As well as indicated
by the historical sources in the emergence of scientists,
scholars, writers and intellectuals to evacuate enriched
Ntegathm and their compositions scientific and intellectual
movement in the Umayyad era and subsequent eras. These
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)مجلة الذراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة
هـ1434 م – جمادي اآلخر2013 ) نيسان16 ( ) العذد5 ( المجلذ
 شاكر محمود احمد الجبوري. د.م

العموم الدينية وتطورىا في العصر االموي

 ندى زيدان خمف. م.م

)م750-661/ ىـ132-41(

قسم التاريخ/كمية التربية/جامعة تكريت

included the study and development of religious sciences in
the Umayyad era and Mbgesin whale and a conclusion. The
first topic addressed religious science - science readings and
science of interpretation. To their importance in human life.
Because the Koran home on the pride of objects Prophet
Muhammad (peace be upon him) is the sincerest document
in history, which is the basis of civilization and life upon which
human life and has been derived from its components. Also
included Section II Hadith, codification and months narrators
describing the Hadith legislation second after Koran.
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القران الكريم :

اوالً  :المصادر-:

630ىـ1233 /م) ,الكامل في

 .1ابن االثير  ,عز الدين عمي بن محمد الجزري (,ت:
التاريخ ,دار صادر بيروت (بيروت 1965 :م).

 .2ابن اعثم الكوفي ,ابو محمد احمد بن اعثم الكوفي (ت:

134ىـ927/م) ,الفتوح  ,مطبعة

مجمس دار المعارف العثمانية  ,حيدر اباد ( ,اليند1975:م).

 .3ابن الجوزي ,ابو الفرج عبد الرحمن بن عمي (,ت:

597ىـ1200/م) ,المنتظم في تاريخ

المموك واالممم  ,حققو سييل زكار  ,دار الفكر لمطباعة والنشر ( ,بيروت 1995 :م).

 .4ابن حنبل  ,احمد بن محمد بن محمد الشيباني (,ت241 :ىـ855/م) ,مسند االمام احمد بن
حنبل ,ط ,1دار احياء التراث ( ,بيروت 1991 :م).

 .5ابن النديم ,محمد بن اسحاق (ت385 :ىـ595/م) ,الفيرست ,دار المعارف لمطباعة والنشر,
(بيروت  :د.ت).

 .6ابن تيمية  ,احمد بن عبد الحميم ( ,ت:

728ىـ1328/م) ,مقدمة في اصول التفسير ,

تحقيق جميل الشطي ,ط,1مطبعة الترقي ( ,بيروت1936 :م).

 .7ابن حجر العسقالني  ,احمد بن عمي (ت:
احياء التراث( ,بيروت1991 :م)

 .8ابن خمكان  ,احمد بن محمد (ت

852ىـ1448/م)  ,تيذيب التيذيب  ,ط ,1دار

681ىـ1282/م) ,وفيات االعيان وأنباء ابناء الزمان ,

تحقيق احسان عباس ,دار الثقافة (,بيروت :د.ت).

 .9ابن خياط  ,خميفة بن خياط العصفري (

240ىـ854/م) ,تاريخ ابن خياط  ,تحقيق اكرو

ضياء العمري ,ط ,2دار طيبة (,الرياض 1985:م).

 .10ابن سعد ,محمد بن سعد بن منيع الزىري (,ت230 :ىـ845/م)  ,الطبقات الكبرى  ,تحقيق
محمد صامل

السممي  ,ط,1مكتبة الصديق( ,الطائف 1993م).
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 .11ابن عساكر  ,عمي بن الحسين بن ىبة اهلل بن عبد اهلل (,ت:

571ىـ1175/م)  ,تاريخ

مدينة دمشق  ,تحقيق صالح الدين المنجد ,مطبوعات المجمع العممي العربي ( ,دمشق:

1954م).

 .12ابن قتيبة  ,عبد اهلل ابو محمد بن مسمم( ,ت276 :ىـ889/م) ,عيون االخباء  ,منشورات
دار الكتب المصرية  (,القاىرة1925 :م).

 .13ابن كثير,ابو الفداء عماد الدين بن عمر الدمشقي(,ت:

والنياية  ,تحقيق احمد منعم ,دار الكتب العالمية( ,بيروت :د.ت).

 .14ابن منظور  ,ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ,ت:
العرب  ,دار صادر بيروت ( ,بيروت  :د.ت).

