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   المبرةمقدمة
تاريخ هو سـجل الـزمن واحلـضارات واملنظـار من املعلوم للقايص والداين أن  ال

وجلليل خطره لنا نحن املسلمني يف نقـل سـري القـدوات ألحوال الدول والرجاالت، 
، كان البد  من الدقة يف  نقل التـاريخ وضـبطه ومتحيـصه كـيال  من هذه األمة الفاضلة

 .يستخدم من قبل أعدائنا لرضب مكتسباتنا  العقدية واحلضارية
 لبيب أن جهود علامء اإلسالم يف شتى املجاالت ال  يمكـن تناسـيها وال خيفى عىل

أو الغض منها، ومن هذه اجلهود املشكورة ما قـاموا بـه مـن متييـز احلـديث الـصحيح 
مما يعد مفخرة من مفاخر هذا الدين، وميـزة لنـا  عـىل بـاقي األمـم، ، الثابت عن غريه

دوه من قواعد وأسـس لتمحـيص ومن تتبع جهودهم مل ينقض عجبه مما قاموا به وشي
بخاصة  وال أدل عىل ذلـك مـن  قـول سـفيان بـن  صاألخبار عامة، وحديث النبي 

أترقـى : هاته بال إسناد، فقـال الزهـري: ّحدث الزهري يوما بحديث فقلت«: )١(عيينة
 .»؟السطح بال سلم
ديث ومن املسلم به أن اإلسناد بـدأ باحلـ.»اإلسناد سالح املؤمن«: )٢(وقال الثوري

 .النبوي ثم تعداه إىل اآلثار واألخبار اللغوية والتارخيية
وســنعرض هنــا القواعــد اإلســنادية  إمجــاال، إذ أهنــا مفــصلة يف علــم مــصطلح 

من  ويكفينا – وهو علم قائم بذاته له رجاله ومصنفاته التي يصعب حرصها–احلديث
 . القالدة ما أحاط باجليد

                                                                                                                         

 ).٥/٣٤٧(  انظر سري أعالم النبالء١)(
  ).١/٢٧( املجروحني ٢)(



 
 ١٢ 

 



النقد  عىل حمورين أساسيني يف ثبـوت ونفـي  وتتمحور الدراسات التارخيية: نقول
 أما  اإلسناد فمبني عىل خشية  الكذب أو اخلطأ مـن - أعني هبام  اإلسناد واملتن-اخلرب

ّالراوي، ومن ثم  البد من اشرتاط الصدق واألمانة والضبط لرجال اإلسناد املوصلني  
لعلـامء اخلـرب  ولـذا فقـد عـرف ا، أو مـن هـو دونـهصللخرب سواء كان اخلرب للنبي 

الصحيح بأنه ما رواه العدل الضابط عن مثله إىل منتهاه من غري شذوذ أو علة، وعليـه  
 : رواية كل»يف النصوص التي تبنى عليها األحكام«فإنه ال تقبل 

 .من اختلت عدالته بالكذب أو الفسق -١
 .من جهلت  عدالته أو جهل شخصه -٢
 يؤده كام سمعه، وبالتايل ال تقبـل روايـة من اختل ضبطه ملا ينقله من خرب فلم - ٣

 .لذي يكثر نسيانه أو غلطه أو اختلطت روايته أو من ال يعلم ضبطه لألخبارا
 .ما سقط من إسناده راو أو أكثر، ألننا نجهل عدالتهم وضبطهم -٤
 . كثرة خمالفته للثقات أو االنفراد بأمور يصعب أن ينفرد هبا مثله -٥

َّتبة ضخمة معنية برتاجم الرواةويف أحوال  الرجال  مك ِْ بيان أحـواهلم وإمكـان  وَ
ُالتقائهم ببعضهم أو عدمه، واحلكم عليهم من خالل استقراء مروياهتم، باإلضافة إىل 

هتذيب الكامل للمزي، وتذكرة احلفـاظ  : رأي معارصهيم فيهم ومن أشهر هذه الكتب
ان البـن حجـر، والـضعفاء وميزان االعتدال للذهبي، وهتذيب التهذيب ولسان امليز

 . للعقييل وغريها كثري ما بني خمترص ومبسوط
 
 
 



 
 

 
 

١٣ 

  : الحاجة للنقد التاريخي
وغـري عـازب عنـك أخـي القـارئ الكـريم احلاجـة امللحـة للدراسـات والنقــد 

 : قال الشيخ العالمة  املعلمي اليامين،التارخيي
يـة أشـد مـن حاجـة ن حاجة التاريخ إىل معرفة أحوال ناقيل الوقائع التارخيأعىل «

التـساهل يف التـاريخ أكثـر، بـل إن معرفـة أحـوال  واحلديث إىل ذلك، فـإن الكـذب
التارخييـة أوىل العلـوم بـاحلفظ،  والرجال هي من أهم أنواع التاريخ، والعلوم الدينية

 . مل يمكن تداركه بعد ختم النبوةءيشألنه إذا ضاع منها 
يجة العقـول والتجـارب، فـإذا ضـاع أما العلوم األخرى فليست كذلك، ألهنا نت

 .)١( »..هكذا يمكن استنتاجه ثانيا، وءيشمنها 
وخلطر  املسائل العقدية ومسائل األحكام  فإنه يتشدد يف ثبوهتا  حتـى ال يتناسـخ 
الدين أو يـزاد عليـه كـام حـصل يف األديـان الـسابقة  التـي طالتهـا أيـدي املحـرفني 

 أو ،ريها مـا مل يـأت اخلـرب منكـرا خمالفـا للثقـاتواملشوهني، بينام يتساهل نسبيا يف غ
بانفراد ملا ال يمكن االنفراد بنقله، ومن ذلك التشدد يف  أخبـار مـا وقـع مـن  الفتنـة، 

 ألن أخبار ؛ جيوز غري ذلكوال، صفالواجب حينها أن تنقد  كنقدنا ألحاديث النبي 
حلكـم عـىل األشـخاص الفتنة ليست أخبارا جمردة قارصة عىل احلدث بل تتعـداه إىل ا
وهؤالء األشـخاص . بالصواب أو اخلطأ، وربام بالعدالة أو الفسق عند بعض األقوام
 وريض اهللا عـنهم صالذين ستـصدر علـيهم تلـك األحكـام هـم أصـحاب النبـي 

فالبـد .  الثناء واحلكم بالعدالـةصأمجعني، وهم من سبق هلم من اهللا تعاىل ورسوله 
أهنا أيـضا كانـت جمـاال رحبـا ألصـحاب األهـواء من متحيص تلك األخبار، خاصة 

                                                                                                                         

 ).٢٤( علم الرجال ص١)(



 
 ١٤ 

 



 صومرىض النفوس من أهل الغل واحلقد عىل دين اهللا تعاىل وعىل أصـحاب النبـي 
 .للتقول واالفرتاء

  : المراد بالتساهل في النقد التاريخي
إن التخفف من نقد املنقوالت من غـري الـسنة ال يعنـي أننـا سـنثبت بـذلك غـري 

سنضع كل منقول يف ميزانه الكـايف لتمييـز ثابتـه مـن غـريه، الثابت، ولكن يعني أننا 
وذلك ال يلزم منه التخيل عن منهج املحدثني يف نقد أسانيد الروايات التارخييـة، فهـي 
وسيلتنا إىل الرتجيح بني الروايات املتعارضة، كام أهنا خـري معـني يف قبـول أو رفـض 

تاريخ أمتنـا، ولكـن اإلفـادة منهـا بعض املتون املضطربة أو الشاذة عن اإلطار العام ل
 . ينبغي أن تتم بمرونة

ولذا  فإن هذا التساهل ال يعني  قبول الرواية عن املعـروفني بالكـذب وسـاقطي 
إنام قصد العلامء بالتـساهل إمـرار أو  وًالعدالة، ألن ساقط العدالة ال حيمل عنه أصال،

ّو التغـري واالخـتالط،  الغلـط، أقبول رواية من ضعف ضبطه بسبب الغفلـة أو كثـرة
نحو ذلك، أو عدم اتصال السند كالرواية املرسلة أو املنقطعة، ووفـق هـذه القاعـدة و

ــب  ــضائل األعــامل والرتغي ــضعيف يف ف ّجــوز بعــض الفقهــاء العمــل باحلــديث ال
ًأن كثـريا مـن ا يـشهد هلـذا املـنهج وممـ - مع التنبيه عىل ضعف احلـديث-يبوالرته

وأفراد وغرائب، ومـع .. ...وردت لنا بأسانيد منقطعة ومعضلةاألخبار التارخيية إنام 
وخليفـة ابـن .. ..وابـن سـعد. ....ذلك قبلها كبار املـؤرخني كمحمـد بـن إسـحاق

وبخاصة «. ...وغريهم ممن مجع بني معرفة احلديث والتاريخ.. ..والطربي. ...خياط
. ..وابـن حجـر. .. ومغلطاي....والذهبي. ..واملزي. .. كابن عساكر»من املتأخرين
 .والسخاوي



 
 

 
 

١٥ 

مع حمافظتهم عىل العزو  إىل .. فقد تعاملوا مع الروايات التارخيية بيشء من املرونة
ثم لو أننا طبقنا  عليهـا قواعـد املحـدثني، افتقـدنا بـذلك . املصادر األصيلة هلذا الفن

 .ًثروة تارخيية هائلة
 صإذنه .. ايات التارخيية يف سياق الرو- املنضبط ال املطلق -ويكفينا يف التساهل

 ومعلـوم »حدثوا عن بني إرسائيل وال حـرج« :)١(عن التحديث عن بني إرسائيل بقوله
 قـال اخلطيـب  ، يف نقلهاص وال متصلة ومع ذلك أذن النبي ،أن أخبارهم غري مسندة

: »٣٢٠ - ٢/٣١٦« »اجلــامع ألخــالق الــراوي وآداب الــسامع«البغــدادي  يف كتابــه 
 وحكم األدبـاء  ، ومواعظ البلغاء، وحكايات الزهاد واملتعبدين،صاحلنيوأما أخبار ال«

 ثم أسند اخلطيب إىل يوسـف الـرازي أنـه » وليست رشطا يف تأديتها،فاألسانيد زينة هلا
ُإسناد احلكمة وجودها« :قال نجـد املـواعظ يف « :وأسند عن ابـن املبـارك أنـه سـئل. »ُ

ِجدت عىل احلائط موعظة فانظر فيهـا تـتعظَ وإن و،بأس ال:  قال؟ فننظر فيها،الكتب َ. 
 .  هذا ما يصلح ذكره يف جمال اإلسناد.» ال يستقيم إال بسامع: قال؟قيل له فالفقه

 ربام غفل عنها كثريون وهـي أن ألهـل  كـل ،شري إىل قضية مهمةنويف هذا السياق 
ومـن . ويف الفحص عن صحة منقوهلم ومعقوهلم،علم طريقتهم اخلاصة يف نقد علمهم

 ألن ذلك سـيؤدي ؛اخلطأ الفادح أن نخلط بني معايري النقد املختلفة بني كل علم وآخر
 .!إىل هدم تلك العلوم

يف املبحث اآليت للدكتور الفاضل خالد كبري عالل  االنصباب عىل طريقـة  وسنرى
نقد املتن احلديثي والتارخيي من جهة قانون املطابقة  وغريه ومقارنـة الروايـات ولفـت 

 مل يكـن الـسبيل الوحيـد يف متحـيص – مع أمهيته كـام سـلف -النتباه إىل أن  اإلسناد ا
                                                                                                                         

 ).٣٢٠٢( أخرجه البخاري ١)(



 
 ١٦ 

 



ي عرشة طريقة  خمتلفة يف ذلك لعلامئنا ومؤرخينـا مدعمـة باألمثلـة ت فيورد اثن،األخبار
 مـع ً وحـساً ورشعـاً موضحا ما كانوا عليه من دراية تامة بطـرق النقـد عقـال،الكثرية

 .دهاانضباط تلك القواعد واطرا
 وأبرز معاملها وأشهر أصحاهبا مدرسة الكذابنيثم ننتقل معه يف املبحث الذي يليه  

وآثارها،  لنعرف حجم اجلهد الذي بذلـه علامؤنـا يف ردع هـذه املدرسـة وقمـع رشهـا 
ها وتارخيهـا،  فحـدوا مـن ورشرها، الذي لو قدر له أن ينترش ألرض بعقائد األمة وفقه

 هبذا املنهج الرصني  والنقـد العميـق علـام  ،وضوا أركاهناشفوا  عوارها وق وك،خطرها
بأن املسترشقني ومن لف لفيفهم يسعون إلحياء هـذه املدرسـة املـشؤومة حتـت ذرائـع 

خمتلقـة، وألهـداف ال ختفـى عـىل عاقـل، أقلهـا زعزعـة الثقـة برجـال األمـة و خمتلفة
اء الراشـدين املبـارك وأسالفها وتارخيهـا وتراثهـا بـدءا بالـسرية النبويـة وعهـد اخللفـ

ّومن ثم يسهل صهر أبناء األمة  لتفرتسهم الثقافـات اهلدامـة  ،شوأصحاب النبي وآله  َ
فبـارك اهللا يف جهـود . )١( رشقية أو غربية، وسط ظلامت ال هيتدي فيهـا املـاهر اخلريـت

 نـسأل اهللا أن ه املنافح عن تراث وجمـد األمـة بقلمـ،خالد كبري عالل.أستاذنا الكريم د
 .بارك يف مداده وأن يسدده بسدادهي

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 

             مربة اآلل واألصحاب
 

                                                                                                                         

بعـض األفاضـل يف ملتقـى أهـل من مقـال للـرشيف حـاتم العـوين و  بترصف متت االستفادة ١)(
 www.ahlalhdeeth.com/vb احلديث

http://www.ahlalhdeeth.com/vb
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  الفصل األول

  

  من أساليب  النقد الحديثي
    والتاريخي

  عند علماء المسلمين
  
 



 
 ١٨ 

 



  



 
 

 
 

١٩ 

  أساليب  النقد الحديثي والتاريخيمن 
  عند علماء المسلمين

  : تمهيد
ُّتـشد إليـه الركائـب و،األجيـال وخ من الفنون التـي تتداولـه األمـمإن فن التاري ُ 

 ،األقيـال وتتنـافس فيـه امللـوك و،األغفـال وُ وتـسمو إىل معرفتـه الـسوقة،الرحالو
 إذ هو يف ظـاهره ال يزيـد عـىل أخبـار عـن األيـام ،اجلهال وويتساوى يف فهمه العلامء

 ،تـرضب فيـه األمثـال و،قـوال تنمـو فيـه األ،السوابق من القـرون األول و،والدول
ُوتطرف هبا األندية إذا غصها االحتفال َ تؤدي إلينا شـأن اخلليقـة كيـف تقلبـت هبـا  و،ُ

عمـروا األرض حتـى نـادى هبـم  و،املجـال واتسع للـدول فيهـا النطـاق و،األحوال
مبادهيـا  وتعليـل للكائنـات و،حتقيـق وٌيف باطنه نظـر و،حان منهم الزوال و،االرحتال
 ، فهو لـذلك أصـيل يف احلكمـة عريـق،أسباهبا عميق ولم بكيفيات الوقائعع ودقيق،
َّجدير بأن يعد يف علومهاو  . أهـ.)خليق  وُ

 .#مقدمة املقدمة -ابن خلدون $
وال ريب أن فن التاريخ من أهم الفنون والعلوم وتأثريها مبارش يف حياة الشعوب 

 ومستقبلها 
 :وذلك ألسباب منها

 :ةخذ العظة والعربأ -١
عـىل مـا يف الكتـب مـن سـري أهـل اجلـور  إن احلكام إذا وقفـوا: يقول ابن األثري
 .والعدوان استقبحوها

 .فالدولة الظاملة ال بد أن تسقط وتزول: عظمة اهللا سبحانه وتعاىل-٢



 
 ٢٠ 

 



 .فمن ليس له تاريخ فهويته مبتورة: حفظ هوية األمة-٣
 . تتكرر مرات ومراتةوهي سنن كوني: قراءة األحداث-٤
 . التخلق بالصرب والتأيس بالصابرين-٥
فمن عرف ما قاساه مـن قبلـه مـن الـشدائد وشـظف : معرفة نعم اهللا وقدرها-٦

 .العيش فال بد أن يعرف مقدار نعم اهللا فيشكر املنعم الوهاب
½  ¾    ¿  M   Â  Á  À : اهلدف الرتبوي فقـد قـال اهللا عـز وجـل-٧

ÃL )هـو أكـرب قـدوة  ص ورسـولنا حممـد فالتاريخ يعطينا القدوة احلـسنة. )١
ن ون والعلـامء العـاملو الراشدون والعلامء والـدعاة املـصلحومن بعده اخللفاء ،حسنة

 . هذه القدوة واملجتمع اإلسالمي اآلن يف أمس احلاجة إىل،ندوواألبطال املجاه
ري التفكـ  وأرشدنا اهللا إىل،ن هللا سننا يف خلقهإ ف: إدراك السنن الربانية يف الكون-٨

 واملناصـب ،يف هذه السنن والتعامل معها مثل انتهاء األجيال وتعاقب األيام والـدول
°  ±  M  µ   ́ ³  ²  :وأن دوام احلال من املحال قال اهللا تعـاىل

¼  »  º  ¹     ¸  ¶½  Á  À   ¿  ¾  L)ــــــسنن  ،)٢ ويف إدراك ال
 .الربانية فوائد عظيمة فالذي يعلمها تكون لديه بصرية وطمأنينة

 ،كيف بدأت وما هي األطوار التي مرت هبا:  معامل تاريخ البرشية التعرف عىل-٩
فيصبح اإلنسان أكثر درايـة بأوضـاعه وأوضـاعهم املتقلبـة ،وما هي أهم معامل تارخيها

َعظ بغريهُ السعيد من و:والفضيلة والرذيلة وقديام قيل،اخلري والرش وبالزمن ِ. 

                                                                                                                         

 .#١١١$ سورة يوسف اآلية ١)(
 .#١٤٠$ سورة آل عمران اآلية ٢)(
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 منهج بحث ووسيلة من وسائل الكشف عن  ألن التاريخ: احلصانة الفكرية-١٠
 .احلقائق وإثباهتا

 فقد قيل التاريخ سياسة املايض والسياسة تاريخ : األمهية السياسية واإلدارية-١١
 .احلارض
 فهــم حــارض اإلنــسان والقــدرة عــىل حتليلــه خاصــة إذا متاثلــت الظــروف -١٢

ر تارخيية بعيدة، فـال بـد  كام أن بعض القضايا أو كثري منها هلا جذو،وتشاهبت الدوافع
 .من معرفة املايض لكي تفهم احلارض

  .سترشاق ومن لف لفيفهم وتأثر بزخرفهمالرد عىل شبهات اال -١٣
 . يساعد عىل حل املشكالت بني الدول-١٤
 . يساعد عىل احلفاظ عىل ممتلكات األفراد واملجتمعات-١٥
 .خالقي يساعد التاريخ عىل التقدم البرشي والعمراين واأل-١٦

ٍمن هذا املنطلق كان لزاما علينا قراءة تارخينا قراءة متحيص وحتقيـق ٍِ َ َ ُِ ِ ًِ َ ُ وغربلتـه ممـا ،ْ
ُيشوبه ُ َ وتنقيته مما اختلط به،َُ ُ ُ ً  وصهره ليخرج مرشقا ناصعا نقيا،َ َ َ ُ ْ ََ َ ً ُ َ فينفع الناس، ويكـون ،ُِ َ

َكــام قــال ربنــا عــز وجــل ُّ  MÂ  Á  À  ¿Ã  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÊË  

 Ï  Î  Í       ÌL)١(.  
أ بنبذة عن أبرز هؤالء العلامء املمحـصني للروايـة التارخييـة قبـل االنطـالق  دولنب

 .#طرق النقد التارخيي بغض النظر عن اإلسناد$ملوضوع البحث الرئيس 
 
 

                                                                                                                         

 .#١٧$ سورة الرعد اآلية ١)(
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  أبرز العلماء الناقدين لمتون األخبار: المبحث األول
كان أفرادها  ئفة من كبار احلفاظ املحققني،مل خيل  التاريخ اإلسالمي املجيد من  طا
كانوا يتمتعون به من علم  ملا ،متحيصها ومتميزين ومتمرسني يف نقد الروايات التارخيية

 ،ابن اجلـوزيو ،اخلطيب البغدادي، وابن عساكر : منهم،درات علمية مبدعةوق ،غزير
 أبو احلجـاج املـزي، و ،ابن قيم اجلوزية وحممد بن عبد اهلادي، والذهبي، و، تيميةوابن

 وكـان ؛متحيصهاعىل مهارهتم يف نقد األخبار وهؤالء هلم مصنفات تشهد  و،وابن كثري
 :ذلك عرب عدة أساليب انتهجوها وبرهان ذلك ماييل

مهـا  و، وكتـاب العلـل املتناهيـة،ضوعات يف األحاديث املرفوعـات كتاب املو-١
 مـن ً فيـه كثـريا للـذهبي  نقـد،الكتاب ميزان االعتدال يف نقـد الرجـ و،البن اجلوزي

 . )١( ًمتنا وًالروايات إسنادا
 البــن قــيم اجلوزيــة ،الــضعيف وومنهــا أيــضا كتــاب املنــار املنيــف يف الــصحيح

 ملميـز بـني املـردوداملحـك ا نقد املنقـول و:ا بعنوان آخر هوُيعرف أيض و،»هـ٧٥١ت«
متحيصها من خـالل  و خصصه مؤلفه لنقد األحاديث،يةهو كتاب قيم للغا و،املقبولو

أي - هـل يمكـن معرفـة احلـديث املوضـوع: يقول، ردا عىل سؤال ورد إليه،املتن فقط
هـذا سـؤال عظـيم « : فأجاب ابن القيم،؟ُ بضابط من غري أن ينظر  يف سنده-املكذوب
 نـذكر بعـضها يف ،)٢(قواعد لذلك ووضع ضوابط و، يف اإلجابة عليهثم رشع.. .،القدر

اجلواب ردا دامغا عىل اهتامات بعـضهم السؤال و فجاء ،اهللا تعاىلموضع الحق إن شاء 
 فالـسؤال فيـه إشـارة إىل ،بقصور املنهج النقدي التارخيي من جهة املتون دون األسانيد

                                                                                                                         

 ). ٣/٤٣٩(، )١/٤٣٠:( انظر مثال١)(
، الريـاض، دار العاصـمة، ٢رمحن املعلمي، ط املنار املنيف يف الصحيح والضعيف، حققه عبد ال٢)(

 . وما بعدها) ٣٥(، ص١٩٩٨



 
 

 
 

٢٣ 

والكتـاب هـو رد .هاُأنه وجد من فكر يف موضوع نقد األخبار من متوهنـا دون أسـانيد
 يف االهـتامم بمـنهج نقـد املتـون  لدور بعض املحدثني املحققـني،مفصلعلمي قاطع و

 .التأليف فيهو
ِوج -٢ هلـا كانـت  و،النقاد متيزت بالروح النقدية بني العلامء املسلمني طائفة من دُ

اإلمام مالـك بـن : فمن هؤالء النقاد ،الفقهاء و من احلفاظ واملؤرخنيمانتقادات لغريه
 كـان :»هــ١٤٩ت« قال عن املحدث عبد امللك بن جريج األمـوي،»هـ١٧٩ت«أنس 

  .)١(  قال عنه ذلك رغم أنه كان عدال ثقة،حاطب ليل
ــيس و ــتهم ،»هـــ٤٥٦ت«مــنهم املحقــق ابــن حــزم األندل  انتقــد اليهــود يف رواي

وهلـا  منهـا أهنـم رووا أن حليـة فرعـون كـان ط،للخرافات واألباطيل يف كتبهم املحرفة
 مدينـة فهـدمتها ١٣ فوقعت البيـضة عـىل ،هو يف السامء وأن طائرا باض و. ذراع٧٠٠
  .)٢( كلها

 قـال ،ه انتقد طائفة من حمدثي زمان،»هـ٤٦٣ت «ومنهم احلافظ اخلطيب البغدادي 
 هي قد و،منهاج علامء احلديث املحققنيتزعم أهنا عىل  و، فهمالإهنا جاهلة ال علم هلا و

اكتفـت و ،املتـون و عىل مستوى األسـانيدحتقيقهاخالفت مسلكهم يف نقد األحاديث و
 واألخـذ عـن كـل مـن ،األسفاروركوب األهوال يف  ،حتمل املشاقجمع املصنفات وب

 . )٣(دبهب و
قال إن لدهيم و ، بأهنم يكثرون رواية األكاذيبُوانتقد أيضا الكوفيني واخلراسانيني

ذكر مـن الكـوفيني راويـا  و، واألسانيد املصنوعة،وضوعةنسخا كثرية يف األحاديث امل
                                                                                                                         

 ).٦/٣٥٩(هتذيب التهذيب:  ابن حجر١)(
 ). ١/١٦٢( ، القاهرة،مكتبة اخلانجي،النحل واألهواء و الفصل يف امللل: ابن حزم٢)(
  .ما بعدها و)٤( ص،الكفاية يف علم الرواية:  اخلطيب البغدادي٣)(



 
 ٢٤ 

 



 ، قال إنه صـنف كتابـا يف الـصحابة،هران املعروف باملستعطفعيسى بن مُكذابا يسمى 
 ،اديـث املوضـوعةوأودع فيـه كثـريا مـن األح ،تكفريا هلم و وتضليال،مأله طعنا فيهم

 مـن ،ن سقاط الكوفـةع رواها بأسانيد مظلمة ،املفتعلةواألنباء  ،األقاصيص املختلقةو
 . )١(واملجهولني الكذابني

انتقد طائفـة مـن املـؤرخني   أبو بكر بن العريب املالكيومنهم أيضا املتكلم القايض
ها برواية األباطيل من األخبار وقـال إهنـا اهتم و،يف كتابه العواصم من القواصمبشدة  

 .  )٢(دعا إىل ترك سخافاهتا فيام ترويه من أخبار و،من سفهاء املؤرخني
خني يف أهنـم  انتقـد بعـض املـؤر،ومنهم احلافظ املؤرخ عبد الـرمحن بـن اجلـوزي

أخـرى  و،رافـات وأخرى جتـري جمـرى اخل،يروون أخبارا مستهجنة عند ذوي العقول
وانتقد أيضا احلافظ أبا نعيم األصفهاين يف أنـه ذكـر يف .)٣( حوادث ال معنى هلا وال فائدة

 أراد ،مل يذكر أهنـا موضـوعة و، أحاديث كثرية باطلة وسكت عنها،األولياءكتابه حلية 
 .)٤(وترويج رواياته ،ثههبا تكثري حدي

لكن ابن اجلوزي نفسه تعرض لالنتقاد عىل يد احلافظ ابن حجر العسقالين، فقـال 
كـان ممـن  و، هــ٢١٣ُ قتل سنة ثاممة بن أرشس املعتزيلإن ابن اجلوزي روى أن املتكلم 

 :ّ فعقب عليه ابـن حجـر بقولـه؛سعى يف قتل املحدث أمحد بن نرص اخلزاعي البغدادي
 وثاممـة ،مـائتنيضع وعرشين و ألن أمحد بن نرص قتله اخلليفة الواثق سنة ب،هذا تناقض

                                                                                                                         

 ). ١١/١٦٧( د ت،، دار الكتب العلمية، بريوت،تاريخ بغداد: ي اخلطيب البغداد١)(
 ).٢٦٦ ،٢٤٧ ،١٠٢( ص، العواصم من القواصم٢)(
 ). ١/١١٦(،١٣٥٨ دار صادر ،، بريوت١ ط،املنتظم:  ابن اجلوزي)٣(
ــصفوة:  ابــن اجلــوزي)٤( ــة، بــريوت،٢ ط،حققه حممــود فــاخوري،صــفة ال  ،١٩٧٩ ، دار املعرف

)١/٢٤.( 
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ودلـت هـذه القـصة عـىل أن ابـن « : ثـم قـال!؟ فكيف يسعى لقتلـه،هـ٢١٣ُقتل سنة 
 . )١(»ُ ال ينقد ما حيدث به،اجلوزي حاطب ليل

 لكنه ال يدل بالرضورة عىل ما ذهـب إليـه ،واضح أن ابن اجلوزي أخطأ فيام رواهو
الغفلـة  فقد يكون ذلك اخلطأ من بـاب الـسهو و،ن حجر، من أنه ال ينقد ما حيدث بهاب
 ال تغيب عن أصغر النـاس علـام إذا ، ألن الرواية التي رواها ظاهرة البطالن،النسيانو

 لكـن قولنـا هـذا ال يعنـي أن ابـن ،؟ فكيف تغيب عن ابن اجلوزي،كان ملام بمعطياهتا
 وإنام املقصود من ذلـك أن ابـن ،ملوضوع يف مصنفاتها واجلوزي مل يكن يروي الضعيف

ّ وعطلهـا يف روايـات ، طبقهـا يف روايـات،اجلوزي كان يتمتع بنزعـة نقديـة متحيـصية
                                                                      . وسنذكر له قريبا طائفة من الروايات نقدها نقدا تارخييا صحيحا ،أخرى

 انتقد بعـض احلفـاظ ،»هـ٧٢٨ت«ومنهم أيضا شيخ اإلسالم تقي الدين بن تيمية
ُ كــأيب نعــيم ،قــال إهنــم يتعمــدون ذكــر أحاديــث ضــعيفة يف مــصنفاهتماملــؤرخني و

الغـالة  يف  وانتقـد. )٢( وابـن اجلـوزي،األصفهاين، واخلطيب البغدادي، وابـن عـساكر
ــاس يف النقليــات ومــن أجهلهــم يف وقــال إهنــم مــن أكــذب ا،روايــتهم لألكاذيب لن

ُ ويكـذبون ،ُالعقليات، يصدقون من املنقول ما يعلم العلامء باالضطرار أنه من األباطيل
ُ وال يميـزون يف نقلـة العلـم ،لباملعلوم من االضطرار املتواتر عن األمة جيال بعـد جيـ

 وبـني ،ام ينقل أو اجلهل ب، أو الغلط، بني املعروف بالكذب،رواة األحاديث واألخبارو
  .)٣(العدل احلافظ الضابط املعروف بالعلم واآلثار

                                                                                                                         

 ). ٢/٨٣( ،اللسان :ابن حجر) ١(
 ، مكتبـة الغربـاء األثريـة، املدينـة املنـورة،١ ط، حققه حممد عجال،الرد عىل البكري:  ابن تيمية٢)(

١/٨٧(،١٤١٧(.  
  ).١/٨( ، منهاج السنة النبوية: ابن تيمية٣)(



 
 ٢٦ 

 



ُ يطالبـه يف ،مناقـشاته املطولـة لـهيف ردوده عىل ابن املطهر احلـيل ووكان ابن تيمية 
 قبـل االنتقـال إىل مـسائل ،أخبار تارخييـةحة النقل فيام يرويه من أحاديث والبداية بص
ا انطالقـا مـن أحاديـث غـري غريهـ وايا رشعيـة ألنه ال فائدة من مناقشة قض. )١( أخرى
ّتقوضـها  تكشف اخلـصم وتعطـل حجتـه و، بصحة النقل أوالكام أن املطالبة.صحيحة
 أو ال علم ، أو هو الذي أخفاه، إذا كان قد بنى دعواه عىل نقل غري صحيح،من أساسها

  .له به
ؤرخني  وهـو مـن أكثـر املـ،»هـ٧٤٨ت«ومنهم املؤرخ الناقد شمس الدين الذهبي

 فقد طبق مـنهج النقـد ،احلفاظ توسعا يف نقد ومتحيص األحاديث والروايات التارخيية
 ،احلديثي التارخيي يف كتابه سري أعالم النبالء عىل كثري من الشخصيات التي تـرجم هلـا

ّ حتى أنه نقد وحمـص مئـات ، وتوسع يف النقد توسعا كبريا،ومل حيرصه يف املحدثني فقط
 .)٢(ً ومتناًالروايات إسنادا

سـكوهتم روايتهم للموضوعات يف مصنفاهتم والفقهاء يف وانتقد أيضا املحدثني و
عبد الـرمحن بـن منـده األصـفهاين  واخلطيب البغدادي، و،ألصفهاين كأيب نعيم ا،عنها
 ، يـروي الغـث والـسمني،طب ليل يف مـصنفاته الذي وصفه بأنه كان حا»هـ٤٧٠ت«
 إنه روى »هـ٥٤٤ت «وقال عن القايض عياض . )٣(ينظم رديء اخلرز مع الدر الثمنيو

 ،ال لـه فيـه ذوق و، ومل يكن له نقد يف فن احلديث،صحيحةيف كتابه الشفا أحاديث غري 

                                                                                                                         

 ). ٧/٩ (،السابق  املصدر: انظر مثال)١(
 ).  ٣٣٧-٤/٣٠٦)(١٢٧-١٢٧-١٢٦-١٢٤-١٢١-١١٩-١/١١٨:(ً  انظر مثال٢)(
 )١١/٢٥٥( سري الــ:وانظـر) ١/١٢٤:(بــشار معـروف لـسري أعــالم النـبالء. انظـر مقدمـة د) ٣(

)١٨/٣٥٤)(١٧/٤٦١.( 



 
 

 
 

٢٧ 

 فيتطـرق إلينـا مقـال ذوي ،فلامذا يا قوم نتشبع باملوضـوعات« :-أي الذهبي –ثم قال
 .)١(»احلسدالغل و

 يف أنـه مجـع ،»هــ٧١٣ت «رصي وانتقد أيضا احلافظ عيل بن يوسف الشطنويف امل
أدبـر،  و كتب فيهـا عمـن أقبـل،أخبار الشيخ عبد القادر اجليالين يف نحو ثالثة جملدات

 من ُ فقال إهنم يكثرون،نقد أيضا حمدثي زمانهو.)٢( فراجت عليه حكايات كثرية مكذوبة
األمـر  حتى وصل هبـم ،الغلطويف رواياهتم كثري من الوهم و ،رواية الغرائب واملناكري

 ،إىل رواية املوضوعات واألباطيل واملستحيل يف األصول والفروع، واملالحـم والزهـد
إال و ،مـن مل يفعـل ذلـك يـستتاب و،وتنقية مروياهتم ، يفعلونهّثم حثهم عىل التوبة عام

  .)٣( ألنه ظلم نفسه وجنى عىل السنن واآلثار،فهو فاسق
 متيـز بـروح نقديـة متحيـصية ،»ـهـ٧٧٤ت «ً وليس آخرا  احلافظ ابن كثري ًوأخريا

 ًأخبـارا و،إن هؤالء رووا أحاديث خمتلقـة فقال ، فمن ذلك انتقاده ألهل األهواء،عالية
 لنـا : وقـالوا،ُإذا دعوا إىل احلق الواضح أعرضـوا عنـه و، بينهم تناقلوها فيام،موضوعة
 .)٤(هلنينحن نقول هلم سالم علـيكم ال نبتغـي اجلـا و: ثم قال.رنا ولكم أخباركمأخبا
 . )٥(أخبار باطلة، وال يصح منها يشء و،يف صفة مقتل احلسني كذب كثري: ًقال أيضاو

 

                                                                                                                         

 ).٢٠/٢١٦( املصدر السابق ١)(
 صـالح مهـدي -بشار عواد معروف، شـعيب األرنـاؤوط: حققه. معرفة القراء الكبار: الذهبي٢)(

 ).  ٢/٧٤٣(عباس، مؤسسة الرسالة،
 ).٦٠٢-٢/٦٠١(السري: ي الذهب٣)(
 ). ٧/٢٤٧(النهاية  والبداية ٤)(
 ). ٢٠٢-٨/٢٠١(املصدر السابق  )٥(



 
 ٢٨ 

 



األباطيـل املفرسين يف روايتهم للموضـوعات و ونتقد أيضا بعض كبار املحدثنياو
 يف روايتـه لألحاديـث »هـ٥٧١ت«وسكوهتم عنها، فانتقد منهم أبا القاسم بن عساكر 

ّ ينبـه  وال، يروهيـا ويـسكت عنهـا،واطالعهأنه مع حفظه ّ وتعجب منه كيف ،الضعيفة ُ
ائيـل انتقـد املفـرسين يف روايـتهم ألخبـار بنـي إرسو. )١(وضعف رجاهلـا ،عىل نكارهتا

 وأن هؤالء ليس هبم ،ُقال إن يف الكتاب املجيد غنية عن ذلك و،املعروفة باإلرسائيليات
 صفحا عـن اإلرسائيليـات -أي ابن كثري – لذلك رضب هو .احتياج إىل تلك األخبار

ُ وقال إن غالبها مبدل مصحف،يف تارخيه وتفسريه ُ حمرف خمتلق،ُ ّ  مع ،جة لنا فيه وال حا،ُ
  .)٢( وقد دخل منها عىل الناس رش كثري وفساد عريضص رسولهوخرب اهللا تعاىل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٨/١٢٠(املصدر السابق  )١(
 دار الفكـر، ، بـريوت،تفـسري القـرآن العظـيمو. )٢/٢٦) (١/٣١١(املصدر السابق :  ابن كثري)٢(

٤/٢٢٢) (٣/١٠٢(١٤٠١(.  



