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ô´1 ⁄e »ñ‰frÚe ƒ áÆóÚe ú, }
م النقلية محلة من الدس والوضع عرف التاريخ اإلسالمي كغريه من العلو

 عدة أسفرت عن ركام من الروايات سبابألالتشويه عرب مراحل التدوين املختلفة، و
ة يف التاريخ اإلسالمي روج هلا شوهة، وحشد من األباطيل املدسوسواألخبار امل

خباريني والقصاص واملؤرخني الذين كانوا ألمن أصحاب امليول واألهواء من ا طائفة
ينتمون إىل طوائف خمتلفة قصدت تشويه سرية السلف الصاحل و تاريخ األمة 

  .غراض سيئة ضد اإلسالم واملسلمني اإلسالمية أل

املصادر األوىل كتب املؤرخني اليت نعتربها  وقد تسربت هذه األباطيل إىل
ووجدت هلا مداخل إىل . ، وننقل عنها معلوماتنا عن تاريخ األمة اإلسالميةللتاريخ

وعدم تدقيقهم يف الرجال واألسانيد،   يف النقل،ؤرخني امل أمام تساهلهذه املصادر
 دون نظر أو متييز وكأا حقائق مسلمة، مكتفني يف الكتاب واملفكرينناقلها كثري فت

 يف تشويه الفكر ءي كان له أثر سمماأحسن األحوال باإلحالة على مصادرها، 
  .اإلسالمي وتاريخ احلضارة اإلسالمية

1I<<êÚø‰ý]<è…^jÖ]<»<Ìè†vjÖ]æ<Ä•çÖ]<ì`Þ< <

 الوضعية مع ظهور الفتنة ونشأة خي التار يف رواية األخباركذب والدسظهر ال
السنة النبوية، إىل روية  واالختالقالوضع تسرب والتزيد يف احلديث النبوي، فكما 
  .مشل كذلك أخبار التاريخ اإلسالمي

فبعد األحداث اليت شهدا األمة بعد مقتل عثمان رضي اهللا عنه تفرقت كلمة 
،  السياسية، وطوائف أهل األهواءرقاملسلمني وأطلت رؤوس الفتنة، فظهرت الف
 من خفيةاليت كان من ورائها أيدي  ودارت رحى الصراع والفتنة بني املسلمني،

فصارت كل فرقة تلبس ثوب احلق زورا وتدعي «طوائف اليهود واوس والزنادقة، 
   .)1( »أا على اهلدى
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ألخبار فراجت األحاديث و األخبار الباطلة بني الفرق، كل فرقة تضع من ا
واألحاديث ما تنتصر به ملذهبها واجتاهها السياسي الذي تتبناه وتصارع من أجله، 

 وصارت اخلالئق عزين يف كل واد من العصبية يهيمون فمنهم «:قال ابن العريب
بكرية وعمرية وعثمانية وعلوية وعباسية، كل تزعم أن احلق معها ويف صاحبها ، 

  .)1( »والباقي ظلوم غشوم من اخلري عدمي 

 فكان ذلك بداية شرارة الوضع والتحريف يف أخبار التاريخ اإلسالمي وقد 
استمر هذا التشويه للروايات واألخبار طوال فترة التدوين ووجد ذلك رواجا واسعا 

  .  يف كتب األخباريني واملؤرخني ألسباب وعوامل عدة

2 - êÚø‰ý]<è…^jÖ]<»<Ìè†vjÖ]æ<Ä•çÖ]<ØÚ]çÂ<  

ظهور الوضع والتزيد يف أخبار التاريخ اإلسالمي أسباب كان من وراء 
وعوامل عدة، أمهها الرتاعات السياسية والتعصب للمذاهب بني املؤرخني مث تساهل 
املؤرخني يف النقل مع ميلهم حنو اجلمع واإلغراب دون متييز، مث ظهور بعض 

ورواة الطوائف من غري املتخصصني الذين اشتغلوا برواية األخبار كالقصاص 
األساطري واألمسار ورواة األدب وغريهم، وكذلك انفصال التاريخ عن احلديث 
وحترر األخباريني من استعمال األسانيد، وأخريا تأخر التدوين الرمسي للتاريخ 

  . اإلسالمي حىت منتصف القرن الثاين اهلجري 

1I°}…ö¹]<°e<gâ]„Û×Ö<g’ÃjÖ]æ<íé‰^éŠÖ]<l^ÂˆßÖ]<   

من الرواة واألخباريني   من أتباع فرق أهل األهواء العديددخل جمال التاريخ
، فكانوا خيتلقون الروايات ، ممن عنوا برواية أخبار التاريخوالقصاص واملؤرخني

  . ويتزيدون يف األخبار لنصرة مذاهبهم وتأييد منازعهم وميوهلم السياسية

 إذ كانوايعة وكان من أعظم الفرق أثرا يف تشويه التاريخ اإلسالمي طائفة الش
املتأثرين أكثر الطوائف كذبا وأشدهم عداء للسلف الصاحل، ألم كانوا أخالطا من 

                                                 
   . 246  : مالقوا ص العواصم من  - 1
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اليهود واوس واملالحدة الباطنية الذين اختذوا التشيع وحب آل البيت ستارا بعقائد 
      )1(.هم يف هدم اإلسالم وتشويه تارخيهلبلوغ أغراض

 بالنقل والرواية واإلسناد على أن  وقد اتفق أهل العلم«: قال ابن تيمية 
الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قدمي وهلذا كان أئمة اإلسالم يعلمون 

  . )2( »امتيازهم بكثرة الكذب 

وقد كان من بني هؤالء الشيعة عدد من املؤرخني واألخباريني املغاليني يف 
اريخ اإلسالمي  لرواية أخبار التاالرفض والنقمة على السلف الصاحل ممن تصدو

هم، ءهواأمن الروايات ما يوافق فيها وتدوينها، روجوا من خالهلا أكاذيبهم وانتقوا 
  .ودسوا يف التاريخ اإلسالمي من األباطيل ما يعز عن احلصر

 هـ  الذي يعترب مرجع املؤرخني الشيعة يف 157 كأيب خمنف لوط بن حيىي 
 أخبار الفتنة وأحداث معركة نقل أخبار صدر اإلسالم  وقد صنف رسائل عدة يف

اجلمل وصفني ومقتل احلسني وحركة املختار بن أيب عبيد الثقفي وغريها  من 
املواقف احلامسة يف تاريخ آل البيت  مع بين أمية، وأخباره طافحة بالغلو والتعصب 

ولذلك ترك  )3(. لبين هاشم كما يظهر من النقول اليت أوردها عنه املؤرخون
  .ية عنه واعتربوه يف عداد اروحنياحملدثون الروا

الذي اعتمد " وقعة صفني"  صاحب كتاب 212ت  املنقريبن مزاحم  ونصر
فيه على روايات الشيعة الغالة كجابر اجلعفي وعمرو بن مشر ، ونقل فيه كثريا من 

  .  باألخبار الباطلة املوضوعةيءمرويات أيب خمنف، وهو مل

االستنفار "  هـ صاحب كتاب 283  تإبراهيم بن هالل الثقفيوكذلك 
 املؤرخ اجلغرايف الرافضي  هـ 292 بعد ت اليعقويب أمحد بن إسحاقو، "والغارات

قد روج "أخبار األمم السالفة " و"البلدان"وكتاب " تاريخ اليعقويب" صاحب كتاب
ألكاذيب أسالفه من غالة الروافض يف تاريخ صدر اإلسالم ومجع كل منكر من 

                                                 
   .18:   احلسن امللطييبألالتنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، راجع  - 1
   .    37 /1:   منهاج السنة النبوية - 2
 8/149:البداية والنهاية .  2/667: تاريخ اإلسالم ، الذهيب  . 344 ، 297 ،200، 195، 3/183: لطربي انظر تاريخ ا - 3
 ،159 ،160 ،168 ،171 .  
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صار على منواهلم خصومهم من املؤرخني  النواصب ذوي االجتاه و. )1( القول وقبيح
 إنه كان عثمانيا «:  الذي قال عنه أئمة اجلرح والتعديل كعوانة بن احلكماألموي 

  . )2( »يضع األخبار لبين أمية 

 وقد رأيت  هؤالء أيضا حني رأوا غلو الرافضة يف «ويف ذلك يقول ابن قتيبة 
 وصحابته عليه، وادعائهم له شركة هللا  ا من قدمه رسولب علي وتقدميه علىح

  يف نبوته وعلم الغيب لألئمة من ولده، وتلك األقاويل واألمور السرية اليت النيب 
مجعت إىل الكذب والكفر إفراط اجلهل والغباوة ، ورأوا شتمهم خيار السلف 

 كرم اهللا وجهه وبغضهم وتربؤهم منهم، فقابلوا ذلك أيضا بالغلو يف تأخري علي
وخبسه حقه، وحلنوا يف القول ونسبوه إىل املماألة على قتل عثمان رضي اهللا عنه، 
وأخرجوه جبهلهم من أئمة اهلدى إىل مجلة أئمة الفنت، ومل يوجبوا له اسم اخلالفة 

وجعلوا ... الختالف الناس عليه، وأوجبوها ليزيد بن معاوية واموا من ذكره خبري 
   )3( .»ليه السالم خارجيا شاقا لعصا املسلمنيابنه احلسني ع

وقد كان للرتاعات السياسية واملذهبية دور خطري يف ظهور األكاذيب 
واالحنرافات ال سيما فيما يتعلق باألحداث احلامسة يف تاريخ اإلسالم، كما محلت 

املؤرخني ممن مل  جيرؤوا على الكذب  على التدخل بالتفسري اخلاطئ بعض 
واملبالغة يف إبراز حماسن الدول واملذاهب اليت ينتمون إليها، وحماولة احلط لألحداث، 

  . من مكانة اخلصوم واإلغضاء عن حماسنهم 

 أمية، كان فيه رفض وحيف على الصحابة وبينهـ 279فاملؤرخ اليعقويب
  .)4(ملؤرخني، ونسب إليهم قبائح مل يوافقه عليها ثقات افصور تارخيهم أبشع تصوير

تاريخ  مصر "هـ صاحب 387  الليثي بن إبراهيم بن زوالقواحلسن 
كان مياال إىل الفاطميني، وقد ويل املظامل يف أيامهم، قال عنه ابن حجر " وأخبارها

رماه ابن أعني الغزال بالكذب، وابن أعني الغزال ال أعرفه، وابن زوالق صدوق «

                                                 
   . 172 ، 170 ، 126 ، 2/124: انظر  تاريخ اليعقويب مثال  - 1
   .4/386: انظر لسان امليزان  - 2
   .27: ملشبهة صانظر  االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية وا - 3
  . وغريها 171 ، 131 ، 124 ، 2/123:راجع  تاريخ اليعقويب - 4
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ه كان حقيقة فإن ذلك ال شك فيه، ولكنه كان يظهر التشيع للفاطميني وال يبعد أن
  . )1( »يظهر من تصانيفه اليت صنفها قدميا 

 وما «قال اإلمام الذهيب . وقلَّ أن سلم من أثر هذه امليول تاريخ من التواريخ 
. )2( »زال هذا يف كل دولة قائمة يصف املؤرخ حماسنها ، ويغضي عن مساوئها 

يف التاريخ اإلسالمي وبذلك شوهت كثري من الروايات وضاعت كثري من احلقائق 
  . بدافع امليوالت السياسية واألهواء املذهبية لدى املؤرخني 

2Iá]‚×fÖ]æ<á‚Û×Ö<g’ÃjÖ]æ<íéeçÃÖ]<  

ظهرت النعرات الطائفية والتعصب للمدن والبلدان منذ وقت مبكر بني رواة 
الروايات   وكانت عامال أساسيا يف نشأة التزيد والوضع يف ،التاريخ اإلسالمي

ذوي امليول الشعوبية  جمال الرواية والتدوين للتاريخ طائفة من توجلفقد . خبارواأل
اإلخباريني واملؤرخني، صنفوا كتبا روجوا فيها لكثري من األباطيل واألخبار من 

املزيفة يف مثالب خصومهم وخمالفيهم يف اجلنس أو البلد، بدافع الشعوبية والتعصب 
  . لألمصار والبلدان 

 وحرصت كل قبيلة على أن تروي «: حممد عابدين أبو اليسرويف ذلك يقول
وملا حتولت العصبية .. وقائعها وتزيد فيها أحيانا، ويسلمها السلف إىل اخللف 

القبلية إىل عصبية بلدية تبعتها رواية األخبار، ففخرت البصرة على الكوفة، والكوفة 
  )3(. »على البصرة باألحداث التارخيية 

خباريني واملؤرخني الذين نزعوا إىل نزعة شعوبية يف تدوين إلاوقد كان من بني 
 هـ الذي كان أصله من 218 عالن الشعويب الوراقأخبار التاريخ اإلسالمي، 

قال . )4( "امليدان يف املثالب" الفرس، وكان عارفا باألنساب واملثالب صنف كتاب
مل  حيوه غريه، أظهر فيه مساوئ العرب ما ..  مصنف كتاب املثالب «ابن حجر 

                                                 
   . 2/191: لسان امليزان  - 1
  . 130: ملن ذم التاريخ للسخاويانظر  اإلعالن بالتوبيخ   - 2
   . 164: أغاليط املؤرخني   - 3
  . ، وقد مضت ترمجته 12/192: انظرمعجم األدباء  - 4
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وقال املرزباين كان منصوبا يعين يفضل العجم على العرب وكتابه يف املثالب كتاب 
  . )1( »سوء 

كان من أثبت « هـ الذي 211 أبو عبيدة معمر بن املثىن ومنهم كذلك 
 )2( ،»كان يبغض العرب وصنف يف مثالبها كتبا «: ، وقال فيه ابن قتيبة »الناس

 وعمل كتاب املثالب الذي ، مل يكن يسلم منه شريف وال غريه«: وقال ابن الندمي 
محزة ومنهم املؤرخ الشهري . ) «)3كان يطعن فيه على بعض أتباع النيب 

 هـ ، الذي كان شعوبيا شديد التعصب على العرب، 360 ت قبل األصفهاين
تاريخ سين ملوك "وكتاب " تاريخ أصبهان "تقرب من البويهيني، وله كتاب 

 وكان ينسب إىل الشعوبية وأنه يتعصب على «:  ، قال عنه القفطي)4( "األرض
  . )5( »األمة العربية 

أما املتعصبون للمدن فقد وضعوا أخبارا يف فضائلها، وأساطري وخرافات يف 
" وح الشامتف"  فتوحها ، ومن املصنفات اليت امتألت ذه األباطيل كتاب  تاريخ

وغريها من املؤلفات يف فضائل  )6(بان للواقدي املنسو" فتوح إفريقية" وكتاب 
  . البلدان وفتوحها 

 وهو حممـد بـن      ،ولقد دفعت هذه العصبية أحد الشعراء من مدينة نيسابور        
إبراهيم حيىي البشيت إىل نظم قصيدة يف رجال مدينته مفتخرا بـذلك  علـى أهـل       

  :جرجان  ومباهيا  بتاريخ مدينته العلمي حيث قال
   فإن شيوخنا      ببلدة نيسابور أعلى فما احلزنودع ذكر جرجان

  نه     كفاك به عزا إذا كنت ممتحـفيحىي بن حيىي ال يقاس بغري
  )7(مكتمن  م     والرباطي فضلهم غريوتابعهم إسحاق هللا دره نـع
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وقد كان هلذا التعصب لألمصار أثر يف نشأة تواريخ املدن والبلدان وظهور 
ليت تقتصر يف التأليف على رجال بلدة بعينها بقصد إظهار تواريخ الرجال احمللية ا

لبلدان من لومن مث كانت الشعوبية والتعصب ، بني البلدانمكانتها وتفوقها العلمي 
  .العوامل اليت أدت إىل الوضع وتشويه كثري من احلقائق يف تاريخ اإلسالم 

3- Æ<Ù^Çj]<…^f}_<íè]æ†e<°’’~j¹]<êÚø‰ý]<è…^jÖ]:   

د من بني  املشتغلني برواية أخبار التاريخ اإلسالمي وتدوينه طائفة من وج
املفلسني يف علم الرواية، ممن اندسوا يف سلك املؤرخني واشتغلوا بالرواية والتصنيف 
يف التاريخ، فصاروا ينقلون األخبار ويرووا كما اتفق هلم دون تورع أو احتياط، 

 واختلقوا من الروايات ما يوافق هواهم، فروجوا الغث والسمني، واحلق والباطل
  :وهم طائفتان 

£ïg^‰f 2e öeï‰ï ıf“ÔÚeR
وهم طائفة من رواة القصص واحلكايات، ابتلي م علم التاريخ وعلم احلديث 
النبوي على السواء، وقد ظهروا يف زمن مبكر مند عصر الصحابة، إال أن من 

والصحيح من احلكايات، فلم يكن تصدى للقص من الصحابة اقتصر على املشهور 
فقد ذكر أبو زرعة عن السائب  .)1(شاكلة من جاء بعدهم من القصاصقصهم على 

  وال  أيب  بكر،  وكان   أنه مل يكن  يقص على عهد رسول اهللا  «بن يزيد 
من  قص متيم الداري استأذن عمر بن اخلطاب أن يقص على الناس قائما فأذن أول 
أن متيما استأذن عمر يف القصص سنني ويأىب «ن عبد الرمحن  وعن محيد ب،»له 

 قال اقرأ عليهم القرآن وآمرهم باخلري وااهم  ما تقول؟: عليه فلما أكثر عليه قال 
  .)2(  »عن الشر

                                                 
   . 198: انظرحبوث يف تاريخ السنة املشرفة،ص  - 1
   . 2/616 : انظر  تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -  2
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ويف عصر صغار الصحابة انتشرت هذه الظاهرة، وتوسع القصاص يف رواية 
يصح، فحارم الصحابة األخبار واحلكايات وصاروا يروون ما صح وما مل 

  . )1(واستنكروا أمرهم، حىت إم ملا كثروا طردهم علي رضي اهللا عنه من املساجد 

وقد كثر هؤالء القصاص يف أيام الدولة العباسية واستفحل أمرهم، حبيث ملؤوا 
املساجد، وصاروا جيلسون إىل العامة، يروون هلم القصص واألمسار، وخيتلقون هلم 

به قلوم ، ويستدرون به ارخيية والقصص الطريفة ما يستميلون من األخبار الت
، وكان منهم من جيلس إىل امللوك يف جمالس السمر، فيزيد يف األخبار ويأيت عطاياهم

  . )2(  لينال احلظوة والزلفى عندهم باألعاجيب،

 وأقلهم حياء وتورعا ،هؤالء القصاص من أصفق الناس وجهابعض وقد كان 
 على التاريخ اإلسالمي واحلديث النبوي، ءسيين، فكان هلم خطر يف حرمات الد

ألن العامة أبدا ويف كل عصر ، وقد وجدوا ألباطيلهم سوقا رائجة يف أوساط العوام
ومن «:عجبون باخلرافة، ويستمتعون بالعجائب، قال ابن قتيبة يولعون بالغريب، وي 

خارجا عن املعقول أو كان شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيبا 
  :ومن مشاهري هؤالء القصاص . )3( »رقيقا حيزن القلب 

ذاك الكذاب  «:  هـ قال عنه الذهيب 250 أمحد بن عبد اهللا بن حممد البكري
 فما أجهله وأقل حياءه، وما روى حرفا ،الدجال واضع القصص اليت مل تكن قط

كتاب .. ياء األنوار، رأس الغول ض: من العلم  بسند، ويقرأ له يف سوق الكتبيني 
ومن  )4(احلصون السبعة وصاحبها هضام بن احلجاف وحروب اإلمام علي معه 