 .15ابو عبداهلل بن احمد االنصاري (,ت

774ىـ1372/م) ,البداية
711ىـ1311/م) ,لسان

617ىـ1274/م) ,الجامع الحكام القران,

ج,1مطبعة(,القاىرة1935,م).

 .16ابو عبيد  ,القاسم بن سالم (ت224 :ىـ838/م) ,االموال  ,تحقيق محمد خميل اليواس,
مكتبة الكميات  ,مؤسسة ناصر (,القاىرة االزىر 1968 :م).

 .17االزرقي  ,ابو الوليد محمد بن عبد اهلل بن احمد ( ,ت244 :ىـ820/م)  ,تاريخ مكة وما
جاء فييا من اثار  ,تحقيق رشدي الصالح  ,ط ,3مطابع دار الثقافة ( ,مكة المكرمة :د.ت).

 .18االصبحي  ,مالك بن انس ( ,ت179 :ىـ 795/م) الموطا  ,تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ,
دار احياء التراث العربي ( ,بيروت 1985, :م).

 .19االصبياني  ,ابو الفرج عمي بن الحسين بن القريشي ( ,ت 356ىـ966/م) ,حمية االولياء ,
تحقيق ابراىيم االيباري  (,بيروت :د.ت).

 .20البخاري  ,ابو عبد اهلل اسماعيل بن ابراىيم الحجفي (,
الكبير  ,دار الكتب العممية ( ,بيروت :د.ت).
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 .21الفسوي  ,يعقوب بن سفيان(,ت

م .م .ندى زيدان خمف

جامعة تكريت/كمية التربية/قسم التاريخ

277ىـ890/م) ,المعرفة والتاريخ ,تحقيق اكرم ضياء

العمري ,ط ,1مكتبة الدار (,المدينة المنورة 1410 :م).

 .22البالذري  ,احمد يحيى بن جابر (,ت279 :ىـ892/م) ,جمل من انساب االشراف  ,تحقيق
سييل زكار ورياض زركمي  ,ط ,1دار الفكر ( ,بيروت 1996:م).

 .23الداودي  .محمد بن عمي (,ت945 :ىـ1538/م) ,طبقات المفسرين ,ط  ,1تحقيق عمي
محمد عمر  ,مكتبة وىبة (,القاىرة1972:م).

 .24الذىبي ,محمد بن احمد بن عثمان (,ت748 :ىـ1347/م) ,سير اعالم النبالء  ,تحقيق
شعيب االرنوطي و حسين االسدي  ,ط,1مؤسسة الرسالة ( ,بيروت 1981:م).

 .25الرازي  ,عبد الرحمن بن ابي حاتم بن ادريس (,ت327 :ىـ939/م) ,كتاب الجرح والتعديل ,
ط ,1مطبعة جمعية دار المعارف العثمانية ( ,حيدر اباد 1360:ىـ1941/م).

 .26الزبير  ,بن بكار ( ,ت256 :ىـ869/م) ,االخبار والموفقيات  ,تحقيق سامي مكي العاني ,
مطبعة العاني ( ,بغداد :د.ت).

 .27الزبيري  ,مصعب عب عبد اهلل بن مصعب الزبيري 236 (,ىـ850/م) ,كتاب نسب قريش ,
تحقيق ليفي بروفنسان ,ط ,3دار المعارف ( ,القارة:د.ت).

 .28السائب الكمبي  ,ىشام بن محمد بن السائب الكمبي (

تحقيق ناجي حسن,ط ,1عالم الكتب ( ,بيروت 1993:م).

204ىـ820/م) ,جميرة النسب ,

 .29السيوطي ,جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (,ت911ىـ1505/م),االدقان,ج1.

 .30الشيرازي  ,ابراىيم بن عمي بن يوسف (ت476:ىـ1083/م) ,طبقات الفقياء  ,تحقيق خميل
الميس  ,دار القمم (,بيروت :د.ت).

 .31الطبري  ,محمد بن جرير (,ت310 :ىـ922/م) ,جامع البيان عن تأويل ايات القران  ,دار
الفكر ( ,بيروت1988:م).
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 .32الفاكيي  ,محمد بن اسحاق (,ت272 :ىـ885/م) ,اخبار مكة في قديم الدىر وحديثو ,
 ,2دار خضر لمطباعة والنشر والتوزيع ,

تحقيق عبد الممك بن عبد اهلل بن دىيش  ,ط

(بيروت 1994:م).