 
 

 
 

٢٩ 

   موقف العلماء من رواية الخرافات:المبحث الثاني
 وعليـه ،ملؤرخني أنكرت رواية اخلرافات واملستحيالت طائفة من احلفاظ اُوجدت

فإنه ال يـصدق عليهـا مـا قالـه بعـضهم  يف انتقـاده للمـؤرخني املـسلمني يف روايـتهم 
ُ وجيب أن ال يغيب عنا أنـه وجـدت يف التـاريخ اإلسـالمي طائفـة مـن .للمستحيالت

ّ ليـشنع هبـا ،ديثتنسبها ألهـل احلـ والزنادقة كانت ختتلق الروايات الباطلة املستحيلة ُ
  .)١(عليهم بأهنم يروون املستحيالت يف أخبارهم

ومن الذين رفضوا رواية املستحيالت اخلطيب البغدادي، فإنه انتقـد أحـد حمـدثي 
 احلــسن بـن غالــب انتقــد أيـضا املقـرئو. )٢(ً مـستحيالًبغـداد بأنـه روى خــربا منكـرا

 . )٣(نيد باطلة مستحيلةجعل هلا أسا و يف أنه اختلق روايات،»هـ٤٥٨ت«البغدادي
 مــن احلفــاظ لــروايتهم للموضــوعات  هــو احلــافظ الــذهبي انتقــد كثــرياوالثـاين

ي التميمـأيب القاسـم إسـامعيل  و، كـأيب نعـيم األصـفهاين،حيالتاخلرافات واملـستو
 وأشار أيضا إىل أن الكتاب .)٤(غريمها من املحدثني و،»هـ٥٣٥ت« املعروف بقوام السنة
 فيـه ،ُ هـو كتـاب خمتلـق،»هـ١١٢ت«ة األمري القائد أيب حممد البطالُالذي ألف يف سري

 . )٥(أشياء مكذوبة مستحيلة
 

                                                                                                                         

 ). ٢/٢٣٩(، ١٣٧٩ ، دار املعرفة، بريوت، اخلطيب فتح الباري، حققه حمب الدين: ابن حجر١)(
 ). ٣/١٦٨(، تاريخ بغداد: اخلطيب البغدادي٢)(
 ). ٧/٤٠٠ (، املصدر السابق)٣(
 ). ٢٠/٨١) (٧/٤٦١) (١١/٢٥٥) (٦٠٢-٢/٤٣٣( ،السري:  الذهبي٤)(
  .)٥/٢٦٩( ، املصدر السابق٥)(



 
 ٣٠ 

 



 انتقد رواية مفادها أن هنر النيل ينبع من مكان مرتفع ، هو احلافظ ابن كثريوالثالث
 وأن ،أشياء غريبـةو، وجـواري حـسانا،ض الناس فرأى فيه هوال عظـياماطلع عليه بع

 فقـال ابـن كثـري إن هـذه الروايـة هـي مـن ، ال يمكنه الكالم بعدالذي اطلع عىل ذلك
ــؤرخني،  ــات امل ــاكنيو خراف ــذايانات األف ــضا.)١(ه ــد أي ــتهم  وانتق ــرسين يف رواي  املف

، منها أهنم رووا عن القـصاص واألخبـاريني )٢(املجازفات الكثرية الباطلةللخرافات و
هذه الرواية هـي عنـد  و،ائهالشمس تغرب من ورو ،أن ذا القرنني سار يف األرض مدة

  .)٣( ومن خرافات أهل الكتاب اختلقها زنادقتهم،ابن كثري ال حقيقة هلا
 انتقد  األول،ابن األثري ابن اجلوزي، و:ار املؤرخني مهاويلتحق هبؤالء اثنان من كب

 ثـم ،ُ روى أخبارا خرافية عن الفـرسوالثاين. )٤(بعض املؤرخني يف روايتهم للخرافات
 وتأباهـا العقـول ،جهـا األسـامعُ ألهنا أخبار خرافيـة مت،كان قد عزم عىل تركهاذكر أنه 

 وهـذان املؤرخـان .)٥( هلاًمل يذكرها اعتقاداو ،ّنه مع ذلك رواها ونبه عليها ولك،الطباعو
 نقـدي يف تـدوين ِوحـس فقد كـان هلـام وعـي تـارخيي ،راهإن مل يتوسعا يف نقد ما ذكو

 .التاريخ
 
 
 

                                                                                                                         

 ). ١/٢٧ (، البداية: ابن كثري١)(
 ).١/٢٧٨( املصدر السابق ٢)(
  .)٣/١٠٣ (،تفسري القرآن العظيم و).١/٢٧٨ (، املصدر السابق)٣(
  .)١/١١٦(املنتظم :  ابن اجلوزي٤)(
  .)١/٥٤ (، الكامل يف التاريخ: ابن األثري٥)(
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   تعدد طرق النقد للمتون: المبحث الثالث
ّتـصور لتعـدد وعـي وإدراك ونقاد املحققني املسلمني كان هلـا ُوجدت طائفة من ال

 ،نيداألسانقد التارخيي عىل مستوى املتون والتحقيق يف جمال ال النقد و- مناهج – طرق
يه الفقمنهم  و،ّم  أهنم ركزوا عىل األسانيدال يصدق عليهم كله و،فلم هيملوا نقد املتون

 كـان يقـول إن مـن دالئـل الوضـع يف ،»هــ٤٠٣ت«أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين
 ِيلتحق به ما يدفعـه احلـس و، بحيث ال يقبل التأويل،لعقليكون خمالفا ل« أن ،احلديث

 أو اإلمجـاع ، أو الـسنة املتـواترة، أو يكون منافيـا لداللـة الكتـاب القطعيـة،املشاهدةو
قولـه هـذا غايـة يف األمهيـة مجـع فيـه  و.)١(»إمكان اجلمع فال أما املعارضة مع ،القطعي

ام  حمـتك،طائفة من طرق حتقيق األحاديث ومتحيصها من خالل متوهنا ال من أسـانيدها
 .  واحلس واملشاهدة،يف ذلك إىل العقل والنقل

 إذا رأيـت :ما أحسن قول القائـل« : كان يقول،عبد الرمحن بن اجلوزي: والثاين هو
 ،» فـاعلم أنـه موضـوع، أو يناقض األصول،ُ أو خيالف املنقول،باين املعقولُاحلديث ي

 مـن املـسانيد ، دواوين اإلسالمومعنى مناقضته لألصول أن يكون احلديث خارجا عن
 ،اآلنف الذكرُقوله هذا  غاية يف األمهية يشبه كثريا قول الباقالين و .)٢(الكتب املشهورة و

نـى  ممـا يع،أيـده و، فهو قد استحسنه،اه عن غريهحكإن كان  و-أي ابن اجلوزي -وهو
 انتقـد بعـض -أي ابـن اجلـوزي –مما يزيد ذلك تأكيدا بأنه  و،أنه كان يقول به ويعتقده

 وأخـرى جتـري جمـرى ،املؤرخني يف أهنم يذكرون أخبارا مستهجنة عنـد ذوي العقـول

                                                                                                                         

  .)١/٢٧٦  (، الرياض، مكتبة الرياض احلديثة، تدريب الراوي: السيوطي١)(
  .)١/٢٧٧( املصدر السابق ٢)(



 
 ٣٢ 

 



طن منهجـا نقـديا وقوله هذا يـستب.)١(ال فائدة وأخرى حوادث ال معنى هلاو ،اخلرافات
 .  قائام عىل نقد املتن،متعدد الطرق

 عـن ًفإنه عندما روى أخبـارا ،»هـ٦٣٠ت«والثالث هو املؤرخ عز الدين بن األثري 
قوله هذا  و.)٢(الطباعأباها العقول و وت،ن األشياء التي متجها األسامع قال إهنا م،الفرس

العقـول اسـتخدام األسـامع و يقـوم عـىل ،رقهو أيضا يستبطن منهجا نقديا متعدد الط
 . والطباع يف نقد الروايات التارخيية ومتحيصها
ُ ذكر رصاحة أن هناك طرقا متعددة يعلم هبا ،والرابع هو الشيخ تقي الدين بن تيمية
لعقـل، وتـارة بـام علـم با«ُ فتـارة تعـرف ،كذب األخبار من غري طـرق أهـل احلـديث

 ومـن املعلـوم أن ،ام أمجـع النـاس كلهـم عليـهتارة بـو ،تارة بام علم بالتواتر و،بالقرآن
وقولـه . )٣(» يعلم بطالهنـا، واملخالفة للعقل،اإلمجاع ووالتواتر ،األخبار املخالفة للقرآن

قوهلام فيه رسم ملنهج تـارخيي نقـدي  و،ُاألمهية يشبه قول الباقالينهذا هو أيضا غاية يف 
ُ إن هناك طرقـا يعلـم -ي ابن تيميةأ - لكن يف قوله، قائم عىل نقد املتون،متعدد الطرق

 فهو إما أنه يقـصد أن مـنهج ، فيه إشكال،هبا كذب األخبار من غري طريق أهل احلديث
 ،هذا قـول غـري صـحيح قطعـا و،أهل احلديث يقوم عىل نقد األسانيد فقط دون املتون

 وأن ،ألنه هو شخصيا يعلم أن منهج أهل احلديث جيمع بني نقـد اإلسـناد واملـتن معـا
ريا مـن أقـواهلم يف نقـد  وقد سبق أن ذكرنـا كثـ،ألهله روايات كثرية نقدوها من متوهنا

 . اهد أخرى كثرية نقدوها من متوهناسنذكر هلم شوو،املتون
                                                                                                                         

 ). ١/١١٦(  املنتظم: ابن اجلوزي١)(
 ،١٩٩٥ دار الكتب العلمية،، بريوت٢ حققه عبد اهللا القايض، ط، الكامل يف التاريخ: ابن األثري٢)(

)١/٥٤ .( 
  ).٤/١١٢(،منهاج السنة النبوية:  ابن تيمية)٣(



 
 

 
 

٣٣ 

 وإما أنه كان .نسيانا وسهوا صدر عنه ذلك القول غفلة و-يميةأي ابن ت -وإما أنه 
 وإما أنه كـان يقـصد أن طريـق .يديقصد أن أغلب نقد املحدثني لألخبار إنام هو لألسان

 وعـىل ، دون إلغـاء ألحـدمها،أهل احلديث يقوم عىل اجلمع بني نقد اإلسناد واملتن معا
 . االحتاملني األخريين يكون قوله صحيحا

ر يف كتابه املنهل ـ ذك،»هـ٧٣٣ت «واخلامس هو املحدث حممد بن مجاعة الدمشقي 
الفته للمعلوم وخم ، ركاكة اللفظ واملعنى:ديثع يف متن احلُالروي أن مما يعرف به الوض

 اإلمجـاعو ه املقطوع بـه يف الـرشع والعقـل، يندرج في، املقطوع به:قوله و.)١( املقطوع به
 نقد األحاديث إسـنادا  قول رصيح يف أن مؤلفه كان مدركا لتعدد طرقوهو ،املشاهدةو

 . ّقد خص نقد املتن بام نقلناه عنه و،ومتنا
انتقـد حمـدثي زمانـه بكثـرة الغلـط  ،افظ شـمس الـدين الـذهبيوالسادس هو احل

 يف ،املـستحيالت و، واملوضـوعات واألباطيـل،رائب واملنـاكريوروايتهم للغ ،الوهمو
قوله هـذا يـستبطن هـو أيـضا منهجـا نقـديا و. )٢( الزهد واملالحمو ،واألصول الفروع

مـا كـان يف مقـدوره أن  ألنـه ،متحيـصهاقائام أساسا عـىل نقـد املتـون و ،قمتعدد الطر
 ،يح املنقـول لو مل يركز عـىل نقـد املتـون بعرضـها عـىل صـح،ينتقدهم يف تلك األمور

 يف ،سنذكر لـه عـىل ذلـك أمثلـة كثـرية و،العمرانو حقائق الطبيعة و،ورصيح املعقول
 . موضع الحق إن شاء اهللا تعاىل

 
 

                                                                                                                         

 ). ٥٤(  ص،١٤٠٦ ، دار الفكر، دمشق،٢ ط، املنهل الروي١)(
  ).٢/٦٠٢( ،السري:  الذهبي٢)(



 
 ٣٤ 

 



نقـدها مـن حاديـث و صنف كتابا يف متييز األ،والسابع هو املحقق ابن قيم اجلوزية
 ضـابطا لتمييـز ً معيـارا١٣ فوضع أكثر من ، ردا عىل سؤال ورد إليه،خالل املتون فقط

 وركاكـة ،تـواء األحاديـث عـىل املجازفـات منهـا اح،صحيح األحاديث من سـقيمها
 ، ومناقـضتها للـسنة الـصحيحة،املـشاهدة هلـاِوتكـذيب احلـس و ،سامجتهااأللفاظ و

 ، وعـدم مـشاهبتها لكـالم األنبيـاء، وبطالهنا يف ذاهتا،الكريمخمالفتها لرصيح القرآن و
 هي أدلة قاطعة عىل -غريهاو - وهذه املعايري الضابطة.)١(خمالفتها للشواهد الصحيحةو

عـىل التارخييـة رق النقـد يف الروايـات احلديثيـة وأن ابن قيم اجلوزية كان عاملا بتعدد ط
ذهبية أبدع فيها ابن القيم مـستعينا بالـذين هي أيضا قواعد  و،املتون ومستوى األسانيد

 . روح نقدية عاليةبام حباه اهللا تعاىل به من علم وسبقوه و
ّ رد روايات كثرية ألهنـا ، احلافظ املؤرخ عامد الدين بن كثري-أي الثامن –وآخرهم 
قـال إهنـا  و،وضوع اإلرسائيليات رد معظمهاّعندما تعرض ملو. )٢(العقل وختالف النقل
أشار إىل أن الذي جيوز روايته مـن  و،رسائيل اختلقها بعض زنادقتهمافات بني إمن خر

ّأخبارهم هو ما جيوزه ا ُيغلـب عـىل و ،نُحيكم فيه بالبطالو ،ُ فأما ما حتيله العقول،لعقلُ
كالمـه هـذا رصيـح يف تبنيـه و.)٣( فليس من هذا القبيل الذي جتوز روايته،الظنون كذبه

رصيـح  اعـتامدا عـىل صـحيح املنقـول و،تن قائم عىل نقد امل،ملنهج نقدي متعدد الطرق
 . املعقول

 

                                                                                                                         

  .ما بعدها و)٤٢(، وما بعدها و،)٣٥: ( ص،املنار املنيف انظر ١)(
 ). ٤/٢٢٢(،تفسري القرآن العظيم و).٢/١٠٧(،)٢٧٨/ ١( البداية : انظر٢)(
 ).  ٤/٢٢٢( تفسري القرآن العظيم٣)(



 
 

 
 

٣٥ 

ويتبني من أقوال هؤالء النقاد املحققني أهنم ركـزوا عـىل نقـد املتـون انطالقـا مـن 
عـدم انحـصارها يف نقـد  و،التارخييـة ومعرفتهم بتعدد طرق نقـد الروايـات احلديثيـة

 أقاموهـا أساسـا عـىل ،ة يف األمهيـةواضح من أقواهلم أيضا أهنا كانت غايـو .األسانيد
 ، وللمحـسوسات، واملعقوالت،قانون املطابقة وهو مطابقة األخبار املروية للمنقوالت

 وطبائع العمران، وهو من أحسن املعـايري وأمههـا يف النقـد ، ولإلمجاعات،واملشاهدات
 .التارخيي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ٣٦ 

 



  لتاريخينماذج متنوعة من النقد  الحديثي وا :المبحث الرابع
 حققـوا مـن خالهلـا ،إننا يف هذا املوضع نذكر نامذج كثرية لطائفة من العلامء النقـاد

امرسـتهم للنقـد التـارخيي  نذكرها شـواهد تطبيقيـة مل،تارخيية متنوعة وروايات حديثية
 عـىل مـن زعـم أن املحـدثني ً ولتكـون أيـضا ردا، وإدراكهم لتعدد طرقـهًمتنا وًإسنادا

واهتمـوا بنقـد أسـانيد األحاديـث  عـىل  ، أمهلـوا النقـد التـارخييواملؤرخني املسلمني
  : يف النامذج اآلتية–أي الشواهد  - ونذكرها.حساب متوهنا
  : المتون معًا و نقد األسانيد:أوًال

 مـن »هــ٢٦١ت« منها ما ذكره اإلمام مـسلم ،ويتضمن طائفة من األمثلة املتنوعة
ِأنه كانت للمحدث ابن هل  احـتجم ص  منها إنه روى أن رسـول اهللا،فاحشة أوهام َةَيعَ

 فـاحش ،هـذه روايـة فاسـدة مـن كـل جهـةو« :ّ فعقب عليه مسلم بقولـه،يف مسجده
ّمـصحف يف متنـه و َةَيعَِهل أن ابن وذلك ،»خطؤها يف املتن واإلسناد معا مجيعا ُمغفـل يف ُ

بخوصة أو حصري سجد َّني أن معنى احلديث هو أن رسول اهللا احتجر يف املَ ثم ب،إسناده
 . )١(»ليس معناه أنه احتجم فيهو ،يصيل فيه

الم  انتقد الواعظ غ»هـ٢٧٥ت« مفاده أن احلافظ أبا داود السجستاين واملثال الثاين
 حـديث ٤٠٠ ثم قال إنه نقـد ،وصفه بأنه دجال بغداد و،»هـ٢٧٥ت«اخلليل البغدادي
 . )٢(أسانيدهاخلليل فوجدها كلها كذب بمتوهنا ورواها غالم ا

 

                                                                                                                         

، ١٤١١ ، مكتبـة الكـوثر، حققـه مـصطفى األعظمـي، الـسعودية، التمييـز: مسلم بن احلجاج١)(
  .)١٨٧(ص

  .)١٣/٢٨٣( ،سريال:  الذهبي٢)(



 
 

 
 

٣٧ 

 عن مرويات »هـ٣٦٥ت« ما قاله احلافظ عبد اهللا بن عدي اجلرجاين واملثال الثالث
  مـن حيـث أسـانيدها،ُحممد بـن سـليامن بـن مـسمول، مـن أن عامتهـا ال يتـابع فيهـا

 روى ، قـال إنـه جمهـول،ُعندما نقد الراوي حممد بن عبد الرمحن القشرييو.  )١(متوهناو
  .)٢(منها ما متنه منكر و،أحاديث بأسانيده كلها مناكري

   يتضمن نقد ابن اجلوزي لرواية مفادها أن الصحايب أبا ذر الغفـاريواملثال الرابع
        كعـب  يـا: فقـال اخلليفـة،)٣(عنـده كعـب األحبـارو عثامن بن عفاندخل عىل اخلليفة 

           إن كـان يـصل فيـه: فقـال؟تـرك مـاال فـام تـرى فيـهإن عبد الرمحن بن عوف مات و
    سـمعت :قـال و، أبـو ذر عـصاه ورضب هبـا كعبـا فرفـع. فال بأس بـه،اهللا تعاىل حق

أذر منه سـت و ، هذا اجلبل أنفقه ويتقبل منيما أحب لو أن يل« : يقولص رسول اهللا
:  قـال-قاهلا ثالث مرات - أسمعت هذا، أنشدتك اهللا يا عثامن: ثم قال لعثامن،»أواقي
 ألن يف إسـناده املحـدث ، وضـعه اجلهـال،وزي خرب ال يصح وهذا  عند ابن اجل.)٤(بىل
ألن أبـا ذر  و.ال حيـتج بحديثـه و مطعـون فيـههـو و» هــ١٧٤ت « اهللا بـن هليعـةعبد

 » هــ٣٢ت«الغفاري تويف سنة مخس وعرشين للهجرة قبل وفاة عبد الرمحن بن عـوف
ل ابـن ثـم تـساء!  فكيف يقال إن أبا ذر كان حيا عنـد وفـاة ابـن عـوف؟،بسبع سنني
يـق  أمل يبح الرشع مجـع األمـوال عـن طر-عن سبب اخلوف عىل ابن عوف -اجلوزي
جمـع األمـوال ثـم يعاقـب  الرشع يأمر ب:الفهم أن يقال أليس من قلة الفقه و؟احلالل

                                                                                                                         

  .)٦/٢٠٨( الكامل ١)(
 ). ٦/٢٥٧( الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي)٢(
 ثم أسلم يف زمن اخلليفة أيب بكر الصديق وكان حسن اإلسالم متـني ، من بالد اليمنً كان هيوديا)٣(

 ).٣/٤٩٠(الذهبي، سري أعالم النبالء :  انظر.هـ٣٥الديانة من نبالء العلامء، وتويف يف سنة 
       ص، دت، دار النــور اإلســالمية، حققــه نخبــة مــن البــاحثني، تلبــيس إبلــيس: ابــن اجلــوزي)٤(

)٢٠٤-٢٠٣(. 



 
 ٣٨ 

 



سرية إخوانـه مـن   يرس أمل!؟ملاذا خيص ذلك عبد الرمحن بن عوف دون غريه و!؟عليه
وهـا ترك مجعوا أمـواال معتـربة و،الصحابةا من أليس من املعروف أن كثري و؟الصحابة
   .)١ (؟مل ينكر عليهم أحدوابن مسعود و ، والزبري، كطلحة،بعدهم

 وأنـه كـان يتمتـع ،املتن معان اجلوزي  مجع بني نقد اإلسناد ومن ذلك أن ابفيتبني 
 مـع  يتعـارضأن متنهو ، إسناده من ال حيتج به فبني أن يف،بعقلية املؤرخ املحدث الناقد

 ممـا يثبـت أنـه كـان صـاحب ،العقل الرصيحومع الرشع احلكيم و،الثابت من التاريخ
 لكنـه أخطـأ يف سـنة وفـاة أيب ذر فإنـه تـويف سـنة ،منهج نقدي تارخيي  متعدد الطـرق

  .ليس خطأ منهجيا و،هذا خطأ يف معلومة تارخيية و،هـ٢٥وليس سنة  )٢(هـ٣٢
 ،»هــ٦٥٦ت«افظ عبد العظيم املنذري  يتضمن أحاديث نقدها احلواملثال اخلامس
 بـل نكـارة ،يف متنـه غرابـة كثـرية و،ُيف إسـناده مـن ال يعـرف حالـه« :قال يف أحـدها

 إسـناده حـسنو« :قال يف آخـرو.»يف متنه غرابة وإسناده حسن« :قال يف آخرو.»ظاهرة
 . )٣(»يف متنه نكارةو

أنا مدينة العلـم « :يث يتضمن نقد الشيخ تقي الدين ابن تيمية حلدواملثال السادس
أن  و،ُيعد من املوضوعات املكذوبات ، قال فيه إن هذا حديث غري صحيح،»عيل باهباو

ُحيتـاج إىل النظـر يف   ال،ُوالكذب يعرف مـن نفـس متنـه« : ثم قال،مجيع طرقه ال تصح
د كـل طـرق العلـم  مبينا أن مما يدل عىل بطالنه أنه يس، ثم توسع يف نقد متنه؛ )٤(»إسناده

                                                                                                                         

   .)٢٠٤ -٢٠٣ (:  ص، نفسه)١(
 ). ١/١٩٦(، شذرات الذهب، ابن العامد احلنبيل: انظر مثال٢)(
 ). ٤/٢٥٠(،)٢٨٢، ٢٤٥/ ١ (،الرتهيب و الرتغيب: املنذري٣)(
           ،١٣٨٦ ، دار املعرفــة،، بــريوت١ حققــه حــسنني خملــوف، ط،تــاوى الكــربى الف: ابــن تيميــة٤)(

)٤٧٣/ ١(.  



 
 

 
 

٣٩ 

 ، أن يكون مبلغ العلم عن الرسـول واحـد- باتفاق املسلمني-ال جيوز و،إال طريق عيل
 ،صل هبم العلـم  بخـربهم للغائـببل جيب أن يكون املبلغون عنه أهل التواتر الذين حي

كام أن الثابت من التاريخ ينقض الـدعوى مـن .)١(خرب الواحد ال يفيد العلم إال بقرائنو
 صن املسلمني يف مجيع األقطار بلغهم العلـم عـن الرسـول إذ من املعروف أ،أساسها

 كام يف املدينـة ومكـة ،ة آخرين وإنام بلغهم عىل يد صحاب،من غري عيل بن أيب طالب 
آن  فـإن أهلهـا تعلمـوا القـر،حتى يف الكوفة التي كثر فيهـا علمـهو ،والبرصة ،الشامو

 . -)٢(عثامن قبل أن يأتيهم عيلوالسنة يف عهد الصديق وعمر و
 أوهلا حديث مفاده أن ، يتضمن ثالث روايات نقدها احلافظ الذهبيواملثال السابع

 قبــل رضب ل  ومعــه عائــشة صُصــحابيا اســمه عيينــة دخــل عــىل رســول اهللا 
ّبـني إلخ  فنقد الذهبي هذا احلديث و. ..ُ من هذه احلمرياء يا رسول اهللا: فقال،احلجاب

أمـا متنـه و ،هو مـرتوك و،جاله يزيد بن عياضومن ر ،سل ألنه مر،إن إسناده ال يصح
ــصح ــضا ال ي ــرض احلجــاب عــىل زوجــات ،فهــو أي ــسلم إال بعــد ف ــة مل ي ُ ألن عيين

  .)٣(صالرسول
 مفادها أن زين العابدين عيل بن احلسني اقرتض مـاال مـن اخلليفـة والرواية الثانية

أي زيـن  –ُ فلـام احتـرض مـروان أوىص بـأن ال يؤخـذ منـه ،األموي مروان بن احلكـم
 ،ألن إسـنادها منقطـع، ال تـصحفقـال الـذهبي إن هـذه الروايـة. ذلك املال-العابدين

 ألن امرأتـه غمتـه بوسـادة ،ت ألن مروان بن احلكم مل حيترض عندما مـا،متنها مردودو

                                                                                                                         

  .)٥١٦-٥١٥ / ٧ (،منهاج السنة و).٤/٤١٠( ، جمموع الفتاوى: ابن تيمية١)(
 .)٥١٦، ٥١٥ /٧  (،نفسهو. )٤٧٣ /٤ (املصدر السابق )٢(
 ).١٦٧ /٢(السري :  الذهبي٣)(



 
 ٤٠ 

 



 ألهنا أضمرت له الرش عندما رصف اخلالفة عـن ابنهـا خالـد بـن ،جوارهيا فامتهي و
  .)١(يزيد إىل غريه من بني أمية

ّ ختـري العلـوم -املا كـان صـغري– مفادها أن اإلمام أبا حنيفة النعامن والرواية الثالثة
 أقرأت الـصبيان ،حفظته إن تعلمت القرآن و: فقيل له،اسأل عن عواقبه و،التي يطلبها
تـذهب  ف، ثم مل يلبـث أن خيـرج مـنهم مـن هـو أحفـظ منـك أو مـساويك،يف املسجد
 ومل تـأمن ،الصبيان اجتمع عليك األحداث و،حفظتهوإن سمعت احلديث  و.رئاستك

 ثم اقرتحـوا عليـه النحـو. ويصري ذلك عارا عليك يف عقبك،الغلط فريمونك بالكذب
 ثـم سـأهلم عـن .ّ واقرتحوا عليه أيضا علم الكالم وحذروه منـه، فلم يعجباه،الشعرو

 .)٢(لزمه وتعلمهو  فاختار الفقه، وتطلب القضاء، يسألك الناس وتفتيهم:الفقه فقالوا له
 ألن يف إسـنادها مـن لـيس ،االخـتالقرواية حكم عليها الذهبي بالوضع وهذه ال

 الثوابـت  مـع-الحـظ قـانون املطابقـة- ومتنها شاهد عىل بطالهنا  ألنه ال يتطابق،بثقة
 إن تعلمـت احلـديث :ذلك أن الرواية زعمت أنه قيـل أليب حنيفـة و،التارخيية املعروفة

و حنيفة احلـديث هـي  ألن السنة التي طلب فيها أب،هذا غري صحيح و،ّلمت الصبيانع
مل يكن الصبيان يسمعون احلديث يف هذا الزمن، فهو أمـر متـأخر ظهـر  و،هـ١٠٠سنة 
كذلك علم الفقـه فعنـدما و. زمن أيب حنيفة كبار العلامءإنام كان يطلبه و، سنة٣٠٠بعد 

الـزمن علـم إال  يكن للفقهاء يف ذلـك مل و،ُة مل تكن كتبه قد دونت أصالطلبه أبو حنيف
 ،اقرتاحهم عليه طلب علم الكالم هو دليل آخر عىل أن الرواية خرافة و.القرآن الكريم

  .) ٣(ًمل يكن ظهر أصال) هـ١٠٠سنة(ألن علم الكالم يف ذلك الوقت 
                                                                                                                         

 .منه) ٣/٤٧٩( وحول مقتل مروان انظر ،)٤/٣٩٠(السري : الذهبي ١)(
  .)٣٩٦-٣٩٥ / ٦ (املصدر السابق ٢)(
  .)٣٩٧-٦/٣٩٥ (املصدر السابق ٣)(



 
 

 
 

٤١ 

ا املؤرخ ابن كثـري إسـنادا  يتضمن ثالثة أحاديث نقده-أي الثامن -واملثال األخري
ضـعيف « : وقال عن الثـاين،»يف متنه نكارةو،يف إسناده ضعف« : قال عن األول،متناو

 ويف متنـه نكـارة ،يف إسـناده غرابـة« : والثالـث قـال فيـه،» ومتنه فيـه نكـارة،اإلسناد
  .)١(»شديدة

 هنـاك أقـوال ،املتـونمثلة التطبيقيـة لنقـد األسـانيد ووزيادة عىل ما ذكرناه من األ
 فمـن ،املتن ضمن علم مصطلح احلـديثعىل نقد اإلسناد وت لبعض نقاد احلديث نص

ذلك أن اخلطيب البغدادي نـص عـىل أن املحـدثني املتقـدمني كـانوا ينظـرون يف حـال 
وكـذلك  .)٢(يميـزون بـني املـريض واملـرذول و،-أي اإلسناد واملتن –الراوي واملروي

املوضـوع ينـصب بن الصالح فإنه نص عىل أن النقد ملعرفة احلـديث احلافظ أبو عمرو 
  .)٣(املتن معا وعىل قرائن من اإلسناد

االهـتامم يف نقد اإلسناد واملتن و» ٦٧٦ت «النووي ومنها قول للحافظ حمي الدين 
 ،ق معـاين املتـونإن املراد من علم احلـديث حتقيـ« : يقول فيه، وهو يف غاية األمهية،هبام

 يقتيض ضـعف ، احلديث خفيالعلة عبارة عن معنى يف و،وحتقيق علم اإلسناد والعلل
  .)٤(»ارة يف اإلسناد وت،تكون العلة تارة يف املتن و، مع أن ظاهره السالمة،حلديثا

                                                                                                                         

  .)٢٧٩ / ٩(، )٦/٥٠(، )٥/٣٨ (،النهاية و البداية١)(
  .)٣(: ص، الكفاية يف علم الرواية: اخلطيب البغدادي٢)(
 اجلزائـر ـ دار ،مصطفى ديب البغا. ه د حقق، مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث: ابن الصالح٣)(

  .)٥٩: ( ص،اهلدى
 ،١٣٩٢ ، دار إحيـاء الـرتاث العـريب،، بـريوت٢  ط، رشح النووي عىل صحيح مسلم: النووي٤)(

)١/٤٧ .( 



 
 ٤٢ 

 



النقـاد قـد مارسـت النقـد ئفة من كبار احلفاظ واملؤرخني وويتبني مما ذكرناه أن طا
 معتمـدة عـىل نقـد ،والتحقيق وطبقته عىل الروايات احلديثية والتارخيية عىل حد سـواء

 .  وهو نقد متكامل نتائجه صحيحة يف غالب األحيان،سانيد واملتون معااأل
   : استخدام قانون المطابقة في نقد المتون:ثانيًا

وخيـص نقـد املتـون .أفعـاال زمانا ومكانـا و،بت من التاريخوهو االحتكام إىل الثا
ظ انـا لعنايـة احلفـا نـذكرها بره،متنوعـة ويتضمن شـواهد تارخييـة كثـرية و،لوحدها

         مـا قالـه احلـافظ -أي الـشواهد – أوهلـا ،املفرسين املسلمني بنقـد املتـونواملؤرخني و
 قـال ، عن األحاديث التي رواها سعيد بن دهثم املقديس»هـ٣٢٢ت«أبو جعفر العقييل 
 . )١(ح يف متنها يشء يصوال،ظةإهنا غري حمفو

ألوىل مفادها أن اخلليفة  ا، يتضمن روايات نقدها اخلطيب البغداديوالشاهد الثاين
 هو الذي طلب من بوران بنت احلسن بن سهل » هـ٢٨٩-٢٧٩«العبايس املعتضد باهللا 

ّأن تسلمه دار اخلالفة التي ورثت  لكـن ،سـلمتها لـه فتنازلـت لـه عنهـا و،ها عـن أبيهـاُ
 ، ألن بوران مل تعش إىل وقت اخلليفـة املعتـضد،اخلطيب يرى أن هذا اخلرب غري صحيح

 غري أنـه ربـام كانـت قـد ،هـ٢٧١ُهي قد توفيت سنة  و،هـ٢٧٩وىل اخلالفة سنة الذي ت
لـيس  و،هــ٢٧٩-٢٦٥سلمت الدار للخليفـة املعتمـد الـذي تـوىل اخلالفـة مـا بـني 

  .)٢(للمعتضد
 

                                                                                                                         

 ).٣/٢٤٢(١٤٠٤ دار الكتب العلمية  ، بريوت،١ حققه أمني قلعجي، ط، الضعفاء: العقييل١)(
  ).١/٩٩(، تاريخ بغداد٢)(



 
 

 
 

٤٣ 

معهم كتابـا  أن »ـه٤٤٧سنة « مفادها أنه عندما ادعى اليهود ببغداد والرواية الثانية
         بـشهادة بعـض الـصحابة؛ ،اجلزيـة عـن هيـود خيـربفيه أمر بإسقاط  صمن الرسول

      فـسلمه هــو »م١٠٧٠ /هـــ ٤٦٣ت«ثـم محلـوه إىل الــوزير العبـايس أيب القاســم عـيل
                          ألن فيــه شـهادة معاويـة بــن ،ّ هـذا مـزور:قـال وبـدوره للخطيـب البغـدادي فتأملــه

 وفـتح خيـرب كـان يف ،» هــ٨سنة«م الفتح هو مل يسلم إال يف عا و»هـ ٦٠ت«أيب سفيان
 وهو قد مـات يـوم بنـي قريظـة قبـل فـتح خيـرب ،فيه شهادة سعد بن معاذو. هـ٧ سنة

فبنقـده للمـتن .)١(فضحهم أمـام الـوزيرفكشف بذلك تزوير اليهود للكتاب و ،بعامني
 متكـن اخلطيـب مـن كـشف -حسب التسلـسل الزمنـي –اعتامده عىل قانون املطابقة و

 . ليهود للكتابتزوير ا
 تتضمن نقد اخلطيب البغدادي لألحاديث التي رواها  املحدث أبـو والرواية الثالثة

 منكـرة -أي مكذوبـة – قال إهنـا أحاديـث موضـوعة ،القاسم برية بن حممد البغدادي
  .)٢(املتون جدا 

 كـان قـد قـرأ ،» هـ٥٦٠ت« مفاده أن الوزير عون الدين بن هبرية والشاهد الثالث
 »هــ ٦٦٤ت«ث بالروايات عىل املحدث مسعود بـن احلـسني احلنـبيل البغـدادي احلدي

 فأسند الـوزير القـراءات »هـ ٤٩٦ت«مدعيا أنه قرأها عىل املحدث ابن سوار البغدادي
الكتاب توجـه القـارئ يف أحد جمالس قراءة هذا و .عن ابن سوار يف كتابه اإلفصاحعنه 

كـان و - قرأت هبا عىل مسعود بـن احلـسنيإنكوأما رواية عاصم ف: قال لهإىل الوزير و
 فقام املقرئ عىل بن عساكر البطـائحي ؛ قرأت هبا عىل ابن سوار: فقال مسعود-ًحارضا

                                                                                                                         

  ).٢٥( اإلعالن بالتوبيخ ص:سخاوي ال)١(
  .)٧/١٣٥( تاريخ بغداد ٢)(



 
 ٤٤ 

 



فطلبـه خرج؛ فبلغ خربه الوزير  هذا كذب و:وقال بصوت مرتفع» ـ ه٥٧٢ت«الرضير
     يف  ألنـه مل يـدخل إىل بغـداد إال،حاققه وتبـني لـه كذبـه و،وأحرض مسعود بن احلسني

 ثم أحرض البطائحي نسخة من . هـ٤٩٦ابن سوار كان قد تويف يف سنة و ، هـ٥٠٦سنة 
قابله مع اخلط الذي عنـد مـسعود فبـان الفـرق و ، املستنري بخط مؤلفه ابن سواركتاب
           إنـام هـو مـزور بخـط الكاتـب و ، اخلط الذي معـه لـيس البـن سـوار وتبني أن؛بينهام

قـانون  فهذا التزوير تـم اكتـشافه باالحتكـام إىل .)١(به خط ابن سوارأيب رويح الذي يش
 . التحقق من اخلطاملطابقة باستخدام الزمن و

 ادعى أنه »هـ٦٢٦ت« مضمونه أن أبا عبد اهللا بن أيب اخلري اهلمذاينوالشاهد الرابع
ت « ى الـسجزي ثـم اهلـرويعندما دخل اليمن حرض عند املسند أيب الوقت بـن عيـس

عنـدما سـئل عـن مولـده  و،ا من صحيح البخاري وأجاز لهسمع منه شيئو ،»ـ ه٥٥٣
هذا يعني أنـه ولـد مـا  و-أي قرب سن البلوغ –هـ ٥٦٩إنه كان مرتعرعا يف سنة : قال

ال  ألن سـنه ال يـسمح لـه بالـسامع و، فتبني للمحدثني كذبه،هـ٥٥٤-٥٥١:بني سنتي
 .  مستخدمني يف ذلك قانون املطابقة،)٢(هـ٥٥٣ من أيب الوقت املتوىف يف عام ،باإلجازة

 يتضمن ثالث روايات نقدها ابن اجلوزي  باالحتكـام إىل قـانون والشاهد اخلامس
هذا عند و ، اجتمع الشبيل والقايض رشيك: أوهلا أنه روي أن أحد الفقهاء قال،املطابقة

 مـن ُ فكيف ال يدري بعد مـا بـني الـرجلني،ابن اجلوزي غريب صدوره من هذا الفقيه

                                                                                                                         

 ، الـذيل عـىل طبقـات احلنابلـة: ابـن رجـب.)٤٣١-٢/٤٣٠( معرفة القـراء الكبـار : الذهبي)١(
)٣٣٧-١/٣٣٦(.  

 ، مطبعـة الـسنة املحمديـة، دت، القاهرة، العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني: الفايس أبو الطيب)٢(
)٢٢٥-١/٢٢٤(. 



 
 

 
 

٤٥ 

واجتامعهام من املستحيل ألن القايض رشيـك بـن عبـد اهللا الكـويف  )١(!؟الفارق الزمني
فبني وفـاة األول  ،) هـ٢٢٧ (والصويف أبو بكر الشبيل ولد يف سنة ،)هـ١٧٧ (تويف سنة

 !؟ووالدة الثاين مخسون سنة، فكيف يلتقيان
روى يف كتابـه » هــ٤٧٨ت« مفادها أن الفقيه أبـا املعـايل اجلـويني والرواية الثانية

الشامل يف األصول أن طائفة من الثقات املعنيـني بالبحـث عـن البـواطن ذكـروا خـرب 
ــصور احلــالج البغــدادي  ــصويف أيب من ــائي » هـــ٣٠٩ت «اجــتامع ال  وأيب ســعيد اجلب

 تواصــوا عــىل قلــب الــدولو، باألديــب عبــد اهللا بــن املقفع» هـــ٣٠١ت «القرمطــي 
َّفاجته كل منهم إىل قطر، فحل اجلبائي باألحـساء  ،اس واستعطاف قلوب الن،إفسادهاو

هـذا اخلـرب  و.)٢(كن احلالج بغـداد  وس،توغل ابن املقفع يف بالد الرتكو ،ببالد البحرين
فابن  ،عند ابن اجلوزي ال يصح، ألن احلالج مل يدرك ابن املقفع وبينهام فارق زمني كبري

أمـا اجلبـائي فقـد كـان و ،هــ٣٠٩  واحلالج قتـل يف سـنة،هـ١٤٤املقفع مات يف سنة 
 الـذي مل ينطبـق عـىل ، وواضح من نقده أنه استخدم قانون املطابقة،)٣(معارصا للحالج

 .هذه الرواية من الناحية الزمنية
 مـع ،عبدت اهللا عز وجل« :قال  مضموهنا أن عيل بن أيب طالب والرواية الثالثة

هـذا الروايـة و ،» سنني أو سبعقبل أن يعبده رجل من هذه األمة مخس صرسول اهللا 

                                                                                                                         

 ).٤٣٨ ( ابن اجلوزي صيد اخلاطر ص)١(
 ).٤٣٩(  املصدر السابق ص)٢(
 ).٤٣٩( املصدر السابق ص)٣(



 
 ٤٦ 

 



 كـان  وزيد بن حارثة ،وأيب بكر الصديق ، ألن إسالم خدجية،ابن اجلوزي باطلة عند
 .   )١(منذ األيام األوىل للدعوة اإلسالمية

 مفادهـا أن ، يتضمن رواية نقدها الشيخ تقي الـدين بـن تيميـةوالشاهد السادس
آخى بني أيب بكر  و،ع عيل بن أيب طالبينة تآخى م عندما هاجر إىل املدصرسول اهللا 
  .بوعمر

 ألن الثابت هـو أن رسـول ، وقال إنه من األكاذيب،لكن ابن تيمية أنكر هذا اخلرب
ُمل يـؤاخ بـني مهـاجر وين واألنـصار، إنام آخى بني املهاجر و،ال غريه وُهللا مل يؤاخ علياا
 . )٢ (مهاجرو

 األوىل مفادها أن العباس ،الذهبي يتضمن روايتني نقدمها احلافظ والشاهد السابع
 فأقـام ،طلب منه البقاء يف مكة ص  وأن الرسول،ربن عبد املطلب أسلم قبل غزوة بد

ُ ألنه لو حدث ما طلب الفداء من العباس يـوم ، لكن الذهبي أنكر هذه اخلرب،فيها بأمره
  . وال يتطابق معه، بمعنى أنه خيالف الثابت من التاريخ.)٣(بدر

 ،هــ٦ن أسلم عـام احلديبيـة سـنة  مضموهنا أن معاوية بن أيب سفياالثانيةوالرواية 
غـزوة  صشهد مع رسـول اهللا  و،هـ٨ مكة سنة أخفى إسالمه حتى أظهره يوم فتحو

ّ لكـن الـذهبي كـذب هـذه .أربعني أوقيـة و، من اإلبل١٠٠طاه من الغنائم أع و،حنني
 قلـوهبم حـديثي ول اهللا مـن املؤلفـةالرواية ألنه لو كان معاوية أسلم قديام ما جعله رس

الدليل الثاين عىل و. لعطاء اجلزيل حسب هذه الروايةما أعطاه ذلك االعهد باإلسالم، و
                                                                                                                         

 ، املكتبـة الـسلفية، املدينـة املنـورة،١ ط، املوضـوعات يف األحاديـث املرفوعـات: ابن اجلوزي)١(
١/٣٤٢ (،١٩٦٦.( 

  .)٥/٧١(، منهاج السنة: ابن تيمية٢)(
 ). ٢/٩٩ (،  السري: الذهبي٣)(



 
 

 
 

٤٧ 

عنـدما  – أعطى ذلك املال ملعاويـة، ملـا قـال عنـه ص بطالهنا، هو أن لو كان الرسول
  .)١(»أما معاوية فصعلوك ال مال لهو«: -خطب فاطمة بنت قيس

 روى أن »هــ١٦٦« مفاده أن املحدث عفري بـن معـدان الكالعـي نوالشاهد الثام
 : فكـان يقـول،حدث الناس يف املـسجدعمر بن موسى قدم إىل مدينة محص واملحدث 

 ؟ مـن هـذا الـشيخ الـصالح: قال له عفـري، فلام أكثر من ذلك،حدثنا شيخكم الصالح
 فقـال ، يف غزوة أرمينية: قال؟ يف أي سنة لقيته: فقال له عفري، خالد بن معدان:فقال له
أنـت  و،هــ١٠٤مات خالد بن معـدان سـنة  فقد !ال تكذبشيخ و يا اتق اهللا :له عفري

إنام كـان يغـزو  و، وأزيدك أنه مل يغز أرمينية قط،!لقيته بعد موته بأربع سننيتزعم أنك 
  .)٢(الروم
 متحيـصها، قـام عـىل أسـاس قـانون وهذا نموذج رائع للغاية يف نقـد الروايـاتو

هـو أيـضا نمـوذج اريخ، زمانا ومكانـا وأفعـاال، واملطابقة باالحتكام إىل الثابت من الت
  .مبكر للنقد التارخيي عند املحدثني يف القرن الثاين اهلجري

اهللا   هو ما رواه اخلطيب البغدادي من أن املحدث حممـد بـن عبيـدوالشاهد التاسع
 ، وأبـو هدبـة،املحدثان هشيم بن بشريوهبا  ،املنادي قال إنه دخل مدينة واسط بالعراق

 لكـن اخلطيـب البغـدادي حكـم عـىل هـذه الروايـة ،مل يلتحق هبـشيم و،فلزم أبا هدبة
ُ إىل أن تـويف هبـا سـنة سـكنها و،تقل من واسط إىل بغـداد قـديام ألن هشيام ان،بالبطالن
داد بعـد هو مل يسمع من أيب هدبة إال ببغـ و، سنة١٢يكن البن املنادي إال مل  و،هـ١٨٣

ــم لــه  و،مــوت هــشيم بمــدة طويلــة  ســامع إال بعــد ســنة - أي ابــن املنــادي–ُال يعل

                                                                                                                         

  .)٣/١٢٢ (، املصدر السابق١)(
 ).١١٩ (  ص، الكفاية يف علم الرواية: اخلطيب البغدادي٢)(



 
 ٤٨ 

 



 ،إبطاهلـا قـانون املطابقـة هذه الرواية اسـتخدم يف نقـدها وفاخلطيب يف.)١(هجرية١٩٠
 . ً وحاالً ومكاناً زمانا، التاريخالقائم عىل االحتكام إىل الثابت من

          ات التارخييـة نقـدها شـيخ اإلسـالم يتـضمن طائفـة مـن الروايـوالشاهد العارش
      منهـا خـرب يقـول إن، معتمدا يف ذلك عـىل قـانون املطابقـة بـشتى وجوهـه،ابن تيمية
انـرص مـن اللهـم اخـذل مـن خذلـه و« : دعا  لعيل بن أيب طالب بقولهص رسول اهللا

 نـرص  يف النهايـةكـان الو ، الذين قاتلوا عليا مل خيذلوا فريى أن مما يبني بطالنه أن»نرصه
 .)٢(مل ينرصواأن الذين كانوا معه خذلوا و و؛حليفهم

لكن ابن تيميـة .)٣(ومنها رواية تدعي أن قرب عيل بن أيب طالب يوجد بمدينة النجف
مي قـربه لكـي ال ُعو،ليا دفن بقرص اإلمـارة بالكوفـةأكد أن املعروف من التاريخ أن ع

يف مكان قـرب الـصحايب  ، إن قربه بالنجف سنة قيل٣٠٠بعد أكثر من و ؛تنبشه اخلوارج
ر أن غالبيـة ـوله إن املـؤرخ ابـن كثـري ذكــم قـمما يدعو ). هـ٥٠ت( )٤(املغرية بن شعبة
 حممـد بـن :مـنهم ،وا إن قرب عيل بن أيب طالب يوجد بدار اإلمارة بالكوفةـاملؤرخني قال
طيـب ، وأبـو بكـر اخل» هــ٣١٠ت«وابـن جريـر الطـربي،»هــ٢٠٧ت«عمر الواقدي

 .)٥( فال دليل عليه وال أصل له،أما االدعاء بأن قربه بالنجفو .» هـ٤٦٣ت «داديالبغ

                                                                                                                         