  .)5( كالمها مطبوع»غزوة األحزاب وقصة إسالم الطفيل« قصصه

 هـ أحد 327 وابن أيب الدنيا عثمان بن خطاب البلوي األشج املغريب 
الراوي عنه إىل أهل طنجة باملغرب، القصاص الدجالني نسبه حممد بن أمحد املفيد 

                                                 
   . 1/160: انظر  فجر اإلسالم أمحد أمني  - 1
  .  ومن هؤالء عبيد بن شرية اجلرمهي يف أمساره مع معاوية ، وعيسى بن داب الليثي مع موسى اهلادي - 2

   . 357: تأويل خمتلف احلديث  - 3
   . 1/112: ميزان االعتدال  -  4
   . 149/ 1: للزركلي األعالم " انظر  - 5
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ظهر بعد الثالمثائة ورحل إىل األندلس وعقد ا حلقات للقص والرواية يف قرطبة، 
 كذاب طرقي كان بعد الثالمثائة، «قال عنه الذهيب . وحدث بالقريوان وغريها

وبكل .. وادعى السماع من علي بن أيب طالب حدث عنه حممد بن أمحد املفيد 
 املعمر كذاب من باب رتن الدجال، وجعفر بن نسطور األمناط، حال فاألشج

  .)1( »وخراش بن ربيع بن حممود املارديين، وما يعنى برواية هذا الضرب إال اجلهلة 

 ورأيت عائشة طويلة «وقد وضع حكايات تارخيية من عند نفسه، منها قوله  
اجلمل أحرقك اهللا بالنار بيضاء بوجهها أثر جذري، ومسعتها تقول ألخيها حممد يوم 

 ورأيت األشتر النخعي وقد طعن عثمان بسهم يف «: قال ».. يف الدنيا واآلخرة 
  . )2( »حنره، وقال هذا األمر الذي أخشى ضربة ضرا برذون علي يوم صفني 

حدث بقلة حياء بعد الثالمثائة عن علي بن أيب طالب فافتضح «: قال الذهيب 
ولدت يف خالفة الصديق وأخذت : ل املفيد مسعته يقول قا.. بذلك وكذبه النقاد

 واملفيد هذا هو راوي قصصه ،)3( »لعلي بركاب بغلته أيام صفني وذكر قصة طويلة
  .وحكاياته 

، الذي كان يسامر موسى اهلادي، وقد أجازه عيسى بن داب الليثي املدين مث 
وقد  )4(. اس حافظا للسريمرة بثالثني ألف دينار، وكان وافر األدب عاملا بأيام الن

آفتنا بني املشرق واملغرب ابن داب يضع «: اشتهر بالوضع، قال خلف األمحر
احلديث باملدينة وابن شوكر يضع احلديث بالسند، فكان يضع الشعر وأحاديث 

  : إبراهيم بن املنذر  أنشدو .السمر وكالما ينسبه إىل العرب 
  ابـهول وللشبدي     وصاة للكـومن يبغي الوصاة فان عن

  بن داباوال ترووا أحاديث     بن عوناخذوا عن مالك وعن 
  ذابـا     مالهي من أحاديث كـرى اهلالك ينتجعون منهـت 
  )5(فض رقراق السرابنا اضمحلت    كما يـإذا طلبت منافعه  

                                                 
   . 4/522: زان االعتدال مي - 1
   . 137 - 136/ 4: لسان امليزان  - 2
   . 409/ 4: لسان امليزان  .  3/33:   ميزان االعتدال - 3
  4/408: لسان امليزان  .  143/ 11: تاريخ بغداد  - 4
  151/ 11:  تاريخ بغداد - 5
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وأن اجلن  "قصة متيم الداري" ومما وضعه القصاص من األخبار التارخيية
، فغاب عن أهله سبع سنني وجرت له أمور غريبة مع نيب اختطفته يف زمن ال

ملوك اجلن، مث رجع يف زمن عمر بن اخلطاب، فوجد امرأته تزوجت رجال آخر، 
زي عن هذه وقد ألف املؤرخ املقري. إىل آخر ما حيكى يف ذلك.. فتحاكما إىل عمر 

  . )1( »يم الداريضوء الساري يف خرب مت«األسطورة كتابا مساه 

 أخبار بطوالت اإلمام علي كرم اهللا وجهه، وما جرى له يف فتح وكذلك
حصون خيرب، وأنه محل بابا من أبواب حصون خيرب ال يقوى على محله أربعون 
رجال، فتترس به وصار يقاتل اليهود، وأنه صارع اجلن يف بئر  ذات العلم، قال ابن 

 ذات العلم، وهو بئر  وما يذكره كثري من القصاص يف مقاتلته اجلن يف بئر«كثري 
  .)2( »قريب من اجلحفة فال أصل له وهو من وضع اجلهلة من األخباريني 

 ومن موضوعات القصاص كذلك ما حكوه عن عبد الرمحن بن عمر بن 
اخلطاب من أنه شرب اخلمر عند نسيكة اليهودية، وظفر بامرأة يف حائط بين النجار 

ىل عمر بن اخلطاب فأحضر ابنه  فزىن ا، فحملت بطفل، فلما وضعته جاءت إ
  . )3(فجلده يف مأل من الصحابة حىت لفظ أنفاسه 

 ومنها أيضا ما نسجه قصاص الشيعة من حكايات باطلة عقب مقتل احلسني، 
 ملا قتل احلسني مكثت الدنيا سبعة أيام والشمس على احليطان كاملالحف «:قالوا 

لشمس ذاك اليوم، وامحرت املعصفرة، والكواكب يضرب بعضها بعضا، وكسفت ا
ومل يقلب حجر بيت املقدس إال وجد حتته دم عبيط، .. آفاق السماء ستة أشهر 
 فكانوا يرون يف حلمها مثل النريان، - أي قتلة احلسني -وحنروا ناقة يف عسكرهم 

وطبخوها فصارت مثل العلقم، وتكلم رجل يف احلسني بكلمة، فرماه اهللا بكوكبني 
  . )4( وكل ذالك باطل ال أصل له كما ذكر ابن كثري»صره من السماء فطمس ب

                                                 
   . 23:ذكره السخاوي يف الترب املسبوك  - 1
   .7/235: ة راجع  البداية والنهاي - 2
     .253 - 2/252: تاريخ اخلميس :  فما بعدها ، الديار بكري 3/269:  انظرالقصة كاملة يف املوضوعات الكربى - 3
   .328:  ،  تاريخ اخللفاء السيوطي 203/ 8: انظر  البداية والنهاية  - 4
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ومن أشهر املؤلفات اليت امتألت بأكاذيب القصاص يف التاريخ اإلسالمي 
املنسوب للواقدي زورا وتانا، وأسلوبه القصصي الروائي ال " فتوح الشام "كتاب 

حون  وهو مش،ميت بصلة إىل أساليب مؤرخي اإلسالم يف القرن الثاين اهلجري
  . باحلكايات املوضوعة اليت ال يصدقها عقل وال يقرها نقل 

كما دخل على املسلمني كثري من قصص األمم القدمية وأخبار بين إسرائيل عن 
طريق علماء أهل الكتاب الذين أسلموا ككعب األحبار، وعبد اهللا بن سالم ووهب 

بياء وأتباعهم، تناقلها بن منبه، فقد روج هؤالء كثريا من اإلسرائيليات يف قصص األن
املؤرخون املسلمون  يف كتبهم، مع أن أكثرها قصص موضوعة، وأخبار مشوهة عن 

للمسعودي " مروج الذهب"تاريخ األنبياء واألمم املاضية، ومن تصفح كتاب 
للثعليب وجد من ذلك الشيء الكثري، مما ال يصدقه عقل وال " عرائس االس"وكتاب
  )1( .له نقل يشهد

جلملة فإن القصص كان بابا واسعا دخل منه على املسلمني كثري من  وبا
 .اإلسالمي وأضلت الكثري من العواماخلرافات واألساطري اليت شوهت وجه التاريخ 

ولئن كان احملدثون قد حاربوا القصاص وقطعوا دابر أكاذيبهم يف احلديث النبوي، 
اء يردون عنه زيف هؤالء التاريخ اإلسالمي ما يزال حباجة إىل علماء أكف فإن

 ال سيما وقد ظهر يف العصر احلديث قصاص جدد ،املتطفلني على رواية األخبار
أصحاب أقالم مسمومة، احترفوا صناعة الروايات التارخيية يف شكل قصص بطولية 

  .)2(وغرامية يف أسلوب مشوق أغروا به العوام وأفسدوا به حقائق التاريخ اإلسالمي

fòèfu^Ã2e öeï‰pR
اهتم املتقدمون من رواة األدب برواية أخبار التاريخ اإلسالمي ضمن مصنفام 
اليت عنوا فيها برواية  اللغة والشعر وطرائف األخبار األدبية، وكان اهتمامهم هذا 

 ذلك أن ،يفقد مسة الضبط والدقة اليت كانت ألهل التخصص من املؤرخني
التخصص، فكانوا جيمعون فيها من كل  مصنفات األدباء املتقدمني كانت تفقد مسة

                                                 
   . 141 ، 140 ، 124 ، 64 ، 25 ، 74 ،45 ، 1/44: انظر  مروج الذهب  - 1
، وغريها من روايات تاريخ اإلسالم جلرجي "فتح األندلس"، " فتاة غسان" ، " عذراء قريش" اقرأ على سبيل املثال . - 2

  زيدان، وكتاب على هامش السرية، والوعد احلق، لطه حسني
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يستقرئ منها الناظر يف الغالب معظم قوانني «فن طرفا كما قال ابن خلدون 
العربية، مع ذكر أيام العرب يفهم به ما يقع يف أشعارهم  منها، وكذلك ذكر املهم 

  . )1( »من األنساب الشهرية واألخبار العامة 

تفق هلم، ويوردوا يف اما  حسباريخ فصار هؤالء املصنفون يروون أخبار الت
مل يكن ، ويها بالزيادة والنقصان واالختالقغالب األحوال بغري أسانيد، فيتصرفون ف

يهمهم يف األخبار سوى النكتة والطرافة، وقد كثر فيهم املستهترون حبرمات الدين، 
  الفرج األصفهاين عمرو اجلاحظ، وأيبالربمكي، وأيب كحماد الرواية، وجحطة

وغريهم ممن كانوا يعدون من التظرف أن يتزيدوا يف الروايات ويضعوا يف األخبار 
ما مل يسبقوا إليه من احلكايات الطريفة والغرائب املستملحة عند العامة، حىت تنال 

  . مصنفام قبوال ورواجا عند الناس 

وقد ورد يف تصانيفهم من األخبار ما فيه استهتار بالدين وطعن يف السلف 
لصاحل، ناهيك عن أخبار اون واخلالعة والزندقة اليت نسبوها للصاحلني من علماء ا

 وقد تنبه لذلك ابن العريب حني حذر من املؤرخني وأهل اآلداب .األمة وخلفائها
 من اخللق، السيما املؤرخني واملفسرين اوإمنا ذكرت لكم ذلك لتحذرو «وقال 

الدين، أو على بدعة مصرين، فال تبالوا مبا فإم أهل جهالة حبرمات  وأهل اآلداب،
فإم ينشئون أحاديث فيها استحقار الصحابة والسلف واالستخفاف م  ،..رووا

يف األقوال واألفعال عنهم، وخروج مقاصدهم عن الدين إىل ل واختراع االسترسا
  .)2( »الدنيا، وعن احلق إىل اهلوى

رواة األدب يف التاريخ اإلسالمي  ومن هذه األخبار اليت دسها املنحرفون من 
ما يرويه أبو الفرج األصفهاين يف أغانيه عن كثري من الصاحلني من سلف هذه األمة، 

  : من الصحابة والتابعني واخللفاء األمويني والعباسيني نذكر منها ما يلي 

 ملا « روى عن أيب عمرو الشيباين يف قصة إسالم جبلة بن األيهم أنه قال 
بن األيهم الغساين، وكان من ملوك آل جفنة، كتب إىل عمر رضي اهللا أسلم جبلة 

                                                 
   .355:  مقدمة ابن خلدون - 1
  248 ، 247: العواصم والقواصم  -  2
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ئة من أهل بيته من عك اعنه يستأذنه يف القدوم عليه، فأذن له فخرج إليه يف مخس م
وغسان حىت إذا كان على مرحلتني كتب إىل عمر يعلمه بقدومه فسر عمر رضوان 

وأمر جبلة مئيت رجل من أصحابه اهللا عليه وأمر الناس باستقباله وبعث إليه بإنزاله 
فلبسوا السالح واحلرير وركبوا اخليول معقودة أذناا، وألبسوها قالئد الذهب 

 وفيه قرط مارية وهي جدته، ودخل املدينة، فلم يبق ا ، ولبس جبلة تاجه،والفضة
  .)1( »بكر وال عانس إال تربجت وخرجت تنظر إليه وإىل زيه 

 هو »..ق ا بكر وال عانس إال تربجت وخرجت  فلم يب«ومعلوم أن قوله  
من وضع الرواة ملا فيه من الطعن الصريح يف سرية الصحابة واخللفاء الراشدين، وهم 

ومن . )2(  » وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل«أقرب الناس عهدا برتول قوله تعاىل 
، وعرف ين اهللاقرأ سرية عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الذي كان أشد الناس يف د

مدى حرص املسلمني يف زمنه على دينهم وصيانتهم حلرمات اهللا تبني له بوضوح 
  .بطالن هذه الزيادة املفتعلة اليت ساقها صاحب األغاين يف هذا اخلرب

أم البنني بنت عبد العزيز بن مروان  أخت اخلليفة العادل كذلك خرب  و
قال أبو الفرج . لك مع وضاح اليمن، وزوجة الوليد بن عبد املعمر بن عبد العزيز

قال حدثنا أبو سعيد " املغتالني" كتاب األخفش يفواخربين علي بن سليمان «
 عشقت أم البنني «السكري، قال حدثنا حممد بن حبيب عن أيب الكليب قال 

وضاحا، فكانت ترسل إليه فيدخل إليها ويقيم عندها، فإذا خافت وارته يف صندوق 
وذكر أن خادمها دخل عليها يف إحدى املرات، ووشى ا ... ه عندها وأقفلت علي

إىل الوليد فدخل عليها هذا األخري دون أن يذكر هلا شيئا، فأمر خدمه حبمل 
إنه بلغنا شيء إن كان : ، وحفروا له بئرا مث قذفوا به يف البئر، فقال الوليد وقالصند

 ، وإن كان باطالرخر الدهحقا فقد كفناك ودفناك ودفنا ذكرك وقطعنا أثرك إىل آ
 مث ما رِئي بعد ذلك لوضاح أثر يف الدنيا «:قال .فإنا دفنا اخلشب وما أهون  ذلك

  . )3( »إىل اليوم 

                                                 
   .122/ 15:  األغاين  - 1
   .33: ألحزاب اآلية  سورة ا- 2
   . 39/ 6:  أليب الفرج األصفهاين األغاين - 3
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واحلق أن آثار الصنعة والوضع ظاهرة يف هذه الرواية، ملا عرف عن أم  البنني 
فأصل الواقعة من الشرف والعفة، مث ملخالفة هذه الرواية ملا ورد عن طريق الثقات، 

وضاح اليمن شبب بأم البنني، فطلبه الوليد بن عبد امللك ليقتله، فاستمهله ابنه «أن 
، فزاد فُساق الرواة »عبد العزيز، فلما حتقق قوله أمر به فجعل يف صندوق ودفن حيا

  . يف هذه احلكاية ما سبق 

من ولد  فوقع بني رجل من زنادقة الشعوبية وبني رجل «قال الزبري بن بكار 
الوليد فخار خرجا فيه إىل أن أغلظا املسابة، وذلك يف دولة بين العباس، فوضع 
الشعويب عليهم كتابا زعم فيه أن أم البنني عشقت وضاحا، فكانت تدخله صندوقا 

  . )1( »عندها، فوقف على ذلك خادم الوليد فأاه إليه وأراه الصندوق فأخذه فدفنه

خربا شنيعا  )2(أحد الضعفاء املتروكني  أيب ثابت   وروى من طريق عبد العزيز بن       
 وكانت أم حكـيم منهومـة   « :عن أم حكيم زوجة هشام بن عبد امللك  قال فيه       

وكأسها الذي كانت تشرب فيه مشهور عند        بالشراب مدمنة عليه،ال تكاد تفارقه،    
  :وهو يف خزائن اخللفاء حىت اآلن وفيه يقول الوليد بن يزيد الناس إىل اليوم،

  واسقياين بكأس أم حكيـم  قات الكـروم    بعاتلالينع
  يف كأس من الزجاج عظيم ا    إا تشرب الـمدامةَ صرف

 ت شـر نـدميإنه ما عملم     ـي أذاة كل لئيـنبونج
  مث إن كان يف الندامى كرمي    فاذيقوه بعض مس النعيـم

  لمى جنينيت ونعيـميإن سى   ليت حظي من النساء سليم
  )3(المة فـيـها      إن من ال مين لغري رحيم من املفدعوين 

وهذا اخلرب ال حيتاج إىل رد، فقد كفانا أبو الفرج األصفهاين عناء ذلـك مبـا                
 فيقال إىل أن الشعر بلغ هشاما، فقال ألم حكـيم أو            «ذكره يف آخره حيث قال      

قـال ال   شيء فتصدقه يف هذا ؟      تفعلني ما ذكره الوليد، فقالت أتصدق الفاسق يف         

                                                 
  . املصدر السابق نفس الصفحة  - 1
  . 2/632:  ميزان االعتدال :ليس بثقة إمنا كان صاحب شعر : ل متروك وسئل عنه حيىي بن معني فقا:  قال النسائي وغريه- 2
   . 50/ 15 :  أليب الفرج األصفهاين األغاين- 3
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والعجب من أيب الفرج كيف يغفـل عـن هـذا           . )1( »فهو كبعض كذبه    : قالت
التناقض يف كالمه فيذكر أن كأس أم حكيم الذي كانت تشرب فيه اخلمر مشهور،              

  .وأنه بقي يف خزائن اخللفاء إىل أيامه

 مث يذكر يف آخر القصة ما يبطل ذلك من األساس مما يدل على أن رواة 
ن يتصيدون األخبار الطريفة والنوادر الغريبة صحيحة كانت أو األدب املستهترو

باطلة، وال يهمهم بعد ذلك أمانة يف العلم وال تورع يف النقل، إذ غلب على 
فكان ذلك يدفعهم إىل اختالق ، أكثرهم اون والتهتك واالستهتار بأحكام الدين

 ويربر سيئام مثل هذه احلكايات، وتشويه بعض األخبار على ما يوافق هواهم
وسلوكهم املاجن، ولذلك جندهم  ينسبون إىل أعالم سلف هذه األمة أخبارا مثل 
هذه، مثل ما نسبوه إىل حيىي بن أكثم احملدث الثقة من شرب اخلمر وصحبة الغلمان 
وما ذكروه عن سكينة بنت احلسني من مجع املغنني والندامى  واان يف بيتها، وهي 

 .) )2يلة بيت رسول اهللا الشريفة الطاهرة سل

 وغريها من احلكايات الشنيعة اليت ألصقت بتاريخ املسلمني من طرف هؤالء 
 وأمثال هذه احلكايات «:  ويف ذلك يقول ابن خلدون ،املستهترين من رواة األدب

كثرية، ويف كتب املؤرخني معروفة، وإمنا يبعث على وضعها واحلديث ا االماك 
ة، وهتك قناع املخدرات، ويتعللون بالتأسي بالقوم فيما يأتونه من يف اللذات احملرم