346ىـ957/م) ,مروج الذىب ومعادن

 .33المسعودي ,ابو حسن عمي بن الحسين (,ت:

الجوىر ,ط ,3دار االندلس لمطباعة والنشر(,بيروت  :د.ت).

 .34النيسابوري  ,محمد بن عبد اهلل الحافظ النيسابوري (,
الحديث ,تحقيق  ,معظم حسن ( ,دليي 1935:م).

450ىـ1014/م)  ,معرفة عموم

 .35الواحدي ,عمي بن احمد (ت458 :ىـ1075/م) ,اسباب نزول القران  ,تحقيق كمال بسيوني
زغمول ,ط ,1دار الكتب العممية ( بيروت 1991 :م).

284ىـ897/م),تاريخ اليعقوبي,دار صادر

 .36اليعقوبي,احمد بن جعفر بن وضاح (ت:
بيروت (,بيروت :د.ت).

ثانيا :المراجع-:

 .1امين ,احمد ,ضحى االسالم,دار المعارف المصرية( القاىرة 1970 ,م).

 .2احمد ,لبيد ابراىيم  ,الدولة العربية االسالمية في العصر االموي  ,مطبعة جامعة
بغداد (,بغداد1992:م).

 .3حسن ,سييمة مزبان  ,الحركة الفكرية في العراق(,

دكتوراء,غير منشورة كمية االداب جامعة بغداد 1992 ,م.

 .4ماجد ,عبد المنعم ,تاريخ الحضارة االسالمية في العصور

الوسطى,ط,1مطبعة ,جامعة الموصل( ,الموصل1998 ,م).
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اليوامش

 .1سورة يونس  :االية.64 :
 .2سورة الزخرف  :االية 44.:

 .3امين ,احمد ,ضحى االسالم,دار المعارف المصرية( القاىرة 1970 ,م),ج,2ص11,

 .4حسن ,سييمة مزبان  ,الحركة الفكرية في العراق247-132 (,ىـ) ,اطروحة دكتوراء  ,غير
منشورة ,

كمية االداب جامعة بغداد 1992 ,م ,ص85.

 .5ابو عبداهلل محمد بن احمد بن ابي بكر االنصاري الخزرجي (,ت 617ىـ1274/م)  ,الجامع
الحكام القران ,ج,1مطبعة(,القاىرة1935,م)  ,ص39.

 .6ماجد ,عبد المنعم ,تاريخ الحضارة االسالمية في العصور الوسطى,ط
الموصل( ,الموصل1998 ,م) ص168.

 ,1مطبعة ,جامعة

 .7السيوطي ,جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (,ت911ىـ1505/م),االدقان,ج,1ص.80
 .8اليعقوبي ,احمد بن جعفر بن وضاح(ت
(بيروت ,د.ت) ,ج

284ىـ897/م) ,تاريخ اليعقوبي ,دار صادر ,

 ,2ص 35؛ ابن االثير ,محمد عز الدين عمي بن محمد

الجزري(ت630ىـ1233/م) ,الكامل في التاريخ( ,دار صادر ,بيروت,

ص.112

1965م) ,ج ,3

 .9المصدر نفسو ,تاريخ اليعقوبي ,ج ,1ص.158

 .10المصدر نفسو ,تاريح,ج,2ص170؛ ابن االثير ,الكامل ,ج ,3ص.111
 .11المصدر نفسو ,التاريخ ,ج ,2ص.171

 .12ابن سعد ,محمد بن سعد بن منيع الزىري (ت 230ىـ845/م) ,الطبقات الكبرى ,ط  ,5تحقيق
محمد صامل السممي ,ط

 ,1مكتبة الصديق (الطائف,
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البالذري,احمد يحيى بن جابر(ت 279ىـ892/م),كتاب جمل من انساب االشراف ,تحقيق

سييل زكار ,ورياض زركمي ,ط(,1دار الفكر,بيروت,1996),ج,4ص.43

 .13الذىبي ,محمد بن احمد بن عثمان(ت 748ىـ1347/م) ,سير اعالم النبالء ,تحقيق شعيب
االرنؤوطي ,وحسين االسد ,ط ,1مؤسسة الرسالة(,بيروت1981 ,م) ,ج ,3ص.351