  .)٢/١٦٢ (، تاريخ بغداد١)(
 .)٧/٥٩( منهاج السنة )٢(
 أطلـس العـامل .املـدينتان تقعـان إىل اجلنـوب الغـريب مـن بغـداد، و تقع إىل اجلنوب من الكوفـة)٣(

 .٨ : اخلريطة رقم،طلس التارخيي األ: عبد املنعم ماجد.٥٦ :الصحيح ص
       .)٧/٥٥٩(و التفــسري الكبــري  .)٤/١٢ (، ط دار الكتـب العلميــة، منهــاج الــسنة: ابـن تيميــة)٤(

ــبيل ــدين احلن ــدر ال ــة:وب ــن تيمي ــاوى اب ــرص فت ــريوت، خمت ــة، ب ــب العلمي                        ، دت، دار الكت
 ).٢٠٨-٢٠٧( ص

 .)١١/٢١(ية  البداية والنها: ابن كثري)٥(



 
 

 
 

٤٩ 

عنـد ابـن  - وهـذا، يوجـد بالقـاهرةب نها القول بأن قرب احلسني بـن عـيلوم
 فدفن جـسده يف ،اق ألن احلسني قتل بكربالء يف العر، كذب باتفاق أهل العلم-تيمية

مل و ،» هــ٦٧ت«يـد اهللا بـن زيـاد حيث األمـري عبأخذ رأسه إىل الكوفةو ،مكان مقتله
دينة ودفن هبا وهذا هو الـراجح إنام أخذ إىل املو، إىل الشام كام روى بعض الناسحيمل
وأما الذي محل إىل القاهرة فهو رأس قيل إنه لراهب جيء بـه مـن عـسقالن .األقربو

  .)١( يف أواخر الدولة الفاطمية،بفلسطني
  كقـرب أم املـؤمنني أم سـلمة بنـت أيب،ها النـاس بدمـشقومنها قبور مكذوبة يزور

 أويس بـن قرب التابعيو ،»هـ١٩ت« وقرب الصحايب أيب بن كعب،ل»  هـ٦٢ت«أمية
هؤالء الثالثة مل يقدموا إىل دمـشق فكيـف يقـال إهنـم دفنـوا و ،» هـ٣٧ت«عامر القرين

 التي -ملقامة عىل القبوروهي املساجد ا - ثم أشار ابن تيمية إىل أن أكثر املشاهد!؟)٢(فيها
قد قال غري واحد من العلامء إنه ال يثبت من قبور األنبيـاء و ،جه األرض مكذوبةعىل و

   .)٣(ص إال قرب نبينا حممد
 األوىل مفادها ، يتضمن ثالث روايات نقدها احلافظ الذهبيوالشاهد احلادي عرش

قيـل سـنة  و،هــ٣٦سنة ُتويف  أن بعض املؤرخني ذكروا أن الصحايب سلامن الفاريس
 ألنـه ،أن سلامن مات قبل ذلك التاريخ و،َهبي أنكر ذلك وقال إنه وهمهـ، لكن الذ٣٧

  .هـ٣٧-٣٦:  يف سنتي)٤(صفني ومل يدرك معركتي اجلمل
                                                                                                                         

 ، الـدار امللكيـة لإلعـالم، اجلزائـر، اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم: ابن تيمية)١(
، بـريوت، دار الكتـب ١ ط، حققـه عبـد الـرمحن عمـرية،و التفسري الكبري.٢٨٦ : ص،١٩٩٤
 ).٢١٠( املصدر السابق ص:بدر الدين احلنبيلو. )٧/٥٥٨(،١٩٨٨ ،العلمية

 .)٤/١٢(و منهاج السنة  .)٢٨٦( اقتضاء الرصاط املستقيم   ص: ابن تيمية)٢(
 ).٢٨٨ (ص  ،  اقتضاء الرصاط املستقيم)٣(
  .)١/٥٥٥ (، السري:يالذهب ٤)(



 
 ٥٠ 

 



ُ مضموهنا أنه روي أن يزيد بن معاوية كان أمريا ألبيه عىل قطـر مـن والرواية الثانية
ت « فكتب إليه يقول له إن التابعي جبري بن نفري -شامكان والده واليا عىل ال –األقطار 
 فطلبـه ،بـوي بـني الرعيـة بنرشه حلـديث ن، تسبب له يف مشاكل يف إمارته»هـ٧٥:نحو

 أخـذ ًقـال ملعاويـة  إن جبـريا فتدخل الصحايب أبو الـدرداء و،بهدده بالرضمعاوية و
لكـن الـذهبي .جبـري مـا أراد فعلـه ب-أي عىل معاوية - وأنكر عليه ،ذلك احلديث عنه
 بل ،»هـ٣٥أو ٣٣ت «ُمل يكن جلبري ذكر بعد يف زمن أيب الدرداء « :قالأنكر هذا اخلرب و

وأيضا كان يزيد يف آخر مدة أيب الـدرداء طفـال عمـره مخـس  ، يتطلب العلم،كان شابا
  .)١(»سنني

 ،  املنصورةص سامها رسول اهللا ل ُ مفادها أنه ملا ولدت فاطمةوالرواية الثالثة
 ،ريا من االسم الـذي سـميتها بـه إن اهللا قد اختار هلا اسام خ:فنزل عليه جربيل يقول له

ُ ألهنا ولدت مـن قبـل ،هذا كذب رصيح«:ّفعقب الذهبي عىل ذلك بقوله. ،هو فاطمةو
  .) ٢(»!!البعثة بخمس سنني أو نحوها

عض كبـار  أورد هنا شواهد أخرى لـب،وزيادة عىل الشواهد التطبيقية التي ذكرناها
مباحـث يف دراسـته  منها أهنم أفردوا لنقـد املـتن و،أئمة احلديث يف االهتامم بنقد املتون

 ، وحـسن اإلسـناد،حيح اإلسناد حديث ص:ميزوا بني قوهلم و،علم مصطلح احلديث
حيـسن اإلسـناد دون  قد يـصح أو« ألنه ،حديث حسن و، حديث صحيح:مبني قوهلو

 . )٣(» لشذوذ أو علة،املتن

                                                                                                                         

  .)٤/٧٧ (، املصدر السابق١)(
  .)٣/٤٣٩  (، طبعة البجاوي، ميزان االعتدال٢)(
 . وما بعدها)٣٣(نهل الروي صامل: ، ابن مجاعة)٢٣( مقدمة يف علوم احلديث ص: ابن الصالح٣)(



 
 

 
 

٥١ 

 ،ألحاديث التـي يف متنهـا أوهـامد اإلمام مسلم يف كتابه التمييز مبحثا لتمييز اوأفر
كثريا مـا  و.يبني مواضع العلل يف متنه و إنه سيذكره الحقا،قال عن حديث تطرق إليهو

كـان سـفيان و.)١( بمتـون أخـرى صـحيحة-أي أخطـاء-رد متونا ضعيفة فيهـا أوهـام
هـذا يقتـيض  و.)٢(اسـتعملنا هلـم التـاريخ ملـا اسـتخدم الـرواة الكـذب :الثوري يقول

 . استخدام قانون املطابقة القائم عىل الثابت الزمني
 أن املحـدثني -املتنوعـةالكثـرية و – من روايات النموذج الثاين -ويتبني مما ذكرناه

قانون املطابقة القائم عىل االحتكـام  اعتمدوا أساسا عىل ،واملؤرخني الذين نقدوا متوهنا
 .بني ما هو ثابت من أخبارهم و،اجلامعات وُق بني ما يروى من أخبار األفرادإىل التطاب

  

    : االجتماع والطبيعةقوانين -نقد األخبار باالحتكام إلى سنن: ثالثًا
هلـم يف ذلـك روايـات كثـرية  و، النقاد واملحققني املسلمنيوقد مارسته طائفة من

 :حمققة  ونذكر من رواياهتم الشواهد اآلتية
 األوىل مفادهـا أن مجاعـة مـن ، يتضمن ثالث روايـات نقـدها ابـن تيميـة:لاألو

 مقاتـل بقيـادة أيب ٧٠٠ص أرسل إليهم الرسول ف،األعراب قدموا إىل  املدينة املنورة
 ،ن حيـث أتـىـ ارجع نحن يف مجع كبري فعاد م: فلام وصل إليهم قالوا له،بكر الصديق

  ص  فرجـع إىل الرسـول،قيـل للـصديق فقيل له مـا ،ثم بعث النبي عمر بن اخلطاب
 هـزمهم يف موقعـة عرفـت بغـزوة السلـسلة،رسل يف آخر األمر عليا فقاتلهم والذي أ

ــا ــك قرآن ــزل اهللا تعــاىل يف ذل ــه،وأن ــيل يف قول ــه بع M  g  f  e  : أقــسم في

                                                                                                                         

 ).١٩٩  (ما بعدها و)١٩٠ (ما بعدهاو) ١٨٧( ص، التمييز: مسلم١)(
 ).١١٩( ص،الكفاية:  اخلطيب البغدادي٢)(



 
 ٥٢ 

 



    i  hL )أوهلـا أنـه ،ابن تيمية من عدة وجوه ذه الرواية باطلة يف نظرـهو.)٢)(١ 
 أن وثانيهـا. والـسرياملغازيوليس هلا ذكر يف كتب احلديث و ،اد حيقق فيهليس هلا إسن
ليست هي رسية ذات السالسل التي حدثت بـالقرب مـن  - أي السلسلة-هذه الغزوة

ا عـادة ورشعـ«أنه يمتنع وثالثها . العاص وأيب عبيدة بن اجلراحالشام بقيادة عمرو بن
ال ينقلها أحد من أهـل العلـم و ،موراة جتري فيها مثل هذه األ غزص أن يكون للنبي

حجـة أهنـم يف قلـة وهـم يف كيف ينصح الكفار املسلمني بالرجوع مـرتني ب و،»بذلك
 إنـه مـن الثابـت يف ورابعهـا.»معلوم أن هذا خالف عادة الكفـار املحـاربنيو« ؟كثرة

  .التاريخ أن أبا بكر الصديق وعمر بن اخلطاب مل ينهزما قـط يف أيـة معركـة خاضـاها
مل يقرهبا أحد من العدو و ،أحد و غزويت اخلندق إال يف،نه مل يقصد أحد املدينة املنورةوأ

 .)٣(للقتال إال يف هاتني الغزوتني
ع وهم أحرص النـاس عـىل  فهل يعقل أن ينصح الكفار  املسلمني بالرجو:وأقول

ّكيـف يفوتـون الفرصـة عـىل أنفـسهم لقتـل  و!؟ وجـاؤوا إىل املدينـة لقتـاهلم،قتلهم
 !؟ فيه عيل، ربام ينترص علـيهم ثم ينتظرون جيشا آخر،فيهم الصديق وعمرملسلمني وا
إىل و ، معتمدا عىل الثابت من التـاريخ،قد أجاد ابن تيمية يف نقده هلذه الرواية الباطلةو

 ،الكفار يف مقاومتهم للمؤمننياالحتكام إىل بعض سنن املجتمع التي حتكم سلوكيات 
 .  التي حتكم سلوكيات الكفار املحاربنيقد عرب عنها بالعادة و

                                                                                                                         

 .            »٢-١«سورة العاديات اآلية   )١(
 ).٤/١٧٣(منهاج السنة  ٢)(
 .)٤/١٧٤( منهاج السنة  ج )٣(



 
 

 
 

٥٣ 

ُ روي أن السامء أمطرت ب ُ مضموهنا أنه ملا قتل احلسني بن عيلوالرواية الثانية
ُهرت يف السامء محرة ثم اختفـت بعـد وظ.جر يف الدنيا إال وجد حتته دمُما رفع ح و،دما

السامء أمطرت أنكر كون  و،ة أن هذه األخبار غري صحيحةفريى ابن تيمي .)١(ليةكذلك 
الدعـاء بظهـور  كـام أن ا؟ فكيف يقع لـه فقـط، ألن هذا األمر مل يقع يف قتل أحد،دما

مل ختتـف  ألن احلمـرة مـا تـزال و؛)٢(اختفائها هنائيا يعد من الرتهاتاحلمرة يف السامء و
القول بأنـه مـا رفـع و.)٣( وهي سبب طبيعي من جهة الشمس فهي بمنزلة الشفق،هنائيا

ابـن تيميـة يف نقـده هلـذه  و.)٤(ّا إال ووجد حتته دم فهو أيـضا كـذب بـنيحجر يف الدني
ا الـسنن التـي تـسري عليهـو ، واضح  أنه احتكم إىل العـادة،األخبار عن مقتل احلسني

طابقة عـىل املـستويني  إىل قانون امل هذا مظهر من مظاهر االحتكامو، الظواهر الطبيعية 
 .الطبيعياالجتامعي و

ّكذبـه معظـم قومـه، إىل الـسامء و  صُ مفادها أنه ملا عرج بـالنبي ةوالرواية الثالث
انظـروا يف دار مـن وقـع فهـو «:  فقال الرسـول،عىل مكة -قيل كوكبو-انقض نجم

 فقـال . فأنزل اهللا سـورة الـنجم، فوجدوه يف دار عيل بن أيب طالب»خليفتي من بعدي
نزلت بـسبب انقـضاض نجـم ابن تيمية  إنه ال أحد من املفرسين قال إن سورة النجم 

دثنا قط عن كوكب سقط عـىل  كام أن التاريخ الثابت املعروف مل حي.عىل دار أحد بمكة
س هـو مـن سقوط كوكب عىل األرض لـي و. وغريمها من املدن، املدينةال عىل و،مكة

                                                                                                                         

 .)٢٥٠-٢/٢٤٩ (،  املصدر السابق)١(
خمتـار الــصحاح   : بكـر الــرازي حممـد بــن أيب .و أصــلها فـاريس معــرب، الرتهـة هــي الباطـل)٢(

 ).٥٧(ص
 قاموس الطـالب اجلديـد  : عيل بن هادية. الشفق هو محرة تظهر  يف األفق وقت غروب الشمس)٣(

 ).٥٢٧ (ص
 ). ٢٥٠-٢/٢٤٩( منهاج السنة : ابن تيمية)٤(



 
 ٥٤ 

 



جرأهم عـىل الكـذب أيروي هذا اخلرب إال أوقح الناس وال و .جنس اخلوارق املعروفة
 .)١(»ًعلاممن هو أجهل الناس وأقلهم معرفة وال يروج إال عىل و« ،وأقلهم حياء

 مفـاده أن سـنة اهللا ،والبن تيمية قول يف غاية األمهية عن سنة اهللا يف نقـل األخبـار
املنقــوالت  و، الكــذب يف األمــور املتــواترةمــضت يف عبــاده أهنــم ال يتواطئــون عــىل

 ،ن يف املتـواتراتالبيـاعـىل الـصدق وقد جبل مجاهري األمـم  ألن اهللا تعاىل ،املستفيضة
مل ُالنفس تـصدق إذا  و؛ عىل األكل والرشب واللباس كام جبلها،الكذبدون الكتامن و

 واملتـواترات .ال تكتمهـاختـرب بـاألمور املتـواترة وُو ،يكن هلا يف الكذب غرض راجح
تواطئـوا عـىل  وأهنم يف األخبار الشاذة مل ي،ُيعلم أن الناس مل يتواطئوا عىل الكذب فيها

 أنـه جلـأ إىل - لتحقيق األخبار- ابن تيميةفيتبني من هذه الطرق التي ذكرها . )٢(كتامهنا
العقـل  مـستعينا ب،العمـران البـرشي الطبيعية التـي تـتحكم يف الـنفس وبعض السنن
 .  ليتخذ من هذه الطرق وسيلة للنقد والتمحيص،رضبه لألمثالوقياسه و

 ،حمـصها فقد حققهـا و،لقصة الراهب بحريىلذهبي  يتضمن نقد اوالشاهد الثاين
تفصيل ذلك هو أن القصة  و،معتمدا عىل مجلة من املعطيات ،وانتهى إىل إنكارها أصال

أشـياخ مـن شام مـع عمـه أيب طالـب و إىل ال-قبل النبوة –تقول إنه ملا خرج الرسول 
 أي – عـرف أن الـذي معهـم ،نزلـوا عنـده وأرشفوا عـىل الراهـب بحـريى و،يشقر

نصح عمه أبا طالب بإرجاعه إىل بلده خوفا ّ فتعرف عليه و،و النبي املنتظر ه-الرسول
قـول وت . بـالالأرسل أبـو بكـر مـع رسـول اهللا و،أبو طالب ّ فرده،قتله الروممن أن ي

وكان  هو وأشياخ قريش جالسني حتت ظـل  صالرواية إن الراهب ملا طلب الرسول
                                                                                                                         

 ).٤/١٩( املصدر السابق )١(
 ضمن جممـوع مـن هـدى املدرسـة ،مذاهب أهل السنة و خالف األمة يف العبادات: تيمية ابن)٢(   

 ).١١٩( ص،١٩٨٨ ، دار الشهاب، اجلزائر،السلفية



 
 

 
 

٥٥ 

جلس معهم اجتـه يفء  فلام دنا منهم و،ُت غاممة تظلهن فلام قدم إليهم الرسول كا،شجرة
ثـم ذكـر الـذهبي أن هـذا .)١( فقال هلم بحريى انظروا يفء الشجرة قد مال،الشجرة إليه

ّ وذكـر أن الرتمـذي حـسن هـذا ،وهو ثقة »عبد الرمحن بن غزوان«اخلرب انفرد به قراد 
ً هذا حـديث منكـر جـدا: فقال-أي الذهبي – أما هو ،اخلرب  معتمـدا عـىل األدلـة ،)٢( ُ
 :اآلتية

 ،ن أبا بكر كان ابن عرش سـنني أل،بالل يف الرواية ال يصح و إن ذكر أيب بكر:أوهلا
بـالل مل يـشرته أبـو بكـر إال بعـد  و، بـسنتني ونـصفص هو أصغر من رسول اهللا و

ُ بل مل يكن بالل ولد بعد،البعثة ُ.   
ّ هو أنه كيف يتصور أن يميـل يفوالدليل الثاين  ألن ظـل - أي ظلهـا –ء الـشجرة ُ

بمعنـى أن املفـروض أن يفء الـشجرة . )٣( ؟ُالغاممة يعدم يفء الشجرة التـي نـزل حتتهـا
 أقامـه الـذهبي ،دليله هذا هو غاية يف القوة و؛ُ ألن ظل الغاممة يذهبه كليا،خيتفي هنائيا

 هـذا القـانون يفِ فذكر ما خيالف ،ُمعتمدا عىل االحتكام إىل قانون طبيعي ال حيايب أحدا
 .  وتالعب الرواة هبا،هذه الرواية دليل عىل ضعفها

                                                                                                                         

  .)٥٦-١/٥٥ (،تاريخ اإلسالم: الذهبي ١)(
 قال ابن القيم أن ورود و. ُو قال إن ورود اسم بالل يف احلديث منكر،ّحسن األلباين هذه الرواية ٢)(

ً وكذا استغرهبا احلافظ ابن حجر وذكر احتامال أن تكون مقتطفة مـن .الل هو خلط واضحاسم ب
          .لكنهم مل يردوا عىل اعرتاضات الذهبي األخرى التي ذكرها  تعليقـا عـىل الروايـة.حديث آخر
 ، بـريوت،١٤ ط،و عبـد القـادر األرنـاؤوط، حققـه شـعيب األرنـاؤوط، زاد املعاد:ابن القيم
ـــسة ا ـــالةمؤس ـــذي.)١/٧٦ (،١٩٨٦ ،لرس ـــسنن: والرتم ـــاين، ال ـــق األلب ـــم ، بتحقي  رق
  .)١/٣٥٣( وانظر كالم احلافظ ابن حجر يف اإلصابة .) ٣٦٢٠ (احلديث

  .)١/٥٦ (،تاريخ اإلسالم: الذهبي ٣)(



 
 ٥٦ 

 



 رأوا  هو أنه لو كان اخلـرب صـحيحا حلكـاه شـيوخ قـريش الـذينوالدليل الثالث
 مـن األخبـار التـي تتـوافر اهلمـم  فإنـه،الشـتهر بيـنهم ولتذاكرته قـريش و،احلادث

 .)١(الدواعي عىل حكايتهو
 مل ص  هو أن رسول اهللا ، عىل عدم صحة هذا اخلرب هو أنه مما يدلوالدليل الرابع

ء الـوحي ملا أنكر جمي و، ولبقي عنده حس من النبوة،لو حدث بالفعل لذكره و،كرهيذ
 . )٢(خائفا عىل نفسهل ملا أتى زوجته خدجية و، بغار حراء إليه أوال

يف  هو أن ذلك اخلوف لو أثر يف أيب طالب عىل ما ذكرتـه الروايـة والدليل اخلامس
ُ ما كانت تطيب نفسه أن يمّكنه من السفر إىل الشام بعـد ذلـك عنـدما ،رده لرسول اهللا

 . )٣( خلدجيةًكان خيرج إليه تاجرا
 ، أهنـا كانـت أدلـة قويـة– التي رد هبا قصة الراهـب بحـريى –وواضح من أدلته 

إىل  و،لتاريخحتكام إىل الثابت من ا باال،احتكم فيها إىل قانون املطابقة بجوانبه املتعددة
هي أدلة دلت عىل أن احلافظ الـذهبي كـان متمكنـا  و،ني االجتامع والطبيعةبعض قوان

 . ه فيه نظرة واسعة شملت اإلسناد واملتن معا ل،من النقد التارخيي ومتضلعا فيه
 األوىل مفادهـا أنـه يـوم ، يتضمن روايتني نقدمها احلافظ ابن كثريوالشاهد الثالث
 ، فكسفت الشمس،وأمور غريبة ،حدثت اضطرابات كونية ب ُقتل احلسني بن عيل

 لكـن ابـن .كثـريغريها  وظهر الدم حتت األحجار و،بعضارضبت الكواكب بعضها و
 ثـم اسـتدل بـرد تلـك ،قال إهنا روايات مكذوبة ال يصح منها يشءو،ّكثري كذب ذلك

وهـم  ،ش وعثامن وعىلُقتل عمر  و، وأبو بكرص بأنه قد مات رسول اهللا ،األكاذيب
                                                                                                                         

 ). ١/٥٧(املصدر السابق،  ١)(
  .)١/٥٧ (اإلسالم تاريخ ٢)(
  .)١/٥٧( املصدر السابق ٣)(



 
 

 
 

٥٧ 

ال ذكر أحد أنه ظهر يوم موهتم أو قـتلهم يشء ممـا ادعـاه هـؤالء  و،أفضل من احلسني
هو يف رده هلذه األكاذيـب احـتكم و.)١( من األمور التي ذكرناها آنفا،يوم مقتل احلسني
هـو معـروف يتطابق مع ما   ال،ل احلسنيُ فوجد أن ما روي يوم مقت،إىل قانون املطابقة

 وهـم ،ُ وقتل بعـضهم غـدرا،ه قد مات رسول اهللا وصحابتهمن أنثابت لدى الناس و
 ، يف مقتلـهُرويـتمل حيدث أي يشء من تلك األمـور التـي  و،أفضل من احلسني بكثري

  . تتطابق معهال و،فهي إذن ال تصح ألهنا خمالفة للعادة املألوفة يف حياة البرش
            عـىل ركبـة عـيل بـن كـان يومـا نـائام ص مفادهـا أن رسـول اهللا والرواية الثانية

ُ فـردت ، لـه بـرد الـشمس ففاتته صالة العرص، فلام استيقظ رسول اهللا دعا،أيب طالب
 فـذكر ،متناا و هذه الرواية أنكرها ابن كثري إسناد.)٢(صىل عيل صالة العرص و،الشمس

. عـددوا طرقهـا و،ا أهل األهواء عن بعـضهم بعـضا رسقه،أن كل أسانيدها ال تصح
 ،ن عـساكر كاب،، منها أن األئمة يف كل عرص أنكروا تلك الرواية متنها فرتده أموروأما
 .)٣(ابن تيمية  و، اجلوزي، وأيب احلجاج املزيابنو

 ،عتـربة هو أن هذه احلادثة ال وجود هلا يف دواوين اإلسالم احلديثية املواألمر الثاين
  .)٤(  مأفوكة مما يدل عىل أهنا مفتعلة،السننمن الصحاح واملسانيد و

 وذلك كيف يقـع حـدث ،ُ هو أن االحتكام إىل العادة يثبت بطالهناواألمر الثالث 
 وأكثرها مركبـة ،ُ ثم ال يروى إال من طرق ضعيفة منكرة،مثل رد الشمس جهارا هنارا

 . )٥(الدواعي عىل نقله و وهو أمر لو حدث لتوافرت اهلمم،موضوعة
   ).٢٠٢-١/٢٠١(لبداية، ا:  ابن كثري١)(                                                                                                                         

 ). ٦/٨٥( املصدر السابق، ٢)(
 ). ٦/٨٥( املصدر السابق، ٣)(
 ). ٦/٨٥( املصدر السابق، ٤)(
 ). ٦/٨٥( البداية والنهاية ٥)(



 
 ٥٨ 

 



 ص مفادها أن رسـول اهللا ،ابن قيم اجلوزية يتضمن رواية نقدها والشاهد الرابع
 أخذ بيد عـيل ،بمحرض من الصحابة كلهم ويف الطريق و،ع من حجة الوداععندما رج

اخلليفـة و ،ّهذا وصيي وأخي« : ثم قال، فأقامه بينهم حتى عرفه اجلميع،بن أيب طالب
عىل كتامن  ، ثم تقول الرواية إن الصحابة كلهم اتفقوا»أطيعوافاسمعوا له ومن بعدي، 

  .)١(هذا عند ابن القيم دليل عىل أن هذه الرواية مكذوبة و،الوصية وخمالفتها
العادات التي حتكم سلوكيات النـاس  هو أنه باالحتكام إىل العقل وكالمهومعنى 
 ،الكـتامنق مجع كبـري مـن النـاس عـىل الكـذب وُ يتبني أنه ال يعقل أن يتف،وأخالقهم

 وهم معروفون بالـصدق والوفـاء ،بكل الصحابة الكراممر متعلق خاصة وأن هذا األ
 فهـذا ،العمـل الـصالح وشهد هلـم بـاإليامن و،وقد زكاهم القرآن الكريم ،الشجاعةو

 كـام أن ص ُالصنف من الناس ال يصح يف حقه أن يقال إنـه كـتم وصـية رسـول اهللا 
قـاطع عـىل  دليـل ، حول مسألة اخلالفة بعد وفاة رسول اهللا-أي الصحابة -اختالفهم

  .ُ مل يوص باخلالفة ألحد من بعده،صأنه 
  

   :العقل ونقد المتن باالحتكام إلى النقل:  رابعًا
 كانـت هلـم يف ذلـك روايـاتوقد مارسته طائفة من علامء املـسلمني املحققـني، و

 .وحمصوها، نذكر بعضها شواهد عىل ممارسة هؤالء للنقد والتحقيققدوها ن
 مفادها األوىل ، روايات نقدها بعض علامء اإلسالم يتضمن ثالثوالشاهد األول

   ذهبت إىل عمر بن اخلطـاب ،أن الصحابية فاطمة بنت قيس ملا طلقها زوجها ثالثا
قـد كانـت هـي سـكناها، و و فيه إسقاط نفقتهـاصأخربته بحديث عن رسول اهللا و

                                                                                                                         

 ).٥٠(املنار املنيف، ص:  ابن القيم١)(



 
 

 
 

٥٩ 

ل  لقـو،بينـاسـنة نما كنا لندع كتاب ربنـا و« :قال و، فلم يقبل منها عمر،ة صاحلةامرأ
 . )١(»امرأة ال ندري أحفظت ذلك أم ال

 مـن ،الـسنة ألنه وجـده خيـالف مـا يف الكتـاب و قد رد خربها-أي عمر –وهو 
 مـع مـا هـو -الحظ قـانون املطابقـة– الذي وجده ال يتطابق ،خالل نقده ملتن خربها

نـام رد خربهـا إ و،رحها وال اهتمها يف عدالتهاهو مل جيو ،يةثابت يف القرآن والسنة النبو
ال ندري « : يف قوله، وعلل ذلك بضعف ضبطها،ملا وجده خمالفا ملا هو ثابت يف الرشع

كام أنه يتبني من ذلـك أن عمليـة نقـد األخبـار قـد ظهـرت . »أحفظت ذلك أم نسيت
 فعمر عنـدما رد اخلـرب رده ،املتن معاناد و باالعتامد عىل نقد اإلس،مبكرا عند املسلمني

 ،انية أن تكون املرأة قـد نـسيتأرجع ذلك إىل إمك و، الثابت يف الرشع متنه خيالفألن
  .هو متعلق باإلسنادو،وهذا خيص الضبط
حاديث فيها مدح ملـن اسـمه حممـد  تتضمن نقد ابن قيم اجلوزية ألوالرواية الثانية

فقال إن هـذه أحاديـث غـري صـحيحة،  .أن كل من تسمى هبام ال يدخل النار و،وأمحد
ار منهـا باألسـامء وال ُ النـار ال جيـض ما هو معلوم من دين اإلسـالم مـن أنألهنا تناق

ثم نص ابـن قـيم اجلوزيـة أن .األعامل وإنام النجاة منها ال يتم إال باإليامنباأللقاب، و
 فهـو ،نحـوهاد أو ظلم أو عبث أو مدح لباطل وذم حلـق وكل حديث يشتمل عىل فس

  .)٢(حديث غري صحيح
 

                                                                                                                         

يـق  سنن أيب داود  مـن حتقو. )٢/٢٨٨ (، دت، دار الفكر، بريوت،السنن:  أبو داود السجستاين١)(
 ).٨٣( ص،الكفاية يف علم الرواية: اخلطيب البغداديو. )٢٢٩١(  رقم،األلباين

  .٤٩:  ص، املنار املنيف: ابن القيم٢)(



 
 ٦٠ 

 



      مفـاده أن مقـدار الـدنيا  و،ا حديث نقده ابن القيم أيضا مضموهن،والرواية الثالثة
 أن هـذا مـن أبـنيونحن يف األلـف الـسابعة، و:  ثم قال ابن القيم،»سبعة آالف سنة«

 يف أنه ال يعلم متى تقـوم الـساعة إال ،السنة النبويةالكذب ألنه خيالف رصيح القرآن و
وال « صول اهللا ـال رســـوقــ ،)M  )  (   '  &*L )١  قــال ســبحانه ،اهللا تعــاىل

 إنسان يعلـم كام أنه بناء عىل ذلك احلديث فإن كل.)٢(» إال اهللا ةـوم الساعـم متى تقـيعل
 سـنة ٢٥١ ثم ذكر ابن القيم أنه  بقـي مـن زمانـه هـو ،كم بقي هلا و،متى تقوم الساعة
 هـذا  ونقـده.)٣(وهـذا مـن أبـني الكـذب.  عىل حد زعـم احلـديث،لكي تقوم الساعة

حـسب احلـديث – ألنـه مـرت الـسنوات املـذكورة ،صحيح بال شـك  هو،للحديث
  .ُمل تقم الساعة بعد و،أكثر من ذلك بكثري و-ملكذوبا

مفادهـا  و، نقدها عبد الرمحن بن اجلـوزي األوىل، يتضمن روايتنيوالشاهد الثاين
ّه وصـدقه ّذبو فكـ،ّحـدث النـاس بـام رآه و، إىل الـسامءص ُأنه ملا عـرج برسـول اهللا

انظـروا يف « ص فقال هلم رسول اهللا ،قيل كوكب عىل األرض انقض نجم و،بعضهم
 فكـان هـذا ، فوجدوه يف دار عيل بن أيب طالـب،» فهو خليفتي من بعدي،دار من وقع

 جعلـه مـن األحاديـث و،هذا احلديث أنكره ابـن اجلـوزي .سبب نزول سورة النجم
رتـب مـا ال « تعجب من غفلة واضـعه كيـف  ثم،متنا بعدما نقده إسنادا و،املوضوعة

نقده هـذا غايـة يف و. )٤(»ُويثبت إىل أن يرى ،يصلح يف العقول من أن النجم يقع يف دار
 فال شك أنـه لـو سـقط ، أقامه عىل أساس االحتكام إىل العقل وطبائع األشياء،الرباعة

                                                                                                                         

 .»٦٣«سورة األحزاب اآلية  ١)(
 . ٤٤٢٢،الصحيح:  البخاري٢)(
  .٦٨:  ص، املنار املنيف٣)(
  .)١/٣٧٤ (،املوضوعات:  ابن اجلوزي٤)(



 
 

 
 

٦١ 

دة مـادة غازيـة شـدي – فإنـه عنـدما سـقط مـذنب ،مـا حوهلـا ونجم بمكة ألحرقهـا
 ١٠٠٠ُهائال سـمع مـن مـسافة أحدث انفجارا ١٩٠٨ بمنطقة سبرييا سنة -االنفجار

كـم  ٢٠٠٠ُ قـدرت ب ،أطاح بمساحات شاسعة من الغابات التهمتها النـريان و،كلم
 . )١(مربع

 ،ذكر أخبـارا عـن الفـرس القـدماء مضموهنا أن املؤرخ ابن األثري والرواية الثانية
هذا يعنـي  و.)٢(متجه األسامع و، ممن تأباه العقول والطباعا ألهن،قال إهنا من خرافاهتمو

  .األسامع القائمة عىل الفطرة السليمةا باالحتكام إىل العقول والطباع وأنه نقد متوهن
 األوىل مفادهـا أن كثـريا مـن ، يتضمن روايتني نقدمها ابـن كثـريوالشاهد الثالث

 فـأمر نبـي ، الذين سكنوا القدسأشكاال غريبة عن اجلبارينأحواال واملفرسين ذكروا 
ر  أن اجلبـا، فمام رواه هؤالء املفرسون عن اجلبـارين، قومه بمقاتلتهم،؛اهللا موسى

فأنكر ابـن كثـري .ائيل رجال من بني إرس١٢رساويله الواحد منهم كان جيعل يف كمه و
قل  فيها جمازفات باطلة يدل العإن و، وهذايانات ال حقيقة هلاقال إهنا خرافات و،ذلك
 .  )٣(النقل عىل خالفها و

ني يف رحلته جاوز  مضموهنا أن بعض القصاص زعموا أن ذا القرنوالرواية الثانية
 إن راوي فقال ابن كثـري.ُصار يميش بجيوشه يف ظلامت مددا طويلة و،مغرب الشمس

 . )٤(النقل وقال ما خيالف العقل و،هذا اخلرب قد أخطأ

                                                                                                                         

 ، عـدد فربايـر،و حياة تنقرض، جملة الدوحة،مذنبات تندفع، وم يقرتب قز، عبد املحسن صالح١)(
 ).٥٦( ص،١٩٨٥

  .)١/٥٤ (، الكامل يف التاريخ٢)(
  .)١/٢٧٨ (،النهاية و البداية٣)(
  .)٢/١٠٧ (، املصدر السابق٤)(



 
 ٦٢ 

 



دهم عىل  أقوال كبار املحققني املسلمني يف تأكي-أي الرابع –ُويلحق هبذا النموذج 
قد ذكرنا منها طائفة عندما تطرقنا  و،اجلمع بني نقد اإلسناد واملتن يف التحقيق التارخيي

أضيف إليها هنا قـوال غايـة يف األمهيـة البـن  و،رق النقد التارخيي عند هؤالءلتعدد ط
 ،قياسـهباعتبـار العقـل و« : فيقـول،تيمية يف تركيزه عىل أمهية العقل يف النقد التارخيي

ُبه لألمثال يعلـم كـذب مـا ينقـل مـن األورض مـور التـي مـضت سـنة اهللا بظهورهـا ُ
إىل  عىل أمهيـة االحتكـام إىل العقـل وهو هنا يؤكد و.)١(» لو كانت موجودة،انتشارهاو

 . السنن اإلهلية التي حتكم العمران البرشي
ع أن النقد التارخيي الـذي مارسـه النقـاد ويتبني من عرضنا لشواهد النموذج الراب

 ،م بنقد املتون مـن خـالل االحتكـام إىل النقـل والعقـليظهر اهتاممه ،الذين ذكرناهم
 ،بار املرويـة الذي هيدف  إىل  التأكد من تطابق األخ،الذي يدخل ضمن قانون املطابقة

  .العقل الرصيحمع النقل الصحيح و
  

ــسًا ــتخدام اإل  : خامـ ــتن باسـ ــد المـ ــساب  نقـ ــم األنـ ــصاء وعلـ             حـ
  والمظاهر الجغرافية

وقد مارسته طائفة مـن النقـاد املـسلمني يف نقـدهم لـبعض الروايـات التارخييـة، 
 .نذكرها شواهد تطبيقية عىل ممارسة هؤالء لنقد املتون

 ،»هــ٤٥٦ت « يتضمن أربع روايات نقـدها ابـن حـزم األندلـيسفالشاهد األول
كانـت جبايتـه الـسنوية  ؛تب اليهود ذكرت أن النبي سـليامناألوىل مفادها أن بعض ك

قال إن اليهود قـالوا  و،ّ لكن ابن حزم كذب هذه الرواية،ألف قنطار من الذهب ٦٣٦
 ،وال غزة، ومل تكن تضم رفح، والغور،واألردن ،إن مملكة سليامن كانت تضم فلسطني
                                                                                                                         

 .)٢٢/٣٦٣( جمموع الفتاوى : ابن تيمية١)(
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 ممـا يعنـي أهنـا ،نالبلقاال  و، وال دمشق وال عامن، وال صيدا،وال صور ،سقالنال عو
 املقدرة -لسابقة ا–ُ لو مجع ذهب أهلها مل يبلغ ما بلغته تلك اجلباية ،كانت دولة صغرية

 . )١(من الذهب  ألف قنطار٦٣٦ب 
      مـضموهنا أن اليهـود ذكــروا أنـه كانـت توضـع يوميـا يف قــرص والروايـة الثانيـة

 طبق من ٣٠٠ و،ذهبة صفحة  عىل كل مائد، مائة مائدة مصنوعة من الذهب؛سليامن
وقـال  ،ّ هذه الرواية كذهبا ابن حـزم. كأس من ذهب٣٠٠عىل كل طبق  و،ذهب أيضا

 ذلـك كـان ثقيـل الـذهن يف احلـساب إن الـذي وصـف و،إهنا من الكـذبات البـاردة
هـو معـدن مـن أثقـل  و،مقرصا يف املساحة، ألن املائدة الواحدة كانت مـن الـذهبو

رطل ذهب عىل األقـل،  ٣٠٠٠كؤوس من الذهب، ما قيمته  وعليها أطباقاملعادن، و
 فمـن يرفعهـا، ومـن يـضعها، ومـن يغـسلها، ومـن ،!ُفهي هبذا الوزن ال حيركها فيل

 ُيديرها؟ يمسحها، و
  ؟) ٢(وهذا الذهب كله، وهذه األطباق كلها من أين

 غزا  مفادها أن اليهود رووا يف بعض كتبهم أن ملك السودان زارخوالرواية الثالثة
كـانوا  و،هزمـوه و فتصدى له اليهـود،-أي مليون  -بيت املقدس يف ألف ألف مقاتل

 ألن هـذا خرافة مكذوبة،ش، و فريى ابن حزم أن هذا كذب فاح. ألف مقاتل٣٥٠يف 
سري املاملك، فال يمكن أن يتحرك جيش هبذا العدد الكبري مـن ممتنع يف رتبة اجليوش و

، ثم يتحـرك ثانيـة يف الـصحاري إىل -لبحر املتوسطبا -بلد السودان إىل مصب النيل 

                                                                                                                         

  .)١/١٦٢ (،النحل واألهواء و الفصل يف امللل: ابن حزم١)(
  ).١/١٦٣( الفصل يف امللل واألهواء والنحل٢)(



 
 ٦٤ 

 



بيت املقدس، بذلك العدد الكبري، فهذا العدد ال حتملـه إال الـبالد الواسـعة املعمـورة، 
 . )١(ه الصحاري اجلرداءوال حتمل

 مضموهنا أن ابن حزم عرض ما قالته التـوراة عـن تزايـد سـكان والرواية الرابعة
 وقال إن أرقامها هي جمـرد ،حساباهتا يف تزايد أعدادهمّ وبني خطأ ،قبائل بني إرسائيل
 رجال من بني إرسائيل بلـغ نـسلهم يف ٥١ ذكر منها خربا يقول إن ،أكاذيب وجمازفات

هذا الرقم عند ابن حزم هـو غايـة املحـال  و،مليون نسمة٢ سنة، أزيد من ٢١٧ظرف 
  .)٢(املمتنع

 يف اسـتخدامه ،ا حمققـا بارعـاوواضح من انتقاداته لتلك الروايات أنه كـان ناقـد
حتركات و،ن املجتمـع يف التزايـد الـسكاينوبعض سـن العوامل اجلغرافية، ولإلحصاء

 . لك األخبار املكذوبةاجليوش، لرد ت
    يتـضمن روايـة نقـدها احلـافظ الـذهبي، مفادهـا أن أم املـؤمنني والشاهد الثـاين 

 - اجلاهلية ألف ألف أوقيـة  بلغ يف قالت إن مال أبيها أيب بكر الصديقلعائشة 
أعتقـد أن لفظـة و« :قال عن متنهـا و،لكن الذهبي ضعف إسنادها. -يةأي مليون أوق

مفخرة رجل تـاجر، «يف ذلك   و، ألف درهم٤٠ فيكون ما عنده ،»ألف الواحدة باطلة
 فأخـذه ،ستة آالف درهـم وملا هاجر كان قد بقي معه ،قد أنفق ماله يف ذات اهللا تعاىلو

  .)٣(» فال جتتمع إال لسلطان كبري،أما ألف ألف أوقية و،صحبته

                                                                                                                         

 ). ١/١٦٣(الفصل يف امللل واألهواء والنحل ١)(
    ).١٣٢-١/١٣١( املصدر السابق ٢)(

  .)٢/١٨٦(السري :  الذهبي٣)(



 
 

 
 

٦٥ 

 مـستخدما فيهـا ،ة هو رواية نقدها الـشيخ تقـي الـدين بـن تيميـوالشاهد الثالث
ــسابعلمــي اإلحــصاء و ــاىل،األن ــه تع ــزل قول ــا ن ــه مل M  P  O : مفادهــا أن

QL)امـرأتني و،د املطلب فكانوا أربعـني رجـالبني عب صمجع رسول اهللا )١، 
 هـو وصـيه ،ب ثـم أخـربهم أن عـيل بـن أيب طالـ،م طعاما وأبلغهـم الـدعوةفقدم هل
 ألن إسـنادها ال ، تيميـة هـذه الروايـة ردهـا ابـن.خليفته من بعـده ووارثه و،ووزيره
 مل يبلغوا أربعـني -آليةعندما نزلت تلك ا– فبنو عبد املطلب ،ألن متنها باطل و،يصح
 ،ين نفـسالم يصل جمموعهم إىل عـرشكبارا ف وقد أحصاهم ابن تيمية صغارا و،رجال