طاعة لذام، فلذلك تراهم كثريا ما يلهجون بأشباه هذه األخبار، وينقرون عنها 
عند تصفحهم ألوراق الدواوين، ولو ائتسوا م يف غري هذا من أحواهلم، وصفات 

ومن  )3(. »و كانوا يعلمون الكمال الالئقة م املشهورة عنهم لكان خريا هلم ل
 : أشهر هؤالء الرواة األدباء الذين اشتغلوا برواية األخبار التارخيية وتدوينها 

وهو أبو القاسم محاد بن سابور بن املبارك :  هـ 156 ت محاد الرواية - 1 
الديلمي، كان من أعلم الناس بأيام العرب وأشارها وأخبارها وأنساا وهو الذي 

ات السبع، وكان ندميا خللفاء بين أمية وبعض خلفاء بين العباس، وكان مجع املعلق

                                                 
  .  املصدر السابق نفس الصفحة - 1
   . 99 ، 16/93: األغاين . 345 ، 146 . 48 ، 6/30 ، 412 ، 4/407: العقد الفريد  :    انظر مثال - 2
   . 32: ص :  مقدمة ابن خلدون - 3
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 مشهور برواية األشعار « :، قال عنه ابن حجر)1(خليعا ماجنا متهما بالوضع 
 «:وكان ماجنا له أخبار ونوادر يف كتاب األغاين وغريه، قال ثعلب .. واحلكايات 

 . )2( »كان محاد مشهورا بالكذب يف الرواية 
وهو خلف بن حيان املكىن أبا حمرز، كان راوية  : هـ180 ت خلف األمحر - 2   

عاملا بالغريب والشعر وأيام الناس وكان متهما بالوضع يعمل الشعر على لسان 
 . )3(العرب وينحله إياهم 

أحد رؤوس املعتزلة وبلغاء :  هـ 255 ت أبو عمرو بن حبر اجلاحظ - 3
، وكتاب احليوان، كان متهما يف دينه واسع العرب، صاحب كتاب البيان والتبيني

العلم بالكالم على مذهب املعتزلة آية يف احلفظ وسرعة البديهة، يغلب على أخباره 
ولذلك مل يتورع عن إيراد بعض األخبار املنكرة اليت فيها  )4(النكتة والطرافة 

 والعبث  وجنده يقصد يف كتبه للمضاحيك« قال ابن قتيبة ،استهتار وزراية بالدين
بالنبيذ، ويستهزئ من احلديث استهزاء ال خيفى  يريد بذلك استمالة األحداث وشرَّا

على أهل العلم، كذكره كبد احلوت وقرن الشيطان وذكره احلجر األسود وأنه 
كان أبيض فسوده املشركون، وقد كان جيب أن يبيضه املسلمون حني أسلموا، 

 الرضاع حتت سرير عائشة فأكلتها الشاة، ويذكر الصحيفة اليت كان فيها املرتل يف
وأشياء من أحاديث أهل الكتاب يف تنادم الديك والغراب ودفن اهلدهد أمه يف 

وهو مع هذا من أكذب األمة وأوضعهم حلديث، ... رأسه، وتسبيح الضفدع 
 .)5( »وأنصرهم لباطل 

 جمال  أما يف، فكتب اجلاحظ إمنا يستفيد منها من رام طرائف اللغة واألدب
 جرى ذكره يف جملس أمحد «التاريخ واألخبار فال يوثق به، قال أبو عمرو الزاهد 

 . )6( »اعزبوا عن ذكر اجلاحظ فإنه غري ثقة وال مأمون : بن حيىي ثعلب فقال 
                                                 

   . 2/352":لسان امليزان" ،7/157:سري أعالم النبالء" ،235:املعارف :  انظر ترمجته يف  - 1
  ، 317، 2/86:وانظر أخباره يف العقد الفريد مثال " ،2/352:ان  لسان امليز- 2
5/271 ، 306 ، 6/239 ، 294.   

   . 74:  الفهرست 237:املعارف "  انظر ترمجته يف - 3
   .16/74:  ،  معجم األدباء  12/212 انظر ترمجته يف   تاريخ بغداد  - 4
   . 81:  تأويل خمتلف احلديث   ص - 5
   . 13: األزهري ص" اللغةانظر ذيب  - 6
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وهو أبو احلسن علي بن حيىي بن أيب منصور :  275 علي بن حيىي املنجم -  4
لألشعار واألخبار روى عنه عبد كان راوية و، املنجم ندمي اخلليفة املتوكل العباسي

الشعراء " كتاب ،أخبار إسحاق بن ابراهيم املوصلي" اهللا بن املعتز ، له كتب منها 
 وكان راوية لألشعار واألخبار حاذقا « :قال ابن خلكان. )1("القدماء واإلسالميني

ان، عاش إىل وله أشعار حس..أخذ عن إسحاق بن إبراهيم املوصلييف صنعة الغناء، 
ومل يكن من أهل الصدق  )2(»أن خدم املعتمد على اهللا وتويف يف أواخر أيامه

  صاحب األغاين وأكثرهوالعدالة، وقد روى أخبارا شنيعة عن بين العباس نقلها عن
 وكان ذا فنون وعقليات «:ولذلك قال عنه الذهيب . )3( النقل عنه يف هذا اال

  . )4( »وهذيان وتوسع يف األدبيات 

وهو أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد  : هـ 285 حممد بن يزيد املربد - 5
الكامل يف اللغة " األكرب بن عمري الثمايل إمام أهل اللغة والنحو يف زمانه، له كتاب 

وهو من أهم مصادر األدب العريب حبيث اهتم الناس بدراسته . )5( "واألدب
ة النبوية وطرائف من األخبار التارخيية يغلب وقد ساق فيه أخبارا عن السري .وحفظه

عليها طابع احلكايات والنوادر والقصص اليت ال ميكن االعتماد عليها رغم ثقة 
 . املربد، فإن املعروف عن رواة األدب واللغة اخللط والتزيد وعدم التحري يف النقل 

بن وهو أبو احلسن أمحد بن جعفر بن موسى :  هـ 326 جحظة الربمكي -  6
الوزير حيىي بن خالد الربمكي البغدادي األخباري الشاعر، كان ندميا خللفاء بين 

 : وكان حاذقا بصناعة الغناء بارعا يف معناه، قال ابن الندمي،العباس خاصة املعتمد
وكان مع ما وصفناه به غري أديب النفس وكان سخا ويف دينه بعض العهدة بل «

بالفسق والكذب جماهرا بذلك ، له كتاب وكان متهما  ، )6( »العهدة كلها 

                                                 
   13/282" سري أعالم النبالء" ، 3/373":وفيات األعيان  " 143:  انظر ترمجته يف  الفهرست - 1
   . 3/374" : وفيات األعيان" - 2
   . 182 /18" : األغاين "  انظر على سبيل املثال - 3
   .13/282" : سري أعالم النبالء" - 4
  .  111 /19: ،  معجم األدباء 6/9: ، املنتظم 3/380: داد انظر ترمجته يف  تاريخ بغ - 5
   . 162:   الفهرست - 6
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الطنبوريني، وكتاب الترمن، وكتاب ما شاهده من أمر املعتمد وأخباره يغلب عليها 
 . )1( "األغاين"طابع اون واخلالعة، وقد أكثر النقل عنه أبو الفرج األصفهاين يف 

وهو أمحد بن حممد بن عبد ربه  : هـ 328 ابن عبد ربه األندلسي - 7
رطيب، كان أدبيا شاعرا وهو مصنف كتاب العقد الفريد، صنفه ألهل األندلس الق

  عند أهل األندلسه لينال الشهرة اليت كانت  ملؤلفاتونسج فيه على منوال ابن قتيبة، 
 وقد مجع فيه ،)2(ه من مؤلفات ابن قتيبةحيث كانوا ال يثقون بعلم من خلت مكتبت

واألشعار، ومن مباحثه كما ذكر هو يف نوادر األخبار وطرائف األدب واحلكم 
كتاب اليتيمة الثانية ة يف اخللفاء وتوارخيهم وأيامهم،املقدمة، كتاب العسجدة الثاني

 وأخباره أكثرها مقاطيع وبالغات )3(،يف أخبار زياد واحلجاج والطالبيني والربامكة
اف وحذفت األسانيد من أكثر األخبار طلبا لالستخف«: حذف أسانيدها وقال 

فعها اإلسناد باتصاله واإلجياز، وهربا من التثقيل ألا أخبار ممتعة وحكم ونوادر ال ين
وذلك شأن غريه من أهل األدب حيذفون األسانيد ، )4( »ما حذف منها وال يضرها 

ويوردون األخبار مرسلة حىت يتسىن هلم التصرف فيها كما شاءوا، وال يهمهم بعد 
  . صحيحا أو مكذوباطرافة اخلرب وغرابته كونه 

ولعل من مثل هذا االجتاه األديب يف رواية أخبار التاريخ اإلسالمي يف القرون 
الذي يعد من أضخم " األغاين " األربعة األوىل هو أبو الفرج األصفهاين يف كتابه 

كتاب يف األدب العريب، وهو يف نفس الوقت من أخطر املصنفات اليت روجت 
 يف تاريخ اخللفاء والسلف الصاحل من اآلدابواة من أهل  والراإلخبارينيألكاذيب 

وأخباره يغلب عليها اون واالستهتار باحلرمات و الطعن  ، الصحابة والتابعني
الصريح  يف سلف هذه األمة، وأبو الفرج نفسه مل تكن له استقامة وال تورع يف 

وى عنه الدارقطين  ر«:النقل، فقد  كان متهما يف دينه وروايته، قال ابن اجلوزي 
وكان يتشيع، ومثله ال يوثق به وبروايته، فإنه يصرح يف كتبه مبا يوجب عليه  

                                                 
  . 251، 250 / 20 ، 18/182 ، 5/98:  انظر   األغاين  مثال - 1
   .144: انظر نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند العرب،أجمد الطرابلسي، ص - 2
   . 1/5:انظر   العقد الفريد  - 3
   . 4 ، 1/3:  السابق  انظر املصدر- 4

 20......................................................................... احلسن العلمي. إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي د

" األغاين" الفسق ويهون شرب اخلمر، ورمبا حكى ذلك عن نفسه ومن تأمل كتاب 
  . )1( »رأى كل قبيح ومنكر

وباجلملة فإن مصنفات أهل األدب وروايام يف التاريخ كانت من أكرب 
اليت سرى منها الدس والكذب والتحريف إىل التاريخ اإلسالمي، إذا أقبل املداخل 

عليها طائفة كبرية من العوام واملثقفني على السواء، ملا وجدوا فيها من األخبار 
النادرة والطرائف املستملحة يف اللغة واألدب والشعر والتاريخ وغريها من الفنون، 

اإلسناد إىل رواية أصحاا، اغترارا منهم واطمأن الكثريون ممن ال علم هلم بعلوم 
العريب اإلسالمي، حبيث أصبحت هذه املصنفات  بعظم مكانتهم يف تاريخ الفكر

مع أن عظمة . من الباحثني يف نقل أخبار التاريخ اإلسالمي كثري مصادر حييل عليها
  .قامة الشخص ال تغين عنه شيئا يف ميزان اجلرح والتعديل إذا انعدمت الثقة واالست

4 Iíè]æ†Ö]æ<ØÏßÖ]<»<°}…ö¹]<Øâ^Ši<   

إن املؤرخني األوائل نظروا إىل علم التاريخ على أنه نقل جمرد ال دخل فيه 
للنظر والفكر، فصاروا ينقلون يف كتبهم كلَّ ما يصلهم من األخبار والروايات عن 

أو اإلشارة ، راملتقدمني، مكتفني يف غالب األحوال بذكر أسانيدهم إىل رواة األخبا
  .»هدةأن من أسند إليك فقد برئ من الع«إىل مصدر اخلرب، اعتقادا منهم 

على هذا النهج كبار املؤرخني يف القرن الثاين والثالث والرابع   وقد سار
: خليفة بن خياط، وابن جرير الطربي الذي عرب عن ذلك يف مقدمة تارخيه بقوله ك
مادي يف كل ما أحضرت ذكره، مما شرطت  وليعلم الناظر يف كتابنا هذا أن اعت«

اليت أنا ذاكرها فيه واآلثار اليت أنا  أين رامسه فيه، إمنا هو على ما رويت من األخبار
مسندها إىل رواا فيه، دون ما أدرك حبجج العقول واستنبط بفكر النفوس، إال 

 نقلهم هذا يف كانوا و، وقد نسج على منواله غريه من املؤرخني،)2( »اليسري منه
يعريون اهتماما لضبط الناقلني وعدالتهم وإمنا كانوا ينقلون عن كل من وصلهم ال

خربه دون اختبار حاله، إذ مل يعتمدوا صرامة احملدثني يف انتقاء الرجال والتشدد يف 
  : ن ااألسانيد،  ألم كانوا يتبعون يف ذلك منهجا مرسوما عندهم أساسه قاعدت

                                                 
   . 6/340:  انظر  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم  - 1
   . 1/7: تاريخ األمم وامللوك للطربي - 2
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وا أخبارهم بأسانيدها إىل رواا فقد برئوا من العهدة أم مىت ساق: أوهلما
ولذلك ملا أنكر الناس على الطرباين إيراده ألحاديث أفراد مع ما فيها من النكارة 
الشديدة واملوضوعات، ويف بعضها قدح يف كبار الصحابة وغريهم، علق على ذلك 

إلفراده باللوم، بل إن هذا أمر ال خيتص به الطرباين فال معىن  « :ابن حجر بقوله
احملدثني يف األعصار املاضية من سنة مائتني وهلم جرا إذا ساقوا احلديث  أكثر

  .)1( » ..بإسناده اعتقدوا أم برئوا من عهدته
أن األخبار التارخيية ال يبىن عليها حكم تشريعي، فالتساهل يف روايتها : ثانيهما

: ملتقدمني  الذين كانوا يقولونال يترتب عليه كبري ضرر، وقد اشتهر ذلك بني ا
 يف احلالل واحلرام والسنن واألحكام تشددنا يف إذا روينا عن رسول اهللا «

األسانيد، وإذا روينا يف فضائل األعمال وما ال يضع حكما وال يرفعه تساهلنا يف 
  . )2( وهو من كالم اإلمام أمحد بن حنبل »األسانيد 

لتاريخ اإلسالمي، وامتألت بالرواية عن ومن مث تسربت املوضوعات إىل كتب ا
كني مع  وامل،الضعفاء وااهيل واملتهمني بالكذب، ومجعت بني الغث والسمني

 قصدوا مجع املؤرخني، ألن ر من العسري متيز احلق من الباطلحىت صااملزلزل العليل، 
يء من كل ما تناقله الرواة من األخبار حىت ال يفوم بترك الرواية عن الضعفاء ش

  .العلم، تاركني جمال  النقد والتمحيص ملن يأيت بعدهم من املتأخرين
 وقد نبه على ذلك أستاذ املؤرخني ابن جرير الطربي يف مقدمة كتابه حيث 

 فما يكن يف كتايب هذا من خرب ذكرناه عن بعض املاضني مما يستنكره قارئه «: قال
يف الصحة، وال معىن يف احلقيقة، أو يستشنعه سامعه من أجل أنه مل يعرف له وجها 

فليعلم أنه مل يؤت يف ذلك من قبلنا وإمنا أيت من بعض ناقليه إلينا، وإنا إمنا أدينا ذلك 
  . )3( »على حنو ما أُدي إلينا 

                                                 
  . 2/57: لسان امليزان - 1
   .213 ، 212:و الكفاية يف علم الرواية،ص  1/38: انظر جامع بيان العلم وفضله - 2
  . 1/8: تاريخ الطربي - 3
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األخبار، وميل   املؤرخني كان هلم م يف حشدبعضإىل جانب ما سبق، فإن 
و اإلغراب واإلتيان بكل عجيبة، فلم يكتفوا باملعروف املشهور بني الرواة، بل حن

كانوا يعدون من طول باع املؤرخ قدرته على حشد الغرائب واستيعاب أكِرب قدر 
  . ممكن من األخبار 

 هـ حيث مجع يف كتاب املغازي 207 حممد بن عمر الواقديوممن ولع بذلك 
 قال .ن عامة املؤرخني، فام ألجل ذلكاليت تفرد ا عكثريا من الروايات الغريبة 

. سعة العلم مظنة لكثرة اإلغراب، وكثرة اإلغراب مظنة للتهمة« :ابن سيد الناس
 :وقال عنه الذهيب )1(»عن سعة العلم، فكثرت بذلك غرائبهوالواقدي غري مدفوع 

  .)2( » مجع فأوعى وخلط الغث بالسمني واخلرز بالدر الثمني فاطرحوه «
صاحب  هـ 346ت  أبو احلسن املسعوديوأعرق منه يف اجلمع واإلغراب  

مروج الذهب الذي كثرت رحالته وأسفاره واتسع اطالعه فجمع األخضر واليابس 
وحدث بكل ما عن له يف رحالته أو وقف عليه يف كتب املتقدمني، وقد صرح 

 ،م، وال فنا من األخبارومل نترك نوعا من العلو « :بذلك يف مقدمة كتابه حيث قال
 وقد آل به هذا )3( »..، إال أوردناه يف هذا الكتاب مفصال روال طريقة من اآلثا

  .)4(اإلغراب واحلشد إىل أن ذكر أخبارا شنيعة ال يقرها نقل وال يصدقها عقل
وهذا التساهل والتوسع يف النقل الذي درج عليه املؤرخون األوائل مهما كان 

ط وكان مدخال من مداخل يغالألر فإنه قد أوقعهم يف الزالت واهلم فيه من األعذا
الكذب والتشويه إىل التاريخ اإلسالمي، ال سيما وأنه ظهر من املؤرخني من عدل 
عن طريقة األسانيد، وجعل يورد األخبار غري مسندة إىل رواا كاليعقويب 

لكتاب، وهذا واملسعودي، واعتاضوا عن طريقة اإلسناد بذكر مصادرهم يف أول ا
األمر وإن يسر طريقة التأليف وإيراد األخبار فإنه قلل من أمهية هذه املصادر وقيمتها 

  .يف التاريخ اإلسالمي 

                                                 
  .1/26: فنون املغازي والسري ، البن سيد الناس  عيون األثر يف- 1
   . 9/454: سري أعالم النبالء- 2
   .1/18: مروج الذهب- 3
   . 373 ، 372 ، 371 ، 141 ، 1/140: انظر املصدر السابق - 4
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للعلماء املسلمني تدوين التاريخ اإلسالمي ومجع أخباره بشكل عام إال مل يتسن 
جري، وقد ظل اهتمامهم قبل ذلك منصبا على الرواية يف منتصف القرن الثاين اهل

  .الشفوية والتدوين اجلزئي لبعض املوضوعات

 وأما ما حدث يف زمن األمويني من قيام بعض األخباريني بتدوين األخبار 
املاضية، فإمنا مشل تاريخ العرب قبل اإلسالم وأخبار أيامهم وشعرائهم يف اجلاهلية 

ل هذه املرحلة عبيد بن شرية اجلرمهي ووهب بن منبه ويف صدر اإلسالم، وقد مث
  . )1(وغريهم 

أما تدوين التاريخ اإلسالمي بشكل عام فلم يعرض له املسلمون إال يف زمن 
العباسيني وبعد زوال دولة بين أمية حبيث كان أول تدوين رمسي وصلنا يف هذا اال 

  .  بعد ذلكون اآلخرون املؤرختاله هـ مث 151هو كتاب املغازي حملمد إسحاق 

وهذا التأخر كان سببا هاما يف ظهور كثري من االحنرافات يف كتب املؤرخني، 
ألن املدة الزمنية اليت مرت بني وقوع األحداث وبني تدوينها، من شأا أن جتعل 
احلقيقة مطمورة بني أنقاض الروايات املتضاربة واألهواء الضالة، واألغراض السيئة 