 .14المصدر نفسو  ,ج ,3ص.351
 .15المصدر نفسو  ,ج ,3ص.352

 .16ابن النديم ,محمد بن اسحاق(ت 385ىـ595/م) ,الفيرست ,دار المعرفة لمطباعة والنشر,
(بيروت,د.ت) ,ص32-30؛ الذىبي ,معرفة القراء الكبار ,ج ,1ص.67-58

 .17المصدر نفسو  ,الفيرست  ,ص.67
 .18المصدر نفسو ,الفيرست ,ص.68

 .19احمد ,لبيد ابراىيم ,الدولة العربية االسالمية في العصر االموي ,مطبعة جامعة بغداد( ,بغداد,
1992م) ,ص.312

 .20انس بن مالك بن النفر بن ضمنم بن بني عدي بن النجار خادم رسول اهلل (صمى اهلل عميو

وسمم) وىو صحابي مشيور (ت 93ىـ712/م),ابن سعد,الطبقات الكبرى,ج  ,7ص 26-17؛
ابن حجر العسقالني ,احمد بن عمي (ت 852ىـ1448/م) ,تيذيب التيذيب ,ط  ,1دار احياء

التراث( ,بيروت1991 ,م),ج ,1ص.240-238

 .21ىو عاصم بن سميمان االحول بن عبد الرحمن البصري مولى بني تميم وقيل غير ذلك وكان
حافظاً ثقة توفي(142ىـ759/م) ,ابن حجر العسقالني ,تيذيب,ج,3ص.33-32

 .22سورة البقرة ,اية. 158

 .23الطبري,محمد بن جرير(ت 310ىـ922/م) ,جامع البيان في تأويل القرآن ,دار الفكر,
(بيروت1988 ,م) ,ج,2ص.46

 .24المصدر نفسو  ,تاريخ ,ج ,5ص.322

 .25احمد ,لبيد ابراىيم ,الدولة العربية االسالمية في العصر االموي,ص.312
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 .26الطبري ,تاريخ الرسل والمموك ,ج ,5ص322؛ ابن االثير ,الكامل ,ج  ,4ص6؛ ابن الجوزي,
ابو الفرج عبد الرحمن بن عمي(,ت597 :ىـ120/م) ,المنتظم في تاريخ المموك واالمم ,حققو

سييل زكار ,دار الفكر لمطباعة( ,بيروت ,)1995 ,ج ,4ص.1491

 .27الطبري ,تاريخ الرسل والمموك ,ج ,4ص.1492-1491

 .28ابن اعثم الكوفي ,ابو محمد احمد بن اعثم الكوفي(ت 314ىـ927/م),الفتوح,مطبعة مجمس
دائرة المعارف العثمانية,الدكن(,حيدر اباد(,اليند)1975:م),ج,7ص.202-201

 .29ابن خمكان ,احمد بن محمد(ت 681ىـ1282/م) ,وفيات االعين وانباء ابناء الزمان ,تحقيق
احسان عباس ,دار الثقافة( ,بيروت :د ت),ج,2ص.32

 .30الذىبي,معرفة القراء الكبار,ج,1ص40
 .31ابن النديم,الفيرست,ص.55-54

 .32ىو ابن الحجاج مجاىد بن جبر المكي مولى قيس بن السائب المخزومي كان فقيياً عالماً

ثقة كثير الحديث .ابن سعد ,الطبقات الكبرى ,ج  ,5ص 467-466؛الذىبي ,تاريخ اإلسالم
ووفيات المشاىير واالعالم  ,ص.238-235

 .33الفاكيي ,محمد بن اسحاق (ت 272ىـ885/م) اخبار مكة في قديم الدىر وحديثو ,تحقيق
 ,2دار خضر لمطباعة والنشر

عبدالممك بن عبداهلل بن دىيش ,ط

والتوزيع (,بيروت  ,)1994 :ج,1ص161؛الطبري,جامع البيان ,ج ,1ص40؛الواحدي ,عمي
بن احمد (ت 458ىـ1075/م) أسباب نزول القران ,تحقيق كمال بسيوني زغمول ,ط ,1دار
الكتب العممية (,بيروت , ,)1991/ص78؛ابن حجر العسقالني ,تيذيب ,ج,5ص. 374

 .34الذىبي ,معرفة القراء الكبار ,ص.71

 .35الذىبي ,تاريخ اإلسالم ,ج,3ص.216
 .36ابن حجر العسقالني ,تيذيب التيذيب ,ج,5ص.77
 .37الذىبي ,تأريخ االسالم ,ج,4ص.99