  .!؟)٢(املرأتانفأين األربعون رجال و
قـال إن أبـا حامـد الغـزايل ذكـره يف  و، هو خرب نقده ابن اجلـوزيوالشاهد الرابع

مفاده أن اخلليفة األموي سليامن بن عبد امللك  و،ستظهري يف الرد عىل الباطنيةكتابه امل
ثـم أفطـر عـىل نخالـة مطهيـة مـن فطـور أحـد  ،بقي ثالثة أيام ال يأكل »هـ٩٩-٩٦«

ثم ملا تزوج هـذا األخـري ولـد لـه  ،ثم جامع أهله فجاءت له بولده عبد العزيز ،الزهاد
 ابن اجلوزي هو ختليط قبيح من أيب حامد ألن عمـر هـو ابـن   دـذا اخلرب عنـوه .عمر

 .)٣(»هذا حديث مـن يعـرف مـن النقـل شـيئا أصـال«فام  ،ليس ابن ولده وعم سليامن
ووالـد سـليامن هـو  »هــ٨٥ت «بمعنى آخر أن والد عمر هو عبد العزيز بن مـروان و

 . فسليامن هو ابن عم عمر وليس جده»هـ٨٦-٦٩« )٤(اخلليفة عبد امللك بن مروان 

                                                                                                                         

 .»٢١٤«سورة الشعراء اآلية  ١)(
  .)٤/٨٠( منهاج السنة النبوية : ابن تيمية٢)(
 ).٩/١٢٩( املنتظم )٣(
 ).٢/٥) (٣٩٨-١/٣٤٨(املصدر السابق :بن العامد احلنبيلا) ٤(



 
 ٦٦ 

 



 أن اعـتامدهم عـىل ،وواضح ممـا ذكرنـاه مـن انتقـادات هـؤالء لتلـك الروايـات
وة بارعـة وموفقـة تـستحق  هـو خطـ،اإلحصاء وعلم األنساب يف حتقيقها ومتحيصها

 أساسا عىل االحتكام إىل العقل كام أن استخدامهم لذلك كان قائام. التنويهاإلعجاب و
 .كـل ذلـك يرجـع إىل قـانون املطابقـة بمفهومـه الواسـع و،لطبيعةواوسنن االجتامع 

عـضهم حتى إذا افرتضـنا أن ب و؛ئج كمية حاسمة ال تقبل اجلدلفأوصلهم ذلك إىل نتا
 ألن الذي هيمنـا ،ّ فهذا أمر هني وال هيم،علم األنسابأ يف استخدامه لإلحصاء وأخط

تعـدد  و أقاموها عىل أساس تنـوع،هنا هو أنه كانت هلؤالء نظرة واسعة للنقد التارخيي
 .طرق نقد األخبار ومتحيصها

  

 القـرائن المتـضمنة    و  نقد المتن باالعتماد على األحـوال      :سادسًا
  ة لهافي الحوادث والمصاحب

وقد مارسته طائفة مـن النقـاد املـسلمني يف نقـدهم لـبعض الروايـات التارخييـة، 
 . نذكرها شواهد تطبيقية عىل ذلك

 ،»هــ٤٦٣ت« مضمونه رواية نقدها احلافظ اخلطيـب البغـدادي :فالشاهد األول
اءه بعض املحـدثني  ج»هـ٣٤٧ت«مفادها أن املحدث أبا حممد بن درستويه الفاريسو
هـو مل  و، فحـدثهم عنـه، ونعطيك درمها،حدثنا عن املحدث عباس الدوريقالوا له و

قال إهنا باطلة معتمـدا عـىل مـا  و،لكن اخلطيب رد هذه احلكاية. يكن سمع منه أصال
 ألن أبا حممـد بـن ،هذه احلكاية باطلةو« : فقال،يعرفه من أحوال هذا الرجل وأخالقه

 فكيـف ألجـل التافـه ،وض الكثـري كان أرفع قدرا من أن يكذب ألجل الع،درستويه
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 ألن الذي ثبت  أن نفسه تأبى الكـذب ألجـل ، قوية-يف رد اخلرب –حجته  و.)١(»احلقري
  . فإهنا ال تكذب أيضا ألجل املال القليل،املال الكثري

 أيب بكـر الـصديق  تطعـن يف، يتـضمن روايـة نقـدها ابـن تيميـة:والشاهد الثاين
قض الروايات املتواترة عن عدله  تنا،أخبار آحاد شاذة ، هي يف نظر ابن تيمية،خالفتهو

 أن املتـدبر بالعقـل يف ،ممـا يـدل عـىل بطالهنـا كـذلك و، لذا فهي ال تصح؛واستقامته
 كـام أن ، ألنه ليس هلم فيه ذلك، يتبني له أن الصحابة مل يقدموه لغرض دنيوي،خالفته

ثر يف بيعتـه، ممـا يؤكـد أن قبيلته بني تيم هي من أضعف القبائـل، لـيس هلـا القـوة لتـأ
 ألن اإلسـالم ،الصحابة قدموه ألنه أفضل منهم، وسيدهم، وأحـبهم إىل اهللا ورسـوله

لو كان غريه أحق باخلالفـة  و)٢(والصديق كان أتقاهم ،يقدم الناس بالتقوى ال بالنسب
وأبو بكر ظلمه وأخذها منه فإن العقـل والعـادة والـرشيعة توجـب أن يكـون النـاس 

لـيس مـن بيـت «ملا بايعوه، والسيام أن النفوس تنفر من مبايعة مـن  و ضدهوالصحابة
 .)٣(»... أعظم من نفرهتا عن مبايعة أهل بيت املطاع،الوالية

         فإنـه لـو نـص الـرشع عـىل اخلالفـة لعـيل بعـد ،وزيادة عىل مـا قالـه ابـن تيميـة
 وملـا ،نكم أمـري ملا حدث عليها خالف، وملا قال األنـصار منـا أمـري ومـص الرسول
الناس كلهـم معـه، وال حيتـاج إىل املطالبـة هبـا،  وإنام سيتوالها عيل و؛ا الصديقتواله

وحتى لو افرتضنا أهنا أخذت منه، فإنـه لـن يـسكت عنهـا وسـيطالب هبـا، ومجـاهري 
 .  فدل ذلك عىل أن اخلالفة مل تكن لعيل،املسلمني معه، لكن كل ذلك مل حيدث

                                                                                                                         

  .)٩/٤٢٨( تاريخ بغداد ١)(
   .)٤/١٢٣(منهاج السنة : ابن تيمية) ٢(

 ).٤/١٢٤(املصدر السابق ) ٣(



 
 ٦٨ 

 



ار ه رواية نقدها احلافظ الذهبي مفادها أنه اختلفت األخب مضمونوالشاهد الثالث
 سـنة، ٣٥٠قيـل  و، سـنة٢٥٠ فقيل أنه عـاش ، عن عمر الصحايب سلامن الفاريس

 سـنة، يف تارخيـه الكبـري تـاريخ ٢٥٠وذكر الذهبي أنه هـو شخـصيا قـال إنـه عـاش 
 ،»ححهال أصـو ،وأنا الـساعة ال أرتـيض ذلـك« : ثم تراجع عن ذلك، وقال،اإلسالم

. ما أراه بلغ املائةو: ّهـ، ثم قدر عمره ببضع وسبعني سنة، وقال٣٦ل سنة قد مات قبو
والثاين هو . ُ عىل أمرين، األول هو أنه مل جيد يف ذلك شيئا يركن إليهًوقدر ذلك معتمدا

: ، فقـال عنـهص أنه نظر يف أحواله والقرائن التـي صـاحبت أفعالـه مـع رسـول اهللا
ُ وأشياء ما تقدم، ينبئ بأنه ليس بمعمر ،ّ وسفه للجريد،زوه ومهتهموع أحواله وغجمو«

حدث، ولعله قدم احلجاز ولـه أربعـون سـنة أو أقـل،  وال هرم، فقد فارق وطنه وهو
  .)١(»وهناك اعتنق اإلسالم

 : مـا بـنيصوبناء عىل ما ذكره الذهبي يكون عمر سلامن عندما تويف رسول اهللا 
 هـ عـىل أكـرب تقـدير، فيكـون عمـره ٣٦ ما قبل سنة  ثم عاش بعده إىل، سنة٥٥-٥٠

بـذلك يكـون الـذهبي قـد رضب و.  سنة، واهللا أعلـم٧٥-٧٠ :بني ما عندما تويف 
قيقهــا، مثــاال رائعــا للمــؤرخ املحــدث الناقــد، الــذي جيتهــد يف متحــيص املتــون وحت

 . القرائن، عندما تعوزه األدلة التارخيية الكافيةباالحتكام إىل األحوال و
علـق  يتـضمن روايـة نقـدها املحقـق ابـن قـيم اجلوزيـة، وهـي تتوالشاهد الرابع

ّزعموا فيه أن رسـول اهللا خـص فيـه هيـود خيـرب برفـع بالكتاب الذي أظهره اليهود و
أثبـت ، فـاطلع عليـه و»هـ٤٦٣ت«قد أظهروه زمن اخلطيب البغداديية عنهم، واجلز

أخذوه إىل شيخ اإلسـالم تقـي ، و»هـ٧٥١ت«ثم أظهروه ثانية زمن ابن القيم  بطالنه،
                                                                                                                         

  ).٥٥٦-١/٥٥٥(السري، :  الذهبي١)(



 
 

 
 

٦٩ 

ّالدين بن تيمية، وهم حوله يزفونه وجيلونه، وقد غشوه باحلرير والـديباج، فلـام فتحـه ُ 
 فقـاموا مـن عنـده بالـذل ،هذا كذب من عدة أوجـه وذكرهـا: تأمله بزق عليه وقالو

  .)١(والصغار
ئن املذكورة فيـه وهذا الكتاب املزعوم توسع ابن القيم يف إبطاله، معتمدا عىل القرا

 ذكر منها عـرشة أوجـه، ، كذب من عدة وجوه-أي الكتاب –واملصاحبة له، فقال إنه 
ي ُ وهو قد تـويف يف غـزوة اخلنـدق، وهـأوهلا أن فيه شهادة الصحايب سعد بن معاذ 

وهـذا  ،»كتـب معاويـة بـن أيب سـفيانو«ثانيها أن فيه و. للهجرة٧قبل فتح خيرب سنة 
وثالثها أن اجلزية مل تكن . ة أسلم عند فتح مكة، وكان من الطلقاءّخطأ بني، ألن معاوي

هجريـة، واجلزيـة ٧ هيود خيرب، فقد صاحلهم سـنةص ُفرضت عندما صالح الرسول
  .)٢(هجرية، فبدأ بفرضها عىل من مل يتقدم له معه صلح٩نزلت عام تبوك سنة 

 -أي اليهـود- ذكر أن رسول اهللا وضع عـنهم-أي املزعوم –أن الكتاب ورابعها 
َالُكلف والسخر، وهذا غري صـحيح، ألنـه مل يكـن زمـن رسـول اهللا ُ َ كلـف وال ص َ ُ

َسخر ً أنه مل جيعل هلم عهدا الزما، بل قال:وخامسها. ال مكوسو ،ُ   نقـركم مـا شـئنا،:ً
ل الذمة هبا عهد الزم مؤبد، ثم ال يثبـت هلـم  ألهيصريفكيف يضع عنهم اجلزية التي 

ًأمانا الزما مؤبد قد رفع عنهم اجلزية، فإن هذا  صكان الرسول  هو أنه لووسادسها. ًاً
َلـم بـه محلـة الـسنة مـن ال يع ،دواعي عىل نقله، فكيـف حيـدث ذلـكأمر مما تتوافر ال َ
 .)٣(التابعني، وأئمة احلديث، وينفرد بعلمه ونقله اليهودالصحابة و

                                                                                                                         

 ). ٨٤-١٨(املنيف،  املنار:  ابن القيم١)(
 ).٨٢( املنار املنيف ص٢)(
 ).٨٢(، صاملصدر السابق٣) (



 
 ٧٠ 

 



 مـع املـسلمني،  هو أنه ليس ألهل خيرب وجه إحسان، يف تعـاملهموالوجه السابع
حتى يرفع عنهم رسول اهللا اجلزية التي فرضـها اهللا تعـاىل عقوبـة ملـن ال يـدين مـنهم 

املؤمنني، وتعاونوا مع أعدائهم، فمن أين يقـع هم قد حاربوا اهللا ورسوله وباإلسالم، ف
  .!؟هذا االعتناء هبم حتى يسقط عنهم اجلزية

ع عـدم عـن األبعـدين عنـه مـُمل يسقط اجلزية  ص هو أن الرسولوالوجه الثامن
 -أي اليهـود – فكيف يضعها عن جريانـه األدنـني ،نجرانمعاداهتم له، كأهل اليمن و

 . )١( فهم أحق بالعقوبة، ال بإسقاط اجلزية، وكفرهم وعنادهم،مع شدة معاداهتم له
أسـقط عـن هيـود خيـرب اجلزيـة، لكـانوا  ص هو أنه لو كان النبيوالوجه التاسع
 أن -صـلحه معهـم  -، وال حيسن بعد ذلك أن يـشرتط علـيهم يفأحسن الكفار حاال

ُخيرجهم من أرضهم وبالدهم متى شاء، فإنه ال جيوز إخراج أهل الذمة من ديارهم مـا 
 هو أنه لو كان ذلـك الكتـاب -أي العارش -وآخره. داموا ملتزمني بأحكام أهل الذمة

فه، فال يوجد فـيهم مـن قـال ال حقيقيا، ملا أمجع الصحابة والتابعون والفقهاء عىل خال
  .)٢(جتب اجلزية عىل هيود خيرب، بل جعلوهم وغريهم يف اجلزية سواء

ُويتبني من الشواهد التي ذكرناها أن النقاد الـذين أوردنـاهم فيهـا، قـد وفقـوا يف 
حتقيقهم للروايات التارخيية التي ذكرناها، وكانت أمثلـة نموذجيـة رائعـة، دلـت عـىل 

ة الفائقـة، يف البحـث عـن األحـوال والقـرائن املتـضمنة يف احلـوادث قدراهتم النقدي
 . ستخدامها يف نقد املتون ومتحيصهاواملصاحبة هلا، ال

  

                                                                                                                         

 ).٨٣(  املنار املنيف ص١)(
 ).٨٣( املصدر السابق ص٢)(
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   :المشاهدة و نقد المتن باالحتكام إلى الِحس:سابعًا
 والـذي »٤٠٣ت«مىض معنا فيام سبق قول القايض أيب بكر بن الطيـب البـاقالين 

ئل معرفة احلديث املوضوع هو أن يكون مما يدفعـه احلـس نص فيه عىل أن من مجلة دال
، وهذا النوع من النقد مارسته طائفة من النقاد واملحققني، فقد رد العالمة )١(واملشاهدة 

ّابن قيم اجلوزية طائفة من األحاديث وأبطلها، عن طريق االحتكام إىل احلس املجـرب  ِ
ّيف الواقع، فنص عىل أن احلديث الذي يكذبه ا َحلس املشاهد هو حـديث باطـل، فمـن ُ ُ ِ

إن  و، فقال إن هـذا احلـديث»ِإذا عطس الرجل عند احلديث فهو صدق«ذلك حديث 
ُ فإن احلس يشهد بوضعه، فإنا نشاهد العطـاس والكـذب ،صحح بعض الناس إسناده ِ

ُ، مل حيكـم ص ُعطس مئة ألف رجل عند حديث يروى عـن النبـي«يعمل عمله، ولو
ّلو عطسوا عند شهادة زور مل تـصدقُصحته بالعطاس، وب  ومنهـا أيـضا حـديثان، ،)٢(»ُ
ّ قـبح اهللا :، فقال ابن القـيم»والباذنجان شفاء من كل داء«، »ُالباذنجان ملا أكل له« :مها

ُقاله يوحنس أمهر األطباء لسخر الناس منه، ولو أكل الباذنجان «واضعهام فإن هذا لو 
ألمـراض، مل يزدهـا إال شـدة، ولـو أكلـه فقـري للحمى، والسوداء الغالبة، وكثري من ا

  .)٣(»ليستغني مل يفده الغنى، وجاهل ليتعلم مل يفده العلم
           :، فقال فيه ابن القـيم»أكذب الناس الصباغون والصواغون«ومنها أيضا حديث 

 . )٤(»ِواحلس يرد هذا احلديث، فإن الكذب يف غريهم أضعافه«
 

                                                                                                                         

 ). ١/٢٧٦(تدريب الراوي :  السيوطي١)(
 ).٤٤(املنار املنيف، ص:  ابن القيم٢)(
 ).٤٤( املصدر السابق ص٣)(
 ).٤٥( املصدر السابق ص٤)(
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   :ح بنقد متنهرد اإلسناد الصحي: ثامنًا
وقد مارسته طائفة من املحققني املسلمني، يف نقدهم لبعض الروايـات التارخييـة، 
نذكرها شواهد تطبيقيـة عـىل اهـتامم هـؤالء بنقـد املتـون وردهـا حتـى وإن صـحت 

 يتـضمن روايتـني نقـدمها اخلطيـب والشاهد األولأسانيدها، وهي بحق نامذج رائعة، 
، -أي احلـديث–رأى حديثا لبعض الـشيوخ، فاسـتنكره  األوىل مفادها أنه ،البغدادي

 مركبا عىل إسـناد واضـح صـحيح، عـن -أي مكذوبا-وقد كان متنه طويال موضوعا
   .)١(رجال ثقات أئمة يف احلديث

 مفادها أن للمحدث حممد بن الفرخان الدوري البغدادي أحاديث والرواية الثانية
وواضـح . )٢( نيد واضحة عن شيوخ ثقاتقال عنها اخلطيب البغدادي إهنا منكرة بأسا

من الروايتني أن اخلطيب حكم عىل تلك األحاديث بأهنا منكرة غري صحيحة، رغم أن 
 . أسانيدها صحيحة، رجاهلا ثقات

   يتضمن روايتـني نقـدمها الـذهبي، األوىل مـضموهنا أن الـصحايب والشاهد الثاين
ُ إين قتلت بيحيى بن زكريا :صمد  قال إن اهللا تعاىل أوحى إىل حمبن عباس عبد اهللا

هـذا «: ، فقـال الـذهبي»سبعني ألفا، وإين قاتل بابن ابنتك سبعني ألفـا وسـبعني ألفـا
   ).٣(غريب: ، وقال أيضا»منكر اللفظو،حديث نظيف اإلسناد

فهذا احلديث أنكره الذهبي عىل نظافة إسناده عىل حد قوله، ألن متنه منكـر، فقـد 
ُحلسني، ومل ينزل اهللا فيهم وحيا، أمل يقتل عمـر بـن اخلطـاب يف ُقتل من هو أعظم من ا ُ

ُاملسجد، وهو اخلليفة العادل، وعثامن قتل يف بيتـه عـىل يـد األرشار اخلـارجني عليـه، 
                                                                                                                         

 ). ٣/٩٨( تاريخ بغداد ١)(
 ). ٣/١٦٨( املصدر السابق ٢)(
 ). ١/٧٧(، وتذكرة احلفاظ )٣٤٣-٤/٣٤٢(السري، :  الذهبي٣)(
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 قتلـوا  شوعيل قتله بعض اخلوارج املـارقني عنـد خروجـه لـصالة الفجـر؟ وهـؤالء
ُك، ومـع ذلـك مل ينـزل اهللا مظلومني، بال محل للسالح، وهم أفضل من احلسني بال ش

 . فيهم وحيا لالقتصاص هلم
كام أن هذا احلديث مل أعثر له عـىل أي أثـر يف كتـب الـصحاح، وال املـسانيد، وال 

 يف مستدركه، وهـو معـروف بتـساهله، »هـ٤٠٥«السنن، إال عند احلاكم النيسابوري 
 . )١(املوضوعةينه لكثري من األحاديث الضعيفة ووتصحيحه وحتس

 مفادها أن اإلمام أمحد بن حنبل، حرض جملـسا لـبعض العبـاد  فيـه واية الثانيةوالر
احلارث بن أسد املحاسبي وأصحابه، فكان يـراهم وال يرونـه، فأعجبـه كالمـه حتـى 
بكى وأغيش عليه، وعندما أهنى هؤالء جملسهم نصح أمحد بن حنبل صاحبه الذي كان 

هـذه حكايـة صـحيحة : كايـة بقولـهّفعقب الذهبي عىل هـذه احل. معه بعدم صحبتهم
 . )٢(ُاإلسناد، لكنها منكرة، ال تقع عىل قلبي، وأستبعد وقوع مثل هذا من مثل أمحد

 يتضمن حديثا نقده احلافظ ابن كثـري، فـذكر حـديثا رواه اإلمـام والشاهد الثالث
 إسناده ال بأس به، ولكـن لفظـه وّتفرد به أمحد بن حنبل،«: بن حنبل، ثم قال عنه أمحد

 .)٣(»فيه نكارة شديدة
 هو حديث رواه اإلمام مسلم يف صـحيحه، انتقـده فيـه كثـري مـن والشاهد الرابع

 تعـاىل خلـق الكـون يف سـبعة مفاده أن اهللاّ وغلطوه فيه، رغم صحة إسناده، والعلامء،
  .)٤(ليس يف ستة أيام، كام هو ثابت يف القرآن الكريمو أيام،

                                                                                                                         

 ). ٣٥-٥/٣٤(شذرات الذهب :  ابن العامد احلنبيل١)(
 ). ١/٤٣٠(ميزان االعتدال :  الذهبي٢)(
 ). ٥/١٢١( البداية والنهاية ٣)(
وانظـر احلـديث عنـد ). ١/١٧١(البداية والنهايـة : وابن كثري. ٧٢: املنار املنيف ص: ابن القيم) ٤(

 ).٢٧٨٩(م، باب ابتداء اخللق، رقم احلديث صحيح مسل:  مسلم



 
 ٧٤ 

 



: عيل بن املديني، والبخاري، والبيهقي، وقالوا: ومن الذين انتقدوا مسلام يف ذلك
 وإنام بعـض -راوي احلديث –هو من كالم كعب األحبار، وليس من كالم أيب هريرة 

ِالرواة وهم فنسبه أليب هريرة مرفوعا إىل رسول اهللا   . )١(صَ
 منهـا أنـه لـيس ،إن يف متنه غرابة شديدة: وقال ابن كثري يف نقده ملتن هذا احلديث

وفيه ذكر خلق األرض وما فيها يف سبعة أيام، وهـذا خـالف  ذكر خلق السموات،فيه 
 . )٢(ُالقرآن، حيث خلقت السموات يف يومني، واألرض يف أربعة أيام

ويف مقابل هؤالء فـإن بعـض العلـامء املحققـني قـد اجتهـدوا يف تـصحيح ذلـك 
ى املعلمـي، ونـارص  عبد الرمحن بن حيي:ُاحلديث، ورشحوه بام ال خيالف القرآن، منهم

 . )٣(الدين األلباين
َوبذلك يتبني مما ذكرناه أن علامء احلديث اهتموا بنقـد املتـون، ومل يـرصفهم عنهـا 
ّاهتاممهم بنقد األسانيد، ومنهم من ركز عىل نقد متون بعـض األحاديـث وتـضعيفها، 

 . رغم صحة أسانيدها
ل املـتن، أهنـم ومن مظاهر حرص أهل احلديث عىل النقد والتمحيص مـن خـال

ُكثريا ما يفرقون بني صحة اإلسناد وصحة متنه، فال توجد بيـنهام رضورة تـالزم، لـذا 
حديث صحيح اإلسـناد، وحـسن اإلسـناد، : وجدناهم يقولون عن بعض األحاديث

                                                                                                                         

 ). ١/١٧(املصدر السابق :  ابن كثري١)(
 ). ١/١٧( املصدر السابق ٢)(
سلـسلة األحاديـث : واأللبـاين. )٧٢(املنار املنيف، تعليق املحقق هـامش ص:  ابن قيم اجلوزية٣)(

 ). ٤٥٠-٤/٤٤٩ ()١٨٣٣( الصحيحة، حديث رقم



 
 

 
 

٧٥ 

قـد «حديث صحيح، وال حـديث حـسن، ألنـه : - عن تلك األحاديث -وال يقولون
 . )١( »ذ أو علةيصح أو حيسن اإلسناد دون املتن، لشذو

ويعود سبب ظاهرة بطالن املتن رغم صحة إسناده، إىل الغلط والنسيان، والتعمد 
ُيف الكذب والتزوير والتحريف، ويعد التعمد يف وضع األحاديث، هو السبب الرئييس 

 جمموعـة أوهلـا، أذكـر منهـا ثالثـة، ًيف هذه الظاهرة، واألمثلة عـىل ذلـك كثـرية جـدا
بالودعانية، رسقها املحدث أبو الفتح بن ودعان، من املحدث زيـد األحاديث املعروفة 

ّبن رفاعة اهلاشمي، وركب هلا أسـانيد إىل مـن بعـد زيـد بـن رفاعـة، وهـي أحاديـث 
 . )٢(موضوعة كلها، وإن كان لبعضها معان صحيحة

 هو أن الكذاب حممد بن عبد اهللا البغدادي العنـربي  األشـناين، كـان واملثال الثاين
ألحاديث املكذوبة، ويركب هلا أسانيد صحاح يأخذها من الصحيحني، فكانت يضع ا

 هو أن املحدث أبا الفضل النيار واملثال الثالث. )٣(أحاديثه مكذوبة املتون، بأسانيد جياد
 . )٤( كان يضع األحاديث الباطلة، ويروهيا بأسانيد صحاح»هـ٥٣٠ت«األصفهاين 

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٣٧(ي، صاملنهل الرو:  ابن مجاعة١)(
 ). ١٢/١٦٧(البداية :  ابن كثري٢)(
 ). ٥/٢٢٩(لسان امليزان :  ابن حجر٣)(
 ).٢٢٥( ص،)٥٤٠-٥٢١(تاريخ اإلسالم، حوادث:  الذهبي٤)(



 
 ٧٦ 

 



  ني بنقد أسانيدهارد روايات صحيحة المعا: تاسعًا
ّوقد مارسته طائفة من النقاد املسلمني، وتوسعت فيـه، والـشواهد اآلتيـة توضـح 
ذلك بجالء، أوهلا جمموعة من األحاديث، ضعفها ورفـضها نقـاد احلـديث وحمققـوه، 

ومن «، »قدموا خياركم تزكو صالتكمو« ،» نور عىل نور،الوضوء عىل الوضوء«: منها
وصوموا « ،» أخذ اهللا بيده،ومن أخذ بيد مكروب« ،»ليس منهممل هيتم بأمر املسلمني ف

، )١( قال عنها املحدثون املحققـون إهنـا ال تـصح-غريهاو -  هذه األحاديث،»تصحوا
 . رغم أن متوهنا صحيحة املعاين وال غبار عليها

، للمحـدث حممـد بـن »هـ٣٦٥ت « يتضمن نقد احلافظ ابن عدي والشاهد الثاين
روى أحاديث بأسانيد كلها مناكري، ومنها ي، قال عنه إنه جمهول، ون القشريعبد الرمح

، ًوقوله هذا يتضمن أن من األحاديث التي رواها ما ليس متنها منكـرا. )٢(ُما متنه منكر
 . رغم أن أسانيدها كلها منكرة

 الودعانية ًا هو ما قاله احلافظ ابن كثري عن جمموعة األربعني حديثوالشاهد الثالث
كرناها آنفا، فكان مما قاله فيها، أهنا كلهـا أحاديـث موضـوعة، لكـن يف بعـضها التي ذ

 . فمع صحة بعض معانيها حكم عليها ابن كثري بأن كلها موضوعة. )٣(ٍمعان صحيحة
وهذا النوع من الروايات حكم عليه نقاد احلديث بالبطالن، ألنه لـيس لـه أصـل 

ذ كان الكذابون املتخصـصون يف الوضـع ُيرجع إليه، أو ألن أسانيده مركبة مكذوبة، إ
يتخريون الكالم اجليد واملعقول، واملتوافق مع الرشع وخيتلقون له أسانيد من عندهم، 

 .  أو لغريه من  الصحابة وأعيان الناسصثم ينسبونه لرسول اهللا 
                                                                                                                         

 ).٨٤،٩٠، ٨٣، ٨٢ ،٣٢، ١١(الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة، ص:  الشوكاين١)(
 ). ٦/٢٥٧(الكامل يف ضعفاء الرجال :  ابن عدي٢)(
 ). ١٢/١٦١(البداية :  ابن كثري٣)(



 
 

 
 

٧٧ 

متحيـصه مـن خـالل  يـصعب نقـده و-وع من الرواياتأي هذا الن -وألنه أيضا 
تتوافق مع املنقول ِ كانت املتون متثل حكام بالغة،و ذلك أحيانا، إذااملتون، وقد يستحيل

، »حـب الـدنيا رأس كـل خطيئـةو«، »الدنيا مزرعة اآلخرة« :ُواملعقول معا، كأن يقال
ُ، فهذا النـوع مـن الروايـات يكـشف صـحيحه مـن »الزهد يف الدنيا جرس إىل اجلنةو«

و الـذي غفـل عنـه مـن دعـا  إىل نقـد سقيمه، من نقد أسانيده ال متونه، وهذا األمر ه
حــسن منـه يف نظــرهتم لنقـد املتــون املتـون وإمهـال األســانيد، فكـان هــؤالء النقـاد أ

ردوا روايـات  األسـانيد لفـساد معـاين متوهنـا، واألسانيد، فردوا روايات صحيحةو
صحيحة املتون لبطالن أسانيدها، وفق منهجهم النقدي املتكامل الذي ذكرنا كثريا من 

 .اته وأسسه وتطبيقاتهخطو
  

 التاريخيـة بتـذّوق معانيهـا      و نقد الروايات الحديثيـة    :عاشرًا
  :والتعّرف على نوعية أسلوبها اللغوي 

: ُوالشواهد عىل ذلك كثرية، وقد روي عن التابعي الربيع بن خثيم، أنه كان يقـول
 لـه إن من احلديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفـه بـه، وإن مـن احلـديث حـديثا«

  .)١(»ظلمة كظلمة الليل نعرفه هبا
ّ عقـب صوملا ذكر احلافظ أبو القاسم بن عساكر، خربا عـن طفولـة رسـول اهللا 

 .   )٢(»ُفيه ألفاظ ركيكة، ال تشبه الصواب وهذا حديث غريب جدا،و«: عليه بقوله
وملا ترجم احلافظ الذهبي لإلمام أمحد بن حنبل ذكر بعض القصص التي ال تـصح 

وقد ساق صاحب احللية هنا مـن األخبـار الـسمجة  مـا يـستحيى مـن : ثم قالًسندا،
                                                                                                                         

 . ٢٧٥: تدريب الراوي ص:  السيوطي١)(
 ). ٢/٤٧٩(تاريخ دمشق :  ابن عساكر٢)(



 
 ٧٨ 

 



 وقال عن املحدث حممد بن شـاذان بأنـه روى يف مناقـب عـيل بـن أيب طالـب .)١(ذكره
 ،وقال عن حكاية حضور أمحد بن حنبل بعض املجالس. )٢(أخبارا باطلة سمجة ركيكة

      .)٣(»ن مثل أمحدأستبعد وقوع هذا مو،إهنا منكرة وال تقع عىل قلبي«
وكذا كانت طريقة العالمة  ابن قيم اجلوزية، يف طرق الكشف عـن املوضـوعات، 

 ؟ُ هل يمكن معرفة احلديث املوضوع بضابط من غـري أن ينظـر يف سـنده:فعندما سئل
ّهذا سؤال عظيم القدر، وإنام يعرف ذلك من تضلع يف معرفة السنن الصحيحة، « :قال

َصــارت لــه ملكــةوخلطــت بدمــه وحلمــه، و وذكــر أن مــن عالمــات األحاديــث . »َ
ُ بحيث يمجهـا الـسامع، ويـسمج ،-أي قبحها - ركاكة ألفاظها وسامجتها:املوضوعة

أنثـى مـن ذكـر، وأرض مـن مطـر، : أربع ال تشبع من أربـع«معناها الفطن، كحديث 
ُإن هللا ملكا من حجارة يقال لـه عـامرةو« ،»وعني من نظر، وأذن من خرب عـىل  ينـزل ،ُ

ّمحار من حجارة كل يوم فيسعر األسعار ثم يعرج َُ«)٤(.  
                 وهذا الذي قاله العالمة ابن القيم هو  ما قـرره أئمـة اإلسـالم، فقـد قـال اإلمـام 

ينفـر منـه قلبـه يف  و،احلديث املنكـر يقـشعر لـه جلـد الطالـب للعلـم«: ابن اجلوزي
 أن ممـا يعـرف بـه ،»هــ٦٤٣ت «لـصالح وبني احلـافظ أبـو عمـرو بـن ا. )٥(»الغالب

  .)٦(معانيها واألحاديث املوضوعة ركاكة ألفاظها
                                                                                                                         

 ).١١/٢٥٥(السري :  الذهبي١)(
 ). ١/٤٣٠(ميزان االعتدال:  الذهبي٢)(
 ). ٤٣٠/ ١(املصدر السابق ) ٣(
 ).٨٠، ٧٩، ٣٥(املنار املنيف، ص:  ابن القيم اجلوزية٤)(
 ).٢٧٥(تدريب الراوي ص: يوطي الس٥)(
املنهـل الـروي، : وابـن مجاعـة. )٥٩(مقدمة ابن الصالح يف علـوم احلـديث، ص:  ابن الصالح٦)(

 ).٥٤ (ص



 
 

 
 

٧٩ 

 ً من أن كثـريا،»هـ٦٧٦ت «وكذا قال املحدث الفقيه حمي الدين بن رشف النووي 
 .)١(من املوضوعات أو أكثرها يشهد بوضعها ركاكة لفظها

 أن يكون احلـديث ال ومن أقوال العالمة ابن القيم أيضا فيام يستدل به عىل الوضع
ركاكـة، وأن ُاألنبياء، وأن تكـون عليـه ظلمـة و وال كالم ،ص ُيشبه كالم رسول اهللا

لو كان الرز رجال لكان حليام، ما أكله جـائع إال «كحديث  يكون مما يسخر منه الناس،
من أكل فولة بقرشها أخرج اهللا منه «، و»البطيخربيع أمتي العنب و« ، وحديث»أشبعه
و إن عليـا  ،ّوإن اهللا طهـر قومـا مـن الـذنوب بالـصلعة يف رؤوسـهم«، »ثلهـاالداء بم
    .)٢(»ألوهلم

وامللكة التي تكلم عنها هؤالء، وخاصة ابن القيم، ال تتـأتى ألي إنـسان، بحيـث 
ذاك  وحــدثني قلبـي أن هــذا احلــديث صــحيح،: يـصبح كــل مــن هـب ودب يقــول

إنام يتأتى ذلك ألهـل و. رب غري صحيححتدثني أن هذا اخلإن نفيس : ًويقول أيضا.باطل
ّمتهروا يف و،ّ علـم الروايـات وتـضلعوا فيهـااالختصاص العدول، الـذين تبحـروا يف

معرفة تفاصيلها، ومع ذلك فتبقى أحكامهم نسبية، بمعنى أنـه لـيس كـل مـا يقولونـه 
إنام يغلب عليه الصحيح ويقل فيه اخلطأ، مع العلم أن هؤالء يف  وبالرضورة صحيحا،

قدهم للروايات يستخدمون كل قدراهتم النقدية يف احلديث الواحـد، وال يقتـرصون ن
 . عىل طريق واحد من طرق النقد والتمحيص
امللكة النقدية الذوقية يف نقـد الروايـات،  ووواضح أيضا أن استخدام هؤالء للغة

 .املتونهو منصب أساسا عىل املتون ال األسانيد، مما يدل داللة قاطعة عىل أمهية نقد 

                                                                                                                         

 ). ١/٤٧( رشح النووي عىل صحيح مسلم ١)(
 ).٥٤، ٥٢، ٤٧، ٤٦، ٤٢( املنار املنيف ص٢)(



 
 ٨٠ 

 



 مـن   العجائـب والمجازفـات    و اسـتبعاد الغرائـب   : الحادي عشر 
  الروايات الحديثية والتاريخية

وقد مارسته طائفة من املحدثني واملؤرخني يف نقدهم لكثري من الروايـات، نـذكر  
ال تكتبـوا هـذه «: محـد بـن حنبـل، يقـول فيـهأمنها الشواهد اآلتية، منها قول لإلمـام 

 .)١(»إهنا مناكري، وعامتها عن الضعفاءاألحاديث الغرائب، ف
 مضمونه نصيحة احلافظ اخلطيب البغدادي لطالب علم احلـديث، والشاهد الثاين

ُقال له فيها بأن ال يـذهب وقتـه يف الرتهـات مـن تتبـع األباطيـل، وتطلـب الغرائـب  ُ
  .)٢(واملنكرات

رووا عـن  رواية نقدها املـؤرخ ابـن خلكـان، مفادهـا أن النـاس والشاهد الثالث
 عـىل مـرص، ً أحكاما عجيبة، عندما كـان واليـا»هـ٥٩٧ت«األمري هباء الدين قراقوش

الفاشـوش يف أحكـام قراقـوش، فيـه :  عنوانـهًحتى إن بعض أهل العلم صنف جـزءا
أشياء استبعد ابن خلكان وقوع مثلها من قراقوش، وقال بأن الظـاهر أهنـا موضـوعة، 

ُ أحوال مملكته، ولوال وثوقه بمعرفتـه وكفاءتـه،  عليه يفًألن صالح الدين كان معتمدا
ُ مل يذكر لنا أمثلة من الغرائب التـي رويـت -أي ابن خلكان –ولكنه . )٣(ّما فوضها إليه
 .  ً لكي نطلع عليها،ونحكم عليها نحن أيضا،عن قراقوش

                                                                                                                         

ــه الــسمعاين). ١/٣٩( ابــن عــدي، الكامــل ١)(            ، بــريوت، ١تمالء، طأدب اإلمــالء واإلســ: وعن
 . ٥٨: ،  ص١٩٨١دار الكتب العلمية، 

اجلامع ألخالق الراوي، حققه حممود الطحان، الريـاض، مكتبـة املعـارف، :  اخلطيب البغدادي٢)(
٢/١٥٩(، ١٤٠٣ .( 

 ). ٤/٩٢(، ١٩٦٨وفيات األعيان،حققه إحسان عباس، بريوت، دار الثقافة، : ابن خلكان) ٣(



 
 

 
 

٨١ 

 يتمثل يف انتقادات احلافظ شمس الدين الذهبي ملحدثي عـرصه يف والشاهد الرابع
     .)١(املناكري ومور، كان من بينها كثرة روايتهم للغرائبمجلة أ

 مـضمونه نقـد ابـن قـيم اجلوزيـة، لطائفـة مـن - أي اخلـامس -والشاهد األخري
األحاديث بسبب ما فيها من الغرائب والعجائب واملجازفات البـاردة، التـي ال يـصح 

ي ثـواب ُكـذا ركعـة، أعطـ ومن صىل الـضحى كـذا«أن تصدر عن نبي، منها حديث 
 خلق اهللا له من تلك الكلمـة طـائرا لـه سـبعون ،من قال ال إله إال اهللاو« ،»سبعني نبيا
كذا أعطي يف  ومن فعل كذا«، و» كل لسان سبعون ألف لغة، يستغفرون له،ألف لسان

اجلنة سبعني ألف مدينة، يف كل مدينة سبعون ألف قرص، ويف كل قـرص سـبعون ألـف 
    عند ابن القيم ال خيلو حـال واضـعها مـن أحـد أمـرين، ، هذه املجازفات هي »حوراء

     إما أن يكـون يف غايـة اجلهـل واحلمـق، وإمـا أن يكـون زنـديقا قـصد التنقـيص مـن 
  .)٢( صالرسول 

واستخدام هؤالء النقاد طريقة استبعاد الغرائب والعجائب واملجازفات، يف النقد 
لنظـر يف املتـون واالحتكـام فيهـا إىل والتحقيق، هو طريقة فعالة، تقـوم أساسـا عـىل ا

 . الطبيعة واملنقول واملعقول، وإىل سنن املجتمع
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ). ٦٠٢-٢/٤٣٣( السري : الذهبي١)(
 ).٤٣(املنار املنيف، ص: ابن القيم) ٢(



 
 ٨٢ 

 



   :النقد المتكامل المتعدد الطرق: الثاني عشر
، وهو نموذج رائع للنقد التـارخيي املتعـدد الطـرق، ً واحداً نموذجياًيتضمن مثاال

نقد اخلـرب القائـل بـأن املـاء واملتكامل اجلوانب، مارسه الشيخ تقي الدين بن تيمية، يف 
 فركـب  زاد بمدينة الكوفة، فخاف أهلها من الغرق وفزعوا إىل عيل بـن أيب طالـب

وخرج معه الناس، فنزل عىل شـاطئ الفـرات، ثـم دعـا ورضب  ص بغلة رسول اهللا
ّسلم عليـه كثـري مـن احليتـان، ومل ينطـق  وصفحة املاء بقضيب كان بيده، فغاص املاء

ّأنطق اهللا ما طهره من األسـامك، وأسـكت مـن أنجـسه : ن ذلك فقالُبعضها، فسئل ع
 .)١(وأبعده

ثم نص ابن تيمية عىل أن هذا اخلرب هو من احلكايات املكذوبة، التي يعلم العقـالء 
أهنا من املكذوبات، ثم نقدها وردها من عدة وجوه، أوهلا أهنا حكاية لـيس هلـا إسـناد 

وهتا، وإال فإن ذكر الروايات بال إسناد هـو فعـل ثب ويمكن الرجوع إليه ملعرفة صحتها
 . )٢(يقدر عليه كل إنسان، وال يعجز عنه أحد

وثالثها هـو أن هـذه .  مل تكن عند عيل بن أيب طالبصوثانيها هو أن بغلة النبي 
ومثل هذه احلكاية لـو حـدثت فعـال . احلكاية ليس هلا ذكر يف الكتب املعتمدة املعروفة

ورابعهـا هـو أن الـسمك يف الـرشيعة . هلمم والـدواعي عـىل نقلهـالكانت مما تتوافر ا
اإلسالمية كله مباح بالنص وبإمجاع الصحابة بمن فيهم عـيل، والفقهـاء مـن بعـدهم، 

وآخرها هو أن نطـق الـسمك خمـالف . فكيف تزعم تلك الرواية أن اهللا تعاىل أنجسه؟
 . )٣(للعادة، وغري مقدور له

                                                                                                                         

 ). ١٩٦-٤/١٩٥(منهاج السنة :  ابن تيمية١)(
 ). ٤/١٩٥( املصدر السابق ٢)(
 ). ١٩٦-٤/١٩٥( املصدر السابق ٣)(
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 واحتكم فيهـا إىل ، تيمية نقد تلك الرواية إسنادا ومتناويتبني من هذا النقد أن ابن
 وبمعنى آخـر ، وبعض سنن الطبيعة واملجتمع،الثابت من التاريخ، وإىل النقل والعقل