 مضي قرن ونصف على  داتمع اإلسالمي إبان فترة التدوين بعاليت وجدت يف 
  .)2(اإلسالم  ظهور

ومن مث أتيحت الفرصة للكاذبني، وانفرج باب الدس واالختالق يف التاريخ  
:   حمب الدين اخلطيباألستاذاإلسالمي  بسبب  هذا التأخري، و يف  ذلك   يقول  

 بعد زوال بين أمية، وقيام دول ال يسر  إن التاريخ اإلسالمي مل يبدأ تدوينه إال«
رجاهلا التحدث مبفاخر ذلك املاضي وحماسن أهله، فتوىل تدوين تاريخ اإلسالم 

غضي بين أمية مبا  طائفة كانت تنشد العيش واِجلدة من التقرب إىل مب،ثالث طوائف
بتشويه  وطائفة ظنت أن التدين ال يتم، وال يكون التقرب إىل اهللا إال ،تكتبه وتؤلفه

  .مسعة أيب بكر وعمر وعثمان  وبين عبد مشس مجيعا 
                                                 

   . 145: انظر باطيل جيب أن متحى من التاريخ ابراهيم علي شعوط- 1
  .اهلامش يف 179:ص"العواصم من القواصم"  انظر - 2
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 وطائفة ثالثة من أهل اإلنصاف والدين كالطربي وابن عساكر وابن كثري رأت 
  . )1( ».من اإلنصاف أن جتمع أخبار األخباريني من كل املذاهب واملشارب

تلك هي أهم العوامل اليت أدت إىل نشأة الوضع والتحريف يف التاريخ 
    :هذا التشويه حلقائق التاريخ أشكاال عدة منهاقد اختذ و ،سالمياإل

   .)2( وضع النصوص واختالقها بالكلية كما جند ذلك واضحا عند اليعقويب.1

التصرف فيها بالنقص والتشويه حىت خترج عن ولزيادة يف األخبار الصحيحة ا.2
   . مقتل احلسنيأصلها مثل األخبار اليت تزيدت  فيها الشيعة يف

وضع األشعار وانتحاهلا لتأييد حوادث تارخيية خمتلقة، ألن الشعر كان يعترب . 3
وقد وقع يف هذه الزلة حممد . عند املؤرخني وثيقة تارخيية يعتمد عليها يف توثيق اخلرب

  .)3(ابن إسحاق نفسه كما ذكر ابن هشام

قبوال وضع الكتب والرسائل املكذوبة وحنلها لعلماء مشهورين، حىت جتد  .4
الذي وضعته " ج البالغة"ن هذه املصنفات اليت وضعت كتاب عند الناس، وم

الرافضة ونسبته إىل اإلمام علي كرم اهللا وجهه وقد شرحه ابن أيب احلديد وزاد يف 
الذي ثبت أنه من وضع الشيعة نسبوه إىل " اإلمامة والسياسة" وكتاب ، )4(أباطيله

  . هـ لشهرته بني علماء أهل السنة270وري ت عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدين

أخبار شنيعة يف احلط على حىت تروج أخباره املكذوبة على العوام، وفيه  
معاوية وبين أمية، مما تنتحله الشيعة الروافض، وابن قتيبة كان من أئمة السنة أوسع 

ن رواية اب، كما تضمن »تأويل خمتلف احلديث«مثل هذه األخبار نقدا يف كتابه 
هـ، وذلك مستحيل ألن ابن قتيبة ولد 91قتيبة عن رواة شهدوا فتح األندلس عام 

بنحو قرن من الزمان، مع شواهد أخرى تدل على وضع بعد فتح األندلس 
   .، فإنه ليس من تأليفهاملنسوب للواقدي" فتوح الشام" كتاب مثله و.)5(الكتاب

                                                 
   . 2/171" :تاريخ اليعقويب"أليب ذر الغفاري " اخلطبة املنسوبة" انظر - 1
   . 8/202" : البداية والنهاية"  ، وانظر تعليق ابن كثري يف 2/246:  انظر املصدر السابق - 2
   . 1/4:  انظر  سرية ابن هشام  - 3
   . 4/283: انظر لسان امليزان - 4
  . 27 ، 26: حمب الدين اخلطيب ، بقلم البن قتيبةلقداح مقدمة امليسر وا انظر - 5
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إن حرب التشويه والدس اليت شهدها التاريخ اإلسالمي يف القرون األوىل منذ 
عصر التدوين مل تقف يف العصر احلديث، بل استمرت على أيدي املستشرقني 
وتالمذم من أبناء العرب واملسلمني، وقد اختذت هذه احلرب اليوم وسائل جديدة 

  . وأخطر مما كان من قبل يف العصور األوىل وظهرت بأزياء وأشكال أخرى أشد 

فقد استغل املستشرقون ركام الروايات واألخبار املوضوعة، وجعلوا منها 
رصيدا ومادة تارخيية لصياغة التاريخ اإلسالمي من جديد حسب مفاهيمهم وآرائهم 
اخلاصة اليت يدينون ا، وركزوا باخلصوص على بعض املواقف احلساسة يف التاريخ 

سالمي اليت دخلها الوضع ودار حوهلا نقاش طويل وأخذ ورد، فأطالوا الوقوف اإل
 وحروب الردة والفتوحات اإلسالمية، وأحداث عندها، كمسألة أزواج الرسول 

وصاروا يفسرون هذه األحداث حسب هواهم  وخيتلقون  الفتنة بعد مقتل عثمان،
  . هلا من األكاذيب واألخبار الباطلة ما ال أصل له 

فصوروا التاريخ اإلسالمي على أنه تاريخ حروب دموية وصراع  سياسي بني 
الفرق اإلسالمية حول السلطة، وأن اإلسالم كان ثروة الفقراء اجلياع من عرب 

أم قادة أحزاب ك  النيباجلزيرة ضد أغنياء قريش، وحتدثوا عن الصحابة بعد 
لحكم، وصوروا لماع سياسية سياسية يسعون لتلبية رغبام، ويتهافتون وراء أط
اخلارجني على األمة على أم املنافقني واملرجفني من دعاة الفتنة وأهل األهواء 

ودعاة اإلصالح الذين كانوا ينشدون العدل واحلرية والصالح " أبطال الوطنية"
  .)1(كالسبئية والقرامطة والروافض واإلمساعيلية واخلوارج وغريهم 

 الذي يقول عن هنري المانساملستشرق : ستشرقني ونذكر من بني هؤالء امل
 إن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة يف اجلراح قاموا مبؤامرة حلصر «اجتماع السقيفة 

" حممد يف مكة"صاحب كتاب " منتغمري واط" واملستشرق . )2(»احلكم فيهم 
اجنلترا، كتبه باالجنليزية، وهو عميد الدراسات العربية اإلسالمية يف جامعة ادنربه يف 

                                                 
  ."الدولة العربية" انظر مناذج من هذه األباطيل يف كتاب فلهاوزن - 1
   . 34:  انظر نظرات يف التاريخ اإلسالمي،عبد الرمحن علي احلجي ص- 2
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 ما كان خيرج لغار حراء إال لالصطياف إن الرسول  « :يقول يف هذا الكتاب
   .)1( مكة، ال للتحنث واهلروب من حر

احلركات الفكرية يف " الذي ألف كتاب " بنديل جوزي" وكذلك املشتشرق
فسر فيه التاريخ اإلسالمي تفسريا ماديا، مفاده أن اإلسالم كان ثورة " اإلسالم
 كان زعيما للثورة ية ضد اإلقطاع واالستقراطية املكية وأن الرسول اشتراك

  .)2(الشيوعية يف جزيرة العرب 

وقد شايع هؤالء املستشرقني طائفة من تالميذ املدرسة الغربية يف البالد العربية 
اإلسالمية، فأخذوا طرائقهم ومناهجهم يف البحث، ومحلوا الراية بعدهم يف تشويه 

مي فكان خطرهم أشد وأنكى ألم من أبناء البالد اإلسالمية وورثة التاريخ اإلسال
 وادعوا كأساتذم أتباع الروح العلمية املتجردة ،هذا التراث اإلسالمي العريق

يف حني أن أغلبهم مل يتجرد إال من دينه وعقيدته،  )3(واملنهج العلمي يف البحث 
خبار هو اهلوى والنظرة احلاقدة على وصار ميزان النقد عندهم وانتقاء الروايات واأل

   .اإلسالم، فما استحسنته أهواؤهم أخذوه، وما خالفها تركوه

 أما اإلخالص للحقيقة وسلوك املنهج العلمي السليم يف إيراد األحداث 
واملقارنة بني الروايات، ومعرفة قيمة املصادر اليت ينقلون عنها ومدى أمانة الرواة 

 إذ مل يتقنوا من املنهج العلمي إال القشور ،ر ال أثر له عندهمونزاهتهم يف النقل، فأم
والشكليات مثل ترتيب احلواشي واإلحالة على اليت أغلبها مليء بالدس والتشويه، 
فغاية أحدهم يف إثبات حكم أو االستدالل على واقعة أن يقول لك مثال، انظر 

 وكأن ،ا صفحة كذاالطربي جزء كذا صفحة كذا، أو انظر كتاب األغاين جزء كذ
  .روايات هؤالء حقائق مسلمة ال غبار عليها

 مع أن عمدم يف النقل يف غالب األحوال على كتب أصحاب امليول 
واألهواء من املؤرخني كاليعقويب والدينوري واملسعودي وأيب الفرج األصفهاين 

باع املنهج وغريهم، وقد اغتر كثري من املسلمني مبؤلفام  ودعاواهم العريضة يف أت
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العلمي وحماولة إنقاذ التاريخ اإلسالمي من أسر اخلرافات واألساطري اليت طغت عليه 
ونذكر من بني هؤالء املتطفلني على التاريخ من أنصار هذا  .)1(يف القرون الوسطى

  :االجتاه املغرض يف كتابة التاريخ اإلسالمي

تاريخ اإلسالمي، اليت صاحب الروايات البطولية والغرامية يف الجرجي زيدان  
 وروج فيها لكثري من األباطيل )2( من احملافل  املاسونية يف بريطانيا،بإيعازألفها 

والسموم املدسوسة على التاريخ اإلسالمي، فصور فيها جمتمع الصحابة رضي اهللا 
 أنه جمتمع اون والفساد اخللقي، وحتدث عن تاريخ عنهم بعد وفاة رسول اهللا 

إلسالمية على أنه تاريخ بطوالت غرامية وسعي وراء ملذات الدنيا الفتوحات ا
 يف عهد كبار التابعني وأطماع التوسع األجنيب، وصور مدينة رسول اهللا 

وأتباعهم من األئمة اتهدين على أا ملتقى الفنانني من الندامى واملغنيني يف بيوت 
ق واتباع املنهج العلمي، أن وغايته يف التحقي. )3(كينة وغريها كسآل الرسول 

 اعتمدنا يف كتابة هذه الرواية على تاريخ الطربي، واألغاين أليب الفرج «يقول لك 
  .)4( »...اين ومراصد االطالع والعقد الفريد هاألصف

وقد وجدت رواياته التارخيية رواجا واسعا بني الشباب الناشئ املتلهف ملعرفة 
ه فيها من النوادر واألخبار واحلكايات الطريفة شيء عن تاريخ هذه األمة، ملا رصف

بأسلوب قصصي مغري، غاية ما يقال عنه أنه سم يف دسم، أفسد به عقول أبناء 
  .املسلمني وأخالقهم 

أقطاب املذهب  أحدو ،عميد الرواية والقصة يف األدب العريب طه حسني مث
ديدة يف موضوعات الذايت واملنهج القصصي يف كتابة التاريخ، وقد ألف مؤلفات ع

التاريخ اإلسالمي بأسلوب روائي قصصي، شوه به حقائق التاريخ وروج به 
ألكاذيب القصاص وأهل اآلداب، وزاد من عنده براعته األدبية يف العرض، وخياله 

الفتنة الكربى، وعلي  «: ومن هذه املؤلفات . اخلصيب يف ابتكار العناوين اجلذابة

                                                 
  .187: حممود إمساعيل وكالمه عن طه حسني ص"احلركات السرية يف اإلسالم" انظر - 1
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قد تناول يف كتابه على هامش السرية، سرية الرسول وبنوه، وعلى هامش السرية، و
 بإجحاف كبري، وعرضها عرضا مشوها ممسوخا، فيتناول مثال زواج الرسول 
مرأة وهي   من زينب بنت جحش، وكأمنا يتحدث عن عاشق وهلان تعلق قلبه با

 وخياله الواسع يف العنوان الذي وضعه هلذه القصة" عبقريته"يف عصمة غريه، وتظهر 
  .)1("شوق احلبيب إىل احلبيب :" وهو قوله بصورة ال تليق بشخص الرسول 

 فيصورهم مبا يتجرأ على مقام أصحاب رسول اهللا " علي وبنوه"ويف كتابه  
يعن له من اخلسة ودناءة النفس، فيتهم عبد اهللا بن عباس بسرقة كمية من أموال 

بأنه خرج ا إىل مكة غادرا بيت مال املسلمني بالبصرة حني كان واليا عليها، و
رأى " بابن عمه علي بن أيب طالب ومتطلعا إىل االنضمام إىل معاوية ألنه كما يقول 

جنم ابن عمه يف أفول وجنم معاوية يف صعود، فأقام يف البصرة يفكر يف نفسه أكثر 
  وقد علم أن أهل البصرة لن خيلوا بينه« : مث يردف قائال.)2( »مما يفكر يف ابن عم

 بستة -وبني املال الذي يريد أن يستأثر به من دوم والذي يقدره بعض املؤرخني 
 فدعا إليه من كان بالبصرة  من أخواله من بين هالل، وطلب -ماليني من الدراهم 

إىل أن يقول ومضى ابن عباس آمنا حيميه ..إليهم أن جيريوه حىت يبلغ مأمنه ففعلوا 
واشترى ... ل حىت بلغ مأمنه يف ظل البيت احلرام أخواله، وحيمون ما أخذ من املا

  .)3( » ثالث جوار مولدات حور بثالث آالف دينار -  فيما يروي املؤرخون -

مث يستغرب طه حسني من إعراض احملدثني عن هذه الرواية وحترجهم يف  
ب  يف نسج القصص مبحض الظن يذكرها، ولو تبصر صاحبنا لعلم أن اخليال اخلص

ناعة ال يتقنها احملدثون، ألا من اختصاص القصاص من أهل األدب التخرص ص و
  . املرسل املتحلل من كل قيد 

إذ استطاع طه حسني خبياله الواسع وبراعته يف القص والرواية أن يتلقف رواية 
خباري أيب خمنف لوط بن إلضعيفة وردت يف تاريخ الطربي، دار سندها على راوية ا

                                                 
   . 3/227" : على هامش السرية"  انظر- 1
   . 122: ه حسني ص ط"علي وبنوه" - 2
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 وقال عنه ابن » أخباري تالف ال يوثق به « :يب يف امليزانحيىي الذي قال عنه الذه
  )1(  .» شيعي حمترق صاحب أخبارهم «:عدي

 وأما «: وغاية ما ورد فيها  أن أبا األسود الدؤيل كتب إىل علي بن أيب طالب
بعد فإن اهللا جل وعال جعلك واليا مؤمتنا وراعيا مسؤوال، وقد بلوناك فوجدناك 

 أن قال، وإن ابن عمك قد أكل ما حتت يده بغري علمك، فلم إىل.. عظيم األمانة 
   .)2( »...يسعين كتمان ذلك 

أما هروبه باألموال إىل مكة حتت محاية أخواله من بين هالل، وشراؤه اجلواري 
احلور املولدات، فكله كان من نسج خيال طه حسني ومل أجد له أثرا ذا التفصيل 

وهكذا يطلق صاحبنا العنان لقلمه وخياله يف . والنسج احملكم يف كتب املؤرخني
نسج قصص التاريخ اإلسالمي وإخراجها للقراء يف ثوب جديد، مل يستطع احملدثون 
األوائل وال املؤرخون أنفسهم التوصل إليه كما يدعي ألم وقفوا عند ظواهر 

 " وقراءة ما بني السطور«الروايات والنصوص وعجزوا عن سرب أغوار الروايات 
  . الستخراج هذه الدرر الكامنة والكنوز الدفينة يف مصادر التاريخ اإلسالمي

وهكذا يتصور طه حسني ومن سار يف جمراه من القصاص والروائيني املعاصرين 
يف صياغة " املنهج العلمي احلديث " الذين قلت بضاعتهم يف علوم الرواية واإلسناد 
 اخلرافة واألساطري، اليت تقضي بتقديس التاريخ اإلسالمي من جديد وحتريره من أسر

 أحب أن « : وهو ال يتورع من التصريح بذلك حيث يقول،)3(كل ما هو قدمي 
يعلم الناس أين وسعت على نفسي يف القصص ومنحتها من احلرية يف رواية األخبار 
واختراع احلديث ما مل  أجد به بأسا إال حني تتصل األحاديث واألخبار بشخص 

  . )4( »بنحو من الدين النيب أو 

 يقتصر على األحاديث املوضوعة فحني تتصل األخبار بشخص الرسول 
واألباطيل الرائجة يف كتب املفسرين واملؤرخني وال يزيد عليها شيئا إال التفسري 
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، أما حني يتصل اخلرب بغريه من )1(املغرض والتحليل حسب اهلوى واالستحسان 
مة والسلف الصاحل، فال يتحرج من اختراع ما الصحابة أو غريهم من رجال األ

  .يقتضيه اخليال األديب والسرد الروائي حىت تستقيم القصة حسب هواه

،  الذي ألفه يف "حياة حممد" صاحب كتاب حممد حسني هيكل األستاذ مث 
السرية النبوية، وزعم أنه حاول صياغة أحداث السرية صياغة جديدة وفق الطريقة 

 فهذه الطريقة العلمية تقتضيك إذا أردت أن متحو « اليت يقول عنها العلمية احلديثة
من نفسك كل رأي وكل عقيدة سابقة يف هذا البحث، وأن تبدأ باملالحظة 

ومعىن هذا أن تتحرر من كل قيم اإلميان واالعتقاد املسبق، وتنظر . )2( »والتجربة
لتأمل العقلي، فما قبله  وسريته وظاهرة الوحي والنبوة مبحض اإىل أفعال الرسول 

  العقل فهو احلق وما رفضه فهو الباطل 

من مث ذهب حممد حسني هيكل إىل إنكار املعجزات اليت ظهرت على يدي و
كنطق احلجر ونبع املاء من أصابعه وانشقاق القمر وحنني اجلذع مما هو   رسولال

وهواه هي  وقال بأن املعجزة الوحيدة حسب استحسانه ،ثابت بالنصوص القطعية
القرآن، وال شيء آخر، ذلك أنه مل يأخذ مبا ورد يف كتب أهل السري وكتب 

 وقوهلم أنين « :احلديث ألن ذلك ليس من الطريقة العلمية حسب زعمه، حيث قال
مل آخذ مبا سجلته كتب السرية وكتب احلديث ومل أج يف التعبري جها، ولقد 

  . )3 (»لبحث على الطريقة العلمية احلديثة يكفيين ردا على ذلك أنين أجري يف هذا ا

دري أي طريقة علمية هذه اليت جتعلنا نتنصل من كل مقومات الشرع نولسنا  
البخاري " واإلميان ونرد صحاح اآلثار الواردة يف أصح الكتب بعد كتاب اهللا 

، لنجري وراء املستشرقني وترهام الزائفة وهم أبعد الناس عن املنهج "ومسلم
 مبا مي الذي ساق به احملدثون أخبار السرية النبوية وضبطوا به أفعال الرسول العل