 .38ابن حجر العسقالني ,تيذيب التيذيب ,ج,1ص.110
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 .39ابن سعد,الطبقات,ج,6ص.119

 .40ابن حجر العسقالني ,تيذيب التيذيب ,ج,5ص379.
 .41المسعودي ,ابوحسن عمي بن الحسين (ت
الجوىر ,دار االندلس لمطباعة والنشر,ط

346ىـ957/م) مروج الذىب ومعادن

(,3بيروت ,د.ت),ج ,3ص174؛ابن كثير ,ابو

الفداء عماد الدين بن عمر الدمشقي ,البداية والنياية ,تحقيق احمد منعم ,دار الكتب

العالمية (بيروت ,د.ت) ,ج,9ص179

 .42المصدر نفسو  ,مروج الذىب  ,ج ,3ص.175-174

 .43الصحابة ىم الذين عاصروا الرسول محمد(صمى اهلل عمية وسمم) فعرفوا مناسبات النزول
لآليات القرآنية وأحكاميا ومعانيييا اما التابعون فيأتون بعد الصحابة وىم أروا الصحابة

وسمعوا عنيم .وتفسير التابعي يعتد بو بعد تفسير الصحابة وبين ابن تيمية طرق التفسير

بأنيا ((تفسير القران بالقران ,واال بالسنة فأذا لم تجد فنرجع الى قول الصحابة واال

فالتابعين  .ابن تيمية ,احمد بن عبدالحميم (ت

728ىـ1328/م ) ,مقدمة في اصول

التفسير,تحقيق جميل الشطي ,ط ,1مطبعة الترقي( ,بيروت ,)1936,ص.50

 .44ابن سعد ,الطبقات ,ج,1ص153-149؛البالذري ,انساب األشراف ,ج, 4ص.43
 .45الذىبي ,سير اعالم النبالء,ج,3ص.351

 .46ابن خياط ,خميفة بن خياط العصفري (ت240ىـ854/م) ,تاريخ بن خياط ,تحقيق اكرم ضياء
العمري ,ط,2دار طيبو (,الرياض,1985),

ص.218-213-207

 .47االصبياني ,حمية االولياء وطبقات االصفياء ,ج,4ص.322-321

 .48ىو عطاء بن أسمم من مولدي الجند من مخاليف اليمن ,نشأ بمكة وكان ثقة فقييا عالمأ

كثير الحديث.ابن سعد ,الطببقات ج ,5ص470-467؛الذىبي ,سير اعالم النبالء ( -101

120ىـ)ص.424-420

 .49البالذري ,انساب االشراف,ج,4ص.44
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 .50ىو تابعي ثقة وعابد فاضل خرج عمى األمويين وشارك في حركة عبدالرحمن بن االشعث فقتل

في موقعة دير الجماجم سنة ( 83ىـ207/م).ابن سعد ,الطبقات ,ج ,7ص223؛االصبياني
,حمية االولياء ,ج ,3ص 82-78؛ابن حجر العسقالني ,تيذيب التيذيب ,ج ,1ص—242

.243

 .51طاووس بن كيسان اليماني من الموالى في اليمن وكان محدثاً عابداً ثقة؛ ابن سعد,الطبقات
,ج,5ص537؛االصبياني ,حمية االولياء ,ج ,4ص23-3؛أبن جحر العسقالني ,تيذيب
التيذيب,ج,3ص.10-9

 .52ابن سعد,الطبقات ,ج,5ص.540
 .53ىو ابو عبداهلل مكحول االزدي العتكي البصري ,روى عن عبداهلل بن عمر وكان من الثقات؛
ابن حجر العسقالني ,تيذيب التيذيب,ج,5ص.531

 .54الطبري ,جامع البيان ,ج,2ص.540

 .55ابن سعد,الطبقات ,ج,7ص26-17؛ابن حجر العسقالني ,التيذيب,ج,1ص.240-238
 .56ابن حجر العسقالني  ,تيذيب التيذيب ,ج,3ص.33-32
 .57الفسوي ,يعقوب بن سفيان(ت