أنه طبق عليها قانون املطابقة بمعناه الواسع، ونقده هذا هو بحق نقـد صـحيح عميـق 
 الـشامل لطـرق النقـد رائع، يدل عىل قدرات صاحبه يف النقـد والتحقيـق، والتـصور

 .التارخيي وممارسته
 مفـاده أن القـرآن الكـريم قـد ،وقبل إهناء هذا الفصل أشري هنا إىل أمر هـام جـدا

 قبـل أن يبـدأ املـسلمون يف الكتابـة التارخييـة ،ّأصل منهج النقد التارخيي إسنادا ومتنـا
  M4  3     2  1  0  /  5  :تدوينا وتقعيدا وحتقيقا، من ذلـك قولـه تعـاىل

6L)ثم دعـت إىل التثبـت ،وصفته بأنه فاسق و،قد جرحت الراوي ومل تعدله  )١ 
 دون حتديد للوسائل لتبقى مطلقة يـستخدم فيهـا اإلنـسان كـل مـا »فتبينوا«من اخلرب 

                      ]  \ M: ومنهـا أيـضا قولـه تعـاىل. يساعده عىل التأكد من صـحة اخلـرب

  c  b  a  `     _  ^  ]g  f  e  dh  k  j     i  
y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  lz  |  {  

 �  ~    }L)رد عــىل دعــوى أهــل الكتــاب بمنطــق - ســبحانه وتعــاىل- فــاهللا)٢ ّ
، ومـا أنزلـت تـوراة اليهـود، ً أو نـرصانياً هيوديا؛كيف يكون إبراهيم: التاريخ ومؤداه

اسـتخدمت ديدة؟ وهذا دليل عقـيل تـارخيي، وإنجيل النصارى، إال من بعده بقرون م
 إىل -جـل  و عـز-ثـم نـبههم اهللا.  بني الدعوى واحلقيقة التارخييـةفيه املطابقة الزمانية

 ثـم أنكـر علـيهم »أفـال تعقلـون«رضورة توظيف العقل يف مثل هذه القـضايا بقولـه 
دعوى بـل ال بـد فيتبني من ذلك أن اخلرب ال يقبل بمجرد ال. املحاجة فيام ال علم هلم به                                                                                                                          

 .»٦« سورة احلجرات اآلية ١)(
 ).٦٥-٦٤« سورة آل عمران اآلية )٢(
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دعوى بل ال بد مـن التأكـد مـن فيتبني من ذلك أن اخلرب ال يقبل بمجرد ال. علم هلم به
طريقة القرآن الكريم يمكن تخدام خمتلف الوسائل املتاحة، وصدقه إذا شككنا فيه باس

تعميمها وتطبيقها عىل العديد من الروايات احلديثية والتارخيية، وهـو يف ذلـك يعطـي 
 . ًاملثال، ويرتك للعقل البرشي جمال اإلبداع مفتوحا

ضل علامء األمة من حمـدثني ومـؤرخني ومفـرسين يف  هلذا الفصل يظهر فًتاماخو
 وقـد ًمنهج النقد التارخيي املحكم واملنصف لتجلية األحداث صحة وبطالنـا استعامل

 .ًرضبنا عىل ذلك أمثلة كثرية جدا
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  الفصل الثاني

  
  مدرسة الكذابين 

  في رواية التاريخ اإلسالمي
   وتدوينه
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  مدرسة الكذابين في رواية التاريخ اإلسالمي وتدوينه
ُخصـصت هــذا الفــصل لدراسـة ظــاهرة الكــذابني ودورهـم يف روايــة التــاريخ 
ًاإلسالمي وتدوينه، ألهنم شّكلوا خالل القرون الثالثـة اهلجريـة األوىل، تيـارا فكريـا  ً

ًاجتامعيا طائفيا جارفا، ختصص يف اختالق األكاذيب عىل رسـ ً  وصـحابته صول اهللا ً
 .الكرام، ومن جاء بعدهم

وذلك أن هؤالء الكذابني قد كونوا مدرسة، هلا رجاهلـا ومنهاجهـا، وموضـوعها 
ًركزت أساسا عىل القرون الثالثة اهلجريـة األوىل، ووخصائصها، وآثارها ومصنفاهتا،  ّ

ًا من العلـوم ألن معظم الكذابني املعنيني بالدراسة قد عاشوا يف تلك الفرتة، وألن كثري
ًالرشعية واألدبية قد دونت فيها أيضا ّ ًلكنني مع ذلك كثريا ما ذكرت كـذابني عاشـوا . َ

 ًاصـداق ،يف القرن الرابع اهلجري وما بعـده، عـىل امتـداد أمـصار املـرشق اإلسـالمي
 .فضحها ومقاومتها والتحذير منها، وتطهري تارخينا من سمومها ومفرتياهتا

 



 
 ٨٨ 

 



  المبحث األول
  األخبار التاريخية و الكذب في األحاديث النبويةمظاهر

  

  : في األحاديث النبوية:أوًال
األخبار التارخييـة،  من رواة األحاديث النبوية وطائفةانترشت ظاهرة الكذب بني 

 انتــشارا كبــريا خــالل القــرون الثالثــة اهلجريــة األوىل، بــسبب اخلالفــات الــسياسية
ية، دون ّخفت حدهتا بعد تدوين العلـوم الـرشعاملذهبية التي عصفت باملسلمني، ثم و

استمرت بعد ذلـك قرونـا أخـرى، عـىل أيـدي كـذابني حمرتفـني ورثـوا أن تتوقف، و
 . صأسالفهم يف الكذب عىل رسول اهللا 

 :و قد جتىل ذلك يف أوجه كثرية منها
 

  : الوجه األول-١
وعة،  املعروفة باألحاديـث املوضـوهي صل اختالق األحاديث ونسبتها للرسو

 بن يـونس الكـديمي حممدهذا النوع قد انترش كثريا بني الكذابني، فروي أن الكذاب و
متـيم  أمحد اجلويباري، وابـنّوأن الكذابني . )١(البرصي، قد وضع أكثر من ألف حديث

غريه هو الذي دفع احلـافظ شـعبة ذلك و. )٢( قد وضعا قرابة مائة ألف حديثالسعدي
ُما أعلم أحدا فـتش احلـديث كتفتيـيش، وقفـت «: قول إىل ال» هـ١٦٠ت«بن احلجاج  ّ

 .)٣(»عىل ثالثة أرباعه كذب

                                                                                                                         

 بريوت، دار الكتب العلميـة، ١و ميزان االعتدال، ط .)٦١٩( ص٢تذكرة احلفاظ، ج :  الذهبي)١(
 ).٣٧٨( ص٦، ج ١٩٩٥

 ).٥٢٣( ص١١، ج ١٤١٣ بريوت، مؤسسة الرسالة، ٩ّسري أعالم النبالء، ط:  الذهبي)٢(
 ).٢٢٦( ص٧ املصدر السابق، ج )٣(
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ً رجال، كذبوا عـىل »٣٥٠«وقد مجعت طائفة كبرية من الكذابني، زاد عددهم  عن 
 : ونسبوا له أحاديث مل يقلها، ومن هؤالءصرسول اهللا 

 : وهب بن مرحب بن كبري، القايض أبو البخرتي القريش املدين-١
 .)١(يضع احلديث: وقال مرة. كذاب خبيث: عنه حييى بن معنيقال 

 .)٢(ًكان كذابا يضع احلديث: وقال اإلمام أمحد
 .)٣(سكتوا عنه، كان وكيع يرميه بالكذب: وقال البخاري

َّمن زوق بيته وزخـرف مـسجده مل يمـت مـن : ومن األحاديث التي وضعها قوله
 .)٤(الدنيا أو تصيبه قارعة نوح

 :بن احلسني بن بندار بن املثنى، أبو سعد الواعظ األسرتاباذيإسامعيل  -٢
 .)٥(ًمل يكن موثوقا به يف الرواية: قال عنه اخلطيب البغدادي

 .)٦(مزقوا حديثه بني يديه ببيت املقدس: وقال ابن طاهر
أنا مدينـة العلـم : وملا كان إسامعيل يعظ بدمشق، قام إليه رجل فسأله عن حديث

 .وعيل باهبا

                                                                                                                         

 ).٣/١٧٥،١٨٣)  (رواية الدوري(تاريخ حييى بن معني ) ١(
 ).٧/٦٣(الكامل البن عدي : انظر) ٢(
 ).٨/١٦٩: (التاريخ الكبري) ٣(
وقـال الـذهبي بعـد أن رسد عـدة ) ٤/٣٥٤(، وميـزان االعتـدال )٧/٦٦(الكامل البن عدي ) ٤(

) ١/٤٠١(ًوهذه أحاديث مكذوبة، وذكره أيضا ابـن اجلـوزي يف العلـل املتناهيـة : أحاديث له
 .أبو البخرتي كان من أكذب الناس: وقال بعده

 ).٦/٣١٥(تاريخ بغداد ) ٥(
 ).١/٢٣٩(ميزان االعتدال ) ٦(



 
 ٩٠ 

 



أنا مدينـة العلـم وأبـو بكـر أساسـها وعمـر : هذا خمترص وإنام هو: ب بقولهفأجا
 .)١(فسألوه أن خيرج هلم إسناده فوعدهم به. ٌّحيطاهنا وعثامن سقفها وعيل باهبا

 : حييى بن حممد ابن أخي حرملة التجيبي-٣
، واهتمه الدارقطني فقـال )٢(َّترجم له ابن عدي يف الكامل وضعفه بعد أن سمع منه

كان يضع احلديث عىل حرملة، وأورد له عـن عمـه، عـن : « محه اهللا يف غرائب مالكر
مررت ليلـة أرسى يب بالكوفـة، : ابن وهب عن مالك لعله عن نافع عن ابن عمر رفعه

 .)٣(»هذا موضوع كذب:ثم قال. ودخلت مسجدها وصليت فيه أربع ركعات
ي صىل هللا عليه وسلم، وهذا كذب واضح ألن الكوفة مل تكن موجودة يف زمن النب

وأما متصريها وأوليته فكانت يف أيام عمر : )٤(وإنام أنشأت فيام بعد، قال ياقوت احلموي
، وقـال قـوم إهنـا ١٧ يف السنة التي مرصت فيـه البـرصة وهـي سـنة ،بن اخلطاب ا

 . هـ١٨ وقيل سنة ١٩مرصت بعد البرصة بعامني يف سنة 
 .ر ووضعه للحديث عىل عمه حرملةفتبني هبذا كذب حييى بن حممد املذكو

كأمحد بـن حممـد بـن وكان هناك من الكذابني صنف أكثروا من الوضع والكذب 
وقـد بـني حالـه أئمـة . )٥(، لعله قد وضع أكثر من ثالثـة آالف حـديثالفضل القييس

 .)٦(اإلسالم وحذروا منه

                                                                                                                         

 ).٢/١٥٢(لسان امليزان ) ١(
 ).٧/٢٥٦(الكامل ) ٢(
 ).٨/٤٧٤(لسان امليزان : انظر) ٣(
 )٤/٤٩١(معجم البلدان ) ٤(
 .البن حبان) ١/١٥٥(املجروحني : انظر) ٥(
 .لسبط ابن العجمي) ٥٥(، الكشف احلثيث )١/١٤٨(امليزان : انظر) ٦(
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 كـان :)١(، قال عنه ابن حبـانوأمحد بن حممد بن عمرو بن فضالة، أبو برش املروزي
ممن يضع املتون لآلثار ويقلب األسانيد لألخبار حتى غلب قلبه أخبار الثقات وروايته 
عن األثبات بالطامات عىل مستقيم حديثه فاستحق الرتك، ولعله قد قلب عىل الثقـات 

 .أكثر من عرشة آالف حديث
اتـه مل يكن بثقة وله من النسخ املوضـوعة يشء كثـري، ورواي: )٢(وقال عنه اخلطيب
 .منترشة عند اخلراسانني

 .)٣(ورماه بالوضع احلافظ الدارقطني
 

  : الوجه الثاني-٢
، مـن معـارصهيم ادعاء بعض الكذابني السامع من أقوام مل يلحقوا هبم ومل يكونـوا

 :ومن اشتهر هبذا الصنيع
 : حممد بن عبدة بن حرب العباداين، أبو عبيد اهللا القايض-١

 كتبـت عنـه ،دث من كتب النـاس عـن قـوم مل يـرهمكان حي: )٤(قال عنه ابن عدي
كتبت عن بكر بـن : ببغداد واملوصل، وأخربين إبراهيم بن حممد بن عيسى عنه أنه قال

 .عيسى الراسبي
إىل ... َّوبكر هذا حدث عنه أمحد بن حنبل ومات سنة أربع ومئتني: قال ابن عدي

ولـد سـنة : ه كان يقـولوقوله كتبت عن بكر بن عيسى كذب عظيم، وذاك أن: أن قال

                                                                                                                         

 ).١/١٥٦: (املجروحني) ١(
 ).٥/٧٣(تاريخ بغداد ) ٢(
 ).٦٠رقم(الضعفاء واملرتوكني ) ٣(
 ).٦/٣٠١(الكامل ) ٤(



 
 ٩٢ 

 



ٌثامين عرشة وبْكر مات سنة أربع ومئتني  فكيف يكتب عنـه؟ والـضعف عـىل حديثـه ،َ
 .ِّبني

 كان أبـو عبيـد اهللا :)١(وأخرج اخلطيب عن أيب عيل حامد بني حممد اهلروي أنه قال
ًالقايض ببغداد منرصفا من قضاء مرص، وكان بمرص يعرف بأيب عبيد بن حربويه، كان 

ُدث عن أيب األشعث وعمر بن شبة وطبقتهام، ثم ارتقى إىل بندار وأيب موسـى، ًأوال حي َّ
َّفلام كان بعد انرصافه من مرص إىل العراق حدث عـن إبـراهيم بـن احلجـاج . وطبقتهام

وكان إبراهيم بن حممد بن محـزة األصـفهاين . الشامي، وأبى الربيع الزهراين، وطبقتهام
عزمـت أن أحـدث : يا أبا عيل، إن أبا عبيد اهللا قال يل: ًاخيتص به، فقال يل إبراهيم يوم

 )٢(َفأنا نرحم! اهللا اهللا: فقلت: قال ابن محزة. َّعن أيب الوليد الطياليس، واحلويص ومسدد
 هـ.أهيا القايض

ًكان يظهر جزءا مـن : ال يشء، آية، سمعت السبيعي يقول: )٣(وقال الدارقطني عنه
َّخذ كتب الناس وحدث هبا، ومل يكـن لـه سـامع، ثـم سامعه وحيدث به، ثم بعد ذلك أ

 .انكشف أمره

                                                                                                                         

 ).الغرب.  ط-٣/٦٦٠(تاريخ بغداد ) ١(
، والـذي يف لـسان )نـرحم(وضم النون وفتح احلاء املهملة من ) فأنا(كذا يف التاريخ بفتح مهزة ) ٢(

فـتح اجلـيم املعجمـة، وعـىل كـال بـضم النـون و) ُكنا نـرجم(، )أبوغدة.  ط-٧/٣٢٧(امليزان 
ُالضبطني حيصل املقصود من اإلنكار والتوبيخ، فـاألول مـن اسـتبعاد أن يرمحـوا مـن قـومهم، 

وجيدر التنبيه عـىل أن اخلطيـب وإن كـان قـد أخـرج . والثاين من حصول الرجم من قومهم هلم
منـاء األتقيـاء القصة، لكنه نفى مبارشة أن تكون صادرة من ابـن حربويـه، ألنـه كـان أحـد األ
 بـن عبـدة، عبد اهللا الصاحلني ومل يرو عن املذكورين يف القصة، وإنام صاحب هذه القصة هو أبو

 .وهو املقصود يف كتابنا هذا
 ).٤٤رقم٩٧ص(سؤاالت محزة السهمي له ) ٣(



 
 

 
 

٩٣ 

ِّ، وهو ممن كذب، فقد قال عنه اإلمـام أمحـد عبد املنعم بن إدريس اليامين-٢ كـان : ُ
ذاهـب احلـديث، وقـال عنـه : )٢(وقـال عنـه البخـاري. )١(يكذب عىل وهب بـن منبـه

واهـي احلـديث، ولـد : )٤( فقـالَّوبني حاله أبو زرعة ملا سئل عنه.  ليس بثقة:)٣(النسائي
 .بعد موت أبيه وحدث عن أبيه

كان يشرتي كتب السرية فريوهيا، وما سمعها : )٥(وقال عنه زكريا بن حييى الساجي
 .من أبيه وال بعضها

حيدث عـن ثابـت : )٦(وقد قال ابن عدي عنه :احلامين  أمحد بن حممد بن الصلت-٣
ًن قدماء الشيوخ قوما قد ماتوا قبل أن يولـد الزاهد وعبد الصمد بن النعامن وغريمها م

بدهر، ما رأيت يف الكذابني أقل حياء منه وكان ينزل عند أصحاب الكتب حيمـل مـن 
ًعندهم رزما فيحدث بام فيها وباسم من كتب الكتاب باسـمه، فيحـدث عـن الرجـل 
 .الذي اسمه يف الكتاب وال يبايل ذلك الرجل متى مات ولعله قد مات قبل أن يولد

 
 
 

                                                                                                                         

 ).١/١٠٣(بحر الدم) ١(
 ).٦/١٣٨(التاريخ الكبري ) ٢(
 ).٢١٠( واملرتوكني الضعفاء) ٣(
 ).٢/٢٦٠(الربذعي سؤاالت ) ٤(
 ).١١/٣٣٠(تاريخ بغداد ) ٥(
 ).١/١٩٩(الكامل) ٦(



 
 ٩٤ 

 



 علمـت أنـه يـضع احلـديث ورأيتـه يـروي عـن أيب عبيـد :)١(وقال عنه ابن حيان
 .وإسامعيل بن أيب أويس وعن مسدد وما أحسبه رآهم

 

  : الوجه الثالث-٣
الترصف يف األسـانيد عـن طريـق من طرق افرتاء الكذابني يف احلديث النبوي هو 

ابني، من هؤالء عـىل سـبيل ، وقد مورست هذه الطريقة من عدة كذعىل املتون تركيبها
 -:املثال
 : أمحد بن أيب عمران اجلرجاين-١

 .كان يضع احلديث ويركب األسانيد عىل املتون: )٢(ذكره احلاكم فقال

                                                                                                                         

 ).١/١٥٣(املجروحني ) ١(
ٌوممن رمي هبذا الصنيع أيضا كل من: فائدة ً: 

، )١/٢٤١(انظـر املجـروحني البـن حبـان . احلسن بن عيل بن زكريـا، أبـو سـعيد العـدوي -
                ).٢٥٤رقم(للدارقطني  سؤاالت محزة

 ).١٤/٩٩(انظر تاريخ بغداد . حلسني املقديسالحق بن ا -
رقـم (انظر سؤاالت السلمي للدارقطني .  بن حممد بن إبراهيم، أبو القاسم بن الثالجعبد اهللا -

 ).١٠/١٣٧(، تاريخ بغداد )٤٤٨
، الضعفاء )٦/١٣٣(انظر اجلرح والتعديل . عمر بن موسى بن وجيه امليثمي الوجيه احلميص -

 ).٣/١٩١(للعقييل 
 ).٥/٤٦٦(تاريخ بغداد : انظر. اهللا أبو املفضل الشيباين الكويف حممد بن عبد -
 ).٣/٣٠٣(تاريخ بغداد : انظر.  القايضعبد اهللاحممد بن مهاجر، أبو  -
ــضل األصــبهاين - ــبالء : انظــر. إبــراهيم بــن الف ــزان ) ١٩/٦٢٩(ســري أعــالم الن ــسان املي ل
 ). أبوغدة-١/٣٣٢(

 ). أبوغدة-١/٥٦١(لسان امليزان : انظر) ٢(



 
 

 
 

٩٥ 

وكان كتب الكثري من املسانيد والسنن والسري والتواريخ، وكان قد مجع الـشيوخ «
رائـب عـن شـيوخ واألبواب والطرق، وكان له فهم ودراية، روى أحاديث منـاكري غ

 .)١(»جماهيل مل يتابعه عليها أحد فأنكروا عليه وكذبوه
 : أمحد بن سعيد بن فرضخ اإلمخيمي املرصي-٢

أحاديث يف ثـواب املجاهـدين واملـرابطني والـشهداء، «ذكر الدارقطني أنه وضع 
 ،موضوعة كلها وكذب ال حتل روايتها، واحلمل فيها عىل ابن فرضـخ فهـو املـتهم هبـا

 .)٢(»ن يركب األسانيد ويضع عليها أحاديثفإنه كا
 . عبد الرمحن بن حممد بن علوية األهبري، أبو بكر القايض-٣
كلهـا موضـوعة :  وقـال احلـاكم عـن أحاديثـه،كان يركب األسانيد عىل املتـون«

 .)٣(»واحلمل فيها عن األهبري
  سليامن بن داود الشاذكوين-٤

مـر بنـا : قال يل أبو زرعة الرازي: )٤(كان يضع احلديث يف احلال، قال صالح جزرة
فذهبنا إليه، فام زال يـذاكره حتـى عجـز : قال. ًإىل سليامن الشاذكوين يوما حتى نذاكره

ًالشاذكوين عن حفظه، فلام أعياه األمر ألقى عليه حديثا من حديث الرازيني فلم يعرفه 
ذا حديث خمرجـه أال حتفظ حديث بلدك؟ ه! ياسبحان اهللا: فقال الشاذكوين. أبوزرعة

من عندكم وال حتفظه، وأبو زرعة ساكت والشاذكوين خيجله ويري من حرض أنـه  قـد 
ال أدري مـن أيـن جـاء : فلام خرجا رأيت أبازرعة قد اغتم ويقـول. عجز عن اجلواب

                                                                                                                         

 ).١١٣رقم(سؤاالت محزة ) ١(
 ). أبوغدة-١/٤٧٢(لسان امليزان : انظر) ٢(
 ).١/٧٨(األنساب للسمعاين : وانظر)  أبوغدة-٥/١٢٦(لسان امليزان : انظر) ٣(
 ). ٣٨/٢٦(تاريخ دمشق  )٤(



 
 ٩٦ 

 



. إنه وضعه يف الوقت كي ال يمكنـك أن جتيـب عنـه فتخجـل: هبذا احلديث، فقلت له
 .فرسي عنه. عمن: قلت! هكذا؟: فقال أبوزرعة

َّوكذا ادعى عىل عبدالرزاق الصنعاين أنه حدثه بأحاديث فكذبه عبدالرزاق ورمـى  َّ
 .)١(بكتابه

 

  : الوجه الرابع-٤
 : ، وممن فعل ذلك)٢(من طرق الكذب التي يامرسها بعض الوضاعني رسقة احلديث

 : صالح بن أمحد بن أيب مقاتل، أبو احلسني القرياطي-١
يرسق احلديث يقلبه، ولعله قد قلب أكثـر مـن عـرشة آالف : )٣( قال عنه ابن حبان

: )٤(وقال عنه ابن عـدي. ال جيوز االحتجاج به.حديث فيام خرج من الشيوخ واألبواب
يرسق األحاديث ويلزق أحاديث تعرف بقوم مل يرهم عىل قوم آخرين مل يكن عنـدهم 

ِّوهو بـني : إىل أن قال.. وقد رآهم، ويرفع املوقوف ويوصل املرسل ويزيد يف األسانيد
ًاألمر جدا، جترسه عىل رفع أحاديـث موقوفـة وعـىل وصـل أحاديـث مرسـلة وعـىل 

 .أحاديث يرسقها من قوم حتى ال يفوته يشء

                                                                                                                         

  ).٩/٤٦(تاريخ بغداد ) ١(
: انظـر. نتحل مـا رواه أو كتبـه غـريهأن يدعي املحدث سامع ما مل يسمع، أو أن ي:رسقة احلديث) ٢(

القـادر   بـن عبـدعبـد اهللاموفـق بـن . د. البيـان والتعريـف بـرسقة احلـديث النبـوي الـرشيف
 . دار التوحيد للنرش. ط).٤٦ص(

 ).١/٣٧٣(املجروحني ) ٣(
 ).٤/٧٣(الكامل ) ٤(



 
 

 
 

٩٧ 

 اهتمه بالرسقة اخلطيـب البغـدادي، فقـال : حممد بن عبد بن عامر السمرقندي-٢
والصواب عن مالك من قوله، قـد رسقـه حممـد بـن : )١(ًبعد أن روى حديثا من طريقه

 .عبد بن عامر من ابن أيب رومان فرواه كام ذكرنا
 حممـد  وقد رسق متنه، ويف إسناده غري واحد من املجهولني:)٢(وقال يف حديث آخر

 . بن عبد ووضع اإلسناد الذي قدمناها
 يـتهم بالكـذب وكأنـه كـان يـرسق األحاديـث :)٣(وقال عنه أبو سـعد اإلدريـيس

 .واإلفرادات حيدث هبا، ويتابع الضعفاء والكذابني يف رواياهتم عن الثقات باألباطيل
 : جعفر بن عبد الواحد اهلاشمي-٣

ويـرسق احلـديث، وقـال يف ختـام منكر احلـديث عـن الثقـات : )٤( قال ابن عدي
الواحد كلها بواطيل وبعـضها  وهذه األحاديث التي ذكرهتا عن جعفر بن عبد: ترمجته

وقد رماه بالكذب ووضع احلـديث . وله غري هذه األحاديث من املناكري،رسقه من قوم
 .إىل غري ذلك من األمثلة .)٥(الدارقطني وغريه من األئمة

 أن رووا أحاديث منكرة املتون ص حديث النبي وكان من نتائج كذب هؤالء  يف
 يف الفـصاحة والبيـان، وعـن صعجيبة املعاين، بعيدة كل البعد عن أسـلوب النبـي 

                                                                                                                         

 ).دار الغرب.  ط٦٧٥ و٣/٦٧٣(تاريخ بغداد ) ١(
   ).دار الغرب.  ط٦٧٥ و٣/٦٧٣(تاريخ بغداد  )٢(
كان ):  ط أبو غدة– ٧/٣٢٥(ويف لسان امليزان ). دار الغرب.  ط٦٧٥ و٣/٦٧٣(تاريخ بغداد  )٣(

 .يرسق احلديث
 ).٢/١٥٤(الكامل  )٤(
، وامليـزان للـذهبي )٢/٥٧٠(سؤاالت الربذعي أليب زرعة : ، وانظر)٢٣٢رقم(سؤاالت محزة  )٥(

)١/٤١٢.( 
 



 
 ٩٨ 

 



مقاصد الرشيعة اإلسالمية، بل كانت هذه األلفاظ الركيكة من طرق إثبات وضع هذه 
 .)١(األحاديث

           احلسن بن عـيل أبو سعيدومن أمثلة هذه الغرائب املضحكة احلديث الذي وضعه 
عليكم بالوجوه املالح واحلدق الـسود فـإن اهللا يـستحي أن «:  وهوبن زكريا العدويا

ًيعذب وجها مليحا بالنار ً ُ«. 
  احلسن بـن عـيل بـن زكريـا :  سمعت أبا حممد البرصي يقول:)٢(قال محزة السهمي
 مـا مل ص  يقـول عـىل رسـول اهللا،صكذاب عىل رسول اهللا . ...أبو سعيد العدوي
ًومما حدث به الجزاه اهللا خريا، ثم ذكر احلديث السابق: يقل، إىل أن قال عنه َّ. 

 أنـه قـال صى رسـول اهللا ـ علـن هاشـم السمـسارـى بــحييوكذلك ما وضعه 
 .»ِّال تأكيل الطني فإنه يعظم البطن ويصفر اللون ويذهب هباء الوجه« :)٣(للعائشة 

                                                                                                                         

، فـتح املغيـث  )٨٠(  مقدمـة ابـن الـصالح : وضـوع يفانظر بعـض طـرق معرفـة احلـديث امل )١(
 )١/٢٦٨.(    

 .البن اجلوزي) ١/١٦١(وانظر املوضوعات ). ٢٨٤رقم (سؤاالته  )٢(
 ).٤/٤١٢(ميزان االعتدال ). ٧/٢٥٢(الكامل البن عدي  )٣(



 
 

 
 

٩٩ 

  :ار التاريخيةمظاهر الكذب في األخب: ثانيًا
 شً، بل كذبوا أيضا عـىل الـصحابة صمل يقترص الكذب والوضع عىل سنة النبي 

 صوالتابعني ومن جاء بعدهم، فكثري من الكذابني مجع بني الكذب عـىل رسـول اهللا 
 :شوعىل غريه، وممن اشتغل بالكذب عىل الصحابة 

 :مرييالسيد احل:  املشهور بـ، إسامعيل بن حممد بن يزيد بن ربيعة-١
ًكان شاعرا مفلقا  .، لكنه كان ينتقص السلف)٢(، نظمه يف الذروة)١(ً
          ويمدح أمري املؤمنني عيل،كان غاليا يسب السلف يف شعره: )٣(قال عنه الدارقطني

 .بن أيب طالبا
ً كان شاعرا جميدا:)٤(وقال عنه ابن اجلوزي  ، لكنه أفرط يف سـب بعـض الـصحابة،ً
 .صهللا وقذف أزواج رسول ا

َّوقد نقل عنه عند موته ما ينبئ بسوء خامتته، فقد قال احلافظ ابن حجر بعـد أن رد 
قـال : وأصح من هذا ما قرأت بخط الـصفدي قـال: )٥(قصة خمتلقة تظهر حسن خامتته
: جاءنا رجـل فقـال: حدثني جار السيد احلمريي قال: أبو رحيانة وكان من أهل الورع

ًإن هذا وإن كان خملطا فه ِّو من أهل التوحيد وجاركم، فادخلوا لقنوه، وكان يف املـوت ِّ ُ
 :َّإله إال اهللا، فاسود وجهه وفتح عينيه وقال لنا  قل ال:ففعلنا، فقلنا له وهو جيود بنفسه

 . ومات من ساعته»وحيل بينهم وبني ما يشتهون«
                                                                                                                         

 ). ط أبوغدة٢/١٧٢(لسان امليزان  )١(
 ).٨/٤٦(سري أعالم النبالء  )٢(
 ).٣/١٣٠٩(ف املؤتلف واملختل )٣(
 ).٣/١٣٠٩(املنتظم البن اجلوزي  )٤(
للـصفدي بتـرصف ) ٩/٢٠٢(واخلـرب يف الـوايف بالوفيـات )  ط أبوغدة٢/١٧٤(لسان امليزان  )٥(

  .يسري



 
 ١٠٠ 

 



 ميناء بن أيب ميناء القريش الزهري اخلراز -٢
 منـاكري، صاحلديث روى أحاديث يف أصحاب النبي منكر : )١(قال عنه أبو حاتم

 . كان يكذب،ال يعبأ بحديثه
ْ من ميناء أبعده اهللا:ليس بثقة وربام قال: )٢(وقال عنه ابن معني َ. 
 .صحتى يتكلم يف أصحاب رسول اهللا . .ءومن مينا: )٣(وعند ابن عدي عنه

 الطعـن يف ً كان يضع أخبـارا يف أبو مريم، عبد الغفار بن قاسم بن قيس-٣
 .شبعض الصحابة 

 .ليس بثقة كان حيدث بباليا يف عثامن : )٤(قال عنه أمحد بن حنبل
كان ممن يروي املثالب يف عثامن بن عفان، ويرشب اخلمر حتـى : )٥(وقال ابن حبان

 . ومع ذلك يقلب األخبار، ال جيوز االحتجاج به،يسكر
  

يـت، ومـن   وقد كان بعض هؤالء متخصـصًا فـي الكـذب علـى أهـل الب             
  : أمثلة هؤالء

 :عبد الغفار بن عمرو الفقيمي -١
ًمـتهم إذا روى شـيئا مـن الفـضائل، وكـان : )٦(قال عنه ابن عدي يف ختام ترمجتـه

 .السلف يتهمونه بأنه يضع يف فضائل أهل البيت ويف مثالب غريهم

                                                                                                                         

 ).٨/٣٩٥(اجلرح والتعديل  )١(
 .رواية الدوري) ٣/٨٠(تاريخ حييى بن معني  )٢(
 ).٦/٤٥٩(الكامل  )٣(
 ).٦/٥٣(اجلرح والتعديل  )٤(
  ).٢/١٤٣(املجروحني  )٥(
 ).٥/١٤٦(الكامل  )٦(



 
 

 
 

١٠١ 

  : ومن أشدهم كذبًا على أهل البيت
ً مغاليـا يف تعظـيم أهـل )١(ن رجل سوء، فقد كااملغرية بن سعيد البجيل الكويف  -٢

عيل بـن أيب طالـب، : إن اهللا يأمر بالعدل: )٢(البيت، وكان يقول يف تفسري قول اهللا تعاىل
كـان : احلسن واحلسني، وينهى عن الفحـشاء: ، وإيتاء ذي القربى:فاطمة: واإلحسان

 .عمر بن اخلطاب: بكر من أفحش الناس واملنكر أبو
أتاين املغرية بن سـعيد : )٣( األنبياء، قال األعمش رمحه اهللا عىلًوكان يفضل عليا 

 . فجلس بني يدي، فذكر عليا وذكر األنبياء ففضله عليهم
 . كان يستطيع أن خيلقًبل وادعى بأن عليا 

 .ً والذي نفيس بيده لو شاء ألحيا عادا وثمود:)٤(وكان يقول
ريء اهللا ورسوله من املغـرية بـن  ب:)٥( فقال أبو جعفر،وقد تربأ منه أئمة أهل البيت

 .سعيد وبيان بن سمعان فإهنام كذبا علينا أهل البيت
 قـال وكان مع فجوره وكذبه عىل أهل البيت، ينـتقص الـشيخني أبـا بكـر وعمـر

 .أول من سمعته ينتقص أبا بكر وعمر املغرية املصلوب: )٦(األعمش
 .قتل عىل ادعاء النبوة: )٧(ثم وصل به األمر أن ادعى النبوة فقتلوه، قال اجلوزجاين

                                                                                                                         

 .رواية الدوري)  ٣/٥١٦(  عني تاريخ حييى بن م )١(
 ).٦/٣٥٢(الكامل  )٢(
 ).٦/٣٥٣(الكامل  )٣(
 ).٦/٣٥٢(الكامل  )٤(
 ).٥٤/٢٨٨(تاريخ دمشق  )٥(
 ).٤/١٦١(ميزان االعتدال  )٦(
 ).٢٦رقم (أحوال الرجال  )٧(



 
 ١٠٢ 

 



واملغرية بن سعيد هذا مل يكن بالكوفة ألعـن : )١(وقال عنه ابن عدي يف ختام ترمجته
ًمنه فيام يروى عنه من التزوير عىل عيل بن أيب طالـب وعـىل أهـل البيـت، وهـو دائـام 

 .ًيكذب عليهم، وال أعرف له من األحاديث مسندا
حممـد  كان يميل عليه الوحي، فقـد افـرتى ؛ربيل أن جومما ادعاه الغالة يف عيل 

 فلـام دخـل ،صكان جربيل يميل الوحي عـىل النبـي : ذلك فقالالسائب الكلبي  بنا
 .)٢( اخلالء جعل يميل عىل عيلصالنبي 

إن : ًوحممد بن السائب هذا كان سبئيا من أصحاب عبد اهللا بن سبأ، الذين يقولون
ً قبل قيام الساعة فيملؤها عدال كام ملئت جـورا، وإن ًعليا مل يمت وإنه راجع إىل الدنيا ً

 .)٣(أمري املؤمنني فيها: رأوا سحابة قالوا
ِّجلـس إلينـا أبـوجزي : الرمحن بن مهدي أنه قـال  بسنده إىل عبد)٤(وأخرج العقييل َُ

فحـدثت بـذلك يزيـد : أشهد أن الكلبي كافر قال: عىل باب أيب عمرو بن العالء فقال
كـان : سمعته يقول: فام زعم؟ قال: قال. أشهد أنه كافر:  سمعته يقولبن زريع، فقالا

 حلاجـة وجلـس ص جاء يوحي إىل النبي صىل اهللا عليه والسالم فقام النبـي ؛جربيل
 .فأوحى إىل عيل. ُّعيل

أنـا : أنا مل أسمعه يقول هذا ولكني رأيته يرضب عىل صدره ويقـول لنـا: قال يزيد
ٌّسبئي ٌّسبئي أنا ََ ََ. 

                                                                                                                         

 ).٦/٣٥٣(الكامل  )١(
 ).٢/٢٥٤(وحني املجر) ٢(
 ).٢/٢٥٤(املصدر السابق ) ٣(
 ).الرسساوي. د.  ط-٥/٢٨٧( و،)٤/٧٦(الضعفاء ) ٤(



 
 

 
 

١٠٣ 

ً شــك أن عليــا وآل البيــت بريئــون مــن تلــك األكاذيــب، وذلــك أن مــدعي وال
    : )١(مواالهتم وحمبتهم من الغالة، قد كذبوا عليهم وأكثـروا، حتـى قـال عـامر الـشعبي

عامـة : )٢( وقال حممد بن سـريين،ما كذب عىل أحد من هذه األمة ما كذب عىل عيل 
 .ُما يروى عن عيل بن أيب طالب الكذب

تأملت ما وضعه أهـل :  عن بعض احلفاظ قوله)٣( احلافظ أبو يعىل اخللييلوقد نقل
 .الكوفة يف فضائل عيل وأهل بيته فزاد عىل ثالثامئة ألف

ولو تأملنا الدوافع التي دفعت أولئك الغالة للكـذب عـىل أهـل البيـت لوجـدنا 
ورد مـا مرجعها إىل سبب رئيس، أال وهو حماولة تأييد املـذهب الـذي ابتدعـه الغـالة 

 ثـم اختـذوا شًخيالفه من نصوص الكتاب والسنة  فنسبوا أقواال مكذوبة لعيل وذريتـه 
ًهذه املكذوبات نصوصا مقدسة حيتكمون إليها ويلوذون هبا ويدفعون هبا مـا خيـالفهم 

 .من نصوص الوحيني
ًوتعدى األمر أيضا إىل الكذب عىل من بعد الصحابة، فجاء من ختصص بالوضـع 

 :الم، وكان من هذا الصنفعىل بعض األع
 ضـمن )٤(، الـذي مـر معنـا»٣٠٢ت « املدعو أمحد بن حممد بن الصلت احلامين -١

ما رأيت يف الكـذابني : ًالذين ادعوا سامعا من أناس مل يلتقوهم، وقد قال فيه ابن عدي
 .ًأقل حياء منه

                                                                                                                         

 ).٢/١٨٦(ومن طريقه ابن عدي يف الكامل ). مؤسسة نادر.  ط١/٣٥٦(مسند ابن اجلعد ) ١(
 ).٣٥٠٤(صحيح البخاري ) ٢(
وال : لنقـل الـسابق بقولـهَّوعلق ابن القـيم عـىل ا). ١/٤٢٠(اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث ) ٣(

  .١١٦املنار املنيف ص: تستبعد هذا، انظر
 ).٤(ص: انظر) ٤(



 
 ١٠٤ 

 



حججت : وكان من ضمن أكاذيبه ما وضعه عىل اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا أنه قال
عبـد اهللا :  قـالوا؟من هـذا:َّمع أيب ويل ست عرشة سنة فمررنا بحلقة فإذا رجل، فقلت

 .بن جزء الزبيدي  بن احلارثا
هذا كـذب، فـابن جـزء مـات بمـرص : )١(قال اإلمام الذهبي بعد أن نقل هذا اخلرب

 .وأليب حنيفة ست سنني اه
صحابة، فقـال محـزة وقد نفى طائفة من أهل العلم لقي أيب حنيفـة ألحـد مـن الـ

ال وال رؤيـة، : ي وأنا أسمع عن سامع أيب حنيفة يصح؟ قالالدارقطنسئل : )٢(السهمي
 .ًومل يلحق أبو حنيفة أحدا من الصحابة

 :ومن هؤالء الكذابني
أبـو احلـسن الـصويف نـزل «: ، قـال ابـن النجـار)٣( عيل بن احلسن الطرسويس-٢

 . ثم ذكر أسامء من حدث عنهم،»طرسوس وحدث بدمشق ومرص بحكايات املشايخ
 .)٤(وقد اهتم بوضع حكاية عن اإلمام أمحد يف حتسني أحوال الصوفية

سـمعت عـيل بـن احلـسن الـصويف : والقصة رواها عنه أبو احلسن العتيقـي قـال
سمعت سليامن بن أمحد الطرباين سمعت عبد اهللا بن أمحد بن حنبـل : الطرسويس يقول

 يف املساجد عـىل )٦(ًإن هؤالء الصوفية جلوسا: وقد قيل لهسمعت أيب رمحه اهللا : )٥(يقول

                                                                                                                         

 ).١/١٤١(ميزان االعتدال ) ١(
 ).٢٨٣رقم (سؤاالت محزة للدارقطني ) ٢(
 ).٣/٢٠٥(ذيل تاريخ بغداد ) ٣(
 ).٣/١٢٢(ميزان االعتدال : انظر) ٤(
 ).١/٤٩(الطيوريات ) ٥(
 .جلوس: ) أبوغدة-٥/٥٢٣(يف اللسان ) ٦(



 
 

 
 

١٠٥ 

ال : كـرسة وخرقـة، فقـال )١(فإن مههم: فقيل له. العلم أقعدهم: التوكل بغري علم فقال
ًأن قوما أعظم قدرا من قوم يكون مههم من الدنيا كرسة وخرقة«أعلم  فـإهنم : قيل. )٢(»ً

دعـوهم يفرحـون مـع اهللا «: ه اهللافقـال أيب رمحـ. إذا سمعوا السامع يقومون يرقـصون
 .)٣ (»ساعة

وهذه احلكاية ال شك يف وضعها عىل اإلمام أمحد، وإنام أراد واضعها أن يظهـر أن 
َّاإلمام أمحد كان راضيا عىل الصوفية وأنه أقرهم عىل فعلهم بل وحسنه هلم ً. 