 وقد تبع هؤالء طائفة ممن جعلوا أنفسهم أوصياء .ال مزيد عليه يف الضبط واإلتقان
وقضاة حياكمون التاريخ اإلسالمي ويفسرونه حسب مناهج وتصورات أملتها 

                                                 
  .بنت جحش  من زينب  مثل ما فعله يف قصة زواج الرسول - 1
  . من املقدمة 5:  ، حملمد حسني هيكلحياة حممد" - 2
   . 47:  املرجع السابق ص - 3



 31......................................................................... احلسن العلمي. إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي د

 ميكن فهم  التاريخ ،وهم يرون أنه الوالفكرية عليهم أهواؤهم وميوالم السياسية
اإلسالمي فهما علميا حديثا إال إذا فصلناه عن التصورات الدينية والقيم اإلسالمية 

  .اليت جعلته حبيس األساطري واخلرافات طيلة قرون طويلة من الزمن

الذي يرى " احلركات السرية يف اإلسالم"  صاحبحممود امساعيلومن هؤالء  
أن القرامطة واإلمساعيلية والرافضة اإلمامية والفاطميني والزنج كسلفه طه حسني ب

وإخوان الصفا واخلوارج كلهم كانوا دعاة إصالح ينشدون احلرية والعدالة 
واملساواة، وأن ثورام كانت ثورات تقدمية ضد الظلم واجلور، وقد طرح هذه 

 االشتراكية سني وسو، ولذلك فهو وغريه من املهو)1( الفكرة قبله طه حسني
يعتربون " الرتعات املادية يف الفكر اإلسالمي" صاحب كتاب حسني مروةكالعلمية 

  .طه حسني رائد الفكر التارخيي اإلسالمي يف العصر احلديث

 إن طه حسني املؤرخ مبنهجه ورؤيته للتاريخ « :يقول حممود إمساعيل
على الطريق القوي، اإلسالمي كان له فضل السبق والريادة يف وضع هذا التاريخ 

ومهد بذلك الطريق لعلمنة هذا الفرع من الدراسات اإلنسانية الذي ظل لقرون 
  .)2( »طويلة حبيس سحب كثيفة من اخلرافات واألساطري 

 وقد ،وهذا الكالم اإلنشائي الفارغ هو غاية ما يتقن هو ومثله من املغرضني
ي يف العصر احلديث مبا صنفوا ساهم هؤالء إسهاما كبريا يف تشويه التاريخ اإلسالم

من الكتب يف التفسري املادي العلماين للتاريخ، وأضلوا عقول الناشئة، وإمنا أطلت 
الكالم عن هذا االجتاه النشاز يف كتابة التاريخ اإلسالمي، ألنه قد عمت بأفكارهم 

  .  أثر بالغ يف إفساد الفكر اإلسالمي احلديث وتشويه معامله االبلوى ، وكان هل
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§Ôè {ìé´ ƒ tf´§Ô´ô´1 ⁄e »ñ‰frÚe
 تدوين التاريخ اإلسالمي ارتبط منذ البداية ارتباطا وثيقا بعلم احلديث إن

النواة األوىل لنشأة هي النبوي، وترجع هذه الصلة إىل أن السرية النبوية كانت 
   .)1(النبوي كانت تعد بابا من أبواب احلديث والتاريخ عند املسلمني 

رت هذه الصلة حىت بداية التدوين الرمسي وظهور املؤلفات يف التاريخ استمو
اإلسالمي، حيث ظل احملدثون قبل ذلك الوقت يهتمون جبمع أخبار املغازي والسرية 
وأخبار الفتوحات اإلسالمية، ملا هلذه السوابق من أمهية يف معرفة أحكام املعامالت 

واألحداث اليت أثرت واملالحم ار الفنت يف الفقه اإلسالمي، كما اهتموا برواية أخب
يف احلس اإلسالمي كمقتل عثمان وموقعيت اجلمل وصفني واألحداث املتصلة بالقراء 

  )2(. اجم وغريها من أحداث صدر اإلسالموأهل احلديث كموقعة دير اجلم

وقد ضمت كتب السنن واجلوامع مناذج من هذه األخبار يف أبواب املغازي 
ل والفنت، كصحيح اإلمام البخاري، وصحيح اإلمام مسلم، والفضائل والشمائ

  . وجامع الترمذي وغريها

وقد ظل هذا االهتمام ساريا عند احملدثني إىل أن انفصل علم التاريخ عن علم 
احلديث النبوي، وأصبح علما مستقال بذاته، عندما أفردت األخبار التارخيية 

  .تاريخ اإلسالميمبصنفات مستقلة مع بداية التدوين الرمسي لل

 وقد كان هلذا االرتباط املبكر بني علم احلديث وعلم التاريخ أثر بالغ على 
مناهج املؤرخني يف التأليف، كما أسفر فيما بعد عن ظهور حركة نقد مبكرة 
ألخبار التاريخ ومصادره على يد أئمة اجلرح والتعديل مما كان له أثر يف نقد مصادر 

 مناهج التالقح بني املنهجني يفها، وتتجلى آثار هذا التاريخ اإلسالمي وتقومي
 التصنيف والرواية يف اهتمامهم باإلسناد، وظهور اجلرح والتعديل يف املؤرخني يف

  .رواة األخبار، مث تطور منهج النقد عند املؤرخني املتأخرين
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  تمام املؤرخني باإلسناد  اه-1

مية عن سائر األمم كما قال اإلسناد من اخلصائص اليت متيزت ا األمة اإلسال
خص اهللا هذه األمة بثالثة أشياء مل يعطها من قبلها من األمم،  «: أبو علي اجلياين

وقد ارتبطت نشأة اإلسناد بعلم احلديث النبوي ، )1(»اإلسناد، واألنساب، واإلعراب
م أكثر من غريه من العلوم، ومن مث سرى تأثريه إىل سائر العلوم النقلية يف اإلسال

  .كالتاريخ واللغة واألدب والقراءات وغريها

ويرجع اهتمام املؤرخني باإلسناد إىل تأثرهم مبنهج أهل احلديث يف التزامه يف  
كان الرواد األوائل لرواية أخبار تاريخ صدر اإلسالم جلهم من  ، فقدرسائر األخبا

 رواا جريا على احملدثني، فكانوا يوردون أخبار السرية والفتوح واملغازي مسندة إىل
 مث جرى على مسلكهم من جاء بعدهم من املؤرخني ،طريقتهم يف رواية األحاديث

فصار اإلسناد مالزما للرواية والتأليف يف جمال التاريخ اإلسالمي وامتد استعماله إىل 
كتب السرية، كمغازي ابن إسحاق واملغازي للواقدي والطبقات البن سعد، وكتب 

فة بن خياط، وأنساب األشراف للبالذري، وتاريخ األمم التاريخ كتاريخ خلي
وامللوك للطربي، رغم أن بعض املؤرخني كاليعقويب واملسعودي قد ختلوا عن إيراد 

  )2(. األسانيد لغرض االختصار أحيانا وألغراض سيئة أحيانا أخرى

ـ             ام ولعل قمة من مثل هذا االجتاه يف التزام اإلسناد على طريقة احملدثني هو اإلم
الطربي يف تاريخ األمم وامللوك، حيث أظهر نزاهة علمية ودقة بالغة يف احلرص على              
سلسلة الرواة وعلى إيراد صيغ الرواية والتحديث على النحو الذي حتمل به تلـك              

  )3(. األخبار كما عرب عن ذلك يف مقدمة تارخيه

امة والدقة على أن عامة املؤرخني مل يلتزموا يف استعماهلم لإلسناد نفس الصر
اليت التزمها احملدثون يف إسناد األحاديث، بل تساهلوا يف النقل والرواية كما بينت 

  .ذلك من قبل

                                                 
   . 185: مجال الدين القامسي " قواعد التحديث" - 1
  .172 ، 170 ، 131 ، 2/124:  كاليعقويب حيث تصرف يف األخبار وزاد من عنده أشياء باطلة ، انظر تارخيه مثال - 2
   .1/7: تاريخ الطربي "  انظر - 3
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   ظهور التجريح والتعديل يف التاريخ - 2

إن منهج أئمة اجلرح والتعديل  يف نقد رجال احلديث كان له أثر كبري يف منو                
ختذ العلماء املسلمون موازين هـذا      النقد وتطوره يف سائر العلوم اإلسالمية، حبيث ا       

العلم قاعدة أساسية لتحري احلقائق يف كافة ااالت، والتأكد من صحة األخبـار             
ببيان مكانة تاقليها من الصدق واإلتقان، انطالقا من مفاهيم القيم املقررة يف القرآن             

  .والسنة

األخبـار  ومن مث درج املفسرون وعلماء القراءات وأئمة اللغة واألدب ومحلة           
على التحري يف النقل والبحث عن الرجال، وعدم قبول الرواية عن كل من هـب               
ودب من الناس، وأصبح معروفا بينهم أن لكل علم رجال، ومعرفة الرجال نـصف       

  ).1( العلم كما يقال 

ومن اجلدير بالذكر أن علم اجلرح والتعديل قد انتقـل إىل جمـال التـاريخ               
 األوائل الذين اشتغلوا بالرواية والتـأليف يف فـروع          اإلسالمي عن طريق احملدثني   

التاريخ اإلسالمي كالسرية واملغازي وأخبار الفتوح والتاريخ السياسي العام، ومنهم          
ـ 141 هـ ، وموسى ابن عقبة ت        124ابن شهاب الزهري ت       وحممـد بـن     ، ه

ـ 151إسحاق ت     هـ وأبو إسحاق الفزاري     154  ومعمر بن راشد األزدي ت        ، ه
 هـ، وأبو مـسهر     195 هـ، والوليد بن مسلم األموي ت        188حب السرية ت    صا

 هـ الذي كان  مرجع أهـل الـشام يف اجلـرح             218عبد األعلى بن مسهر ت      
 هـ، وخليفـة بـن      230والتعديل، وحممد بن سعد البصري صاحب الطبقات ت         

 277سوي صاحب املعرفة والتاريخ ت      ف هـ، ويعقوب بن سفيان ال     240خياط ت   
 هـ وحممـد بـن جريـر        279 ، وأبو بكر بن أيب خيثمة صاحب التاريخ ت           هـ

 هـ، وغريهم من أعالم املؤرخني من أهل  احلديث الذين كـان             310الطربي ت   
اشتغاهلم بالتاريخ من العوامل األساسية يف ظهور حركة نقد مبكـرة يف التـاريخ              

  . اإلسالمي وفق مناهج احملدثني يف اجلرح والتعديل

                                                 
   . 258": المي يف اجلرح والتعديلاملنهج اإلس"  انظر - 1
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  على منو حركة النقد يف التاريخ اإلسالمي شـيوع اإلسـناد يف              وقد ساعد 
روايات األخباريني وكتب املؤرخني، مما ساعد على معرفة الرواة والتأكد من ميوهلم           
ومعرفة مراتبهم يف اجلرح والتعديل، كما أن اتصال أحداث صدر اإلسالم بأصول            

 إىل االهتمام بتـاريخ هـذه       العقيدة اإلسالمية وبعض األحكام الفقهية دفع احملدثني      
نقد الرواة والبحث عن عدالتهم ومدى حتريهم  الصدق فيما          باملرحلة اهتماما بالغا،    

 تاريخ دين وعقيدة قبل كونه تاريخ سياسـة         كان ألن تاريخ هذه املرحلة      ،ينقلون
 كما تكلموا يف رجـال       التاريخ أخباررواة  وأمة، فتكلموا يف رواة املغازي والسري و      

، وقد حفظت لنا كتب علم الرجال رصيدا ضخما من أقوال أئمة اجلـرح              احلديث
  .األخباريني واملؤرخني  والتعديل يف

  لبوادر األوىل للتجريح والتعديل يف التاريخ وتطورها

مل يعرف يف عصر الصحابة من تكلم فيه احملدثون من رواة التاريخ واملشتغلني             
در األول كانت غضة طرية، وكان الناس        ألن السرية النبوية وأحداث الص     ،باألخبار

قريب عهد بتلك الوقائع ومصادر األخبار، مث ألن جل الرواة كانوا من الـصحابة              
، أو مـن    )1(الذين ال يسأل عن عدالتهم كما هو مقرر عند أئمة اجلرح والتعـديل              

  .قل فيهم الضعفاءقد ثقات كبار التابعني الذين عاصروا الصحابة و

 الفنت واخلالفات السياسية اليت مزقت وحدة األمة، وبعـد          لكنه ملا أطل عصر   
العهد بني الرواة وبني وقوع األحداث، خفت األمانة والثقة وقل الـضبط وكثـر              
التزيد والكذب يف األخبار، فظهر مجاعة من ضعاف الرواة الذين كان جلهم مـن              

لنقل والروايـة،   اروحني عند أهل احلديث، جلأوا إىل رواية األخبار وتساهلوا يف ا          
  . فتكلم فيهم احملدثون كما تكلموا يف رواة احلديث

 123 ت شرحبيل بن سـعد   وكان من أوائل الرواة الذين تكلم  فيهم احملدثون          
هـ الذي كان له علم باملغازي وشهداء بدر وأحد، وكان شيخا كبريا من املعمرين              

إن أباك مل يشهد بدرا،     احتاج يف آخر عمره، فكان إذا نزل بأحد  فلم يصله قال له              

                                                 
   .2/214" : تدريب الراوي"  و 1/17" : اإلصابة يف متيز الصحابة:  انظر - 1
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 كـان   « : قـال   إبراهيم بن املنذر عن حممد بن طلحـة         روى  )1(.فامه احملدثون 
شرحبيل بن سعد عاملا باملغازي والبدريني فاموه أنه يدخل فيهم مـن مل يـشهد               
بدرا، وفيمن قتل يوم أحد من مل يكن منهم، وقد احتاج فسقط عند الناس، فسمع               

وإن الناس قد اجترؤوا على هذا، فدب على كرب السن          : ل فقا موسى بن عقبة  بذلك  
  .)2( »وقيد من شهد بدرا وأحد ومن هاجر إىل احلبشة وكتب ذلك 

 من كان يف كتاب موسى قد شهد بدرا         « : ولذلك قال مالك رضي اهللا عنه     
 علـيكم مبغـازي     « :  وكان يقول   »فقد شهدها، ومن مل يكن فيه فلم يشهدها         

بن عقبة فإا أصح املغازي، ويف رواية فإنه رجل ثقة طلبـها            الرجل الصاحل موسى    
  . )3(  »كثر غريهأعلى كرب السن ومل يكثر كما 

 هـ صـاحب    151كما تكلم مالك وهشام بن عروة يف حممد بن إسحاق ت            
 دجال من الدجاجلة حنن     « :املغازي رغم إمامته يف هذا الشأن، فأما مالك فقال فيه         

 اعرضوا علي علم مالك     «ذلك حني بلغه قول ابن إسحاق فيه         و »نفيناه من املدينة    
وامه هشام بن عروة بالكذب حني مسع أنه يروى عـن امرأتـه             . )4( »فأنا بيطاره 

  . )5( »أَِلعدو اهللا الكذاب أن يروي عن امرأيت ومل يرها؟ «: فاطمة بنت املنذر وقال

دافع عنه غري واحد مـن      وقد استوعب األئمة املتقدمون الكالم عن عدالته، و       
 وقد وجه ابن حبان كالم مالـك        ،)6(العلماء كابن املديين وأمحد بن حنبل وغريمها        

 فأما قول هشام فليس ممـا       « :فيه وأجاب عما رماه به هشام بن عروة حيث قال         
جيرح به اإلنسان وذلك أن التابعني مسعوا من عائشة من غـري أن ينظـروا إليهـا،                 

 من فاطمة  والستر بينهما مسبل، وأما مالك فإن ذلـك            وكذلك ابن إسحاق مسع   
كان منه مرة واحدة مث عادله إىل ما يحب، ومل يكن يقدح فيه من أجل احلـديث،                 

من أوالد  اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة         إمنا كان ينكر تتبعه غزوات النيب       

                                                 
   .  : "4/320ذيب التهذيب"  ، 310 / 5" :طبقات ابن سعد"  انظر ترمجته يف- 1
   . : "10 /361ذيب التهذيب "  انظر - 2
     . املصدر السابق نفس الصفحة - 3
   . 51 ، 7/50" : سري أعالم النبالء" ظر  ان- 4
   . 7/51:  املصدر السابق - 5
  .  وما بعدها 15: ص" عيون األثر" انظر تفصيل ذلك يف مقدمة - 6
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             م، وكان مالك    خيرب وغريها، وكان ابن إسحاق يتتبع هذا منهم من غري أن حيتج
وقد كان ذلك معروفا عن ابن إسحاق، فإنـه          . )1( »ال يرى الرواية إال عن متقن       

               ) 2(.كان يأخذ عن أهل الكتاب ويسميهم أهل العلم األول كما ذكر عنه ابن الندمي

ويف أواخر عصر التابعني ظهر مجاعة من أصحاب امليول واألهـواء اشـتغلوا             
 تاريخ صـدر اإلسـالم،      منخبار ووضع املؤلفات يف موضوعات خمتلفة       برواية األ 

وكان ذلك عقب األحداث اجلسيمة والوقائع السياسية اليت عرفتها األمة اإلسالمية           
طيلة العصر األموي بعد مقتل عثمان، واليت أثرت يف احلس اإلسالمي، فروج حوهلا             

 ومن  ،وى والتعصب للمذاهب  غات بدافع اهل   من األكاذيب واملبال   ااألخباريون كثري 
مث توسع أئمة اجلرح والتعديل يف نقد رواة التاريخ وبيـان أحـواهلم يف الـضبط                
والعدالة، وميزوا مذاهب الرواة ومنازعهم  حىت يعرف الناس أهل العدل واإلنصاف            

  . فيأخذوا عنهم، ويعرفوا أهل البدع واألهواء فيتحاشوا الرواية عنهم

 صاحب السرية    ية والعدالة، كسليمان بن طرخان التيم     فتميزت أخبار أهل الثق   
 هـ الذي وثقه اجلماعة، وكان من رجال اجلرح والتعديل الـذين يقبـل              143ت  

  )3(. قوهلم يف نقد الرجال 

 هـ الذي حفظ املغازي والسري وأخبار النـاس،         170وأيب معشر السندي ت     
 كان أمحد بن    «:شر فقال  مسعت أيب وذكر مغازي أيب مع      «وقال عنه ابن أيب حامت      
 .)4( »كان بصريا باملغازي: حنبل يرضاه ويقول

 هـ الذي كان عجبا يف معرفة السري واملغـازي          225وأيب احلسن املدائين ت      
ثقـة  : ، قال عنه ابن معني  )5(واألنساب وأيام العرب مصدقا فيما ينقله عايل اإلسناد         

كتب أيب عبيـدة،    ب اجلاهلية فعليه    ثقة ثقة، وقال أبو العباس النحوي من أراد أخبار        
  . )6( »ومن أراد أخبار اإلسالم فعليه بكتب املدائين
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 146وصارت أخبار طائفة أخرى مردودة، كمحمد بن  السائب  الكليب  ت              
 هـ وعلي بن جماهد الكـابلي ت        157هـ، وأيب خمنف لوط بن حيىي الرافضي ت         

بن احلسن بن زبالة املخزومـي       هـ الذي كان يضع األسانيد لألخبار، وحممد         182
 هــ   212 هـ ونصر بن مزاحم املنقري صاحب كتاب صفني ت           200املدين ت   

  )1(. وغريهم من ضعفاء األخباريني اروحني عند أهل احلديث 

مث منا علم اجلرح والتعديل مع ظهور األئمة الكبار أصحاب املؤلفات الـشاملة             
 ووضعوا لـذلك    ر،لرواة ومصادر األخبا  يف علم الرجال، وتوسع احملدثون يف نقد ا       