277ىـ890,م) ,المعرفة والتاريخ ,تحقيق اكرم ضياء

العمري,ط,1مكتبة الدار( ,المدينة المنورة 1410,ىـ),ج,2ص.16

 .58االصفياني,حمية األولياء,ج,1ص.184-283

 .59ىو ابو محمد وقيل أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الياللي الخرسساني كان ثقة محدثأ عالماً
بالتفسير أنظر ترجمة ابن سعد,الطبقات ,ج

102-101,ىـ  ,ص.114-112

,6ص302-301؛الذىبي ,تاريخ االسالم

 .60الطبري ,جامع البيان ,ج,1ص.40

 .61الرازي,عبدالرحمن بن ابي حاتم بن أدريس (ت

327ىـ939/م) كتاب الجرح والتعديل

,ط,1مطبعة جمعية دار المعارف العثمانية ,حيدر اباد ( ,اليند
ج,3قسم,1ص.332
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 .62ىو ابو الحجاج مجاىد بن جبر بن المكي مولى قيس ابن السائب المخزومي كان فقيياً
عالماً ثقة كثير الحديث .االصبياني ,حمية االولياء ,ج
االسالم

(102-101ىـ) ,

ص.238-235

,3ص,310-279الذىبي ,تأريخ

 .63الواحدي,اسباب نزول القران ,ص,78الذىبي,تاريخ االسالم ( )120-101ص.235
 .64الشيرازي ,ابراىيم بن عمي بن يوسف(ت 476ىـ1083/م) ,طبقات الفقياء ,تحقيق خميل
الميس,دار القمم (,بيروت ,د -ت),ص.83-82

 .65أمين,أحمد,فجر االسالم ,ط(,11القاىرة1975,م),ص.234

 .66الشرباحي ,احمد,قصة التفسير ,دار المعارف (,القاىرة1984,م),,ص.104-100
 .67ابن قتيبة,عبداهلل ابو محمد بن مسمم(ت

276ىـ889/م) ,عيون االخبار ,منشورات دار

الكتبال (القاىرة,)1925 ,ج,1ص326؛ ابن عساكر ,عمي بن الحسين بن ىبة اهلل بن

عبداهلل (ت 571ىـ, )1175/تاريخ مدينة دمشق ,تحقيق صالح الدين المنجد,مطبوعات
المجمع العممي العربي

(دمشق  ,)1954,ج,2ص.122

 .68ابن عساكر ,تاريخ مدينة دمشق ,ج,2ص.122

 .69الذىبي ,تذكرة الحفاظ ,ط ,11بيروت(,د.ت) ,ج  ,1ص  ,132الشيرازي ,طبقات الفقياء
,ص.19

 .70الذىبي ,تذكرة الحفاظ,ج,1ص.61
 .71ىو محمد بن مسمم بن عبيد اهلل بن عبداهلل بن شياب بن الحارث بن زىرة بن كالب بن مرة
القرشي المدني ,كان ثقة كثير الحديث والعمم واالرواية فقييا جامعاً؛ ابن قتيبة ,المعارف

,تحقيق ,ص472؛ ابو عبيد,القاسم بن سالم (ت 224ىـ838/م) األموال,تحقيق محمد خميل
اليواس,ط,1مكتبة الكميات,مؤسسة ناصر(,القاىرة1968,م) ,ص.578

 .72سورة التوبة  :االية 60:

 .73الذىبي ,تذكرة الحفاظ ,ج,1ص ,107الشيرازي,طبقات الفقياء ,ص.53
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 .74الداودي,محمد بن عمي (ت 945ىـ1538/م) ,طبقات المفسرين,تحقيق عمي محمد عمر
,ط,1مكتبة وىبة (,القاىرة 1972,م) ,ج,1ص.190

 .75المصدر نفسو ,ج ,1ص.190

 .76ىو صفوان بن سميم مولى حميد بن عبدالرحمن بن عوف الزىري كان عابداً كثير الحديث ؛
ابن سعد ,الطبقات ,ص  324؛االصبياني ,حمية االولياء ,ج

,تيذيب التيذيب  ,ج,6ص.435

 .77خميفة بن خياط ,تاريخ ابن خياط  ,ص

,3ص158؛ أبن عساكر

,314ص317؛الطبري  ,تاريخ الطبري ,ج ,6

ص.522

 .78االصبياني,حمية االولياء ,ج,3ص161-160؛ابن عساكر,تيذيب التيذيب,ج,6ص.435
 .79الفرزدق شاعر مخضرم عاش في كنف األمويين ىو من بنو تميم قبيمة عربية ينسب الييا