وهناك طائفة أخرى ختصصت يف اخـتالق األشـعار وأحاديـث الـسمر ونـسبتها 
 : فمنهمللعرب،
، فقد ترجم له البخاري يف تارخيه الكبري وذكـر   عيسى بن يزيد بن داب الليثي-١

ًله حديثا منكرا ً)٤(. 
وما ال يتابع عليه من حديثه أكثر ممـا يتـابع : )٥(وترمجه العقييل فقال يف خامته ترمجته

 .منكر احلديث: )٦(حاتم وقال عنه أبو. عليه
ًفر األدب عاملا باألنـساب عارفـا بأيـام النـاس راوية عن العرب وا«ومع أنه كان  ً

 .)٧(»إنه كان يزيد يف األحاديث ما ليس منها: قيل«إال أنه  » ًحافظا

                                                                                                                         

 .مهتهم: يف اللسان) ١(
 .ًأعظم عذرا ممن هذا صفتهم: يف اللسان) ٢(
 .دعهم ساعة يفرحون برهبم: يف اللسان) ٣(
 ).٦/٤٠٢(التاريخ الكبري ) ٤(
 ).٣/٣٩١(ضعفاء العقييل ) ٥(
 ).٦/٢٩١(اجلرح والتعديل ) ٦(
 ).١١/١٤٨(تاريخ بغداد ) ٧(



 
 ١٠٦ 

 



كـان يـضع الـشعر وأحاديـث : )١(وقال عبد الواحد بن عيل يف مراتـب النحـويني
ًالسمر، كالما ينسبه للعرب، فسقط علمـه وحفيـت روايتـه، وكـان شـاعرا، وعلمـه  ً

 .كثرباألخبار أ
 :ومنهم رجل

 كان يضع األخبار، لنرصة اخلليفة األمني يف حروبه مع ُ يدعى بكري بن املعتمر،-٢
 هـات، فقـد جاءنـا نازلـة، :إذا نزلت به نازلة وحادثة هزيمة قال لـه«خصومه، وكان 

 .)٢(»فيضع له األخبار، فإذا مشى الناس تبينوا بطالهنا
بني األخبـاريني معظمهـم قـد مجعـوا بـني ًوختاما هلذا املبحث يتبني لنا أن الكـذا

ًوعىل غريه من الناس، ويتبني أيضا من خالل عرض كثري  صالكذب عىل رسول اهللا 
قد من الروايات املكذوبة التي انتقدها املحدثون وبينوا زيفها، أهنم أظهروا براعة يف الن

ثني املعارصين من املتن، مما يثبت أن ما يزعمه بعض الباحًوالتحقيق مجعا بني اإلسناد و
 .أن أهل احلديث اهتموا بنقد اإلسناد وأمهلوا املتن، هو زعم غري صحيح

                                                                                                                         

 ).دة أبوغ-٦/٢٨٨(لسان امليزان : بواسطة) ١(
  ).٢/٣٦٢(لسان امليزان : وانظر). ٧/١٠٥(تاريخ الطربي ) ٢(



 
 

 
 

١٠٧ 

  مظاهر الكذب في تأليف الكتب: ثالثًا
مل يكتف كثري من الكذابني باختالق األكاذيب ونرشها بني الناس عامة وأهل 

 خاصة، وإنام أوصلهم حبهم للكذب وحرصهم عليه إىل واإلخبارينياحلديث 
 .يف الكتب لتدوين مفرتياهتم، وسأذكر بعض من امتهن الكذب يف مؤلفاتهتصن

 :فمنهم
ذاك  «)١( قال عنه الـذهبياهللا بن حممد أبو احلسن البكري   القايض أمحد بن عبد-١

فام أجهلـه وأقـل حيـاه، ومـا روى . الكذاب الدجال واضع القصص التي مل تكن قط
 األنوار ورأس الغـول، )٢(لكتبيني كتاب ضياءًحرفا من العلم بسند، ويقرأ له يف سوق ا

 الـسبعة )٤(وكتـاب احلـصول» وحـصن الـدوالب«» كلندجـة« الدهر، وكتاب )٣(ورش
 : ومنهم ،وصاحبها هضام بن اجلحاف وحروب اإلمام عيل معه وغري ذلك

 . زيد بن احلسن بن زيد بن أمريك احلسيني-٢
ِ وفـرق حياتـه وعقاربـه ،والعراقسافر إىل الشام ومرص : )٥(قال عنه ابن السمعاين َّ َّ

وكان يقال له أبو حممد املوسـوي إىل  ....ًهبا، واختلق أربعني حديثا تقشعر منها اجللود
ًوكان وضاعا أفاكا دجاال، ال يعتمد عىل نقله، وروى املنـاكري عـن املجاهيـل : أن قال ً ً

كنـت رأيتهـا، ًوكـان مجـع أربعـني حـديثا مـا . ًمنفردا هبا، وأكثرها من نـسج خـاطره
                                                                                                                         

 ).١/١١٢(ميزان االعتدال ) ١(
 .انتقال: اللسان) ٢(
 ).باملهملة(رس : اللسان) ٣(
ومـن مـشاهري كتبـه ):  أبوغـدة-١/٥٠٩(، وزاد احلافظ يف اللسان )بالنون(احلصون : اللسان) ٤(

وة منها عىل وجهها، بل كل ما يذكره ال خيلو من بطـالن، ، ما ساق غز)الذروة يف السرية النبوية(
 .ًإما أصال وإما زيادة

 ).٣/٥٥٢(لسان امليزان ) ٥(



 
 ١٠٨ 

 



أيب نرص أمحـد بـن عمـر الغـازي، فنظـرت يف جـزء عنـده بخـط  فدخلت عىل احلافظ
أن األحاديث التـي يف هـذه األربعـني بواطيـل كـذب ال : املوسوي، فإذا بخط شيخنا

 : ومنهم.أصل هلا، وضعها الكذاب املوسوي
، )١(ر عـىل حديثـه بأنـه منكـالـدارقطني، حكم اهللا بن حممد البلوي  املدعو عبد-٣

 .)٢(يضع احلديث: ونقل عنه أنه قال فيه
 .)٣(ًكان كذابا: وقال عنه ابن ماكوال

َّوهو صاحب رحلة الشافعي، طوهلا ونمقها، وغالـب : قال عنه احلافظ ابن حجر َ َّ
 .ما أورده فيها خمتلق

 :ومنهم
شـيخ دجـال : )٤(، قـال عنـه الـدارقطنيحممد بن يوسف بن يعقوب الـرازي  -٤

ًديث والقراءات والنسخ، وضع نحوا من ستني نـسخة قـراءات لـيس كذاب يضع احل
 .ليشء منها أصل ووضع من األحاديث املسندة ماال يضبط

ويتبني مما تقدم معنا يف هـذا املبحـث، أن إقـدام الكـذابني عـىل تـصنيف الكتـب 
باسمهم أو نسبتها لغريهم أدى إىل انتشار أكاذيبهم بني أهل العلم، وهم هبذه الطريقـة 

فإن وقع املكتوب عىل الـنفس أكـرب . قد أعطوا ملفرتياهتم قوة أكرب يف التأثري عىل الناس
 .ًمن املنقول شفاها

                                                                                                                         

 ).٣/١٠٨٤(املؤتلف واملختلف ) ١(
 ).٢/٤٩١(ميزان االعتدال ) ٢(
 ).٤/١٧٣(اإلكامل ) ٣(
 ).٣/٣٩٧(تاريخ بغداد ) ٤(



 
 

 
 

١٠٩ 

ًوهم بذلك الفعل القبيح قد رسموا خطوطا واضحة ملدرسة عرفت هبم، حاولت 
بقوة تشويه التاريخ اإلسالمي وحققت بعض أهدافها من إشعال الفتنـة الطائفيـة بـني 

 .املسلمني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ١١٠ 

 



  المبحث الثاني
  تصنيف الكذابين

 :سأقوم يف هذا املبحث بتصنيف الكذابني من غري املشتغلني باحلديث من حيث
 .التخصص العلمي  .أ 
 .الطوائف املذهبية واالجتامعية  .ب 
 .املدن والبلدان  .ج 

 

   تصنيف الكذابين حسب التخصص العلمي:أوًال
اء أو كتابـة التـاريخ أو الـوعظ لقد وجد من هؤالء الكذابني أناس اشتغلوا بالقض

 :والقصص أو نظم الشعر، وهذا رشوع يف ذكر أمثلة عىل كل قسم من هذه األقسام
 

 : املشتغلون بالقضاء-١
 :فأما بالنسبة ملن رمي بالكذب من املشتغلني بالقضاء فمنهم

 .القايض أرصم بن حوشب -١
 .كذاب خبيث: )١(قال عنه حييى بن معني
 . )٣(حاتم وكذا قال أبو. مرتوك احلديث: )٢(وقال عنه البخاري

 .ّعامة رواياته غري حمفوظة وهو بني الضعف: )٤(وقال عنه ابن عدي يف ختام ترمجته

                                                                                                                         

  .برواية الدارمي) ٧٤ص(تاريخ حييى بن معني  )١(
 ).٢/٥٦(لتاريخ الكبري ا) ٢(
 ).٢/٣٣٦(اجلرح والتعديل ) ٣(
 ).١/٤٠٥(الكامل ) ٤(



 
 

 
 

١١١ 

 . أبو البخرتي وهب بن وهب قايض بغداد -٢
ًالبخرتي يضع احلديث وضعا فيام نرى وقـال عنـه  كان أبو: )١(قال عنه اإلمام أمحد

 .أكذب الناس: )٢(ًأيضا
 .ً كان يأخذ بيتا فيتذكر عامة الليل يضع احلديث:)٣(ل عنه حييى بن معنيوقا

 .كذاب خبيث: )٤(وقال عنه
 .سكتوا عنه، كان وكيع يرميه بالكذب: )٥(وقال عنه البخاري

 ً.ذاك دجال أرى أنه يبعث يوم القيامة دجاال: )٦(وقال عنه عثامن بن أيب شيبه
 . قايض جرجان عمرو بن األزهر العتكي-٣

تعرف : قالوا له: كان عمرو بن األزهر يكذب جماوبة، قال: )٧(قال أبو سعيد احلداد
اخليوط بالرقيق، وقيل لـه : حدثنا هشام عن احلسن قال: يف احلائك يأخذ اخليوط فقال

ال بأس به  قال أبـو : حدثنا هشام عن احلسن قال: يف احلجام يرى الرجل حمامجه، فقال
 .سلمني مثلهال أكثر اهللا يف امل: سعيد

 .كان يضع احلديث: )٨(وقال عنه اإلمام أمحد
 

                                                                                                                         

 ) أبوغدة-٨/٤٠٠(فيام يروى، والتصحيح من لسان امليزان : وفيه) ٧/٦٣(الكامل ) ١(
 ).٩/٢٦(اجلرح والتعديل ) ٢(
 .رواية الدوري) ٣/٥٥٤(تاريخ حييى بن معني ) ٣(
 ).٣/١٧٥(املصدر السابق ) ٤(
 ).٨/١٧٠( الكبري التاريخ) ٥(
 ).١٣/٤٨٦(تاريخ بغداد ) ٦(
 .اخليوط بالدقيق) ٤/٢٨١(ويف مطبوعة الرسساوي ) ٣/٢٥٦(ضعفاء العقييل ) ٧(
 ).١/١٢١(بحر الدم ) ٨(



 
 ١١٢ 

 



 .كان بواسط وهو برصي ضعيف: )١(وقال عنه حييى بن معني
كان ممن يضع احلديث عىل الثقات ويأيت باملوضوعات عـن : )٢(وقال عنه ابن حبان

 .، ال حيل كتابة حديثه وال ذكره يف الكتب إال عىل سبيل االعتبار والقدح فيهثباتاأل
، ملا عرضـت بعـض أحاديثـه عـىل أيب جعفر بن عبد الواحد اهلاشمي القايض -٤

ًإنا هللا وإنا إليه راجعون، لقد كنت أرى هـذا جعفـرا وأشـتهي أن : )٣(زرعة الرازي قال
أكلمه ملا كان عليه من السكينة والوقار، ونسبه يف العنقاء، رجل تصلح له اخلالفة مـن 

 .، قد خرج إىل مثل هذا، نسأل اهللا السرت والعافيةولد العباس يرجع إىل حفظ وفقه
 .يضع: )٥(وقال. كذاب وضاع: )٤(وقال عنه الدارقطني

كـان عـىل قـضاء الـشاش، «، الرمحن بن حممد بن علوية األهبري بو بكر عبد أ-٥
روى عن أمحد بن حممد بن غالب البرصي غـالم اخلليـل وعبـد الـصمد بـن الفـضل 

نــاكري عـن إســامعيل بـن وايل خراســان، وكـان يــتهم  البلخـي، وحــدث بأحاديـث م
 .)٦(»بوضعها

 .ً كان كذابا:)٧(قال عنه غنجار
 
 

                                                                                                                         

 .رواية الدوري) ٤/٣٧٩(تاريخ حييى بن معني ) ١(
 ).٢/٧٨(املجروحني ) ٢(
 ).٢/٥٧٤(سؤاالت الربذعي ) ٣(
 .)٩٦رقم (سؤاالت السلمي ) ٤(
 ).١٤٤رقم (الضعفاء واملرتوكني ) ٥(
 ).١/٧٨(األنساب للسمعاين ) ٦(
 ).١/٧٨(األنساب للسمعاين ) ٧(



 
 

 
 

١١٣ 

كلهـا موضـوعة واحلمـل فيهـا عـىل : وقال احلاكم يف التاريخ وساق له أحاديـث
 .)١(األهبري
 . القايض حممد بن عثامن النصيبي-٦

كذاب، : ي، فقالسألت أبا القاسم األزهري عن النصيب: )٢(قال اخلطيب البغدادي
متى سمعت هذا : أخرج إلينا كتب ابن املنادي وقد كتب عليها سامعه بخطه، فقلت له

يف سنة مخس وثالثني وثالثامئة، فقلت إنام قدمت بغداد بعد األربعـني، : الكتاب؟ فقال
 .ً فام رد عيل شيئا؟فكيف هذا

 

  : المشتغلون باألخبار وكتابة التاريخ-٢
ً فـأذكر بعـضا مـنهم بـيشء مـن التفـصيل شتغلني باألخبـارللكذابني املوبالنسبة 

 :فمنهم
 .)٣(»صاحب تصانيف وتواريخ« فقد كان  أبو خمنف لوط بن حييى-١

 .ليس بثقة: )٤(قال عنه حييى بن معني
وهذا الذي قاله ابن معني يوافقه عليـه : )٦(وقال ابن عدي. ليس بيشء: )٥(وقال مرة

َّبكنيته وباسمه حدث بأخبار من تقدم مـن الـسلف األئمة، فإن لوط بن حييى معروف 

                                                                                                                         

 ). أبوغدة-٥/١٢٦(لسان امليزان : بواسطة) ١(
 ).٣/٥٢(تاريخ بغداد ) ٢(
 ).٧/٣٠١(سري أعالم النبالء ) ٣(
 .الدوري) ٣/٣٦٦(تاريخ حييى بن معني ) ٤(
 ).٣/٢٨٥(املصدر السابق ) ٥(
 ).٦/٩٣(الكامل ) ٦(



 
 ١١٤ 

 



ال أعلم له من األحاديث املسندة ما أذكـره، وإنـام ... الصالح وال يبعد منه أن يتناوهلم
 .له من األخبار املكروه الذي ال أستحب ذكره

 .مرتوك احلديث: )١(وقال عنه أبو حاتم
 !.؟)٢( عن هذاأحد يسأل: وملا سأل اآلجري أبا داود عنه نفض يده، وقال

 .)٣(إخباري مؤرخ ال يعتمد عليه: قال عنه الذهبي. شوكر -٢
 .)٤(وكان يضع األخبار واألشعار

ًكان راوية عن العرب وافر األدب عاملـا باألنـساب « ،عيسى بن يزيد بن داب -٣
ًعارفا بأيام الناس حافظا للسري ً«)٥(. 

 .منكر احلديث: )٦(قال عنه أبو حاتم
 .منكر:)٧(ً تارخيه حديثا له، وقالوذكر البخاري يف

 .قيل إنه كان يزيد يف األخبار: )٨(قال اخلطيب
 . إىل الكذبدأبكان خلف األمحر ينسب ابن : )٩(ًويف تاريخ بغداد أيضا

                                                                                                                         

 ).٧/١٨٢(اجلرح والتعديل ) ١(
 ). أبوغدة٦/٤٣١(لسان امليزان : بواسطة) ٢(
 ).٢/٢٨٥(عتدال ميزان اال) ٣(
 ). أبوغدة-٤/٢٦٩(لسان امليزان ) ٤(
 ).١١/١٤٨(تاريخ بغداد ) ٥(
 ).٦/٢٩١(اجلرح والتعديل ) ٦(
 ).٦/٤٠٢(التاريخ الكبري ) ٧(
 ).١١/١٤٩(تاريخ بغداد ) ٨(
 ).١١/١٥١(املصدر السابق ) ٩(



 
 

 
 

١١٥ 

كان يضع الشعر وأحاديث الـسمر : الواحد بن عيل يف مراتب النحويني وقال عبد
ُكالما ينسبه للعرب، فسقط علمه وجفيت روايتـه، ً وكـان شـاعرا، وعلمـه باألخبـار ً

 .)١(أكثر
كـويف لـيس بثقـة، كـان : )٢(قال عنـه حييـى بـن معـني .اهليثم بن عدي الطائي -٤
 .يكذب

 .ليس بيشء: )٤(وقال مرة. سكتوا عنه: )٣(ةزرعوقال عنه أبو 
 ،كان من علامء الناس بالسري وأيام الناس وأخبـار العـرب: )٥(وقال عنه ابن حبان

ن الثقات أشياء كأهنـا موضـوعة، يـسبق إىل القلـب أنـه كـان يدلـسها، إال أنه روى ع
 .فالتزق تلك املعضالت به، ووجب جمانبة حديثه عىل علمه بالتاريخ ومعرفته بالرجال

 .كذاب وقد رأيته: )٦(وقال عنه العجيل
صاحب األنساب واأليام، كبري املحل، غري متفـق عليـه عنـد : )٧(وقال عنه اخللييل

 .نوه، ذو تصانيف ومعرفة هبذا الشأنَّاحلفاظ، لي
 مؤرخ مشهور اعتمد عليـه الطـربي يف تارخيـه  بن مزاحم العطار املنقري نرص-٥

 .)٨(يف بعض املواطن

                                                                                                                         

 ). أبوغدة-٦/٢٨٨(لسان امليزان : بواسطة) ١(
 .الدوري) ٣/٣٦٣(تاريخ حييى بن معني ) ٢(
 ).٢/٦٦٨(سؤاالت الربذعي ) ٣(
 ).٢/٤٣١(املصدر السابق ) ٤(
 ).٣/٩٣(املجروحني ) ٥(
 ).٢/٣٣٧(الثقات ) ٦(
 ). ٣/٨٩٥(اإلرشاد ) ٧(
 ).٥٠١-٥٠٠ -٣/٤٨٢(انظر عىل سبيل املثال ) ٨(



 
 ١١٦ 

 



 .واهي احلديث مرتوك احلديث، ال يكتب حديثه: )١(قال عنه أبو حاتم
 .يف حديثه اضطراب وخطأ كثري: )٢(وقال عنه العقييل
 .ًن كذاباكا: )٣(وقال أبو خيثمة
 .ليس بثقة وال مأمون.. كان غاليا: )٤(وقال عنه العجيل

 

  : المشتغلون بالوعظ والقصص-٣
 :  فسأذكر بعض من وقفت عىل أخباره، فمنهمللوعاظ الكذابنيوأما بالنسبة . أ
يكذب : )٦(، قال عنه اإلمام أمحد)٥(، مشهور قصاص عبداملنعم بن إدريس اليامين-١

 .عىل وهب بن منبه
املنعم الذي روى عن وهب بن منبه ليس بثقـة، أخـذ  عبد: )٧(ال عيل بن املدينيوق

 .ًكتبا فرواها
بـم عرفتـه يـا أبـا زكريـا؟ : فقيل لـه. الكذاب اخلبيث: )٨(وقال عنه حييى بن معني

حدثني شيخ صدوق أنه رآه يف زمن أيب جعفر يطلب هذه الكتـب مـن الـوراقني، :قال
 .كذب: فقال. إنه يروي عن معمر: وهو اليوم يدعيها، فقيل له

                                                                                                                         

 ).٨/٤٦٨(اجلرح والتعديل ) ١(
 ).٤/٣٠٠(الضعفاء ) ٢(
 ).٤/٢٥٤(ميزان االعتدال ) ٣(
 ). أبوغدة-٨/٢٦٧(لسان امليزان ) ٤(
 ).٢/٦٦٨(ميزان االعتدال ) ٥(
 ).١/١٠٣(بحر الدم ) ٦(
 ).١١/١٣٢(تاريخ بغداد ) ٧(
 ).١١/١٣٣(املصدر السابق ) ٨(



 
 

 
 

١١٧ 

الشيخ العامل الزاهد «، اهللا أمحد بن حممد بن غالب بن خليل البغدادي أبو عبد  -٢
وكان له جاللة عجيبة، وصولة مهيبة، وأمر باملعروف، واتباع كثري، وصـحة .. الواعظ

 .)١(»معتقد، إال أنه يروي الكذب الفاحش ويرى وضع احلديث
وضعناها لنرقـق هبـا قلـوب : )٢(الرقائق التي حيدث هبا قالملا سئل عن األحاديث 

 .العامة
وكان جييب يف كل ما يسأل ويقرأ كل ما يعطى سواء كان ذلك من حديثه أو مـن «

 .)٣(»حديث غريه
 كان دجال البرصة، وأخـشى - يعني صاحب الزنج-ذاك: )٤(وذكره أبو داود فقال

َّعـرض عـيل مـن حديثـه :ثـم قـال.  دجـال بغـداد- يعني غالم خليل-أن يكون هذا
 .فنظرت يف أربعامئة حديث أسانيدها ومتوهنا كذب كلها

أمحد بن حممـد بـن غالـب املعـروف بغـالم : )٥(وقال أبو بكر ابن إسحاق الصبغي
 .خليل مما ال أشك يف كذبه

َّوغالم اخلليل أحاديثه مناكري ال حتىص، وهو بني : )٦(وقال ابن عدي يف ختام ترمجته
 . الضعفاءاألمر يف

                                                                                                                         

 ).١٣/٢٨٣(سري أعالم النبالء ) ١(
 ).١/١٩٥(الكامل ) ٢(
 ).١/١٥١(املجروحني ) ٣(
 ).٥/٧٩(تاريخ بغداد ) ٤(
 ).٥/٧٨(املصدر السابق ) ٥(
روى احاديـث منـاكري عـن شـيوخ : مع مالحظـة أن أبـا حـاتم قـال عنـه). ١/١٩٥(الكامل ) ٦(

ًجمهولني، ومل يكن حمله عنـدي ممـن يفتعـل احلـديث، وكـان رجـال صـاحلا ل اجلـرح والتعـدي. ً
َّ، إال أنه سبق معنا قول مـن رصح بتكذيبـه، مـع اعرتافـه بوضـع األحاديـث لرتقيـق )٢/٧٣( َ

 . واهللا اعلم. القلوب



 
 ١١٨ 

 



 . إسامعيل بن احلسني بن بندار بن املثنى أبو سعد الواعظ اإلسرتاباذي  -٣
 .ًمل يكن موثوقا به يف الرواية: )١(سمع منه اخلطيب وقال عنه

 .َّ مزقوا حديثه بني يديه ببيت املقدس:)٢(وقال ابن طاهر
 ويف أبـو سـعد بـن املثنـى التميمـي،: )٣(وذكره النخشبي يف معجم شـيوخه فقـال

بن كذاب، يقص ويكذب عىل اهللا ورسوله وجيمع الـذهب االتميمي نظر، شيخ كذاب 
والفضة، مل يكن عىل وجهه سيام اإلسالم، دخلت عـىل الـشيخ أيب نـرص عبيـد اهللا بـن 

بن كذاب، ال يكتب عنه وال اهذا كذاب : سعيد السجزي العامل بمكة فسألته عنه فقال
 أبيـه، يركـب املتـون املوضـوعة عـىل األسـانيد كرامة، تبينت ذلك يف حديثه وحديث
 .الصحاح، ونعوذ باهللا من اخلذالن

اهللا بـن األبـار،  اهتمه أبو عبـد« ،َّالرمحن بن داود الواعظ امللقب بالزرزور  عبد-٤
رأيته بالقاهرة عىل املنرب، ورأيت له األربعـني يف قـضاء احلـوائج : وقال الشيخ الضياء

 .نيد من طرق البخاري وأيب داود وغريهمَّموضوعة، قد ركب هلا أسا
ومن عجائب تركيباته أنه حـدث بـاجلمع بـني الـصحيحني للحميـدي، عـن أيب 

األول، وزعم أنه لقيه بمكة، وهـذا كـذب رصاح، مـا دخـل أبـو الوقـت  الوقت عبد
 .)٤(»مكة

                                                                                                                         

 ).٦/٣١٥(تاريخ بغداد ) ١(
 ).١/٢٣٩(ميزان االعتدال ) ٢(
 ).١/٤٨١(األنساب للسمعاين : بواسطة) ٣(
 .باختصار) ٢/٥٥٨(ميزان االعتدال ) ٤(



 
 

 
 

١١٩ 

، فهم متهمون بإفساد الدين وإماتة العلـم واللعـب وأما القصاص الكذابون -ب
مـا أفـسد عـىل النـاس : )١(قال أيوب السختياين رمحه اهللا.إفسادها باخلرافاتبالعقول و

 .حديثهم إال القصاص
 ما أمات العلم إال القصاص، إن الرجل ليجلس إىل القاص برهة من دهره )٢(وقال

 .ًفال يتعلق منه بيشء، وإنه ليجلس إىل الرجل العامل الساعة فام يقوم حتى يفيد منه شيئا
كنـت مـع شـعبة : )٣(متنعون من حتديثهم، قال أبو الوليد الطيالـيسوكان السلف ي

وكان شـعبة : أقاص أنت؟ قال: فدنا منه شاب رقباين فسأله عن حديث، فقال له شعبة
اذهب فإنا : قال. نعم: فقال الشاب: قال. يسء الفراسة، فال أدري كيف أصاب يومئذ

 مل يا أبا بسطام؟ : فقلت له: قال. ال نحدث القصاص
ًيأخذون احلديث منا شربا فيجعلونه ذراعا: قال ً. 

 :ومن هؤالء القصاص
الـشيخ العـامل القـصاص «، حذيفة إسحاق بن بـرش بـن حممـد اهلاشـمي أبو  -١

 وهو كتاب مشهور يف جملدتني، ينقل منـه ابـن »املبتدأ«الضعيف التالف مصنف كتاب 
 .)٤(»َّجرير فمن دونه، حدث فيه بباليا وموضوعات

كذاب كان حيدث عن ابـن طـاووس، فجـاءوا إىل ابـن : )٥( عيل بن املدينيقال عنه
 .عيينة فأخربوه بسنه، فإذا ابن طاووس مات قبل أن يولد

                                                                                                                         

 ).٣/١١(حلية األولياء ) ١(
 ).٢/١٦٤(اجلامع ألخالق الراوي ) ٢(
 ).٢/١٦٤(املصدر السابق ) ٣(
 ).٩/٤٧٨(سري أعالم النبالء ) ٤(
 ).٦/٣٢٦(تاريخ بغداد  ) ٣٧٩() ٥(



 
 ١٢٠ 

 



 .)١(تركوا حديثه: قال عنه مسلم بن احلجاج
 اإلثبـاتكان يضع احلديث عىل الثقات، ويأيت بام ال أصل له عن : )٢(قال ابن حبان

بغداديون وأهل خراسان، ال حيل كتـب حديثـه إال عـىل مثل مالك وغريه، روى عنه ال
 .جهة التعجب فقط

وهذه األحاديث مع غريها مما : )٣(ًوقال عنه ابن عدي بعد أن ذكر شيئا من أحاديثه
ًيرويه إسحاق بن برش هذا، غري حمفوظة كلها، وأحاديثه منكـرة إمـا إسـنادا أو متنـا ال  ً

 .يتابعه أحد عليها
 .كذاب مرتوك: )٤(وقال عنه الدارقطني
 .ًضعيف جدا يتهم بوضع احلديث: )٥(وقال عنه اخللييل

 .مرتوك احلديث ساقط رمي بالكذب: )٦(وقال عنه أبو الفتح األزدي
 .)٧(داود النخعي القاص سليامن بن عمرو، أبو -٢

                                                                                                                         

 ).٩/٤٧٨(سري أعالم النبالء : انظر) ١(
وقد ذكر احلافظ الذهبي أن ابن حبان رمحه اهللا خلـط هنـا بـني راويـني ). ١/١٣٥(املجروحني ) ٢(

لكن خلط ابـن : بعد أن ذكر كالم ابن حبان يف ترمجة إسحاق املذكور) ١/١٨٥(مليزان فقال يف ا
الكـاهيل : حبان ترمجته برتمجة الكاهيل، ومل يذكر الكاهيل، وكذا خبط ابن اجلوزي، فقال يف هـذا

وكالم ابن اجلوزي الذي أشار إليه الذهبي هـو يف . موىل بني هاشم ومل يصب يف قوله الكاهيل اه
ًوأشار الذهبي أيضا إىل خطأ ابـن حبـان يف سـري أعـالم ). ١/١٠٠( الضعفاء واملرتوكني كتابه

 ).٩/٤٧٩(النبالء 
 ).١/٣٣٧(الكامل ) ٣(
 ).٩٢رقم (الضعفاء واملرتوكني ) ٤(
 ).٣/٩٥٥(اإلرشاد ) ٥(
 ).٦/٣٢٦(تاريخ بغداد ) ٦(
اكم يف املدخل إىل الـصحيح وقال احل). ٨٦رقم(وصفه هبذا الوصف أبو نعيم يف كتابه الضعفاء ) ٧(

 .القايض: ويقال: بعد أن ذكر اسمه) ١٤٢(



 
 

 
 

١٢١ 

حدثنا يزيد عن مكحول، وحدثنا يزيد بـن أيب : تقدمت إليه فقال: قال اإلمام أمحد
: هيتـًيا أمحق، مل أقل لك حتى أعـددت لـه جوابـا، لق: أين لقيته؟ فقال: حبيب، فقلت

 .)١(»بالباب واألبواب«
كان رجـل سـوء : )٣(ًوقال عنه أيضا.  كان أكذب الناس:)٢(وقال عنه حييى بن معني

ومل يكن ببغداد رجل إال وهو خـري مـن أيب داود النخعـي، كـان  كذاب خبيث قدري،
 .يضع احلديث

 .قدري، رجل سوء، كان يكذب جماوبة: )٤( بن سفيانوقال عنه يعقوب
ًكان رجال صاحلا يف الظـاهر، إال أنـه كـان يـضع احلـديث : )٥(وقال عنه ابن حبان ً

 .ًوضعا
اجتمعـوا عـىل : )٦(وقال عنه ابن عدي يف ختام ترمجته بعد أن ذكر له عدة أحاديـث

 .أنه يضع احلديث
 .مرتوك: )٧(وقال عنه الدرقطني

 .لست أشك يف وضعه احلديث عىل تقشفه وكثرة عبادته: )٨(وقال احلاكم

                                                                                                                         

، سؤاالت الربذعي )٤/١٣٢(اجلرح والتعديل : ، وانظر نحو هذه القصة يف)٣/٢٤٥(الكامل ) ١(
 ).٢/١٣٤(، ضعفاء العقييل )٢/١٣٢(

 .رواية الدوري) ٢/٣٠٦(تاريخ حييى بن معني ) ٢(
 ).١/٤٠١(املصدر السابق ) ٣(
 ).٢/٤٧٠(ملعرفة والتاريخ ا) ٤(
 ).١/٣٣٣(املجروحني ) ٥(
 ).٣/٢٤٩(الكامل ) ٦(
 ).١٦٨رقم (سؤاالت السلمي ) ٧(
 ).٢/٢١٨(ميزان االعتدال ) ٨(



 
 ١٢٢ 

 



َّالكالم فيه ال حيرص، فقد كذبه ونسبه إىل : )١(وقال احلافظ ابن حجر يف ختام ترمجته ُ
َّالوضع من املتقدمني واملتأخرين ممن نقل كالمهم يف اجلرح، أو ألفوا فيه فوق الثالثـني  ِ ُ

 .ًنفسا
  -:  المشتغلون بالشعر-٤

 :راء الكذابون، فمنهموأما الشع
 َّ، وقـد مـر معنـا يشء مـن أخبـاره إسامعيل بن حممد املشهور بالسيد احلمريي-١

ًالسيئة، وما كان منه عند موته مما ينبئ بسوء خامتته، وقد كان مـشهورا بـسب الـسلف 
 .الصالح والوقيعة هبم واالفرتاء عليهم

ذكره اخلطيب يف ثنايا  )٢(»بغدادي شاعر«،  عيل بن احلسن بن الصقر الصائغ-٢
: )٣(ًترمجة أيب احلسني األهوازي فقال بعد أن ذكر حديثا كتبه عيل بن احلسن بـن الـصقر

ًوابن الصقر الذي ذكرت أن احلديث بخطـه كـان كـذابا يـرسق األحاديـث ويركبهـا 
 .ويضعها عىل الشيوخ، قد عثرت له وغري واحد من أصحابنا عىل ذلك

ًن متأدبا فاضـال، روى شـيئا يـسريا مـن نظمـه وغـريه  كا:)٤(وقال عنه ابن النجار ً ًً
ًوأظنه مات شابا، ثم ذكر شيئا من نظمه، ثم ختم ترمجته بذكر ما مر من طعن اخلطيب  ً

 .البغدادي به

                                                                                                                         

 ). ط أبوغدة-٤/١٦٦(لسان امليزان ) ١(
ً، وانظر شـيئا مـن شـعره يف ذيـل تـاريخ )٣/١٢٢(الذهبي يف امليزان : ًوصفه بكونه شاعرا) ٤٠٣(

 .البن النجار) ٣/١٧٩(بغداد 
 ). ٢/٢١٩( تاريخ بغداد )٣(
 ). ٣/١٧٨( ذيل تاريخ بغداد )٤(



 
 

 
 

١٢٣ 

وقبل إهناء كالمنا عىل كبار الكذابني، أشري إىل أمر ظهر يل أثناء بحثي يف الكذابني، 
 :، فمن هذه الطائفةثوا هذا الكذب ألبنائهمَّوروهو أن هناك طائفة من الكذابني قد 

  :اهللا  أمحد بن عامر الطائي وابنه عبد-١
ال : )١(ً فقد ذكر ابن اجلوزي حـديثا مـن طريقـة ثـم قـالألمحد بن عامرأما بالنسبة 

 .يتابع عىل حديثه، وهو حمل التهمة
ًا، مل يكـن كـان أميـ: )٢(، فقد قال فيه أبـو حممـد احلـسن بـن عـيلاهللا ابنه عبدوأما 

 .باملريض، روى عن أبيه عن عيل بن موسى الرضا
 .)٣(وترمجة اخلطيب يف تارخيه وذكر فيه قول احلسن بن عيل السابق

 .يروي عن أهل البيت نسخة باطلة: )٤(وقال عنه ابن اجلوزي
واملـتهم بـه : )٥(ًوذكره يف كتاب املوضوعات فقال بعد أن روى حديثا مـن طريقـه

 . بن عامر أو أبوه، فإهنام يرويان نسخة عن أهل البيت كلها باطلةبن أمحد اهللا عبد
 .ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه: )٦(وقال الذهبي يف ترمجته عن تلك النسخة

 :اهللا  أيوب أيب عالج املوصيل وابنه عبد-٢
 .ًكان كذابا: قال األزدي: )٧(أيوبقال ابن اجلوزي يف ترمجة 

 
                                                                                                                         

 ).٢/٣٦( املوضوعات )١(
 ).٩/٣٨٥( تاريخ بغداد ٢).٣٣٩رقم ( سؤاالت محزة )٢(
 ).٩/٣٨٥(تاريخ بغداد  )٣(
 ).١/١٢٩(واملوضوعات ) ٢/١١٥(الضعفاء  )٤(

 ).٣/٦٦(و )٢/٢٩٥(وانظر ) ٢/٢٨٩(املوضوعات  (٤)
 ).٢/٣٩٠(ميزان االعتدال  )٦(
  ).١/١٣٢(الضعفاء واملرتوكني  )٧(



 
 ١٢٤ 

 



 .اهللا أوهى منه وابنه عبد. الكذب، ساقطمنهم ب: )١(وقال عنه الذهبي
شيخ يروي عن يونس بن يزيد ومالك : )٢(، فقد قال عنه ابن حباناهللا عبدوأما ابنه 

 أنـه كـان - إذا كان ذلك صناعته-بن أنس ما ليس من أحاديثهم، ال يشك املستمع هلا
هـا فكلهـا وأما أحاديث يونس التي روا: ثم قال بعد أن ذكر له ثالثة أحاديث. يضعها

 .موضوعة ال أصول هلا البتة
 .)٣(وحكم ابن عدي عىل حديثه بالنكارة

ابـن : ًإن رجال قبلنا يقال له: كتب أيب إىل احلميدي: )٤(وقال عيل بن حرب املوصيل
إن اهللا ال : صأيب عالج يروي عن ابن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيـه أن النبـي 

َّإذا اطلع إىل األرض سـمع الولـدان يقـرؤون يغضب، فإذا غضب تسلحت املالئكة، ف
ًالقرآن متأل ربنا رضوانا يـا أبـا حممـد : أفعندك من هـذا احلـديث علـم؟ فكتـب إليـه. ً

وأراد عيل بـن حـرب : قال أبو عمر. يستتاب ابن أيب عالج، فإن تاب وإال أحسن أدبه
 .رضبت عنقه: أن يقول

 .أحسن أدبه: فرد عليه أبو بكر بن حسنويه فقال
اهللا املذكور قد نقل عنه الصالح والتقشف والتعبد، فقـد قـال ابـن  ذا مع أن عبده
ًكان متعبدا، يفتل الـرشيط واخلـوص ويبيعـه، ويتـصدق بثلثـه ويأكـل ثلثـه : )٥(عدي

 .َ  إال أنه مع هذا كان كذابا ًهـ. أويشرتي اخلوص بثلثه
                                                                                                                         

  ).١/٢٩٢(ميزان االعتدال  )١(
انظـر املـدخل إىل الـصحيح . وقال احلاكم عنها إهنا أحاديـث موضـوعة).٢/٣٧(املجروحني )  ٢(

)١٥٢.(  
  ).٤/٢١١(الكامل  )٣(
  .داديللخطيب البغ) ٢/١٧١(اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع  )٤(
  ).٤/٢١١(الكامل  )٥(



 
 

 
 

١٢٥ 

ألن : )١(ك يقـول كان ابن املبارالقدوس بن حبيب الكالعي الشامي وابنه، عبد -٣
 .القدوس الشامي َّأقطع الطريق أحب إىل من أروي عن عبد

القـدوس،  ما رأيت ابن املبارك يفصح بقوله كذاب إال لعبـد: )٢(الرزاق وقال عبد
 .فإين سمعته يقول له كذاب
 .مرتوك: )٣(القدوس وقال النسائي عن عبد

 .ك حديثهأمجع أهل العلم عىل تر: )٤(وقال عنه عمرو بن عيل الفالس
 .مرتوك احلديث، كان ال يصدق: )٥(وقال عنه أبو حاتم

له أحاديث غري حمفوظة، وهو منكر احلديث : )٦(وقال عنه ابن عدي يف ختام ترمجته
ًسنادا ومتناإ ً. 