غرار ما اشترطوه  يف     منهجا علميا دقيقا يف النقد واشترطوا يف املؤرخ شروطا على           
وقد ظلت مقاييس احملدثني واجتاهام يف النقد سارية يف ميـدان           « ،راوي احلديث 

  .)2( »التاريخ حيث ظهر أثر ذلك فيما كتبه الكافيحي والسخاوي عن علم التاريخ

 597وبرز أعالم من النقاد الذين اهتموا بالتاريخ اإلسالمي كابن اجلـوزي ت             
 هــ   852 هـ، وابـن حجـر ت        774هـ وابن كثري ت     748هـ والذهيب ت    
 هـ، وغريهم من األئمة الذين كان هلم أثر كـبري يف تقـومي              911والسخاوي ت   

  .وسنعرض فيما يأيت لتفصيل هذه املسائل. التاريخ اإلسالمي 

                                                 
   . 3/324" : فتح املغيث"  انظر - 1
 .  وما بعدها 358: ص " املنهج اإلسالمي يف اجلرح والتعديل"  راجع - 2
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   النقد التارخيي عند احملدثني منهج

منت حركة النقد عند احملدثني يف جمال التاريخ وظلـت مـستمرة إىل قـرون               
متأخرة رغم توقف علم اجلرح والتعديل يف جمال احلديث النبوي على رأس املائـة              

 وقد كانت تسري وفق منهج علمي دقيق وضعه احملدثون ابتداء لـصيانة             ،)1(الثالثة  
، وقـد   ر، مث منا وتطور حىت مشل جمال التاريخ واألخبـا          اهللا   الرواية عن رسول  

جمال الرواة الذي هو من اختـصاص علـم         : انصب هذا املنهج على دراسة جمالني     
الرجال، فوضعوا لرواة التاريخ شروطا كشروط رواة احلديث، مث جمال الرواية الذي            

  . اجلرح والتعديل كانت معايري النقد فيه مثرة من مثار املنهج  اإلسالمي  يف 

اإلشارة إىل أن النقد يف التاريخ كان ساريا وفق هذه املعايري اليت كانت              وجتدر
معروفة  ومتداولة بني احملدثني، لكنها مل تربز بشكل منهجي مرتب إال علـى يـد                

 الذي أبرز بعض جوانب هذا املنهج يف        هـ 771طائفة من املتأخرين كابن السبكي      
وحممد بـن سـليمان      )2(،  "قاعدة يف املؤرخني  "ة حتت عنوان    كتابه طبقات الشافعي  

 هـ يف   911ت   هـ صاحب املختصر يف علم التاريخ، والسخاوي         879الكافيجي  
  : واختذت حركة النقد عندهم اجتاهني. "ملن ذم التاريخ اإلعالن بالتوبيخ"

  متثل يف وضعهم منهجا علميا دقيقا لقبول األخبار وردها سرى          : اجتاه نظري 
تطبيقه إىل جمال األخبار التارخيية مث يف اشتراطهم شروطا جيب توفرها يف املـؤرخ،              

  .  واملؤرخني وتعديلهماإلخبارينيوعلى ضوئها بنوا كالمهم يف جتريح 

 نقدهم للرجال املـشتغلني بروايـة األخبـار         : متثل يف ناحيتني   :اجتاه تطبيقي 
ا يتصل منها  مبرحلة صدر اإلسـالم        التارخيية، مث نقدهم لألخبار التارخيية، خاصة م      

كالسرية النبوية وتاريخ الصحابة واخللفاء الراشدين وأحداث الفتنة، وغريهـا مـن            
الوقائع اليت هلا مساس باألحكام التشريعية وأصول اإلميان، أو املسار احلضاري لألمة            

  .وحركة اإلسالم عرب التاريخ 

                                                 
  . بتحقيق أيب غدة " قاعدة يف املؤرخني "   وقد طبع هذا الفصل حتت عنوان1/791" : طبقات الشافعية"  انظر - 1
  .  طبعت مستقلة بتحقيق أيب غدة - 2
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„‰¢)e Âï ÷Øu§ e §éÜ
 املشتغلني بالتاريخ ورواة األخبار شروطا اعتربوها مـدارا         اشترط احملدثون يف  

ـ اريني واملؤرخني، وقد اعتربهـا ال     األخب لقبول روايات  افيجي كـشروط راوي    ك
 وينبغي أن يشترط يف املؤرخ  ما يشترط يف راوي احلـديث             « :احلديث حيث قال  

  . )1( »من أربعة أمور، العقل، والضبط، واإلسالم، والعدالة

ر فيه تفصيل عند األئمة احملققني نعرض له فيما بعد، ومجاع هـذه             لكن األم  
 مع تفصيل ذكـره     ، وجتنب اهلوى  ،والورع العدالة، والضبط، : الشروط ثالثة وهي  

  . عن هذه املقوماتديثاحلعرض له عند نتقي الدين السبكي واحلافظ السخاوي 
 :عدالةالثقة وال -أ

بارة عـن اسـتقامة الـسرية     ع « األصول واحلديثعلماءوهي كما عرفها 
والدين، ويرجع حاصلها إىل هيئة راسخة يف النفس حتمل على مالزمـة التقـوى              

ويعترب يف حـدها اإلسـالم     )2( »يف النفوس بصدقه   واملروءة مجيعا حىت حتصل الثقة    
إذ ال عدالة مع غري اإلسالم، كما       . )3(والعقل والسالمة من الفسق وخوارم املروءة       

    وعليه فإن روايات الكفـار     . نون وال فاسق وال سفيه ساقط املروءة      أنه ال عدالة
وامللحدين والفساق والسفهاء ال يعتد ا يف نقل أخبار التـاريخ اإلسـالمي، ألن              

ل منهم أخبارا عن تـاريخ      هؤالء ال نأمنهم على نقل أتفه الكالم فضال عن أن نقب          
املؤرخ عاملا عدال عارفا حبال      فالبد أن يكون     « :، ولذلك قال ابن السبكي    اإلسالم

من يترمجه، ليس بينه وبينه من الصداقة ما قد حيمله على التعصب لـه، وال مـن                 
العداوة ما قد حيمله على الغض منه، ورمبا  كان الباعث له على الغض مـن قولـه                  

   .) 4( »خمالفة العقيدة 

حبرمـات  املـستهترين   الزنادقة  ومن مث رفض أعالم املؤرخني أخبار الفسقة و       
الدين، كحماد عجرد، ومطيع بن إياس اللذين كانا من الزنادقة الذين روجوا آراءا             

                                                 
   . 336: للكافيجي" املختصر يف علم التاريخ "  انظر - 1
   . 1/100: الغزايل " املستصفى"  انظر - 2
  .    92:  أمحد شاكر ،ث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث الباع- 3
   .  74:  للسبكي معيد النعم ومبيد النقم" - 4
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وأخبارا باطلة لنشر مذاهب الفرس القدمية كاملانوية والديصانية واملرقيونية، فال جند           
أخبـار  وكذلك  . )1(هلؤالء ذكرا يف كتب املؤرخني الكبار فيما خيص رواية األخبار         

جحظـة  و )2( جن ترك الرواية عنه الطربي لفسقه     ة الفاسق املا  حماد الراوي الفسقة ك 
الربمكي وعلي بن املنجم مل يرو عنهما ثقات املؤرخني كالذهيب وابن كثري شيئا يف              

  ). 3(معرض االحتجاج، ال جل ما اما به من الفسق واالستهتار باحلرمات 

حكمـت  وعلى ذلك فإن أخبار التاريخ اإلسالمي ال ينبغي أن تؤخذ عمـن             
الشريعة اإلسالمية بسقوط عدالته بفسق كصاحب األغاين وغريه، أو بكفر وخروج           

 املـؤرخ   كسعيد بن البطريـق   عن امللة، كاملؤرخني لإلسالم من اليهود والنصارى        
واملؤرخ النـصراين أيب الفـرج      ،  )4( "نظم اجلوهر  "هـ صاحب   328املسيحي ت   

تـاريخ  "  هـ، صاحب كتاب     685 ت   بابن العربي غوريغوريوس امللطي املعروف    
الذي تناول فيه  تاريخ األمم القدمية وتاريخ اإلسـالم مـن مـيالد         " خمتصر الدول 

إىل سقوط اخلالفة العباسية، وقد كان على مذهب اليعقوبية القائلني بأن            الرسول  
  .)5(املسيح هو اهللا، وإن اهللا مات وصلب وبقي العامل بال مدبر ثالثة أيام مث رجع 

 وكان أشد الناس علـى عثمـان        « :فرد بأخبار واهية منكرة منها قوله     وقد ت 
طلحة والزبري وعائشة فكتب عثمان إليهم كتابا يقول فيه إين أنزع من كل شـيء               

 وعنـه نقـل     ،)6(» وأتوب إىل اهللا، فلم يقبلوا منه وحاصروه عشرين يوما         أنكرمتوه
و بن العاص من أنه هـو       املتأخرون من الكتاب واملؤلفني اخلرب املكذوب على عمر       

  )7. (الذي حرق مكتبة اإلسكندرية يوم كان واليا على مصر زمن عمر بن اخلطاب

وما ينطبق على هؤالء جيري كذلك على كل من ال صلة له بقيم اإلسالم من               
املعاصرين، ال سيما وأنه قد اندس يف سلك املؤرخني لإلسالم يف العصر احلـديث              

رين بقيم اإلسالم وعقيدته، من دعاة العلمانية والقوميـة         طائفة من العابثني واملستهت   
                                                 

   .24: جواد علي موارد ص " تاريخ الطربي"  انظر- 1
   .25:  املرجع السابق ص - 2
  " . البداية والنهاية" ، و"تاريخ اإلسالم" راجع فهارس- 3
   .3/144" : األعالم"  ، 545" :عيون األنباء يف طبقات األطباء"  انظر ترمجته يف - 4
   . 8/39":معجم املؤلفني"  ، 5/903":األعالم" ، " مقدمة خمتصر الدول"  ، وترمجته يف 1/49":الفصل يف امللل"  انظر- 5
   . 105 ، 104: ص"تاريخ خمتصر الدول" - 6
  .ال : عبد املنعم عامر ص " مقدمة فتوح مصر واملغرب"  انظر - 7
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واملاركسية الذين هم يف نظر عوام املثقفني أئمة الفكر التارخيي يف العامل اإلسالمي،             
حبيث صاروا يرجعون إىل كتبهم  ويأخذون عنهم أخبار التاريخ بدعوى أم رواد             

التاريخ اإلسالمي تفسريا   جتديد وإحياء التراث اإلسالمي، ووسائط صدق يف تفسري         
مع أن أكثرهم ال ميلك من قيم اإلسالم وأخالقـه مثقـال    !!  مواكبا لروح العصر    

 يف ميزان الصدق والعدالة، وهؤالء كثريون ال متبهاذرة، فضال عن أن نبحث عن مر      
 خيفون على أحد، أمثال جرجي زيدان، وفيليب حىت، ولويس عوض وحسني مروة،           

  . وحممود إمساعيل وغريهم من دعاة التغريب  وتالميذ املستشرقني

   أصول الروايات واألخبار ضبط–ب 

لزوم الشيء وحبسه، والرجل ضـابط أي حـازم، ومنـه           : والضبط يف اللغة  
 الضبط لزوم شـيء ال يفارقـه،        «:  قال الليث  )1(األضبط الذي يعمل بكلتا يديه      

  )2( .نظورورجل ضابط قوي شديد كما ذكر ابن م

وعرفه علماء االصطالح تعريفا قريبا من معناه اللغوي، ومنهم جمد الدين ابـن             
هو عبارة عن احتياط يف باب العلم وله طرفان، العلـم عنـد             «: األثري حيث قال  

السماع واحلفظ بعد العلم عند التكلم، حىت إذا مسع ومل يعلم مل يكن معتربا كما لو                
يفهم اللفظ مبعناه مل يكن ضبطا، وإذا شك يف حفظـه           مسع صياحا ال معىن له أو مل        

   ).3( »بعد السماع والعلم مل يكن ضبطا 

واملراد بالضبط هنا بالنسبة للمؤرخني هو دقة التحري فيما يراه ويسمعه مـن             
الوقائع واألخبار، حىت ال تزل قدمه فيقول فيها من عند نفسه أو يتصرف بالزيـادة               

 وأما شرط املعتين به فالعدالة « : السخاوي حيث قالوالنقصان، وقد أشار إىل ذلك
مع الضبط التام الناشئ عنه مزيد اإلتقان سيما فيما يراه من كالم جهلـة املعتـنني                

  .)4( »بسري األنبياء عليهم الصالة والسالم 

                                                 
   . 114: ص " اإلعالن بالتوبيخ " - 1
   . 126: در السابق ص  املص- 2
  . املصدر السابق نفس الصفحة  - 3
   . 2/370" : القاموس احمليط"  انظر - 4
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وقد فصل احملدثون يف هذا الشرط أمورا أخرى البد من توفرها يف املؤرخ حىت              
  :يكون ضابطا، منها

أن يكون املؤرخ على بصرية مبصدر اخلرب، متحريا فيما ينقله حىت ال يقع يف               -
 والبد أن يكون عاملا بطريـق       « :التزيد واملبالغة، ويف ذلك يقول اإلمام السخاوي      

  فإن مل حيصل  له مستند معتمد يف الرواية مل جيز             ،النقل، حىت ال جيزم إال مبا يتحققه      
 وليكون بـذلك    »رء كذبا أن حيدث بكل ما مسع        كفى بامل  «:  له النقل لقوله    

  .)1( »حمترزا عن وقوع اازفة والبهتان 

 أن تكون له قدرة يف انتقاء األخبار ومتييز املقبول من املردود، فال ينقل عن               -
 وال يكتفـي بالنقـل الـشائع        « :كل من هب ودرج من الناس، قال السخاوي       

 يف حق أحد مـن أهـل العلـم          خصوصا إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن       
والصالح، بل إن كان يف الواقعة أمر قادح يف حق املستور فينبغي له أال يبـالغ يف                 

  .)2( »إفشائه، ويكتفي باإلشارة 

وقد هاجم تاج الدين السبكي جهلة املؤرخني الذين يلتقطون األخبار من هنا            
 طيغالاأل و زالتالمع األخضر واليابس فيقعون يف       متييز كحاطب ليل جي    دونوهناك  

 على شفا جرف هار،ألم يتسلطون علـى        - أي املؤرخون  - وهم   «: حيث قال 
  . )3( »عراض الناس، ورمبا نقلوا جمرد ما يبلغهم من كاذب أو صادقأ

أن يكون عارفا مبقادير الناس وأحواهلم ومنازهلم، فال يرفع الوضيع وال يضع             -
ك قبله املؤرخ عبد الرمحن بن خلـدون         وقد تنبه لذل   ،)4(الرفيع كما ذكر السخاوي   

حيث ذكر من بني أسباب أخطاء املؤرخني غفلتهم عـن تبـدل أحـوال النـاس           
 ومن الغلط اخلفـي يف      « :واختالف مقاديرهم باختالف العصور واألجيال، فقال     

التاريخ الذهول عن تبدل األحوال يف األمم واألجيال بتبدل األعصار ومرور األيام،            

                                                 
   . 7/340" : لسان العرب"  انظر - 1
   . 1/35" : جامع األصول" انظر - 2
   .74: ص " معيد النعم ومبيد النقم"  انظر - 3
   . 127: ص" اإلعالن بالتوبيخ"  انظر - 4
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ديد اخلفاء، إذ اليقع إال بعد أحقاب متطاولة، فال يكاد يتفطن له            وهو داء دوي ش   
  . )1( »إال اآلحاد من أهل اخلليقة

 وإذا نقل يعتمد  اللفـظ       « : وذكر تاج الدين السبكي شرطا آخر حيث قال       
وهـذا   )2( »دون املعىن، وإن ال يكون ما نقله مما أخذه يف املذاكرة مث كتبه بعـد                

 الرواة السابقني يف وصف األحداث والوقـائع الـيت مل           الشرط خاص بنقل أقوال   
يشهدها املؤرخ، أو أقوال أئمة اجلرح والتعديل يف تـواريخ الرجـال وتـرامجهم،              
ولذلك عاب احملدثون على ابن حبان تصرفه يف أقوال أئمة اجلرح والتعـديل عنـد               

  . )3(ترمجته للرجال وتعبريه عنها من عند نفسه 

يف هـذا     احملدثني يف جمال التطبيق العملي مل يتـشددوا        ومن اجلدير بالذكر أن   
الشرط تشددهم يف أمر العدالة، بل تساهلوا فيه يف نقل بعض األخبار التارخيية اليت              

 الغلـط   بينعمن خف ضبطه أو كان       ال يتعلق ا حكم تشريعي، فجوزوا األخذ      
انة، حيث جنـدهم    والغفلة ألنه شرط خارجي ال يتعلق بأمر قادح يف العدالة واألم          

ينقلون عن أمثال ابن هليعة راوية أخبار عروة من طريق أيب األسود مع أنـه كـان                 
كان ال يضبط، وقال ابن عدي حديثه كأنـه         : قال أبو زرعة    «مضطرب الرواية،   

قد روى عنه احملدثون عن أئمة التاريخ أخبـارا         و. )4(»نسيان وهو ممن يكتب حديثه    
  )5(. كثرية يف مؤلفام

كان جيمع األسـانيد  وقد  ما مل ينفرد ،    عن حممد بن عمر الواقدي       رووا   كما
قد أكثر النقل عنه أعـالم      و. )6(ويسوق األخبار مساقا واحدا من غري ضبط أو متييز        

احملدثني يف جمال السري واملغازي واألخبار كابن عبد الرب والذهيب وابـن حجـر ،               
  . ايات  عنه يف معرض االعتبار فكتبهم يف التاريخ وعلم الرجال طافحة بالرو

                                                 
   . 28: ص " ة ابن خلدونمقدم"  انظر - 1
   . 1/197" : طبقات الشافعية"  انظر - 2
   . 3/705: الذهيب " ميزان االعتدال" انظر - 3
   . :"5/331ذيب التهذيب"  انظر - 4
   .266: ص"البداية والنهاية" ، وفهارس 151 ، 139 ، 112 ، 2/78" :تاريخ اإلسالم"  راجع مثال - 5
  . 1/20" : عيون األثر" ، 3/562":ميزان االعتدال"  ، 2/290" :اروحني "  انظر - 6
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   من امليول واهلوى السالمة اإلنصاف و-ج 

 احلديث مصاحبة الورع والتقوى، والتجرد مـن نـوازع           أئمةويقصد به عند    
، وجمانبة امليول واملذهب إذا     للرجال عند التأريخ للوقائع واألحداث أو الترمجة        اهلوى

  . وحتريف احلقائقباطل  على حماباة أحد، أو التعصب ل ذلككان حيمله

وأال يغلبه اهلوى، فيخيل إليـه      «: ذلك تاج الدين السبكي حيث قال     ل نبهوقد  
هواه اإلطناب يف مدح من حيبه والتقصري يف غريه، بل إما أن يكون جمردا عن اهلوى                
وهو عزيز، وإما أن يكون عنده من العدل ما يقهر بـه هـواه ويـسلك طريـق                  

  . )1( »اإلنصاف

وحيتاج املؤرخ مصاحبة الورع والتقوى حبيـث ال يأخـذ          « :خاويوقال الس 
ياكم والظن فـإن  إ": بالتوهم والقرائن اليت ختتلف، خوفا من الدخول حتت قوله         