الشاعر لو من الدواوين الكثير في مدح بني أمية طيمة فترة خالفتيم ؛السائب الكمبي  ,ىشام

بن محمد بن السائب الكمبي (ت 204ىـ820/م),جميرة النسب,تحقيق ناجي حسن,ط ,1عالم
الكتب (بيروت , )1993,ص.202-191

 .80االزرقي,أبو الوليد محمد بن عبداهلل بن أحمد (ت 244ىـ820/م) تاريخ مكة وما جاء فييا
من اثار,تحقيق رشدي الصالح مممس,ط  ,3مطابع دار الثقافة (,مكة المكرمة ,د.ت),

ص.86

 .81الذىبي  ,تذكرة الحفاظ ,ج 1ص.50-49

 .82المصدر نفسو ,تذكرة الحفاظ ,ج,1ص49؛أبن سعد,الطبقات ,ج, 6ص.50
 .83أبن سعد,الطبقات,ج,7ص.14

 .84الشيرازي ,طبقات الفقياء ,ص. 64-58
 .85ابن عبدالبر ,جامع البيان,ج,2ص.45

 .86أبن منظور ,ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت 711ىـ1311/م) لسان العرب ,دار
صادر(بيروت,د.ت) ,مادة الحدث.
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 .87المصدر نفسو ,ج ,13ص225؛ محمد عجاج الخطيب ,السنة قبل التدوين ,ط ,1دار الكتاب
العربي (بيروت 1984,م) ص.14

 .88لبيد ابراىيم ,الدولة العربية االسالمية في العصر االموي ,ص.313
 .89ابن سعد ,الطبقات ,ج,7ص.189

 .90احمد أمين ,فجر االسالم,ص.189

 .91البخاري ,ابو عبداهلل اسماعيل بن ابراىيم الجعفي (ت 265ىـ870/م)  ,كتاب التاريخ الكبير
,دار الكتب العممية (بيروت,د.ت),ج,4ص.12

 .92الكتاب االول ىو التوراة وقد قرأه عبداهلل بن عمرو بن العاص ؛ابن حنبل ,احمد بن محمد
الشيباني(,ت241ىـ855/م) مسند االمام احمد بن حنبل ,ط

,1دار احياء التراث

(بيروت1991,م)  ,ج,2ص 187؛االصبياني ,حمية االولياء ,ج,1ص.286

 .93ابن سعد  ,الطبقات  ,ج ,5ص.153

 .94البخاري ,كتاب التاريخ الكبير ,ج,8ص187؛ابن عبد البر ,جامع البيان ,ج,2ص.133
,8ص105-104؛الذىبي ,تاريخ ,ص -276

 .95المصدر نفسو ,كتاب التاريخ الكبير, ,ج

177؛ابن حجر العسقالني ,تيذيب التيذيب ,ج,5ص.819-618

 .96الذىبي  ,تذكرة الحفاظ ,ص.50

 .97ابن حنبل,مسند,ج,1ص481؛ انظر ابن تيميو ,شرح العمد في بيان مناسك الحج والعمرة ,
ج,1ص.460-459

 .98ابن عساكر,تيذيب تاريخ دمشق الكبير ,ج,7ص.322
 .99لبيد ابراىيم,الدولة العربية االسالمية,ص.314

.100

الذىبي ,تاريخ االسالم,ج,3ص.92

.101

المصدر نفسو ,تاريخ االسالم ,ج ,3ص.92

.103

المصدر نفسو ,المعرفة والتاريخ ,ج,2ص.422

.102

الفسوي,المعرفة والتاريخ,ج,2ص.422
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ابن سعد,الطبقات,ج,5ص.143

األصبحي,مالك بن انس(,ت 179ىـ795/م) الموطأ,تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي,دار

احياء التراث العربي(,بيروت198,م) ,ج,1ص.343

.106

أبن سعد,الطبقات,ج,5ص.121

.107

المصدر نفسو  ,ج.121 ,5

.109

ابن سعد,الطبقات,ج ,5ص 153-151؛ابن حجر,تيذيب التيذيب,ج,1ص.65

.108
.110

الطبري,تاريخ,ج,6ص.466

أبن حنبل,المسند,ج,1ص.110

.111

الزبير بن بكار(ت 256ىـ870/م) االخبار والموفقيات ,تحقيق سامي مكي العاني

.112

ىو القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق من بني سعد بن تيم بن مره  ,كان ثقة فقييا