لـيس : )٧(داود يف ترمجـة أبيـه ، قـال أبـوالقدوس السالم بن عبد عبدوأما ابنه فهو 
 .بيشء وابنه رش منه
 .هو وأبوه ضعيفان: )٨(حاتم وفقد قال عنه أب

 الشام يروي عن هـشام بـن عـروة وابـن أيب أهلشيخ من : )٩(وقال عنه ابن حبان
 .عبلة األشياء املوضوعة، ال حيل االحتجاج به بحال

                                                                                                                         

  ).٢/١٣١(املجروحني  )١(
  ).١/١٢(مقدمة صحيح مسلم  )٢(
  ).٣٧٧رقم (الضعفاء  )٣(
  ).٦/٥٦(اجلرح والتعديل  )٤(
  ).٦/٥٦(املصدر السابق  )٥(
  ).٥/٣٤٢(الكامل  )٦(
  ).٢٠٥(سؤاالت اآلجري  )٧(
  ).٦/٤٨(اجلرح والتعديل  )٨(
  ).٢/١٥٠(املجروحني )  ٩(



 
 ١٢٦ 

 



 .ال يتابع عىل يشء من حديثه، وليس ممن يقيم احلديث: )١(وقال عنه العقييل
الـسالم  ولعبـد: )٢(ًشيئا من حديثـه روقال عنه ابن عدي يف ختام ترمجته بعد أن ذك

السالم هذا عـن األعمـش  ذكرت، وعامة ما يرويه غري حمفوظ، وقد روى عبد غري ما
 . هـ١٠أحاديث مناكري 

ًوقد روى له ابن ماجه حديثا واحدا ً)٣(. 
ًومما مر معنا يتبني لنا مما ذكرناه عن الكذابني حسب ختصصاهتم العلمية، أن كثـريا  َّ َ

ًن صنعتهم علم احلديث، بل تطفلوا عليه تطفال، وأن كثريا منهم ختصـصوا منهم مل تك ً
القضاء ثم كتابة التاريخ ثم الـوعظ والقـصص وآخرهـا : يف علوم أخرى، يف مقدمتها

 .الشعر
 مجعهـم الكـذب ليؤسـسوا بـه مدرسـة - وغريهم من الكـذابني–وهؤالء كلهم 

كونوا هم روادها وممثليها املتحمسني الكذابني يف رواية التاريخ اإلسالمي وتدوينه، وي
 .هلا بالكذب والدجل

                                                                                                                         

  ).٣/٦٧(ضعفاء العقييل  )١(
  ).٥/٣٣٠(الكامل  )٢(
  ).٢/١١٢٣(سنن ابن ماجه  )٣(



 
 

 
 

١٢٧ 

  تصنيف الكذابين حسب الطوائف المذهبية واالجتماعية: ثانيًا 
ينتمي هؤالء الكذابون إىل خمتلـف الطوائـف املذهبيـة واالجتامعيـة التـي عرفهـا 
ة التاريخ اإلسالمي خالل القرون الثالثة اهلجرية األوىل، وسأقتـرص عـىل ذكـر الغـال

 .الكذابني عىل آل البيت، والزنادقة واملعتزلة والزهاد والصاحلني
 

 :المنتمون إلى الغلو في آل البيت  - أ
 :قد مر معنا منهم

 .)١ ( عىل عيل ؛ الذي افرتى خرب إمالء جربيلحممد بن السائب الكلبي  -١
 َّوكذلك مر منهم

 حييـي ًن عليـا  الكذاب، مدعي النبـوة والـزاعم بـأ املغرية بن سعيد الكويف-٢
  M  O   N  M  L  K:)٢(املوتى، وكان من طاماته ما فرس به قـول اهللا تعـاىل

 W  V   U  T  S  R  Q  PL )ــال)٣ إن العــدل :، فق
هو عيل، واإلحسان هو فاطمة، وإيتاء ذي القربى هو احلـسن واحلـسني، وينهـى عـن 

 .الفحشاء أبو بكر من أفحش الناس، واملنكر عمر بن اخلطاب
 
 
 

                                                                                                                         

 ).١٠٢(انظر ص) ١(
لكن دون التـرصيح ) ٤/١٧٨(، واخلرب عند العقييل يف الضعفاء )٦/٣٥٣(الكامل البن عدي ) ٢(

 .بذكر أيب بكر وعمر
 .»٩٠«سورة النحل اآلية  )٣(



 
 ١٢٨ 

 



 وكذلك منهم
، كـان مـن شـياطني الغـالة عيسى بن مهران أبو موسى املعروف باملستعطف  -٣

بأحاديث يف فضائل أهل البيت وذم غريهم، والضعف بني «َّ، كذاب حدث )١(ومردهتم
 .)٢(»عىل حديثه

 من قتله لكل من محل راية املـرشكني يف أحـداث ومن مفرتياته ما نسبه إىل عيل 
 ؛سبعة، ومحله عىل مجاعة من رؤساء املـرشكني وقـتلهم، وأن جربيـلالغزوات وكانوا 

أنـا منـه :  قـالصيا حممد هذه املواساة، وأن النبي :  وقال لهصنزل عىل نبينا حممد 
ال سيف إال ذو الفقار وال فتـى إال : وهو مني، ثم سمع صوت صائح من السامء يقول

 .)٣(عيل
َّ إيل كتـاب مـن تـصنيفه يف الطعـن عـىل وقع: )٤(وقال اخلطيب البغدادي يف ترمجته

َّالصحابة وتضليلهم وإكفارهم وتفسيقهم، فو اهللا لقد قـف شـعري عـن نظـري فيـه،  َ
وعظم تعجبي مما أودع ذلك الكتاب من األحاديث املوضوعة واألقاصـيص املختلقـة 
واألنباء املفتعلة باألسانيد املظلمة عن سقاط الكوفيني مـن املعـروفني بالكـذب ومـن 

ملجهولني، ودلني ذلك عىل عمى بصرية واضعة، وخبث رسيرة جامعة وخيبـة سـعي ا
طالبه، واحتقاب وزر كاتبه، فويل هلم مما كتبت أيدهيم وويل هلم مما يكسبون، وسيعلم 

 .الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
 

                                                                                                                         

 ). الغرب ط دار-١٢/٤٩٥(تاريخ بغداد ) ١(
  ).٥/٢٦٠(الكامل ) ٢(
 ).٥/٢٦٠(الكامل ) ٣(
 ).الغرب دار -١٢/٤٩٥(تاريخ بغداد ) ٤(



 
 

 
 

١٢٩ 

 :ومنهم
مـن ، كان  جعفر بن أمحد بن عيل بن بيان بن زيد بن سيابة، أبو الفضل الغافقي-٤

وكنا نتهمه بوضعها بـل نتـيقن يف : )١(الغالة، حدث بأحاديث موضوعة، قال ابن عدي
 .ذلك

هـو : ًال يساوي شيئا، وسـمعت ابـن عـدي يقـول: وقال الدارقطني ملا سئل عنه
 .كذاب يضع احلديث

 رضب صرأيـت رسـول اهللا : )٢( قـالوساق ابن عدي من طريقه أن سـلامن 
حمبك حمبي وحمبي حمب اهللا، ومبغضك : معته يقولبن أيب طالب وصدره وس فخذ عيل

وهذا احلديث هبـذا اإلسـناد باطـل، : ابن عدي: ثم قال. مبغيض، ومبغيض مبغض اهللا
 .وكنا نتهم ابن أمحد بن بيان هبذا

َرشيد اهلجري  -٥ َ َ وكـان يـؤمن « ،)٤(» هـو دابـة األرضًكان يزعم أن عليا  «)٣(ُ
ألعهـدن بـأمري :ًخرجت حاجا فقلـت: ًوما فقالدخلت عليه ي: بالرجعة، قال الشعبي

: قـال. استأذن يل عـىل أمـري املـؤمنني: ، فقلت إلنسان؛ًاملؤمنني عهدا، فأتيت بيت عيل
أمـا : قد مات فيكم، واهللا إنه ليتنفس اآلن تنفس احلـي، فقـال: أوليس قد مات؟ قلت

. شـياء تكـونفدخلت عىل أمـري املـؤمنني وأنبـأين بأ: قال. عرفت رس آل حممد فادخل
ًإن كنت كاذبا فلعنك اهللا، وبلغ اخلرب زيادا فبعث إىل رشـيد اهلجـري : فقال له الشعبي ً

 .»فقطع لسانه وصلبه عىل باب دار عمرو بن حريث
                                                                                                                         

 ).٢/١٥٦(الكامل ) ١(
 ). أبو غدة: ط-٢/٤٤٣(لسان امليزان : وانظر) ٥/١٢٦(الكامل ) ٢(
 ).١/٢٩٨( املجروحني )٣(
 ).٢/٦٣(، وميزان االعتدال )٢/٦٣(ضعفاء العقييل  ٤)(



 
 ١٣٠ 

 



وأشري يف هذا املقام إىل أن أهل العلم قد اختلفوا يف االحتجاج بروايات املبتدعة  -
اسق ببدعته، ومنهم من قبلها إذا مل يكـن ًفمنهم من رد روايته مطلقا ألنه ف: عىل أقوال

ممن يستحل الكذب يف نرصة مذهبه أو ألهل مذهبه سـواء كـان داعيـة إىل بدعتـه أو مل 
 .يكن

 .)١(ومنهم من قبل رواية من مل يكن داعية مل يقبل من كان داعية إىل بدعته
 –لـدينورد رواية املبتدعة هو املذهب األصح يف اعتقادي، ملا فيه من االحتيـاط ل

والكذب شـعارهم والتقيـة « ألهنم يسبون الصحابة ويكفروهنم، –السيام الغالة منهم
فمن كانت تلك حـاهلم فالكـذب والـصدق عنـدهم سـيان، مـن .)٢(»والنفاق دثارهم

ًفعلهام فهو يف عبادة، ومن هذه حاله ال تقبل روايته كائنـا مـن كـان ويف أي حـال مـن 
 .األحوال
  : الزنادقة - ب

لزنادقة عىل حماولة دس املكذوبات يف التاريخ اإلسالمي وأكثروا وكذلك عملت ا
كيف تقبل توبتي وقـد : من ذلك، فحينام تاب أحد الزنادقة من كفره كان يبكي ويقول

 .)٣(زورت أربعة آالف حديث تدور يف أيدي الناس
ًويروى أن اخلليفة هـارون الرشـيد أخـذ زنـديقا فـأمر بـرضب عنقـه، فقـال لـه 

فأين أنت مـن : أريح العباد منك؟ قال:  ترضب عنقي يا أمري املؤمنني؟ قالمل: الزنديق
. ص كلها ما فيها حرف نطق به رسول اهللا صألف حديث وضعتها عىل رسول اهللا 

                                                                                                                         

نكت الزركيش عـىل مقدمـة : بترصف واختصار، وانظر ملزيد تفصيل) ٦١(الح مقدمة ابن الص) ١(
  ).١/٢٧(وانظر ميزان االعتدال ). ٢/٢٢٠(، توضيح األفكار )٣/٣٩٦(ابن الصالح 

 ).١/٦(انظر امليزان . من كالم اإلمام الذهبي يف الغالة) ٢(
 ). ١١/٣٧٤(سري أعالم النبالء )٣(



 
 

 
 

١٣١ 

فأين أنت يا عدو اهللا مـن أيب إسـحاق الفـزاري وعبـد اهللا بـن املبـارك ينخالهنـا : قال
ًفيخرجاهنا حرفا حرفا ً )١(. 
 : دقةومن هؤالء الزنا

لقد وضـعت فـيكم : ملا أخذ لترضب عنقه قال «، عبد الكريم بن أيب العوجاء-١
أربعة آالف حديث أحرم فيها احلالل وأحلل احلرام، فقتله حممد بن  سـليامن العبـايس 

 .)٢(األمري بالبرصة 
 .حممد بن سعيد بن حسان بن قيس القريش املصلوب -٢

 .الزندقة، حديثه حديث موضوعقتله أبو جعفر يف : )٣(قال اإلمام أمحد
وكـذا قـال أبـو . صلب يف الزندقة وهو مرتوك احلديث: )٤(وقال أبو زرعة الرازي

 .حاتم
زنديق رضبت عنقه، وضـع أربعـة آالف حـديث : )٥(وقال أمحد بن صالح املرصي
 .عن هؤالء احلمقى فاحذروها

  
  
  
  
  

                                                                                                                         

 ).١/٢٧٣(وتذكرة احلفاظ ) ١/١٣٢(هتذيب التهذيب : وانظر) ٧/١٢٧(تاريخ دمشق ) ١(
 ).٢/٦٤٤(ميزان االعتدال ) ٢(
 ). ٢/٣٨٠(العلل ومعرفة الرجال ) ٣٠٣() ١(
 ).٧/٢٦٣(اجلرح والتعديل ) ٣٠٤() ٢(
 ).٩/١٦٤(هتذيب التهذيب ) ٣٠٥() ٣(



 
 ١٣٢ 

 



  : المعتزلة. ج
مي بالوضع والكذب يف احلديث،  من راملعتزلةوكذلك وجد فيمن ينتمي ملدرسة 

 :فمن هؤالء
 .بن بحر اجلاحظ عمرو -١

 .كان أكذب األمة وأوضعهم حلديث وأنرصهم لباطل: )١(قال عنه ابن قتيبة
 .ًكان كذابا عىل اهللا وعىل رسوله وعىل الناس: وقال ثعلب

سـمعت أبـا العينـاء : وقال إسامعيل بن حممـد الـصفار: )٢(وقال احلافظ ابن حجر
أنا واجلاحظ وضعنا حديث فدك، وأدخلناه عىل الشيوخ ببغداد فقبلـوه إال ابـن : يقول

امللـك  العزيز بن عبـد هذا كذب سمعها احلاكم من عبد: شيبة العلوي فإنه أباه، وقال
ًثم علق ابن حجر قائال.األعور َّ  .ما علمت ما أراد بحديث فدك: َ

 :ومن هؤالء
كـان يكـذب يف : )٣(عنه يونس بن عبيـد، قال عمرو بن عبيد البرصي القدري  -٢
 .احلديث

 .كان عمرو بن عبيد يكذب يف احلديث: )٤(وقال عنه أيوب
ًال تأخذن عـن هـذا شـيئا، فإنـه يكـذب عـىل : وقال محيد الطويل حلامد بن سلمة

 .احلسن
                                                                                                                         

 ).٥٩(تأويل خمتلف احلديث ) ١(
 ). أبوغدة– ٦/١٩٣(لسان امليزان ) ٢(
 ).٦/٢٤٦(لتعديل اجلرح وا) ٣(
ًوذهب ابن حبان إىل أن الكذب كان يقع يف حديثه تومها ال تعمـدا، )) ٧٠-٢/٦٩(املجروحني ) ٤( ً

، ويكـذب مـع صوكان عمرو بن عبيد داعية إىل اإلعتزال ويشتم أصحاب رسـول اهللا : فقال
ًذلك يف احلديث تومها ال تعمدا  ).٢/٦٩(املجروحني . ً



 
 

 
 

١٣٣ 

: )١(ًوهو مع ذلك رمي بأنه كان دهريا، فقد قال أمحد بن زهري قال حييـى بـن معـني
الـذين يقولـون : وما الدهرية؟ قال: قلت. يد رجل سوء من الدهريةكان عمرو بن عب

 .اليشء إنام الناس مثل الزرع وكان يرى السيف
 مصنف كتاب الفهرست، وكتابه هذا يدل عىل متكـن حممد بن إسحاق النديم -٣

عىل من  مصنفه املذكور ينادي: البدعة من قلبه، وزيغه عن احلق، قال احلافظ ابن حجر
ًثم ذكر احلافظ أن النديم ذكر يف ترمجة الشافعي شيئا خمتلقا ... ال والزيغصنفه باالعتز ً
 . )٢(ظاهر االفرتاء
  -: الزهاد والعباد وغالة الصوفية. د

أما ما خيص الكذابني من الزهاد والعباد وغالة الصوفية، فإن من الغريب أن نجد 
ــ ــنهم أهــل احلــديث، وذك ــذب وحــذر م ــذابني اشــتهروا بالك ــؤالء ك                   روهم مــن ه

يف مصنفاهتم مع املجروحني، لكن الغرابة تزول إذا علمنا أن من أهـم أسـباب وقـوع 
، وكـان اإلمـام عدم ختصصهم يف الروايـة ومعرفـة الرجـالالكذب من الصاحلني هو 
   إن هـذا العلـم ديـن، فـانظروا عمـن تأخـذون ديـنكم، لقـد : )٣(مالك رمحه اهللا يقـول
قـال :  يقولـونصد هذه األساطني، وأشـار إىل مـسجد الرسـول أدركت سبعني عن

 وإن أحدهم لو ائتمن عىل بيت مـال لكـان بـه ،ً، فام أخذت عنهم شيئاصرسول اهللا 
 . إال أهنم مل يكونوا من أهل هذا الشأن،ًأمينا

                                                                                                                         

بعـد أن نقـل قـول ) ٣/٢٨٠(نفى الذهبي هذا عنه فقال يف امليـزان لكن ). ٢/٧٠(املجروحني ) ١(
 .لعن اهللا الدهرية فإهنم كفار، وما كان عمرو هكذا: ابن معني السابق

  ).٢٩٤(وانظر القصة املشار إليها يف الفهرست ) ٦/٥٥٨(لسان امليزان ) ٢(
 .للخطيب البغدادي) ١٥٩(الكفاية ) ٣(



 
 ١٣٤ 

 



 هـو صوكذلك من األسباب التي أوقعت بعضهم يف الكـذب عـىل رسـول اهللا 
مـا رأيـت الـصاحلني يف يشء : )١(قال حييى بن سعيد القطان ،شهوة احلديث وفتنتهم به
 .أشد فتنة منهم يف احلديث

أليب  فقـد قيـل ، األجر عنـد اهللا- بزعمه–وكان بعضهم يضع احلديث حيتسب به
 من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس يف فضائل القرآن :)٢(مريم  نوح بن أيب–عصمة 

ضوا عن القرآن واشتغلوا بفقـه أيب حنيفـة إين رأيت الناس قد أعر: سورة سورة؟ قال
 .ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذه األحاديث حسبة

 :ومن هؤالء الكذابني
ليس بثقة كان : بن معنيا حييى ه، أيب عبد الرمحن قال عناهليثم بن عدي الطائي -١
 .)٣(يكذب

 .كان موالي يقوم عامة الليل يصيل، فإذا أصبح جلس يكذب: )٤(قالت جاريته
 . حمله حمل الواقدي، مرتوك احلديث:)٥(ل عنه أبو حاتموقا
ً، كان بكاء موصوفا بالكذب وكان إذا قـرأ القـرآن حممد بن عكاشة الكرماين  -٢

بكى وكان يسمع خفقان قلبه، وكان من أحـسن النـاس نغمـة بـالقرآن وكـان حيـدث 

                                                                                                                         

 .البن عدي) ١/١٤٤(الكامل ) ١(
 ).٥٨(مقدمة ابن الصالح ) ٢(
 ).١٧٦٧رقم) (الدوري(تاريخ ابن معني ) ٣(
 ).١٧٦٨رقم (املصدر السابق ) ٤(
  ).٩/٨٥(اجلرح والتعديل )٥(



 
 

 
 

١٣٥ 

نـرب فـصعق إنه مات بكرمان شهد اجلمعة فقرأ اإلمـام عـىل امل: قيل. بأحاديث بواطيل
 .)١(فامت
ًكان رجال صاحلا « من أهل بغداد،  أبو داود، سليامن بن عمرو النخعي الشامي-٣ ً

 .)٢(»يف الظاهر إال أنه كان يضع احلديث
 .لست أشك يف وضعه احلديث عىل تقشفه وكثرة عبادته: )٣(وقال احلاكم

ًم صـياما ًكـان أطـول النـاس قيامـا بليـل وأكثـره: وقال عنه عبد اجلبار بن حممد
 .)٤(بنهار

ذلـك كـذاب النخـع : ًكان كذابا، سئل رشيك عنه فقـال: )٥(وقال عنه اإلمام أمحد
 . معروف بالكذب سمعت قتيبة يقوله:)٦(وقال عنه البخاري

كـان «، وهب بن حفص بن عمرو املعروف بأيب الوليد بن املحتـسب احلـراين -٤
 .)٧(»ً مكث عرشين سنة ال يكلم أحدا،من الصاحلني

ً كان شيخا مغفال يقلب األخبار وال يعلم، وخيطيء فيها وال :)٨(ال عنه ابن حبانق ً
 .يفهم، ال جيوز االحتجاج بخربه إذا انفرد

 

                                                                                                                         

 ).٥٤/٢٣٤(تاريخ دمشق : انظر) ١(
 ).١/٣٣٣(املجروحني ) ٢(
 ).٢/٢١٨(ميزان االعتدال ) ٣(
 .للسمعاين) ٥/٤٧٥(األنساب ) ٤(
  ).٢/٥٤٢(ل العلل ومعرفة الرجا )٥(
 ).٤/٢٨(التاريخ الكبري ) ٦(
 ).٧/٦٩(الكامل ) ٧(
 ).٣/٧٦(املجروحني ) ٨(



 
 ١٣٦ 

 



ًيكذب كذبا فاحشا: وقال مرة.  كذاب يضع احلديث:قال عنه أبو عروبة ً)١(. 
ه ًمتعبدا يفتل الـرشيط واخلـوص ويبيعـ«كان . عبد اهللا بن أيب عالج  املوصيل -٥

 .)٢(»ويتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويشرتي اخلوص بثلثه
ًإن هللا ملكـا مـن :  رفعـهش وروى عن أيب جعفر الباقر عن أبيه عن جده عن عـيل

عامرة ينزل عىل فرس من ياقوت طولـه مـد بـرصه يـدور يف البلـدان : حجارة يقال له
 .ويسعر

 .)٣(هذه بواطيل: قال الذهبي عن هذا احلديث وغريه
 .)٤(يضع احلديث: لدارقطنيوقال عنه ا

شيخ فاضل واعظ، : )٥(، قال عنه السمعايناحلسني بن عيل األملعي الكاشغري  -٦
كـان يـضع احلـديث : )٦(وقال عنـه ابـن اجلـوزي. ولكن أكثر رواياته وأحاديثه مناكري

ًكان شيخا صاحلا متدينا إال أنه كتب الغرائب، وقد : )٧(وقال ابن النجار. ويكتب املتون ً ً
 .عفوه واهتموه بالوضعض

 

                                                                                                                         

 ).٧٠-٧/٦٩(الكامل ) ١(
 ).٤/٢١١(الكامل ) ٢(
 ).٢/٣٩٤(امليزان ) ٣(
 ). أبوغدة-٤/٤٤٠(لسان امليزان ) ٤(
 حممـد قـال: قال السمعاين):  أبوغدة-٣/١٩٨(وزاد عنه احلافظ يف اللسان ) ٥/١٨(األنساب ) ٥(

 .كان الكاشغري يضع احلديث: احلميد العبدي املروزي بن عبد
 ).١/٢١٦(الضعفاء ) ٦(
 ). أبوغدة-٣/١٩٨(لسان امليزان : بواسطة) ٧(



 
 

 
 

١٣٧ 

، كان صاحب صالة وعبادة واجتهاد ومـن أبو احلسن، عيل بن أمحد اهلكاري  -٧
 .)١(كرباء الصوفية

حدث بالكثري وانتقى عليه حممد بن طـاهر املقـرئ، وكـان : )٢(قال عنه ابن النجار
الغالب عىل حديثه الغرائب واملنكرات، ومل يكن حديثه يـشبه حـديث أهـل الـصدق، 

وقـد رأيـت بخـط بعـض .  حديثه متون موضوعة مركبـة عـىل أسـانيد صـحيحةويف
 .أصحاب احلديث بأصبهان أنه كان يضع  احلديث بأصبهان

 

  :بلدانهم والكذابون حسب مدنهم: ثالثًا
 كـذابا، ثـم ١٤٥ُأخذت طائفة مـن الكـذابني بطريقـة عـشوائية، بلـغ جمموعهـا 

 موزعـون »٥١«عـراق، والبـاقي  كـذابا مـن ال٩٤ُقسمتهم حسب بلداهنم، فوجـدت 
  من املدينة، ٤ من مهدان، و٥ من مرص، و٩و ُ من خراسان،٩ و، من الشام١٣: كاآليت
 مـن ١مـن بخـارى، و١ و من مكة،١ من جرجان، و٢ من اليمن، و٢ من الري، و٤و

 . كرمان
 ٤٢: كذابا موزع عـىل بعـض مدنـه كـاآليت٩٤فبخصوص إقليم العراق فإن عدد 

 من ١ و من املوصل،٢ من الرقة، و٢ من بغداد، و١٩ و  من البرصة،٢٧من الكوفة، و
 .  من واسط١ّحران، و

وواضح مما ذكرناه عن هؤالء الكذابني حسب بلـداهنم، أهنـم كـانوا مـن خمتلـف 
مـن جنوبـه  وأمصار ومدن املرشق اإلسالمي، لكن معظمهم  كانوا من العراق عامـة،

 كـذابا، ثـم ٤٢كوفة لوحدها ينتسب  إليهـا خاصة، ومن الكوفة والبرصة حتديدا؛ فال
                                                                                                                         

 ).١٩/٦٨(سري أعالم النبالء ) ١(
  ).٣/١١٩(ذيل ابن النجارعىل تاريخ بغداد  )٢(



 
 ١٣٨ 

 



 كذابا، والسبب يف ذلك هو ظهور كثري من البدع  يف  منطقة جنوب العراق ٢٧البرصة 
ّعامة، والكوفة وما جاورها خاصة، وقد سبق وأن بينـا أن عـددا كبـريا مـن الكـذابني 

أهنم مـن وأن العلامء قـد وصـفوهم بـ. الذين ذكرناهم سابقا، هم من الغالة الكذابني
وأهنم قد كـذبوا عـىل عـيل بـن أيب . أكذب الطوائف، يضعون احلديث ويتخذونه دينا

 .  ألف حديث٣٠٠طالب وأهل بيته نحو 
ابنـه حممـد بـن الكلبـي، و: ومن أشهر هؤالء الكذابني، طائفة من الكوفـة، وهـم

هـالل هشام، واملغرية بن سعيد، وجابر اجلعفي، وأبو داود نفيع بن احلارث، ومعىل بن 
وعمر بن شـمر، واألصـبغ الطائي، ولوط بن حييى، وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم، 

 . )١(غريهم كثريبن نباتة وا
حممد بن يونس الكديمي، وعمرو بن عبيد املعتزيل، وسلمى :    ومن كذايب البرصة

 . )٢(بن عبد اهللا اهلذيل، وإبراهيم بن هدبة، وحرب بن ميمون، واحلسن بن عيل العدويا
نـرص بـن : وأما الكذابون من بـاقي املـدن فسأقتـرص عـىل بعـضهم، فمـن بغـداد

ومـن . مزاحم، وغالم خليل، وحممد بن زياد اليشكري، وحسن بن علـوان بـن قدامـة
أبو حييى زكريا بن حييى الوقار، وأمحد بن طاهر بن حرملة التجيبي، وأمحـد بـن : مرص

                                                                                                                         

، )٣٧١ ،٣٥٢، ١٥٩(ص٦، ج )٥٠٨، ٣٢٤( ص٥ ج،١٠٧/  ص٢امليزان، ج : الذهبي:  انظر)١(
 ).٢٧٢( ص١ ج،اإلكامل: و احلسيني.١٢٩:  ص١ الضعفاء، ج :و العقييل.)٤٧، ٤٦(ص٧ج 

 ٧  ج،)٣٧٨( ص٦، ج )٧٢( ص٥ ج،)٢٦١، ٢٦٠( ص٢  ج الـــسابقاملـــصدر:  الـــذهبي)٢(
 ١املـصدر الـسابق، ج: و ابـن حجـر.)٢٧٧( ص٣، ج  الـسابق املصدر:و العقييل .)٣٣٤(ص
 ).٦٣ ( ص٣لتاريخ الكبري،ج ا: والبخاري .)١١٩(ص



 
 

 
 

١٣٩ 

 سـيابة املعـروف بـابن أيب العـالء، عيسى التنييس، وأبو الفضل جعفـر بـن أمحـد بـن
 . ) ١(واحلسن بن عفري العطار

ُوختاما هلذا الفصل، يستنتج منه أن الكذابني الذين أحصيتهم ينتمـون إىل خمتلـف  ً
التخصصات العلمية، والطوائف املذهبية واالجتامعيـة، مجعهـم الكـذب يف احلـديث 

 هبم، عىل اختالف مـذاهبهم ُالنبوي واألخبار التارخيية، مكونني بذلك مدرسة عرفت
 .وبلداهنم

وكذلك ظهر لنا أن معظم هؤالء الكذابني يقطنون جنوب العراق، والكوفـة ومـا 
 .جاورها خاصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

 ٨واخلطيب البغـدادي، ج .)١٥٠(ص٩هتذيب التهذيب، ج: ابن حجر:  عن معظم هؤالء انظر)١(
ـــزان، ج .)٦٢(ص ـــسان املي ـــن اجلـــوزي .)٢٤، ١٠( ص٢،  ج٢٤٠، )١٨٩( ص١ول : واب

 ).١٩٦( ص١الضعفاء، ج



 
 ١٤٠ 

 



  المبحث الثالث
  أسباب ظهور مدرسة الكذابين  
  آثارها السيئة على التاريخ اإلسالميو

  
  : أهداف ظهور مدرسة الكذابين وأسباب: أوًال

ا ذكرنـاه يف الفـصلني الـسابقني، أن ظـاهرة الكـذب يف احلـديث النبـوي تبني ممـ
واألخبار التارخيية كانت منترشة بكثرة، خـالل القـرون الثالثـة اهلجريـة األوىل، عـىل 

 .أيدي كذابني كثريين
 ما هي أهدافهم منه؟ ألسباب التي دفعتهم إىل الكذب؟ وفام هي ا

التـي كانـت وراء انتـشار ظـاهرة يوجد تداخل كبـري بـني األسـباب واألهـداف 
إذا ظرنا إليها كدافع فنعدها سـببا، والكذب، فاحلادثة الواحدة قد جتمع األمرين، فإذا ن

نظرنا إليها كنتيجة فنعدها هدفا؛ لكن مع ذلك فإن هناك أسبابا رئيسية عميقة واضحة 
ــة اهلجريــة األوىل، أمه : هــاأدت إىل كثــرة الكــذب والكــذابني خــالل القــرون الثالث

   .اخلالفات السياسية، واالنحرافات الفكرية املذهبية، واألمراض النفسية
ّفاخلالفات الـسياسية هـي التـي مزقـت األمـة اإلسـالمية وحولتهـا إىل طوائـف 

. ، إىل ما بعـد قيـام الدولـة العباسـية»هـ٤٠-٣٥«متناحرة متقاتلة، منذ الفتنة الكربى 
 هاّعمقت و رحم الفتنة السياسية، ثم واكبتهاواالنحرافات الفكرية  املذهبية خرجت من

 من الفرق أعطتها الصبغة الرشعية املقدسة، كام هو حال كثريدافعت عنها، و وّقعدهتاو
  .غريهماإلسالمية، من خوارج وغالة  و



 
 

 
 

١٤١ 

وأما األمراض النفسية من كفر ونفاق، وحـسد وحقـد، وحـب للـدنيا وحـرص 
ذب والتخصص فيه، ثم ازداد تأثريها الـسيئ عليها، فهي التي دفعت الكثريين إىل الك

 .عىل الكذابني عندما امتزجت أمراضهم النفسية باخلالفات السياسية واملذهبية
ّتلك هي األسـباب الرئيـسية العميقـة التـي كونـت األرضـية التـي انطلـق منهـا 
ــذاهبهم وشــهواهتم  ــة مل ــه، خدم ــسهم في ــذب وتناف ــىل الك ــاهلم ع ــذابون يف إقب الك

 .ومصاحلهم
أمحد ، فمن ذلك أن نرصة أفكارهم ومذاهبهم: من أهدافهم التي سعوا لتحقيقهاف

 وممن اشتهر أمره عند أصـحاب )١(ممن يرضب املثل بكذبه« وكاناهللا اجلويباري بن عبدا
 .)٢(»احلديث قاطبة بالوضع عىل الثقات ما مل حيدثوا
كان : )٤(ابن عدي نرصة ملذهبه، قال )٣(كان اجلويباري هذا يضع احلديث البن كرام

يضع احلديث البن كرام عىل ما يريده، وكان ابن كرام يضعها يف كتبـه، ويـسميه أمحـد 
 .اهللا الشيباين بن عبدا

: )٥ (صً، فقد روى حديثا لرسول اهللا إسحاق بن حممشاذوكان يقوم بالعمل نفسه 
تـه مـن حممد بن كرام، حيي الـسنة واجلامعـة، هجر: جييء يف آخر الزمان رجل يقال له

 .خراسان إىل بيت املقدس، كهجريت من مكة إىل املدينة
                                                                                                                         

 ). ١/١٠٧( امليزان )١(
 ). ١/١٤٢( املجروحني )٢(
السجستاين املبتدع، التقط من املذاهب أرداهـا ومـن ) بفتح الكاف وتشديد الراء(َّ حممد بن كرام )٣(

، )١١/٥٢٣(، سـري أعـالم النـبالء )٧/١٦٤(اإلكامل البن مـاكوال : نظر ا.األحاديث أوهاها
 ).   أبوغدة-٧/٤٦١(، لسان امليزان )٤/٢١(ميزان االعتدال 

 ). ١/١٧٧( الكامل )٤(
 ). ٢/٥٠( املوضوعات )٥(



 
 ١٤٢ 

 



ًكان كذابا يضع احلديث عىل مذهب الكرامية، وله : )١(قال فيه أمحد بن عيل بن مهنا
 .كتاب مصنف يف فضائل حممد بن كرام، كله كذب موضوع

، وأشـهر مـن قـام بـذلك هو إفساد الدين والطعن فيه ويف علامئـه: اهلدف الثاينو
ادقة، فقد دسوا بني الناس وأهل العلم األحاديث الباطلة املستبـشعة واملـستحيلة، الزن

إلفساد الدين وهتجينه من جهة، والتشنيع هبا عـىل أهـل احلـديث، وإظهـارهم بـأهنم 
يؤمنون اخلرافات ويروون املستحيالت من جهة أخرى، وقـد نـسبوا ألهـل احلـديث 

 .هللا خلق نفسه من عرق اخليلأهنم يروون احلديث املكذوب الذي فيه أن ا
كان يـضع أحاديـث يف : )٢(ال ابن عدي رمحه اهللا يف ترمجة حممد بن شجاع الثلجيق

التشبيه ينسبه إىل أصحاب احلديث ليثلبهم به، روى عن حبان بن هالل وحبـان ثقـة، 
إن اهللا خلـق الفـرس : صعن محاد بن سلمة عن أيب املهزم عن أيب هريرة عـن النبـي 

مع أحاديث كثـرية وضـعها . »تعاىل اهللا عن ذلك«ا عرقت ثم خلق نفسه منهفأجراها ف
من هذا النحو، فال جيب أن يشتغل به ألنه ليس من أهل الرواية، محلـه التعـصب عـىل 

 .أن وضع أحاديث يثلب أهل األثر بذلك
هذا مع كونه من أبني الكذب، هو من وضـع : )٣(وقال الذهبي بعد أن ذكر احلديث

ذكروه يف معرض االحتجاج بـه عـىل أن نفـسه اسـم لـيشء مـن خملوقاتـه، اجلهمية لي
 كبيـت اهللا وناقـة اهللا، ،فكذلك إضافة كالمه إليه من هذا القبيل إضافة ملك وترشيف

                                                                                                                         

 -٢/٧٨(أمحد بن عيل بن مهبـار، والتـصحيح مـن لـسان امليـزان : وفيه) ٢/٥٠(املوضوعات  )١(
احلاكم يف تارخيه، فيام نقله عنـه الـسمعاين : ، وقد نسب إسحاق املذكور للعبادة والزهد)أبوغدة

 ). ٥/٤٤(يف األنساب 
  ).٦/٢٩١(  الكامل ٢)(
 ).٣/٥٧٩( ميزان االعتدال ٣)(



 
 

 
 

١٤٣ 

 وبكل حال فام عد مـسلم ،إذا كان نفسه تعاىل إضافة ملك فكالمه باألوىل: ثم يقولون
وال أعلم ما يف «: نام أثبتوا النفس بقولههذا يف أحاديث الصفات، تعاىل اهللا عن ذلك وإ

 .»نفسك
ًوقال العالمة املعلمي بعـد أن نقـل جـزءا مـن كـالم الـذهبي الـسابق يف غـرض 

 :)١(املبتدعة من وضع هذا احلديث
 : وهلم غرضان آخران: أقول
 .التذرع بذلك إىل الطعن يف محاد بن سلمة كام يأيت يف ترمجته: أحدمها
 .» أئمة السنة بأهنم يروون األباطيلالتشنيع عىل«: الثاين

ومن صور حماولتهم إفساد دين اإلسالم وضعهم األحاديث يغريون فيها أحكـام 
واهللا لقد : ملا أيقن أنه مقتول قال«، حصل من عبد الكريم بن أيب العوجاءالرشيعة، كام 

َوضعت أربعة  آالف حديث حللـت فيهـا احلـرام وحرمـت فيهـا احلـالل، واهللا لقـد 
وقـد أكثـر الزنادقـة مـن وضـع )٢(»رتكم يوم صـومكم، وصـومتكم يـوم فطـركمفط

األحاديث املكذوبة ونسبتها إىل رشيعة اإلسالم حتى بلغت موضوعاهتم اآلالف، قال 
 . اثني عرش ألف حديثصوضعت الزنادقة عىل رسول اهللا : )٣(محاد بن زيد رمحة اهللا

، وقـال العالمـة ص وهذا الصنف هم أغلب من سعى للكذب عـىل رسـول اهللا
 زنادقة أرادوا تبديل الدين، ثم ذكـر مقولـة صوغالب الكذابني عىل النبي : )٤(املناوي

 .محاد بن زيد السابقة
                                                                                                                         

 ).١/١٣٧( التنكيل ١)(
 (  ). الكامل يف التاريخ ٢)(
 ).١/١٤( ضعفاء العقييل ٣)(
 ).٦/٢١٦(  فيض القدير ٤)(



 
 ١٤٤ 

 



، واحتـساب األجـر ترغيب الناس يف الدين وترقيق قلـوهبم: اهلدف الثالث هوو
نيعة عند اهللا عىل حد زعمهم، كل ذلك عن طريق الكذب، وقد وقع يف هذه الفعلة الش

 .قوم عرفوا بني الناس بالزهد والعبادة، وكذلك بعض غالة الصوفية
والواضـعون للحـديث أصـناف وأعظمهـم : )١(قال العالمة ابن الصالح رمحة اهللا

ًرضرا قوم من املنسوبني إىل الزهد وضعوا احلديث احتسابا فيام زعموا  فتقبـل النـاس ،ً
 .ًموضوعاهتم ثقة منهم هلم وركونا إليهم

كر احلاكم يف كتابه املدخل إىل اإلكليل بإسناده عـن أيب عـامرة املـروزي أنـه وقد ذ
 من أين لك عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس يف فـضائل القـرآن :أليب عصمةقيل : )٢(قال

إين رأيت الناس قد أعرضوا عن :  قال؟ وليس عند أصحاب عكرمة هذا،سورة سورة
 .اق، فوضعت هذا احلديث حسبةالقرآن واشتغلوا بفقه أيب حنيفة ومغازي ابن اسح

كـان يرمـى بالكـذب، ويفتعـل : )٣(، قـال عنـه أبـو حـاتمميرسة بن عبد ربهوكذا 
كـان مـن أهـل : )٤(احلديث، روى يف فضل قزوين والثغور بالكذب، وقال أبـو زرعـة

ًاألهواز، وكان يضع احلديث وضعا، قد وضع يف فضائل قزوين نحو أربعـني حـديثا،  ً
 . ذلكأحتسب يف: كان يقول

                                                                                                                         

 ).٥٠( ص مقدمة ابن صالح ١)(
 ).٥٠(وانظر مقدمة ابن الصالح ص(   ).  املدخل إىل اإلكليل ٢)(
 ).٥/٢٥٤( اجلرح والتعديل )٣(
 ).٥/٢٥٤( اجلرح والتعديل ٤)(



 
 

 
 

١٤٥ 

 بـام مل صونيس هؤالء أو تناسوا أن ما يفعلونه هو كذب وتقـول عـىل الرسـول 
َإن كذبا عيل لـيس ككـذب : صيقله، ويف هذا جاء الوعيد والزجر الشديد، فقد قال  ً
 .)١(ًعىل أحد من كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

كـارون خمـادعون وهذا الصنف من الزهاد هم إما مغفلون جهال بالدين، وإمـا م
تظاهروا بالتدين والصالح لتحقيـق آرائهـم ومـآرهبم، وإال فـإن التـدين احلقيقـي ال 

  »    ¬  Mª ، وقـد قـال صجيتمع معه الكذب، وباألخص الكـذب عـىل رسـول اهللا 

³    ²   ±  °   ̄ ®L )٢(. 
، كـام كـان حب التظاهر بسعة العلم وكثرة الشيوخ واملرويات: واهلدف الرابع هو

ُحيدث عن كل ما يسأل، قال عنه احلـافظ ابـن حبـان رمحـه خليل الدجال  غالملزاهد ا
ُكان جييب يف كل ما يسأل ويقرأ كل ما يعطـى سـواء كـان ذلـك مـن حديثـه أو : )٣(اهللا

 .حديث غريه
          حيـدث عـن أنـاس مل يـدركهم وينـسب هلـم عبد املنعم بن إدريـسوكذلك كان 

واهي احلديث، ولد بعد مـوت أبيـه : )٤( أبو زرعة الرازيما ليس من حديثهم، قال عنه
 .وحدث عن أبيه

                                                                                                                         

 ).٣(مسلم  ) ١٢٢٩(  البخاري ١)(
 .»١١٦«سورة النحل اآلية  ٢)(
 ).١/١٥٠(املجروحني  ٣)(
الكـريم  قال اسـامعيل بـن عبـد) ٦/٦٧(، ويف اجلرح والتعديل )٢/٣٦٠( سؤاالت الربذعي  ٤)(

فهـو عـىل كـال .  هــ أباليمن، وعبد املـنعم يومئـذ رضـيع مات أبو عبد املنعم عندنا : الصنعاين
 .القولني ال تصح له رواية عن أبيه



 
 ١٤٦ 

 



وقـال .  يضع احلديث عىل أبيه وعىل غريه من الثقات)١(وقال عنه احلافظ ابن حبان
   .ًليس بثقة أخذ كتبا فرواها: )٢(بن املديني عنه عيل

 وأشـهر ،ًهو استاملة العوام وجتميعهم إشباعا للرغبات واألهواءواهلدف اخلامس 
ً فإن كثـريا مـنهم ملئـوا عقـول العـوام بالكـذب ،من مارس ذلك القصاص والوعاظ

إبـراهيم بـن الفـضل واخلرافات واملناكري واملستحيالت، ليـستميلوهم إلـيهم، وكـان 
 يقف يف سوق أصفهان ويقرأ عىل النـاس أحاديـث مكذوبـة، خيتلقهـا مـن األصفهاين
 .)٣(حاححلال، ويركب هلا األسانيد الصعنده يف ا

سعيهم للطعن يف أئمة اإلسالم عن طريق ما ينرشونه من الكذب أو ومن أهدافهم 
ً حديثا فيه مدح أليب حنيفـة وطعـن حممد بن سعيد البورقي، فقد وضع مدحهم بذلك

عن أيب عبد اهللا احلـافظ  )٤(يف الشافعي رمحهام اهللا، فقد نقل اخلطيب البغدادي يف تارخيه
وضع من املناكري عىل الثقات ماال حيىص، وأفحشها روايته عـن هذا البورقي قد : قوله

بعض مشاخيه عن الفضل بن موسى السناين عن حممد بن عمرو بن أيب سـلمة عـن أيب 
سيكون يف أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هـو رساج :  أنه قالصهريرة عن رسول اهللا 

 :ناده وزاد فيه أنـه قـالّأمتي، هكذا حدث به يف بالد خراسان ثم حدث به بالعراق بإس
قـال . وسيكون يف أمتي رجل يقال له حممد بن إدريس فتنته عىل أمتي أرض من إبلـيس

: صما كان أجرأ هذا الرجل عىل الكذب، كأنه مل يسمع حديث رسول اهللا : اخلطيب
                                                                                                                         

 ).٢/١٥٧(وحني املجر ١)(
يف ترمجـة عبـد  ) ٣٦٠رقم (اهتم الدارقطني أباه بالرتك فقال يف كتابه الضعفاء واملرتوكني :  فائدة

 .سكن بغداد عن أبيه وأبوه مرتوك عن وهبه بن منبه: املنعم
 ).أبو غدة -٥/٢٨٠(انظر لسان امليزان  )٢(
 ).١/٣٣١( املرجع السابق ٣)(
 ).٥/٣٠٨(  تاريخ بغداد )٤(



 
 

 
 

١٤٧ 

ًمن كذب عىل متعمدا فليتبوأ مقعده مـن النـار نعـوذ بـاهللا مـن غلبـة اهلـوى ونـسأله . َّ
 .ا حيب ويرىضالتوفيق مل

 ، فقـد قـال أبـوطلب املال واجلاه والرفعة باستخدام الكذبوكذلك من أهدافهم 
حاتم الرازي ملا سئل عن عمرو بن زياد الباهيل وبني أنه التقاه ونصحه ووعظه فجعل 

أنا حييى بن معني هربـت مـن املحنـة، : وقدم األهواز فقال: )١(يتغافل ومل يستجب قال
أنا من ولد عمـر، : ًنهم فأعطوه ماال، فخرج إىل خراسان وقالفجعل حيدثهم ويأخذ م

ًأنا باهيل وكان كذابا أفاكا: وخرج إىل قزوين، وكان عىل قزوين رجل باهيل، فقال ً. 
ًبل قد تطور األمر عند طائفـة مـنهم حتـى أصـبح الكـذب جـزءا ال يتجـزأ مـن 

ًكذبا من اآلخر، وحيسد حياهتم، يستمتعون به، ويتلذذون، ويتنافسون بينهم أهيم أكثر 
 قيل للكذاب ما حيملك عىل )٢(يمعوقد قال األص! أحدهم اآلخر إن وجده أكذب منه

 .لو تغرغرت به ما نسيت حالوته: الكذب، قال
 .ًلو رأيت من هو أكذب مني ندمت حسدا له: قال كذاب: )٣(ًوقال أيضا