  )2(» ومىت مل يكن ورعا مع كونه معروفا بالعلم اشتد البالء به"الظن أكذب احلديث

 خفي قل أن سلم منـه       وهو أمر عزيز نادر يف املؤرخني، فإن اهلوى وامليلَ داء         
 وما زال هذا يف كل دولة قائمـة         « :أحد من أهل األخبار والتواريخ، قال الذهيب      
 : وعقب على ذلك  السخاوي قائال      »يصف املؤرخ حماسنها ويغضي عن مساوئها       

 هذا إذا كان ذا دين وخري، فإن كان مداحا مداهنا مل يلتفت إىل الورع، بل رمبا                 «
  . )3( »اته يف هيئة املدح واملكارمأخرج مساوئ الكبري وهن

 أهل التاريخ رمبا وضعوا من أناس أو رفعوا أناسا،          « :وقال تاج الدين السبكي   
واجلهـل يف   ... إما لتعصب أو جهل أو رد اعتماد على نقل من ال يوثـق بـه                

املؤرخني أكثر منه يف أهل اجلرح والتعديل وكذلك التعصب قل أن رأيت تارخيـا              
  .)4( »لك خاليا من ذ

وانعدام هذا الشرط يف كثري من املؤرخني كان سببا يف وقـوع كـثري مـن                
األخطاء واالحنرافات يف التاريخ اإلسالمي، فقد كان للبالذري ميل إىل  العباسيني،            

                                                 
   . 75: ص" قاعدة يف املؤرخني" انظر - 1
   . 130: ص"اإلعالن بالتوبيخ"  انظر - 2
   . 121:  انظر املصدر السابق ص - 3
   . 1/197" : طبقات الشافعية "  انظر - 4
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كما أن املـؤرخني     )1("الدولة املباركة "ترضى على خلفائهم ويسمي دولتهم      فكان ي 
 مزاحم واليعقويب دفعهم اهلوى والتعصب إىل       من غالة الشيعة كأيب خمنف ونصر بن      

  ). 2( بين أميةمن خمالفيهم وضع األخبار وافتعال املثالب لتشويه تاريخ الصحابة و

  التاريخ مدى تطبيق احملدثني هلذه الشروط يف نقد

 طوشـر بعض  راوي األخبار التارخيية هي     لإن الشروط اليت وضعها احملدثون      
 ما درج عليه أئمة اجلـرح والتعـديل يف نقـد رواة             راوي احلديث النبوي، إال أن    

   .الروايةحسب موضوع يف النقد  ظاهر مثة تفصيلاألخبار التارخيية يبني أن 

وقد ذهب بعض املتأخرين كمحمد بن سليمان الكافيجي إىل اعتبار شـروط            
املؤرخ كشروط راوي احلديث، إال أن أعالم النقاد من أئمة اجلرح والتعديل فرقوا             

الشروط املطلوبة يف املؤرخ لكي تقبل روايته وبني األمـور املـشترطة يف راوي              يف  
  . احلديث، فتساهلوا يف األول وتشددوا يف الثاين

وعللوا ذلك بأن الروايات التارخيية يف الغالب ال يتعلق ا إثبات حكم شرعي             
ديث، فـإذا    أو نفيه ، فيقبل فيها من الروايات عن الضعفاء ما ال يقبل  يف رواية احل               

 أو  كانت تتعلق مبوضوع شرعي  كتحليل أو حترمي، أو ما يتعلق بسرية الرسول              
الصحابة أو محلة العلم يف األمة، أو بشيء من مسائل العقيدة ، فإنه البد من التثبت                

  . يف الرواة والتشدد يف النقل ، فال يؤخذ يف هذا الباب إال عن الثقات املتثبتني

 يف احلـالل واحلـرام       إذا روينا عن رسول اهللا       « :أمحدولذلك قال اإلمام    
 يف فضائل األعمـال  والسنن واألحكام تشددنا يف األسانيد، وإذا روينا عن النيب        

 جيوز  « :وقال الكافيجي .)3( »وما ال يضع  حكما وال يرفعه تساهلنا يف األسانيد           
رهيب واالعتبار مـع    للمؤرخ أن يروي يف تارخيه قوال ضعيفا يف باب الترغيب والت          

التنبيه على ضعفه ولكن ال جيوز له ذلك يف ذات الباري عز وجل ويف صفاته وال يف                 
  . )4( » وهكذا جواز رواية احلديث الضعيفاألحكام

                                                 
  . 246": فتوح البلدان" انظر - 1
   . 172 ، 170 ، 126 ، 2/124" : تاريخ اليعقويب"ثال  انظر على سبيل امل- 2
   . 213 ، 212 : " الكفاية يف علم الرواية" انظر  - 3
   . 326: ص " املختصر يف علم التاريخ"  انظر - 4
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وال يعين هذا التساهل أم يرون جواز الرواية يف التـاريخ عـن الكـذابني               
ال يف الفـضائل وال يف      وساقطي العدالة، ألن ساقط العدالة ال حيمل عنـه أصـال            

األحكام، وإمنا يقصدون ضعف الضبط يف الراوي مثل الغفلة وكثرة الغلط والـتغري             
واالختالط وحنو ذلك، أو عدم اتصال السند كإرسال أو انقطاع أو غري ذلك مما ال               

 وذلك ألن األخبار التارخيية يف ثبوا وعدالة رواا واتصال          ،يطعن يف الثقة والعدالة   
ها ال تصل إىل درجة األحاديث النبوية إال يف القليل النادر، مثل ما جاء مرويا               أسانيد

عن طريق علماء احلديث كأخبار السرية النبوية وخالفة الراشدين وبعـض أخبـار             
األمم السابقة الواردة يف كتب السنن والصحاح فغالب األخبار التارخيية حممول عن            

ها املراسيل والبالغات ويكثر يف رواا الضعفاء       يني وبأسانيد منقطعة تكثر في     األخبار
  . )1( من ناحية الضبط وااهيل 

واحلاصل أننا لو طبقنا قواعد منهج اجلرح والتعديل يف نقد الروايات التارخيية            
بنفس الصرامة املنهجية اليت سلكها احملدثون يف نقد روايات احلديث النبـوي رمبـا       

 اعتور جمال الروايات التارخيية من علل يف النقـل ال           أصبحنا أمة بال تاريخ ألجل ما     
  .  تتسع هلا غرابيل أئمة اجلرح والتعديل يف نقد مرويات احلديث

ومن مث فإننا جند كثريا من أئمة اجلرح والتعديل كالذهيب وابن حجر يضعفون             
طائفة من املؤرخني ورواة األخبار كمحمد بن إسحاق وأيب معـشر وغريمهـا  يف               

، فابن حجر يقول يف ابن      )2(، ويقبلون روايام يف أبواب املغازي واألخبار      األحكام
قال « :والذهيب يقول يف أيب معشر    ،  )3( » إمام يف املغازي صدوق يدلس     « :إسحاق
  .، ومع ذلك ينقالن عنهما أخبارا يف املغازي والسري)4( »ليس بالقوي: ابن معني

ـ        رواية العدول يف جمال ما    فاحملدثون قبلوا     ريس ختصصوا فيه مـن العنايـة بال
  .خلفة الضبط أو التساهل يف النقلواألخبار، وإن ضعفوا روايام يف جمال األحكام، 

                                                 
   . 10 انظر على سبيل املثال قائمة الرواة الذين نقل عنهم الطربي يف الفهرس الد - 1
  .  وغريها 296 ، 291 ، 7/279" :  فتح الباري" انظر على سبيل املثال - 2
   . 1/144" : تقريب التهذيب" - 3
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  املؤرخ عند احملدثنيو اإلخباريجمرحات 

اجلرح والتعديل على هذه الشروط الـسابقة الـذكر أوصـافا      لقد بىن علماء    
ؤرخ ردوا روايته واعتربوه يف     جارحة، إذا وجد وصف منها يف راوي األخبار أو امل         

ومل يعرف عن أئمة احلديث أم تكلموا عن شـيء مـن هـذه              . عداد اروحني 
ارحات بالنسبة لرواة األخبار كما فعلوا  ذلك بالنسبة لرواة احلديث، ولكن مـن        
خالل استقرائنا ألقوال أئمة اجلرح والتعديل يف جرح األخباريني واملؤرخني ميكننـا            

عض هذه األسباب وارحات اليت من أجلها تكلموا يف هؤالء الـرواة            استخالص ب 
 وهي يف جمملها ثالثـة      ،وتركوا الرواية عنهم يف جمال التاريخ واحلديث على السواء        

 كلها تتعلق بالعدالة أكثرمن تعلقها بالضبط، ملا عرف عن أئمـة اجلـرح              ،أوصاف
  . ألخبار واملؤرخنيوالتعديل من التجوز يف أمر الضبط بالنسبة لرواة ا

   الكذب والتزيد يف األخبار- أ

قال اإلمـام   « :ووينالكذب لغة هو اإلخبار عن الشيء خبالف الواقع، قال ال         
  . )1( »حقيقة الكذب اإلخبار عن الشيء خبالف ما هو به: الواحدي

ويف اصطالح املؤرخني هو افتراء األخبار وافتعال الوقائع واألحداث أو اإلخبار     
الف الواقع، فإذا كان للواقعة أصل فهو تزيد وحتريف ، وإن مل يكن  هلـا                عنها خب 

أصل فهو وضع واختالق، وكالمها كذب مذموم وهـو مـن أعظـم املعاصـي               
  .  وارحات املسقطة للعدالة 

 للهجرة حـني وقعـت      أربعنيوأول ما ظهر الوضع والكذب يف األخبار بعد         
 إىل وضع   أهل األهواء  والعصبيات، فتسابق    الفتنة وظهرت الطوائف املنحرفة والنحل    

الروايات واألخبار لتأييد مذاهبهم وتشويه مسعة اخلصوم، وكـان الـروافض هـم            
السابقني إىل الوضع واهلامجني عليه، فالكذب فيهم قدمي، وهم أصل البالء يف تشويه             

  : التقية والكذب دينا حىت قال عنهم أحد الشعراءاختذوااألخبار ألم 
  )2(بت األخبار عنه ودينه     دين اإلمامة قال باألوهام من غا

                                                 
   .  : "2 /113ذيب األمساء واللغات "  انظر - 1
   " . 2/337:انظر ترمجته يف يتيمة الدهر"  قائل هذا البيت هو نصر بن أمحد امللقب باخلبز أرزي - 2
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 إن أصل األكاذيب يف أحاديث الفضائل كان من جهة « :وقال ابن أيب احلديد   
 األمر أحاديث خمتلفة يف صاحبهم محلهم على وضعها         مبدأالشيعة، فإم وضعوا يف     

 مقابلة  عداوة خصومهم، فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها يف          
  . )1( »هذه األحاديث 

يني واملؤرخني   وكان ممن ام  بالوضع والكذب يف األخبار طائفة من األخبار          
  :محلهم على الوضع والكذب اهلوى والتعصب لرتعة مذهبية أو سياسية من أمثال

ألخباري احملدث صـاحب كتـاب صـفني،        ا : هـ     128 جابر اجلعفي ت     - 1
وضع أخبارا يف مثالب الصحابة وقد       )2( ،مقتل احلسني واجلمل، والنهروان، وكتاب    

كـان   «: قال عنه ابن حبـان     ،)3(أكثر النقل عنه نصر بن مزاحم يف كتاب صفني          
وقال )4( »سبائيا من أصحاب عبد اهللا بن سبأ، وكان يقول أن عليا يرجع إىل الدنيا             

 « :وقال أيـضا  » أما اجلعفي فكان واهللا كذابا يؤمن بالرجعة   « :عنه حيىي بن يعلى   
ولذلك تـرك احملـدثون     ،  )« )5رافضي يشتم أصحاب النيب      :مسعت زائدة يقول  

كان ضعيفا يغلو يف التشيع وكان      : الرواية عنه فكذبه سعيد بن جبري، وقال العجلي         
  )6(يدلس 

الذي كان راوية لألخبار عاملا بالشعر      :  هـ   146 عوانة بن احلكم الكليب ت       -2
اب التاريخ وكتاب سرية معاويـة وبـين أميـة، قـال            والنسب، وهو صاحب كت   

أن عوانة بن احلكم كان     : يروى عن عبد اهللا بن املعتز عن احلسن العرتي        «:الصفدي
  ). 7(»عثمانيا، وكان يضع األخبار لبين أمية

صاحب كتاب الفتوح والردة، كان      : هــ    180 سيف بن عمـر التميمـي ت         - 3
وضع يف احلديث، ومن جترأ على حديث رسـول    عالمة راوية لألخبار، وقد ام بال     

                                                 
   . 2/134" :  شرح ج البالغة" انظر - 1
  . راجع ترمجته يف مبحث األخباريني يف الباب األول - 2
  .  وغريها 202 ، 179 ، 174 ، 167 ، 156: صفني؛ ص "  انظر كتاب- 3
   . : "2/50ذيب التهذيب"  انظر - 4
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   .2/49: املصدر السابق- 6
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ضعيف احلـديث،   : ال نأمنه على أحاديث الناس وأخبارهم، قال ابن معني         اهللا  
بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة     : فَلَس خري منه، وقال ابن عدي     : وقال مرة   

ع  يروي املوضوعات عن االثبات وقالوا إنه كان يض       : مل يتابع عليها، وقال ابن حبان     
  .)1(احلديث  

ومنهم بعض اجلهلة من األخباريني واملؤرخني الذين محلهم حـب اإلغـراب            
 هـ الذي وضع كتابا     181والولع باملناكري على الوضع كعلي بن جماهد الكابلي ت          
 هـ الـذي وضـع      200يف املغازي، وحممد بن احلسن بن زبالة املخزومي ت قبل           

 هـ واضع األمسار، وشـعيب بـن       971كتاب املثالب، وعيسى بن داب الليثي ت        
 هـ، وغريهم من    653هـ، وأبو الفرج األصفهاين ت      290إبراهيم شيخ الطربي ت     

  .يني واملؤرخني اروحني بالكذب األخبار

الكـذب يف   دثني ردوا رواية كل من ثبـت عليـه          وجتدر اإلشارة إىل أن احمل    
بعد ذلك كما ذهـب إىل      احلديث ولو مرة واحدة، ومل يقبلوا حديثه أبدا ولو تاب           

 توبته فيما بينه وبني اهللا تعاىل       «:ذلك عبد اهللا بن املبارك وأمحد بن حنبل حيث قال         
 ووافقه على ذلك مجهور املتقدمني كأيب بكر الـصرييف          ،»وال يكتب حديثه أبدا     

وإن كان عمل املتأخرين كالنووي وغريه      . )2(وعبد اهللا بن الزبري احلميدي وغريهم       
ذلك وهذا احلكم أجراه أئمة اجلرح والتعديل على روايـة األخبـار            على خالف   

التارخيية املتعلقة بالسرية النبوية وتاريخ الصحابة وأخبار اخللفاء الراشدين، وغريها مما       
  .له مساس باألحكام الشرعية والعقائد اإلسالمية

رخني فهذا الصنف من األخبار مل يقبل فيها أئمة اجلرح والتعديل وأعالم املـؤ            
شيئا عن الكذابني أو املتهمني بالكذب، ألن من ثبت عليه الكـذب يف حـديث               

  . كان أجرأ على الكذب يف مثل هذه األخبار رسول 

فهذه األخبار نقلها أعالم املؤرخني  من أهل احلديث وأئمة اجلرح والتعـديل             
ة، كعروة  عن ثقات الرواة املشهود هلم بعلو القدم يف مراتب الصدق والضبط والعدال           

                                                 
    .3/353:  ميزان االعتدال للذهيب ، :12/326ذيب الكمال للمزي  - 1
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بن الزبري، وابن شهاب الزهري، وموسى  بن عقبة، وأيب املعتمـر سـليمان بـن                
طرخان، وحممد بن صاحل بن دينار التمار، وأيب إسحاق الفزاري، والوليد بن مسلم             

  . خيثمة وغريهم من ثقات املؤرخنياألموي، وأيب احلسن املدائين وأيب بكر بن أيب

 التغريب واملستشرقني الذين يدعون أن نقل        املتخرصني من دعاة   يفحمهذا ما   و
، أمثال  والضعفاءالسرية النبوية وأخبار صدر اإلسالم اعتمد على ثلة من اروحني           

  ). 1( وحىت حممد بن إسحاق املتكلم فيهالواقدي وأيب معشر السندي، والكليب،

مع أن أعالم املؤرخني وأئمة احلديث حني نقلوا أخبار هـؤالء الـضعفاء يف              
صنفام إمنا نقلوها لتعرف، وألا جزء مما روي يف جمال التاريخ ، فيعترب بأخبـار               م

من كان ضعفهم قريبا ال يطعن يف العدالة، وترد أخبار الكذابني ألنه ال عربة ا وال                
  . )2(ن الرواية عن الضعيف ال تقتضي تعديال وال تفيد احتجاجا خبربه ألكرامة ، 

فإن احتج حمتج بأن شعبة والثوري رويا       « جابر اجلعفي    قال ابن حبان يف ترمجة    
عنه، قلنا الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء، أما شعبة وغريه فـرأوا               
عنده أشياء مل يصربوا عنها، وكتبوها ليعرفوها فرمبا ذكر أحدهم عنه الشيء بعـد              

الم املؤرخني عـن  وكذلك األمر بالنسبة لرواية أع. )3( »الشيء على جهة التعجب  
  .رالكذابني من رواة األخبا

pQúÚe§ÈÚe êÜ | ‚)e œ +Úe
 خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت :الفسق لغة
الفواسق استعارة وامتهانا لكثرة خبثهن : وقيل للحيوانات اخلمس.. عن قشرا
 وفسقت الركاب عن قصد حد الشريعة،عن خرج : وتقول فسق عن أمر اهللا. )4(وآذاهن
  : بن العجاججارت، قال رؤبة : السبيل

  .)5(يهوين يف جند وغورا غائرا      فواسقا عن قصدها جوائرا
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اخلروج عن االستقامة واجلور، وبه مسي العاصي : أصل الفسوق: وقال ابن األثري
  )2(. رع  بأنه خروج املسلم  عن  حجر الش:وعرفه أئمة اإلصطالح )1(فاسقا

ويقع بالقليل من الذنوب وبالكثري إال أن األئمة جروا على إطالق لفظ الفاسق على 
من التزم به وأقر به غالب األحوال، وقرروا بأنه ليست كل معصية يفسق ا املرء وخيرج 

املعاصي اليت ورد فيها    كبائر«عن حد العدالة، وقالوا  بأن الضابط ملا يقدح يف العدالة هو
 الكتاب أو السنة، أو وقع عليها إمجاع األمة، أو ثبت فيها حد من حدود اهللا نص يف

  .كقطع يد السارق، وجلد الشارب وحنومها فإا  كلها كبائر قادحة يف العدالة إمجاعا

وكذلك ما فيه وعيد صريح ، فنجعله أصال وننظر ، فما ساوى أدناه  مفسدة أو 
ه، وما وجدناه قاصرا عن أدىن رتب الكبائر اليت رجح عليها مما ليس فيه نص أحلقناه ب

  . )3(شهدت هلا األصول جعلناه صغرية ال تقدح يف العدالة  

ومعلوم أن الفاسق الذي ال يتورع عن مقارفة كبائر املعاصي، ويستهتر حبرمات الدين 
 ال ميكن االطمئنان إىل خرب ينقله، ألن فسقه مظنة ومطية إىل الكذب، ولذلك توقف أئمة

اجلرح والتعديل يف أخبار الفساق املقطوع بفسقهم الحتمال جترئهم على الكذب على اهللا 
 خرب الفاسق ساقط غري «وعلى رسوله ويف أخبار الناس كذلك، قال اإلمام مسلم 