,مطبعة العاني( ,بغداد,د.ت)  ,ص.332-331
كثير الحديث؛ ابن سعد,الطبقات,ج

,5ص187؛االصبياني,حمية االولياء,ج ,2ص-183

.187

.113

االصبحي,الموطأ,ج,1ص.338

.115

حميد بن نافع االنصاري ىو ابن أفمح المدني مولى أبي أيوب االنصاري ويقال مولى

.114

الفسوي ,المعرفة والتاريخ,ج,1ص.546

صفوان بن خالد االنصاري,الذىبي,تاريخاالسالم(,

العسقالني ,تيذيب التيذيب ج ,2ص. 33-32

.116

120-101ىـ) ,ص ,350ابنحجر

أبي ايوب االنصاري ىو خالد بن يزيد بن كميب بن ثعمبة بن عبد عوف بن غنم بن

مالك بن النجار الخزرجي صحابي جميل توفي في القسطنطينية ,عندما غزاىا يزيد بن

معاوية,في خالفة ابية معاوية بن ابي سفيان سنة (

االسالم60-41(,م) ,ص.328

.117

الذىبي تاريخ االسالم ,ص.382
139
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.118

الزبيري  ,مصعب بن عبداهلل بن مصعب الزبيري(ت 236ىـ850/م),كتاب نسب قريش,

.119

ىوعبدالرحمن بن عمرو بن محمد االوزعي أمام أىل الشام ومفتييم وعالميم؛ البخاري,

.120

الحكم بن عتيبة ىو ابو عبداهلل الكوفي,مولى لكنده وكان ثقة وفقيياً عالماً؛ ابن سعد

.121

المصدر نفسو ,الطبقات  ,ج ,6ص.332-331

.123

ىو الميث بن سعد بن عبدالرحمن الفيمي مولى قريش ؛ ابن حجر العسقالني ,تيذيب

.124

الفسوي,المعرفة والتاريخ,ج,2ص.142

.126

أيوب السختياني :ىوابو بكر بن أبي تميمة كيسان البصري ,أحد االعالم ومن نجباء

تحقيق ليفي بروفنسان,,ط,3دار المعارف(القاىرة,د.ت) ص362

تاريخ ,ج ,5ص.326

,الطبقات ,ج,6ص.332-331

.122

الذىبي,تأريخ االسالم(120-101ىـ),ص.346

التيذيب ,ج,4ص.611-608

.125

االصبياني,حمية االولياء,ج,3ص.4

الموالي؛ االصبياني,حمية االولياء,ج ,3ص14-3؛الذىبي,تأريخ االسالم ( 140-121ىـ),

ص.382-379

.127

الذىبي,تأريخ االسالم140-121(,ىـ)ص.382-38

.128

الفسوي,المعرفة والتاريخ,ج ,2ص.239

.129

سميمان بن موسى ىو بن موسى األموي الدمشقي مولى أل أبي سفيان بن حرب كان

فقييا ورعاً؛ ابن حجر العسقالني,ج,2ص.425

.130

المصدر نفسو , ,ج ,2ص.425

.131

تعد طريقة العراضة ((ان بيان العرض ان يكون الراوي حافظً متقناً فيقدم المستفيد اليو

جزءاً من حديثة اواكثر من ذلك فيناولو فيتأمل الراوي حديثو فاذا اخبره وعرف انو من حديثة

قال لممستفيد  :قد وقفت عمى ما ناولتنيو وعرفت االحاديث كميا وىذه رواياتي عن شيوخي
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مجلة الذراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلذ (  )5العذد (  )16نيسان 2013م – جمادي اآلخر 1434هـ
م .د .شاكر محمود احمد الجبوري

العموم الدينية وتطورىا في العصر االموي

م .م .ندى زيدان خمف

(132-41ىـ 750-661/م)

جامعة تكريت/كمية التربية/قسم التاريخ

فحدث بيا عني))؛ النيسابوري ,محمد بن عبداهلل الحافظ النيسابوري(,ت 405ىـ1014/م) ,
معرفة عموم الحديث ,تحقيق معظم حسين(دكو:

لسان العرب ,ج,7ص.167

.132

ابن عبدالبر,جامع البيان,ج,1ص.76
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 )1935ص 257-256؛ ابن منظور ,