ب أحـد وأصبح الكذب سجية لبعضهم، ال يستطيع بسببه أن يـصدق، فقـد أجـا
فهـذه ! أكره أن أقول ال فأكون قد صدقت:  هل صدقت قط؟ فقال:)٤(الكذابني ملا سئل

األحوال واألقوال تعطينا صورة صادقة عن هؤالء املـرىض املتهـافتني عـىل الكـذب، 
و إياكم والكذب فإن الكذب هيدي إىل الفجـور  :صاملتقوتني به، وصدق رسول اهللا 

                                                                                                                         

 ).٦/٢٣٤( اجلرح والتعديل ١)(
 ).١/١٠( ضعفاء العقييل ٢)(
 ).١/١٠(  املرجع السابق٣)(
 ).١/١٠(املرجع السابق  )٤(



 
 ١٤٨ 

 



 يزال الرجل يكذب ويتحـرى الكـذب حتـى يكتـب وإن الفجور هيدي إىل النار، وال
 .)١(ًعند اهللا كذابا

وهذا التلذذ واالستمتاع قد ال خيتص بطائفة قليلة منهم، بل قد يشمل أكثرهم، إذ 
لو نفرت نفوسهم من هذا الكذب لقاوموه وتركوه وتابوا إىل اهللا عز وجـل منـه، وملـا 

ضـعهم األحاديـث الكثـرية ختصصوا به والتفرغوا له، ولرصفهم بغـضهم لـه عـن و
 يميض عامـة ليلـه يف الـصالة، فـإذا اهليثم بن عديًتروجيا لباطلهم، وقد كان الكذاب 

 .)٢(أصبح جلس يكذب
.  يـسهر عامـة الليـل يـضع احلـديثأبو البخرتي وهب بن وهـبوكان الكذاب 
مـة أرى أنه يبعـث يـوم القيا: )٤(، حتى قال عنه عثامن بن أيب شيبة)٣(وكان أكذب الناس

 ً.دجاال
ومع ما مىض فيجب التفريق بني من يكذب من أجل اعتياده عىل الكـذب ومتتعـه 
به، ومن يكذب خدمة ألهدافه املذهبية والدنيوية، وقد يوجد يف طائفة الوضاعني  من 

 .نرصة أهدافه والتمتع بالكذب: جيمع بني الغرضني الدنيئني
 للكذب وإقباهلم عليه وتفرغهم ًوبذلك يتبني لنا جليا أن أسباب تعاطي الكذابني

له، تعود يف أساسها إىل عوامل مرضية عميقة يف نفوسهم، وزادهتا العوامـل الـسياسية 
ًواملذهبية واملادية عمقا وحرارة ونشاطا ودفعتهم ملامرسـة الكـذب بـل والتوسـع بـه . ً

 .واالستكثار منه
                                                                                                                         

 .واللفظ له) ٢٦٠٧(ومسلم ) ٥٧٤٣(أخرجه البخاري  ١)(
 .رواية الدوري) ٣/٣٦٤( تاريخ حييى بن معني ٢)(
 ).٩/٢٦( قاله اإلمام أمحد، انظر اجلرح والتعديل )٣(
 ).١٣/٤٨٦(يخ بغداد  تار٤)(



 
 

 
 

١٤٩ 

   :خصائص مدرسة الكذابين: ثانيًا
ن الكذابني من حيـث تنـوع مظـاهر كـذهبم، واتـساع تبني لنا من كل ما ذكرناه ع

رقعة نشاطهم، وكثرة أعدادهم وأهدافهم، أن القوم كانت جتمعهـم مدرسـة تارخييـة، 
مدرسة الكـذابني يف روايـة : مجعت بني رواية التاريخ اإلسالمي وتدوينه؛ وقد سميتها

جهـا، منها وتدوينـه، وهـي مدرسـة هلـا رجاهلـا، وموضـوعها، والتاريخ اإلسـالمي
 . وأهدافها

  .سبق ذكر الكثري منهم عىل اختالف مذاهبهم وختصصاهتم: فرجاهلا
وصـحابته ومـن جـاء  ص  اهللاتركز أساسا يف الكذب عىل رسـول: وموضوعها

 . بعدهم
التلفيق، والتدليس والوقاحة،  وقام عىل الكذب والتزوير، والتحريف: ومنهاجها
 .وقلة احلياء

 . داخلة سبق تفصيلها آنفاكانت متعددة ومت: وأهدافها
 :فهي كثرية، أذكر منها طائفةخصائصها وأما 
 أن جماهلــا األسـايس الــذي نـشطت فيــه هـو الكــذب يف احلـديث النبــوي :أوهلـا

 .واألخبار التارخيية خالل القرون الثالثة اهلجرية األوىل خاصة، وما بعدها عامة
، متعـددة طـوائفهم املذهبيـة   أهنا مدرسة عدد رجاهلا الكذابني كبري جـدا:وثانيها
 . متنوعة ختصصاهتم العلمية وواالجتامعية،
 أن كل رجاهلا سيئة أخالقهم، ومعظمهم سيئة للغايـة، ال حيـاء هلـم وال :وثالثها

جسارة عىل الكذب حتى أصـبح جـزءا أساسـيا مـن  وخيافون اهللا تعاىل، وفيهم وقاحة
 .كذب ويتلذذون بهأخالقهم السيئة، وشخصياهتم الدنيئة، يفرحون بال



 
 ١٥٠ 

 



 إىل خمتلف املصنفات مـن شـتى ّأن مرويات رجاهلا الكذابني قد ترسبت :ورابعها
العلوم، كالفقه واحلديث، وعلوم القرآن، والتاريخ واألدب، وعلم الكالم، وهذا أمـر 

 .خطري جدا كان له تأثري يسء عىل فكرنا وتراثنا اإلسالميني
ّوا يف الكـذب وتفرغـوا لـه، بروايـة أن كثريا مـن رجاهلـا قـد ختصـص: وخامسها

فكان أحدهم يـصيل عامـة . واختالق األكاذيب واألباطيل، والعجائب واملستحيالت
وكان آخر يشتغل يف النهار قاضيا ويف الليـل يتفـرغ . ليله، ويف الصباح جيلس للكذب

وكانـت  طائفـة أخـرى حمرتفـة . ُووجدت ببغداد مجاعة متعاونة عىل الكذب. للكذب
كل ذلك يؤكد أن ظاهرة  الكذابني مل تكـن . حتى سامها الناس مجاعة الكذابنيللكذب 

حالة شاذة يمثلها بعض الناس، وإنام كانت متثل تيـارا فكريـا جارفـا نـشطا، يمتـد يف 
 . التنظيم واملجتمع أفقيا وعموديا، وحيمل خمتلف مظاهر التعاون

حدثني وعلامء العلـل وضوح هذه املدرسة عند امل: ً من اخلصائص أيضا:سادسها 
وحفاؤها عىل عامة الناس مما أدى إىل االغرتار هبا واالنجرار نحوها مـن جهـة العامـة 

  .وكشفها وجتليتها من جهة املحققني من علامء اإلسالم
 أن رجاهلـا الكـذابني فـرقتهم مـذاهبهم الفكريـة، :-ص  أي اخلـصائ -ا وآخره

 صعهـم الكـذب  عـىل رسـول اهللا وختصصاهتم العلمية، وأهـدافهم املرجـوة، ومج
 . خاصة، وآل بيته وصحابته الكرام، ومن جاء بعدهم عامة

  

  
  
  
  



 
 

 
 

١٥١ 

  آثارها السيئة على التاريخ اإلسالمي :ثالثًا
تركت مدرسة الكذابني آثارا سـيئة للغايـة عـىل تارخينـا اإلسـالمي عامـة، وعـىل 

 . اء اهللا تعاىلأذكر بعضها فيام يأيت تباعا إن ش. القرون الثالثة األوىل خاصة
األدبية،  وّ أن روايات رجاهلا الكذابني قد ترسبت إىل مصنفاتنا التارخييةاذكرنقد و

ًوالرشعية والكالمية، وأفسدت منها جانبا كبريا، فأصبحت تلك املـصنفات تـضم يف 
ثة ألكاذيب طياهتا كثريا من األباطيل واملتناقضات واخلرافات، التي  هي ثمرة مرة خبي

 .سة الكذابنيرجال مدر
وق احلكايـة َمتقدمي املؤرخني طريقة املحدثني من حيث سولكن اعتمد كثري من 

ابـن جريـر الطـربي رمحـه اهللا يف  ً إبراء للذمة، ومن أجل ذلـك يقـولاخلربية باإلسناد
َّمقدمته لتارخيه قال بعد أن بني بأن كتابه قائم عىل األخبـار املـسنده التـي عـن طريقهـا 

        ولـيعلم النـاظر يف كتابنـا هـذا أن اعـتامدي يف كـل «: لتارخيية فقـالذكرت احلوادث ا
ما أحرضت ذكره فيه مما رشطت أين راسمه فيه، إنام هو عىل ما رويت من األخبار التي 
أنا ذاكرها فيه واآلثار التي أنا مسندها إىل رواهتـا فيـه دون مـا أدرك بحجـج العقـول، 

 القليل منه، إذ كان العلم بام كان من أخبـار املاضـني واستنبط بفكر النفوس إال اليسري
وما هو كائن من أنباء احلادثني غري واصل إىل مـن مل يـشاهدهم ومل يـدرك زمـاهنم إال 
بأخبار املخربين ونقل الناقلني دون االستخراج بالعقول واالستنباط بفكـر النفـوس، 

ا يستنكره قارئه أو يستـشنعه فام يكن يف كتايب هذا من خرب ذكرناه عن بعض املاضني مم
ًسامعه من أجل أنه مل يعرف له وجهـا يف الـصحة وال معنـى يف احلقيقـة فلـيعلم أنـه مل 



 
 ١٥٢ 

 



يؤت يف ذلك من قبلنا، وإنام أتى من قبل ناقليه إلينا، وإنا إنام أدينا ذلـك عـىل نحـو مـا 
 .)١(»أدى إلينا

رويت يف تارخيه، فهو وهبذا يكون اإلمام الطربي قد برىء من عهدة األخبار التي 
مـن أسـند احلـديث فقـد : قد ذكرها بأسانيدها كام وصلت إليه، وقد قال أهـل العلـم

 .)٢(أحال عىل اإلسناد والنظر يف أحوال رواته
َّبيد أن مكمن اخلطورة كان يف طبقة املؤرخني من بعد الطربي الذين نقلوا أحـداثا  َ َ ْ َ

كام هو حال ابن اجلـوزي يف منتظمـه، وابـن  تارخيية عن أهل القرون الثالثة بال إسناد،
وبـذلك الفعـل اختلطـت . األثري يف كامله، وأبو الفدا يف خمترصه، وابن كثري يف بدايتـه

  - يف كثـري مـن األحيـان-روايات الكذابني بروايات الثقات، وأصـبح مـن الـصعب 
ققهـا كـام التمييز بينها دون الرجوع إىل تاريخ الطربي، الذي هـو بـدوره ميزهـا ومل حي

 . ّسبق وأن بينا ذلك
مــا املــصنفات األدبيــة، فنــذكر منهــا كتــاب األغــاين أليب الفــرج األصــفهاين، أو

املغنني، وقد اعتمـد فيـه مؤلفـه عـىل  واللغويني ووموضوعه األسايس تراجم الشعراء
 : الكذابني، يف مقدمتهمروايات كثري من 

 .رواية ٢٩٠هشام الكلبي، له قرابة  -١
 . رواية١٣٤بن عدي له أكثر من م اهليث -٢
 . رواية٦٥محاد الراوية له قرابة  -٣

                                                                                                                         

   ).١/٥(تاريخ الطربي  )١(

 للعالئي، وتذكر هذه العبارة يف كتب املصطلح يف مبحـث املرسـل) ٣٤(جامع التحصيل : انظر) ٢(
 -)١/١٩٨(تدريب الـراوي : انظر عىل سبيل املثال. َّعند ذكر  حجة من قدم املرسل عىل املسند

 ).١/١٤٠(فتح املغيث 



 
 

 
 

١٥٣ 

 . رواية٤٢ابن داب له نحو  -٤
 . رواية٣٦ بن شبيب له أزيد من عبد اهللا -٥
 . رواية٢٨أبو بكر اهلذيل له قرابة  -٦
 ٢٥ املعتـزيل لـه أكثـر مـن أبو بحر اجلاحظ و رواية٢٥حممد الكلبي، له نحو  -٧
 .)١( رواية٢٥عبل بن عيل اخلزاعي له نحو الشاعر د ورواية
 . رواية٢٤احلسني بن القاسم الكوكبي له أزيد من  -٨
 . رواية٢٣أبو خمنف لوط بن حييى له نحو  -٩

 رواية، ٧١٧:  روايات ما أحصيته هلؤالء يف كتاب األغاين إىلوبذلك يصل جمموع
ب األغاين رواه اثنـا عـرش وهذا دليل مادي رقمي، يشري بقوة إىل أن قسام كبريا من كتا

كذابا معروفا؛ فكم يا ترى يكون لباقي الكذابني من روايـات يف هـذا الكتـاب؟ لكـن 
ذلك ال يعني أن األصفهاين اعتمد عىل الكذابني فقط يف تدوين كتابه، فإنه بال شك قد 
. )٢(اعتمد عىل رواة آخرين ثقات، كوهب بن منبه، وخليفة بن خياط، والزبري بن بكـار

ن مع ذلك فإن كتابه يبقى مصدرا غري موثوق به، ال تقبل رواياته إال بعـد حتقيقهـا، لك
ًال سيام وأنه موضوع أصال لرتاجم الشعراء واملغنـني، ولـيس لـرسد التـاريخ وأخبـار 

 .املاضني

                                                                                                                         

ــثال)١( :  ص٧ ج،١٧٩ ،١٣٧:  ص٣، ج٢٣٨، ١٣٣، ٧٤، ٤٦، ٤٣، ٤:  ص١ ج: عــنهم انظــر  م
، ١٣٧: ص١٧، ج ٣١٧، ٢٨٥: ص١٦، ج٣١٣، ٢٢٩، ٥٦:  ص١٢، ج١٢٤، ٧٩، ٦٧
 .١٧٣، ١٠٦: ص١٨، ج١٥٧، ١٤٣، ١٤٢

  .٢١٣: ص١٨، ج ٣١٧، ٢٥٨، ٢٢٦: ص١٦ ج،١٢٥:  ص٢ ج: انظر مثال)٢(



 
 ١٥٤ 

 



كـان : وأبو الفرج نفسه متهم بالكذب، فقد قال عنه أبو حممـد احلـسن النـوبختي
 .)١(أكذب الناس

حققـوا وي، فـإن علـامء احلـديث قـد نقـدوا ومصنفات احلديث النبـوفيام خيص 
مسلم، لكن مع ذلك فام تزال روايات قليلة رواها  وحمتوياهتا كام يف صحيحي البخاري

كذابون، نجدها يف املسانيد واملعاجم وغريها من مـصنفات احلـديث، وهـي معروفـة 
 مـصنفاهتم األصـلية، لـذا  لدى علامء احلديث وتكلموا فيها وبينوها لكنها ما تـزال يف

ونـرضب عـىل ذلـك مثـالني، أوهلـام كتـاب فـضائل . جيب التنبيه إليها والتحذير منها
حممد بن : الصحابة لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، تضمن روايات لبعض الكذابني، منهم

وهـو . ُ، عثرت لكل منهام عىل رواية واحـدةوسيف بن عمر التميمي السائب الكلبي،
ذابني يف تاريخ الطربي جدا ال يكاد يذكر بجانب ما وجدناه من روايات الكعدد قليل 
َّ، والسبب يف ذلك يعود إىل تنقيح واهتامم أهل احلديث بكتبهم بخالف كتاب واألغاين ُ

التاريخ، الذين حييلونك باالسناد يف الروايات ويكتفون بذلك كام مر معنـا مـن كـالم 
 .اإلمام الطربي

علق بكتاب املستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري،  وقـد واملثال الثاين يت
 ٩هشام بن حممـد الكلبـي لـه : عثرت فيه عىل طائفة من روايات الكذابني هي كام يأيت

ً وهـو عـدد قليـل أيـضا باملقارنـة ملـا )٢(خمنف لوط بن حييى له روايتان، روايات، وأبو

                                                                                                                         

مل يكـن أحـد :  أيب احلسن البتي قوله، ومع ذلك فقد نقل اخلطيب عن)١١/٣٩٨(تاريخ بغداد  )١(
  ).٣/١٢٣امليزان (الظاهر انه صدوق : أوثق من أيب الفرج األصبهاين وقال الذهبي عنه

ــثال)٢( ــر م ، ٣٩٤، ٢٩٩، ٢٠٢، ٦٥، ٤٠:  ص٢ ج٣٠٩، ٣٠٣، ١٠٥، ١٠٤، ٧١:  ص١ج:   انظ
 .٥١٠، ٥٠٨، ٤٥٤، ٢٨٣، ٢٧٦، ١٩:  ص٣، ج٦٠٣، ٥٩٩



 
 

 
 

١٥٥ 

ك فقد نقـد العلـامء كتـاب احلـاكم وجدناه يف كتايب تاريخ الطربي، واألغاين؛ ومع ذل
 .)١( ما فيه من األحاديث الواهيات واملناكري-ًغالبا –َّرمحه اهللا، وبينوا 

أما كتب التفسري، فقد وجد يف بعضها روايات لبعض من رمـي بالكـذب، ففـي و
 وكـذا يف تفـسري ابـن )٢(ملحمد بن السائب الكلبـيًتفسري الطربي مثال وجدنا روايات 

 .ًها قليلة نسبيا ولعل)٣(كثري
 فقـد بينـا – يف بعض املواطن–مع عدم إغفال كل من اإلمامني الطربي وابن كثري

 .)٤(عدم االحتجاج بمرويات الكلبي، وبرتك حديثه
وبام مر معنا يتبـني حـرص مجاعـة الكـذابني عـىل دس املوضـوعات يف نـصوص 

حميط، وهو سـبحانه الرشيعة، ملحاولتهم هدم اإلسالم من داخله، لكن اهللا من ورائهم 
 كـل صًال يصلح عمل املفسدين، فقد قيض اهللا أئمة كبـارا يـذبون عـن سـنة النبـي 

 يف صكذب وهبتان وافرتاء، وأوصلوا لنا الـسنة الـصحيحة الثابتـة عـن رسـول اهللا 
 .ٍكتب صحاح مروية بأسانيد الرواة الثقات

ينهـا، أن ومما يؤكد فشل حمـاوالهتم وجهـودهم لتـضليل أمـة اإلسـالم وهـدم د
املعتـربة املعـول عليهـا يف تعلـم  موضوعاهتم ومفرتياهتم ال تكاد توجد يف كتب السنة

األحكام الرشعية العلمية والعملية، وال توجد إال يف كتب قد نص العلامء عىل أهنا من 
                                                                                                                         

، مقدمـة ابـن الـصالح )١٧/١٧٥(ل ما قاله الذهبي يف سري أعالم النبالء عىل سبيل املثا:  انظر)١(
 ).١/٤٢(، النكث عىل مقدمة ابن الصالح البن حجر ١٠ص

 ).١/٢١٧/٥٨٤(تفسري الطربي  ٢)(
 ).١٢٩٥،٣٤٠(تفسري ابن كثري  ٣)(
: ي وقالفقد رد رواية ابن عباس من طريق الكلب) ١/٦٦(تفسري الطربي : انظر عىل سبيل املثال ٤)(

 .ليست الرواية عنه من رواية من جيوز االحتجاج بنقله
 .ال حيتج بام انفرد به:قال) ١/٦١. (مرتوك احلديث: قال عنه) ١/٧(وانظر تفسري ابن كثري 



 
 ١٥٦ 

 



الكتب التي جتمع الصحيح والضعيف واملوضـوع املكـذوب، ككتـاب إحيـاء علـوم 
حامد اإلحيـاء  شحن أبو: )١( فقد قال عنه أبو بكر الطرطويشالدين أليب حامد الغزايل،

ً، فال أعلم كتابا عىل بسيط األرض أكثر كذبا منهصبالكذب عىل رسول اهللا  ً. 
 . ويف اإلحياء من الواهيات كثري:)٢(وقال املازري

   . )٣(وقال الذهبي رمحه اهللا ملا ذكر النزاع بني احلافظني ابن منده وأيب نعيم
بن منده يف أيب نعيم فظيع، ال أحب حكايته، وال  أقبل قول كـل مـنهام يف وكالم ا«

ًاآلخر، بل مها عندي مقبوالن، ال أعلم هلام ذنبا أكثر من روايتهام املوضوعات سـاكتني 
 .»عنها

وكذلك بعض املفـرسين الـذين ذكـروا يف كتـبهم احلـديث املوضـوع يف فـضائل 
ق الثعلبي والزخمرشي، وابـن أيب داوود يف السور، كالواحدي وابن مردويه وأيب إسحا

 .)٤(كتابه فضائل القرآن
وقد قال احلافظ العراقي يف ألفيتـه بعـد أن ذكـر حـديث أيب عـصمة املوضـوع يف 

 .وكل من أودعه كتابه كالواحدي خمطئ صوابه: فضائل القرآن
وصــنيع هــؤالء املــصنفني خيــالف طريقــة املحققــني مــن أهــل العلــم املــشتغلني 

نيد وعللها، فقد كان الواحد منهم ينتقـي أحاديـث كتابـه انتقـاء، حتـى خيـرج باألسا
بأصح ما وقف عليه من األسانيد واملتون، بل إن اإلمام البخاري نص عىل أنه مل جيمـع 

                                                                                                                         

 ).١٩/٣٣٤( النبالء أعالم انظر سري ١)(
 ).١٩/٣٤١( املصدر السابق)٢(
 ).١/١١١( ميزان االعتدال )٣(
 )١/٢٦١( فتح املغيث ٤)(



 
 

 
 

١٥٧ 

مـا أدخلـت يف كتـايب اجلـامع إال مـا صـح وتركـت مـن : يف كتابه كل الصحيح قائال
 .)١(الصحاح حلال الطوال
ظ مئة ألف حديث صحيح، وأحفظ مئتي ألف حـديث غـري أحف: وهو الذي قال

 . )٢(صحيح
إذ أن عدد أحاديث صحيح البخاري مع املكرر تبلغ سـبعة آالف ومئتـني ومخـسة 

 .ًوسبعني حديثا
وكذا صنع اإلمام أبو داود السجستاين رمحه اهللا فقد قال لراوية سـننه أيب بكـر بـن 

خبـت منهـا مـا ضـمنته هـذا  مخسامئة ألـف حـديث، انتصكتبت عن رسول : داسة
مجعت فيه أربعة آالف وثامنامئـة حـديث، ذكـرت الـصحيح   –  يعني السنن– الكتاب

 .وما يشبهه ويقاربه
وهذا كله يدلل بحمد اهللا عىل فشل حماولة الكـذابني وذهاهبـا أدراج الريـاح، وأن 

يـان حـال ًأحاديثهم املوضوعة املكذوبة مل جتد مكانا هلا إال يف الكتب التـي وضـعت لب
واضعيها ككتاب الكامـل البـن عـدي واملجـروحني البـن حبـان وامليـزان للـذهبي 
واللسان البن حجر، أو الكتب التي اهتمـت بجمـع األحاديـث املوضـوعة ككتـاب 
املوضوعات البن اجلـوزي واألرسار املرفوعـة ملـال عـيل قـاري والفوائـد املجموعـة 

 .للشوكاين وغريها من كتب املوضوعات
 أن معظم ما افرتاه هؤالء الكذابون قد ترسب إىل تراثنا الفكـري خـارج وال ننسى

مصنفات السنة النبوية، فقد تبني من إحصاء قام به الـدكتور عمـر سـليامن األشـقر أن 

                                                                                                                         

 ).٩-٢/٨( تاريخ بغداد )١(
 ).٢/٢٥( املصدر السابق )٢(



 
 ١٥٨ 

 



 كتابا من كتب السنة النبوية املعروفة من الصحاح واملسانيد واجلوامع ٧١جمموع ما يف 
 وهــذا يــشمل الــصحيح واحلــسن . ألــف حــديث فقــط٤٢وغريهـا، قــد بلــغ نحــو 

والضعيف وحتى بعض املوضوع، فأين ذلك العدد اهلائل من روايات الكذابني الـذي 
 .فهو إذن خارج مصنفات احلديث النبوي املعروفة! مر معنا؟

وكذلك من آثار مدرسة الكـذابني أيـضا، أن الفـرق اإلسـالمية الـضالة أنـشأت 
 أو أهنا كذبت بـاختالف الروايـات -ملدرسةأي رجال ا –مذاهبها عىل روايات رجاهلا  
، واستبعدت القرآن الكريم كلية، وإن رجعت إليه فـستأخذ لتأييد معتقداهتا وأفكارها
، - وهـو أم الكتـاب–ضالهلا، فتأخذ متـشاهبه وتـرتك حمكمـه   ومنه ما يتفق مع هواها

اإلسالمية لو وإال فإن كل الفرق . مذهبها وّوتنتقي منه بعض آياته تأوهلا حسب هواها
ّختلت عن أقوال شيوخها، وأبعدت  مروياهتا جانبا، ثـم أقبلـت عـىل القـرآن الكـريم 

 سـتتفق وتتوحـد وتـصبح أمـة – بـإذن اهللا تعـاىل  –ّجترد، فإهنا ال حمالة   وبصدق وعلم
متـشبثة برواياهتـا  وواحدة موحدة، لكنني ال أظـن أهنـا تفعـل ذلـك، ألهنـا متعـصبة

 . يوخها الباطلةاملكذوبة وبأقاويل ش
ّومن آثارها أيضا، أهنا روجت لكثري من األحاديث املكذوبة، ونـرشهتا بـني كثـري 

، »لـو بالـصني واطلبـوا العلـمو«، »عـيل باهبـا وأنا مدينة العلم«:من الناس، كحديث
 . »أصحايب كالنجوم، بأهيم اقتديتم اهتديتم«و

قـائق يـؤمن هبـا كثـري مـن ّ حتول بعض رواياهتا املكذوبة  إىل حومن اآلثار كذلك
قد يموتـون مـن أجلهـا،  ويستغيثون هبا وينذرون هلا، والناس، ويقدسوهنا ويزوروهنا

 بالقاهرة، وأن قرب عيل بن أيب طالب ب الزعم بأن قرب احلسني بن عىل: ذلكمن 
بدمشق، لكـن احلقيقـة أن  ابن كعب ُالعراق، وأن قرب الصحايب أيب بمدينة النجف ب
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ال يوجد بالقاهرة، فقد دفن جسده بكربالء، وأخذ رأسه إىل الكوفة حيـث قرب احلسني 
. )١( إىل املدينـة- عـىل األرجـح–،  ثم أخـذ الـرأس  )هـ٦٧ت(أمريها عبيد اهللا بن زياد 

ُوقرب عيل ال يوجد بالنجف، فإنه دفن بقـرص اإلمـارة بالكوفـة، وعمـي قـربه لكـي ال  ُ
ُوقـرب الـصحايب أيب . )٢( قيل إن قربه بالنجف سنة٣٠٠تنبشه اخلوارج، ثم بعد أكثر من 

 !!.؟) ٣(يوجد يف دمشق، ألنه مل يقدم إليها، فكيف إذن يقال إنه مدفون هبا بن كعب الا
ّومن آثارها أيضا أن رواياهتا املكذوبة قد شوهت التـاريخ اإلسـالمي، وشوشـت  ّ

ني، وتكـريس نظرة الناس إليه، ومألته باألكاذيب، وسـامهت بقـوة يف تفريـق املـسلم
وهي مـن جهـة أخـرى . )٤(خالفاهتم املذهبية، ودفعهم إىل التناحر واملواجهات الدامية

ُتعترب سالحا فتاكا بيد املغرضني والضالني، يـستخدموهنا للطعـن يف الـدين، ونـرصة 
 . الفرق الضالة، والتشكيك يف حقائق ومتواترات التاريخ اإلسالمي

يكـن ملدرسـة الكـذابني مـن إجيابيـات؟، أمل : وقد يتساءل بعـض النـاس فيقـول
نعم مل تكن هلـا إجيابيـات يف أسـاس تكوينهـا ونواياهـا، فهـي قامـت : فأسارع وأقول

أساسا عىل الكذب والـدجل إلفـساد الـدين، وزرع الفـتن، وتـشويه التـاريخ خدمـة 
. معاندتـه وألغراضها، ومل تقم عىل احلق لرد الباطل، وإنام قامت عىل الباطل لرد احلق

لكن مع ذلك يمكن أن يقال إن هذه املدرسة ملا مارست عملهـا التخريبـي يف الواقـع، 
كانت من أهم أسباب ظهور مدرسة النقد والتحقيق عىل يد أهـل احلـديث للـرد عـىل 

                                                                                                                         

 .٢٨٦:  ص، الدار امللكيـة، اجلزائر، اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم: ابن تيمية)١(
  .٢١٠:  ص، دار الكتب العلمية، بريوت، خمترص فتاوى ابن تيمية:وبدر الدين احلنبيل
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  .اجلامعة يف بغداد وصفحات من تاريخ أهل السنة:  عن ذلك أنظر لكاتب هذه السطور)٤(
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كام أن نشاطها التخريبي كشف عـن وجههـا القبـيح، ودورهـا اخلطـري . تلك املدرسة
 .    اهلدام

نا جليا، أن مدرسة الكذابني حاولت أن ترضب تـراث  هلذا املبحث يتبني لًوختاما
اإلسالم بقوة، ونجحت يف بعض حماوالهتا ويف بعض األمكنة واألزمنة، لكن بـاطلهم 

 .ًرسيعا ما يزهق، ويبقى الظهور والدوام للحق
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   :مقاومتها وكيفية التعامل مع مدرسة الكذابين
نقاومها، وفق مجلـة مـن املواقـف النظريـة  وعلينا أن نتعامل مع مدرسة الكذابني
 :واإلجراءات العملية الرضورية اآلتية

إن كـان  وعلينا أن ننظر للتاريخ اإلسالمي، نظرة اعتدال وموضـوعية، فهـوً:أوال
أن بينـاه، فإنـه مـن جهـة أخـرى  بعض روايات الكذابني، كام سبق ويضم يف مصنفاته

حممـد بـن قات، كاملؤرخ خليفة بـن خيـاط، ولثيضم روايات كثرية لطائفة من الرواة ا
 .)١(سعد، والزبري بن بكار، وموسى بن عقبة، ووهب بن منبه، وغريهم كثري

ّجيب أن ال يغيب علينا أن السنة النبوية التـي تعرضـت هلجمـة رشسـة مـن :  ًثانيا
ّرجال مدرسة الكذابني، قد تم متييز صحيحها من سقيمها، وضعيفها من موضـوعها، 

د علامئها األفذاذ يف النقد والتحقيق والتمحيص، والذين ما تـزال أعامهلـم بفضل جهو
لـذا فـال خـوف عـىل احلـديث النبـوي مـن روايـات مدرسـة . مستمرة إىل يومنا هذا

 . الكذابني
أن ما قلناه عىل السنة النبوية، ال يصدق عىل التـاريخ اإلسـالمي، فمـصادره :  ًالثاث

نحققهـا وفـق مـنهج  ولذا جيب علينا أن ننقدها. بنيغري حمققة، ومليئة بروايات الكذا
يف تن عىل حـد سـواء  قـدر املـستطاع، وامل وعلمي شامل كامل، جيمع بني نقد اإلسناد

احلاالت التي تنعدم فيها األسانيد ال بد من توسيع دائرة نقد املتون، مع عدم نـسيان أن 
 . وط صحة اخلربهذه املتون تفتقد إىل األسانيد، التي هي رشط أسايس من رش

ال بد من نرش الوعي التارخيي بني أهل العلم، وتعريفهم بمدرسة الكـذابني :ًرابعا
طالعهم عىل آثارهـا الـسيئة عـىل فكرنـا وتارخينـا إوحتذيرهم من رواياهتا ورجاهلا، و

                                                                                                                         

 ).٥٠٧( ص٥ميزان االعتدال، ج: الذهبي: انظر مثال) ١(
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ّووحدتنا، مـع التأكيـد عـىل رضورة االكتفـاء باألخبـار الـصحيحة وإن قلـت، ونبـذ 
 . ففي القليل الصحيح كفاية وغنى عن الكثري الباطل. ن كثرتإ وروايات الكذابني

ّجيب علينا أن نفرق بني املؤلف الثقة، وبـني رجالـه الكـذابني الـذين قـد : ًخامسا
ثقـة لكـن كثـريا مـن رجالـه يكون اعتمد عىل أخبارهم، كام هو حـال الطـربي، فهـو 

الء، ألن أسـانيدها ياتـه عـن هـؤضعفاء، ويف هذه احلاالت ال نأخذ عنه رواكذابون و
لـف وأما إذا كـان املؤ. ة؛ والطربي يف هذه احلالة هو جمرد ناقل عنهم فقط صحيحغري

 يف هـذه احلالـة -أي املؤلف -إن كان رجاله ثقات، ألنه كذابا فال تقبل رواياته حتى و
لكننا نقبل روايات هؤالء الثقات إن وصلتنا عـن طريـق . هو رجل من رجال اإلسناد

  .ين ثقاتمؤلفني آخر
أن األصل يف تعاملنا مع روايات الكذابني هو عدم قبوهلا، لكننا قد نقبـل :  ًسادسا

واألصـل يف تعاملنـا مـع . املسوغات وبعضها استثناء، عند توفر القرائن واملرجحات
 روايـات الثقـات هـو قبوهلـا، لكننـا قـد نـرفض بعـضها اسـتثناء، إذا ختللتهـا العلـل

 . املرجحات عىل استبعادها وئنالشذوذات، واجتمعت القراو
ّوختاما هلذا الفصل، يتبني لنا منه أن إقبال الكذابني عـىل الكـذب وتفـرغهم لـه، 

أسبابه العميقة هي االنحرافات الفكرية، واخلالفات الـسياسية، واألمـراض النفـسية  
 . التي تفاعلت مع أهدافهم املذهبية وشهواهتم ومصاحلهم الدنيوية

ب كثرة عددهم، وختصصهم يف الكذب وتعـاوهنم  بسب-ن كذابوأي ال -م كام أهن
ُعليه، كونوا مدرسة عرفت هبم، و متيزت بخصائص ميزهتـا عـن غريهـا مـن مـدارس ّ

 تشكيكا، حتريفـا وًرواية التاريخ اإلسالمي وتدوينه؛ فكانت وباال عىل تارخينا، تشوهيا
 . مقاومتها وكشفهامما يوجب علينا التصدي هلا و. التضليو
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    الخاتمة
تبني لنا من بحثنا هذا  أن هذه األمة العظيمة مرحومة يف احلفاظ عىل تارخيهـا مـن 
الدغل والكذب وذلك بام قيضه اهللا من اجلهابذة الناقدين الذين أصلوا منهجـا رصـينا 
يف نقد ومتحيص احلديث النبوي الرشيف واآلثار والتاريخ  لـيعلم الثابـت الـصحيح 

 معايري دقيقة يف التنقيب عن رجال اإلسناد واتصاله كام نقـدوا من غريه واعتمدوا عىل
املتون من أوجه كثرية متعددة عقلية وحسابية وزمنية واجتامعية وغريها وذكرنـا أمثلـة 
كثرية عىل ذلك، ليعلم حجم اجلهـد الـذي بذلـه أولئـك األفـذاذ يف محايـة تراثنـا مـن 

ار التارخييـة، الـذين  كثـر عـددهم  مدرسة الكذابني يف رواية احلديث النبـوي واألخبـ
 كـذابا، األمـر الـذي حـوهلم إىل ٣٥٠وعظم رشهم، وقد  أحصيت مـنهم أكثـر مـن 

مدرســة متخصــصة يف الكــذب وقائمــة عليــه، هلــا رجاهلــا وخصائــصها ومنهاجهــا 
 . وأهدافها

ينتمون إىل خمتلف الطوائف والتخصـصات  - أي الكذابون -واتضح أيضا، أهنم 
 ص الرسولد مجعهم كلهم الكذب عىل وق. ختالف بلداهنم وأهوائهمالعلمية، عىل ا

وصحابته ومن جاء بعدهم، خدمة ملذاهبهم وأهوائهم ومـصاحلهم املاديـة واملعنويـة؛ 
 علينـا مقـاومتهم وكـشفهم، للـتخلص مـن ُحيتمفكانوا وباال عىل تراثنا وتارخينا، مما 

 .          أكاذيبهم وسمومهم
                

 بحمد اهللا تعاىلتم 
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 ، بريوت ، دار الكتـاب العـريب، ٤حلية األولياء، ط: عيم األصفهاين نأبو  .٣٣
 .هـ ١٤٠٥
ــيم األصــفهاين .٣٤ ــو نع ــضعفاء ، ط: أب ــ١ال ــة ،  ، ال ــضاء، دار الثقاف دار البي
 .م١٩٨٤
 .سلسلة األحاديث الصحيحة ، الرياض ، مكتبة املعارف : األلباين  .٣٥
 .مية ، بريوت ، دار الكتب العلميةخمترص فتاوى ابن تي: بدر الدين احلنبيل  .٣٦



 
 ١٦٨ 

 



 .م١٩٨٩ المية ،اإلكامل ، كراتيش ، جامعة الدراسات اإلس: احلسيني  .٣٧
 ، قضية التحكـيم يف موقعـة صـفي،اجلزائر، دار الـبالغ: خالد كبري عالل  .٣٨
 .م٢٠٠٢
 .تاريخ بغداد بريوت ، دار الكتب العلمية د ت: اخلطيب البغدادي  .٣٩
،  اجلـامع ألخـالق الـراوي ، حققـه حممـود الطحـان: اخلطيب البغدادي .٤٠

 .هـ ١٤٠٣الرياض ، مكتبة املعارف، 
، حققاه أبـو عبـداهللا الـسورقي الكفاية يف علم الرواية : اخلطيب البغدادي .٤١

 .إبراهيم محدي مدين ، املدينة املنورة ، املكتبة العلمية و
 .تاريخ بغداد ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، د ت  : اخلطيب البغدادي .٤٢
 .املغني يف الضعفاء ، حققه نور الدين عرت ، د م ، د ، ، د ت : الذهبي  .٤٣
، ، بريوت١عمر عبدالسالم تدمري ، طيخ اإلسالم ، حققه د تار: الذهبي  .٤٤

 م ١٩٨٧ ، ـه١٤٠٧دار الكتاب العريب ، 
، الريــاض، دار ١ طتــذكرة احلفــاظ  ،حققــه محــدي الــسلفي ،: الــذهبي  .٤٥

 .هـ ١٤١٥الصميعي ، 
 .هـ ١٤١٣  بريوت ، مؤسسة الرسالة ،٩ّسري أعالم النبالء ، ط: الذهبي  .٤٦
ــذهبي  .٤٧ ــراء ا: ال ــة الق ــمعرف ــار ، حقق ــروف ، وشــعيب لكب ــشار مع وه ب
 .ـ ه١٤٠٤، بريوت ، مؤسسة الرسالة ، ١، و صالح مهدي عباس ،طاألرناؤوط
 .م١٩٩٥  بريوت ، دار الكتب العلمية ،١ميزان االعتدال ، ط: الذهبي  .٤٨
 . ميزان االعتدال ، طبعة البجاوي: الذهبي  .٤٩



 
 

 
 

١٦٩ 

بـريوت، دار ، ١التفسري الكبري ، حققه عبـد الـرمحن عمـرية ، ط: الرازي  .٥٠
 .م١٩٨٨الكتب العلمية ، 

اإلعـالن بـالتوبيخ ملـن ذم التـاريخ ، حققـه فرانـز روزنتـال ، : السخاوي .٥١
 .بريوت ، دار الكتب العلمية 

ريوت ، دار الكتب العلمية ، ، ب١أدب اإلمالء و االستمالء ، ط: السمعاين .٥٢
 .م١٩٨١
قـه عبـدالرمحن الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة ، حق: الشوكاين  .٥٣
 .ـ ه١٤٠٧ ، بريوت املكتب اإلسالمي ، ٣املعلمي ، ط
 .هـ ١٤٠٥جامع البيان ، بريوت دار الفكر ، : الطربي ، .٥٤
جملـة وحياة تنقـرض،  ،لح، قزم يقرتب، و مذنبات تندفععبد املحسن صا .٥٥

 .م١٩٨٥الدوحة ، عدد فرباير ، 
ار الفكر العـريب ،  ، القاهرة ، د٢األطلس التارخيي  ، ط: عبد املنعم ماجد  .٥٦
 .م١٩٦٧
 ، بريوت ، مؤسسة الرسـالة ، ١الضعفاء ، حققه أمني قلعجي، ط: العقييل  .٥٧
الفرنــيس ، دمــشق، املعهــد ١ ، حققــه ســامي الــدهان ،و هنــري الوســت ، ط١٤٠٤

 .م١٩٥١للدراسات العربية ـ 
الرشكة التونـسية :  ، تونس ١قاموس الطالب اجلديد  ، ط: عيل بن هادية  .٥٨
 .م١٩٧٩، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع:  اجلزائر ؛للتوزيع 
 . تاريخ الفقه اإلسالمي، اجلزائر، قرص الكتاب: عمر سليامن األشقر  .٥٩



 
 ١٧٠ 

 



العقد الثامني يف تاريخ البلد األمـني، القـاهرة، مطبعـة : الفايس أبو الطيبل .٦٠
 .السنة املحمدية، دت 

 .هـ ١٣٧٢لشعب ،، القاهرة ، دار ا٢اجلامع ألحكام القرآن، ط: القرطبي .٦١
 .ار الكتب العلمية ، دت حتفة األحوذي ، بريوت ، د:  املباركفوري  .٦٢
 م١٩٧٢أطلس العامل الصحيح ، بريوت ، دار مكتبة احلياة ، : جمموعة  .٦٣
،  نـارشونخمتار الصحاح ، بريوت ، مكتبة لبنان: حممد بن أيب بكر الرازي  .٦٤
 م١٩٩٥ ، ـه١٤١٥
  .ث ، اجلزائر ، مكتبة رحابتيسري مصطلح احلدي: حممود الطحان  .٦٥
 السعودية ، مكتبـة التمييز ، حققه مصطفى األعظمي،: مسلم بن احلجاج  .٦٦
 .هـ١٤١١الكوثر ، 
بريوت ، صحيح مسلم ، حققه حممد فؤاد عبد الباقي ، :مسلم بن احلجاج  .٦٧

 .دار إحياء الرتاث العريب
  ،١الرتغيــب و الرتهيــب ، حققــه إبــراهيم شــمس الــدين ، ط: املنــذري  .٦٨

 .ـ ه١٤١٧بريوت ، دار الكتب العلمية ، 
، بـريوت ، دار إحيـاء ٢رشح النووي عـىل صـحيح مـسلم ،  ط: النووي  .٦٩

 .هـ  ١٣٩٢الرتاث العريب ، 
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