  .)4( »مقبول

 ومنهم املعلن بالفسق  « وقال ابن حبان يف معرض كالمه عن أصناف اروحني 
 يف روايته ألن الفاسق ال يكون عدال والعدل ال يكون جمروحا، والسفه، وإن كان صدوقا

ومن خرج عن حد العدالة ال يعتمد على صدقه وإن صدق يف شيء بعينه يف حالة من 
  . )5( »األحوال، إال أن يظهر عليه ضد اجلرح حىت يكون أكثر أحواله طاعة اهللا عز وجل 

من الفساق واملستهترين بأحكام وقد وجد من بني رواة األخبار واملؤرخني طائفة 
الدين، ممن مل يكن هلم ورع حيجزهم عن الكذب والتزيد يف األخبار، فكانوا يتصرفون يف 
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الروايات بالزيادة واالختالق ويوردون من احلكايات البشعة ما ينسبونه إىل أعالم األمة 
 ويربر سيئام كما من العلماء واخللفاء والقادة وااهدين والفاحتني، مما يوافق هواهم

  . أشرت من قبل 

وقد كثر هؤالء الرواة املستهترون يف زمن الدولة العباسية، مع انتشار حركة الزندقة 
وظهور االحنراف واون يف أوساط الشعراء ورواة األخبار والقصاص واملسامرين، فكان 

 تاريخ املسلمني،  االس لتفكه مبثل هذه احلكايات املكذوبة املدسوسة يفميلئونهؤالء 
واليت وصلتنا مناذج كثرية منها يف كتاب األغاين البن الفرج األصفهاين والعقد الفريد البن 

  . عبد ربه وغريمها

وقد تتبع احملدثون أحوال هؤالء الرواة وبينوها ضمن مؤلفام عن الضعفاء واروحني 
فة والنوادر املستملحة عند حىت ال يغتر من يأيت بعدهم مبا يروونه من احلكايات الطري

  :  ومن هؤالء الرواة اروحني بالفسق ،العوام واجلهلة

 هـ، كان راوية 156وهو محاد بن سابور بن املبارك الديلمي ت :  محاد الراوية 
لألشعار واألخبار واألنساب يف أيام الوليد بن عبد امللك، وجالس املهدي من خلفاء بين 

 وما علمت له ، مشهور برواية األشعار واحلكايات«: حجرقال عنه ابن ،)1(العباس 
 «:،  قال ثعلب»حديثا مسندا، وكان ماجنا له أخبار ونوادر يف كتاب األغاين وغريه

كان محاد الراوية مشهورا بالكذب يف الرواية، وعمل الشعر وأضافه إىل املتقدمني حىت 
      : ه يقول الشاعر وقد عده بعضهم من الزنادقة وفي .»قيل إنه أفسد الشعر

  )2(نعم الفىت لو كان يعرف ربه      ويقيم وقت صالته محاد

ولذلك ترك الرواية عند أستاذ املؤرخني ابن جرير الطربي، فلم ينقل عنه شيئا من 
، وما ذكره عنه يف مطلع تاريخ احلرية عند ذكره لنسب احلرية وعرب األنبار ورد راألخبا

وذلك ملا . )3( »ذا قول مضر ومحاد الراوية وهو باطل وه«على جهة الذم حيث قال 
ون ووضع األخبار وقد كان محاد مشهورا بذلك عند الناسعرف عنه من الفسق وا.  
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احلافظ الناقد صاحب تاريخ طبقات أهل :  هـ 234 سليمان بن داود الشاذكوين 
 )1(.جال ونقدهم بأحوال الراملارخا عحمدثا مؤومن نسب منهم إىل مذهب، كان العلم 

 كفى ا مصيبة أن يكون رأسا يف نقد الرجال وال ينقد ..أحد اهللكى«: قال الذهيب 
وقد ام بالفسق والوضع يف احلديث قال حيىي بن معني، كان الشاذكوين يضع  )2( »نفسه

 ما مات «:وقال العنربي . )3( »ليس بشيء متروك احلديث  «: احلديث، وقال أيوحامت
 من العلم انسالخ احلية من قشرها، وقال العجلي، رجل سوء ماجن كان حىت انسلخ

  ،)4( »حيفظ، وخبه أبو أسامة على صحبة غالم 

األخباري املاجن  أحد رواة األخبار الذين أكثر النقل : هـ326جحظة الربمكي ت  
لغ  وقد ب«:قال الذهيب، )5(عنهم صاحب األغاين، وقد كان فاسقا ماجنا متهما  يف دينه 

... الثمانني، ومل يدخل يف رواية احلديث، وكان رأسا يف التنجيم، مقدما يف لعب النرد 
   . »ومل يكن أحد يتقدمه يف صناعة الغناء

كان يزيد يف التراجم اليت يوردها  «وذكر ابن حجر عن صاحب األغاين أنه قال فيه 
 «:ل ياقوت احلموي وقا. )6( »ويعرى بالثلب مع جماهرته بالفسوق وجيوز عليه الكذب

قال أبو علي حدثين أبو القاسم احلسني بن علي البغدادي، وكان أبوه ينادم ابن احلواري 
كان جحظة خسيف الدين، وكان ال : مث نادم اليزيديني بالبصرة وأقام ا سنني قال 

  .)7( »يصوم  شهر رمضان، وكان يأكل سرا 

أو أمانه يف النقل، وأشري إىل أن  فمن كانت هذه حاله ال يرجى منه صدق يف خرب 
جل ما يرويه أبو الفرج األصفهاين من أخبار اون واخلالعة عن خلفاء بين العباس 
كالرشيد واملأمون وغريمها هي من طريق هذا الربمكي اخلليع، كخرب ذات اخلال مع 

 يكون هارون الرشيد وأنه اشتراها بسبعني  ألف درهم، وقال ألصحابه أيكم ال يبايل أن
ديوثا فأهبه ذات اخلال، فوهبها حلمويه الوصيف، مث اشتاقها فاستردها منه، وحلف أال 
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تسأله يف يومه ذلك حاجة إال قضاها، فسألته أن يويل محويه احلرب واخلراج بفارس سبع 
  .)1( سنني ففعل

يف املسلمني وغري ذلك من األخبار اليت تصور اخللفاء مستهترين مبذرين ألموال 
ذات والشهوات، وتصور منصب اخلالفة يف ذلك العصر الذهيب لعبة بني أيدي اجلواري املل

 أصبحن صاحبات احلل والعقد يف زمن الرشيد واألمني واملأمون كما الالئيواملغنيات، 
وقد ظهر يف العصر احلديث من يروج هلذه األخبار وحياول إثبات  .يزعم هؤالء الرواة

  "  . بعهد احلرمي"الفة اإلسالمية قد عرف ما مسي  اخلصحتها، ليقول لنا بأن تاريخ

   :  هـ356أبو الفرج األصفهاين 

هو إضافة إىل تشيعه كان فاسقا ماجنا ساقط الرواية عند احملدثني، فهو جياهر بشرب              و
  :اخلمر والتغزل بالغلمان، وال يتورع عن التصريح بذلك يف شعره حيث يقول 

    فكانت لنا وردة إىل ضحوة الغدوبكر شربناها على الورد بكرة 
  )2(م مـورد ى بـكعسه يـتومه   ت  إذا قام مبيض اللباس يديرها 

  فإذا جاء شوال رجع إىل معاقرة        ،وجنده يستهتر حبرمات الدين، فيضيق بشهر رمضان      
  :  حيث يقول ،اخلمر

 م من الضرـ النعيوأبدلناام ـصي        ــوقد جاء شوال فشالت نعامة ال
  )3(والمت على طول التجنب واهلجر   ت حبيس الدن من طول حبسها   وضج

روى عنه الدارقطين «ولذلك تركه احملدثون وذموا كتابه األغاين، قال ابن اجلوزي 
وكان يتشيع ومثله ال يوثق به وبروايته، فإنه يصرح يف كتبه ما يوجب عليه الفسق، 

 تأمل كتاب األغاين رأى كل ويهون شرب اخلمر، ورمبا حكى ذلك عن نفسه ، ومن
رأيت شيخنا تقي الدين ابن تيمية يضعفه ويتهمه يف «وقال عنه الذهيب، )4(»قبيح ومنكر

خلط قبل أن : نقله ويستهول ما يأيت به، وما علمت  فيه جرحا إال قول ابن أيب الفوارس
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 مع أن »ما علمت فيه جرحا إال قول ابن أيب الفوارس«:وعجبا لقول الذهيب  .)1(»ميوت
، وقد قال عنه النوخبيت أحدحال أيب الفرج يف الكذب والفسق واون ظاهر ال خيفى على 

ن يشتري اكان أبو الفرج األصفهاين أكذب الناس، ك«فيما نقله اخلطيب عن ابن طباطبا 
رافضيا ورغم كون النوخبيت معتزليا  )2(»شيئا كثريا من الصحف مث تكون رواياته كلها منها

   )3(.سماع مقبول الرواية عند احملدثنيذهب فإنه كان ثقة صحيح الرديء امل

تنبيه على وكون الدارقطين روى عن أيب الفرج األصفهاين يف غرائب مالك من غري 
ال يفيد فإنه  » ما علمت فيه جرحا«:، وكذلك قول الذهيب ال يقتضي توثيقا لهحاله
حب األغاين ورد امث إن اجلرح يف ص ألن السكوت والنفي ال يبىن عليهما حكم، ،تعديال

  .   ألن مع اجلارح زيادة علم، ومن علم حجة على من مل يعلم،مفسرا، فنقدم اجلرح

وقد جرى املتأخرون من العلماء على ذم صاحب األغاين والتربئ من كتابه، حىت 
روضات اجلنات يف أحوال العلماء "ن أمثال حممد الباقر صاحب كتاب الشيعة منهم م

، ألم مل يرضوا  أن ينتسب إىل مذهبهم أمثال هذا الفاسق املتجرئ على اهللا "ادات والس
ورسوله الذي مأل كتابه بأخبار اون والطعن الصريح يف السلف الصاحل واالستهتار 

 - أي  آلل البيت - وأميا وجد من كلمات املديح « ففيه يقول حممد الباقر،باحلرمات
ولو سلم فهو حممول على قصد التقرب إىل أبواب ملوك ذلك ففيه أوال أنه غري صريح، 

كما هو شأن ...العصر املظهرين لوالية أهل البيت غالبا، والطمع يف جوائزهم العظيمة 
شعراء ذلك الزمان، فإن اإلنسان عبد اإلحسان، مع أين تصفحت كتاب أغانيه املذكور 

اب املالهي اشتغاال، وعن علوم إمجاال، فلم أر فيه إال هزال أو ضالال، أو بقصص أصح
  .)4( »أهل بيت الرسالة اعتزاال 

ومن علمائنا املعاصرين الذين تنبهوا خلطر كتاب األغاين األديب الدكتور زكي مبارك 
 فإن كتاب األغاين أحفل « حيث يقول "النثر الفين يف القرن الرابع اهلجري"يف كتابه 

ض للكتاب والشعراء، يهتم بسرد اجلوانب كتاب بأخبار اخلالعة واون وهو حني يعر
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وهذه الناحية من ... الضعيفة من أخالقهم الشخصية ويهمل اجلوانب اجلدية إمهاال 
إن إكثار األصبهاين من ..األصبهاين أفسدت كثريا من آراء املؤلفني الذين اعتمدوا عليه 

بأوزار اإلمث تتبع سقطات الشعراء، وتلمس هفوات الكتاب جعل يف كتابه جوا مشبعا 
والغواية، وأذاع يف الناس فكرة خاطئة هي اقتران العبقرية بالرتق والطيش واخلروج على 

ولكن اخلطر كل اخلطر، أن : ، إىل أن يقول..عاية العرف والدينما ألفته اجلماهري من ر
ن  ميشاءونيطمئن الباحثون إىل أن لرواية األغاين قيمة تارخيية وأن يبنوا على أساسها ما 

    .)1(»حقائق التاريخ

  : البدعة -ج 

البدعة «:   قال ابن منظور،البدعة يف اللغة هي كل أمر مستحدث على غري مثال سابق
، وذكر عن ابن األثري أا قسمان بدعة هدى »احلدث وما ابتدع من الدين بعد اإلكمال

  .)2(واإلنكاروبدعة ضالل فما كان فيه خالف ما أمر اهللا به ورسوله فهو يف حيز الذم 

واملراد ا عند أئمة اجلرح والتعديل بدع الضاللة اليت انتحلها أهل األهواء والنحل من 
أصحاب الفرق اليت ظهرت بعد مقتل عثمان ونشوب الفتنة بني املسلمني، كبدع اخلوارج 

الفرق املنحرفة عن السنة، وغريها من بدع الزندقة  والقدرية والروافض واملرجئة وسائر
  . كفر كمذاهب الباطنية من قرامطة وإمساعيلية ونصريية وغريهموال

وقد اعتىن العلماء املسلمون بضبط مذاهب الفرق وأهل األهواء وأقواهلم حىت تعرف 
ة منها، وألفوا يف ذلك مؤلفات هامة، كمقاالت اإلسالميني نويكون أهل العلم على بي

هل األهواء والبدع أليب احلسني امللطي هـ، والتنبيه والرد على أ334أليب احلسن األشعري 
  . هـ 456بن حزم األندلسي لل واألهواء والنحل، الهـ، والفصل يف امل377الشافعي 

وقد اخنرط يف سلك املؤرخني واحملدثني كثري من منتحلي املذاهب من أهل األهواء 
ا لكثري من والبدع، ونقلوا لنا أخبارا يف التاريخ اإلسالمي واحلديث النبوي روجوا فيه

ومن مث تكلم فيهم أئمة اجلرح  األباطيل واألخبار املوضوعة، وصدقوا أحيانا يف بعضها،
والتعديل، وميزوا بني الدعاة ملذاهبهم من غري الدعاة، وبني الغالة الذين حيملهم التعصب 
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واهلوى على استباحة الكذب والتزيد يف األخبار من غريهم، وبناء على ذلك حددوا 
ما له تعلق من فبالنسبة لنقل احلديث النبوي و .ن األخذ والرواية عن أهل األهواءموقفا م
  : اية عن املبتدعة إىل قسمني أئمة اجلرح والتعديل الروقسمعة فقد يأحكام الشرباألخبار 

فمن كانت بدعته مكفرة مثل الروافض الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان  -
ية كالقرامطة واإلمساعيلية والنصريية وغريهم من ويكفرون الصحابة، وطوائف الباطن

فال أستحضر اآلن يف هذا «: الزنادقة، فهؤالء ال تقبل روايتهم وال كرامة، قال الذهيب
الضرب رجال صادقا وال مأمونا بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل 

  .)1( »من هذه حاله حاشا وكال

هم إىل الكفر واخلروج عن امللة، فمن كان منهم تصل بدع أما املبتدعة الذين ال -
معروفا عنه استحالل الكذب والشهادة بالزور ملن وافقهم، أو كان داعية إىل مذهبه 

رف عنه اعتقاد حرمة الكذب وكان وحيمله ذلك على الكذب، ال تقبل روايته، أما من ع
  )2(.ن ما يرويه مؤيدا لبدعتهمشهورا بالورع والتقوى فهذا تقبل روايته شريطة أال يكو

جاء والرفض ر وأما املنتحلون املذاهب من الرواة مثل اإل«ويف ذلك يقول ابن حبان 
ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبني ، ..، حنتج بأخبارهم إذا كانوا ثقاتاوما أشبهها

هبه والذاب عنه خالقهم جل وعال إال أن يكونوا دعاة إىل ما انتحلوا، فإن الداعي إىل مذ
حىت يصري إماما فيه وإن كان ثقة مث روينا عنه، جعلنا لألتباع ملذهبه طريقا وسوغنا 
للمتعلم االعتماد على قوله، فاالحتياط ترك الرواية عن األئمة الدعاة منهم، واالحتجاج 

  . )3( »بالثقات الرواة

لماء اجلرح والتعديل،  استقر عليه العمل عند املتأخرين من نقاد احلديث وعالذيوهذا 
ورجحه ابن الصالح والنووي والذهيب وغريهم، أما املتقدمون من األئمة فقد ذهبوا إىل 
رد رواية كل مبتدع دون تفريق، لعلة أم كفار عند من ذهب إىل تكفري املتأولني وفساق 
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بن عند من مل حيكم بكفر متأول، ومن هؤالء مالك بن أنس وعبد اهللا بن املبارك وعلي 
  . )1(حرب والقاضي أبو بكر وأتباعه وغريهم وقد نقلت عنهم أقوال يف املسألة 

أما ما يتعلق باألخبار التارخيية العامة فقد جرى أئمة اجلرح والتعديل على النظر إىل 
تعصب الراوي أو عدمه، فمن الحت عليه أمارة التعصب أسقطوا خربه، ألن العداوة 

  :لشاعر حجاب ساتر عن احلق كما قال ا

  كما أن عني السخط تبدي املساويا       وعني الرضا عن كل عيب كليلة 

فغالب األخباريني واملؤرخني من أهل البدع واألهواء الذين أسقط احملدثون روايـام            
وتركوها، إمنا تركوا ألجل غلوهم وإفراطهم يف التعصب ملذاهبهم، ألن ذلك محلهم على             

 هـ ، وعمرو وبن مشر      128  من أمثال جابر اجلعفي ت        الوضع والكذب وحتريف احلقائق   
 هـ ،   212 هـ ، ونصر بن مزاحم ت        156 هـ ، وأيب خمنف لوط بن  حيىي ت           160ت  

 ، وغريهم مـن غـالة       283 هـ ، وابن هالل الثقفي ت        274وأمحد بن حممد الربقي ت    
  . )2(املتعصبني للمذاهب  واألهواء 

  : مالحظة

 تكلم عنها احملدثون ضمن جمرحات العدالة فال نعلم أحدا من أما بالنسبة للجهالة اليت
األخباريني واملؤرخني الذين تكلم فيهم أئمة اجلرح والتعديل ممن جرح جبهالة، مع أن 
 ااهيل يف رواية األخبار التارخيية كثريون وردت أمساؤهم يف كتب املؤرخني واألخباريني

 يف التاريخ مل يصل إىل ذلك احلد من التوسع ولعل السبب يف ذلك أن التجريح والتعديل
يف النقد حىت يبحث أئمة اجلرح والتعديل عن ااهيل يف رواة األخبار، ومييزوا جمهول 
العني من جمهول احلال من املستور أو ألن رواية األخبار التارخيية ال حتتاج لنفس الصرامة 

  . واة احلديث النبوي يف النقد اليت تعامل ا أئمة اجلرح والتعديل مع ر

أما جمرحات الضبط، فلما كانت األخبار التارخيية ال يتعلق ا حكم يف الغالب ميكن 
 ملأن خيتلف باختالف ألفاظ الرواية التارخيية، فإن أئمة اجلرح والتعديل وأعالم املؤرخني 

 ململعىن، وتروى يف غالب األحوال بايتشددوا يف هذا األمر، ألن األخبار التارخيية كانت 
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يكن الرواة األوائل يتشددون يف نقل ألفاظ الراوي األول بعينها ما دامت املعاين وأصول 
 هو ضبط أصول الوقائع النقادئمة األوالذي اهتم به أعالم املؤرخني و. الوقائع هي هي

  . واألحداث، كما اهتموا بنقد األخبار التارخيية ووضعوا ضوابط ملعرفة األخبار املذكورة

  وابط رد اخلرب التارخيي عند احملدثني ض

عند كالم األئمة عن احلديث املوضوع حتدثوا عن ضوابط معرفته، وقد أجرى أئمة 
اجلرح والتعديل هذه الضوابط يف نقد األخبار التارخيية ومعرفة املقبول منها من املردود، 

  : ا كما يتضح ذلك من تطبيقام يف نقد بعض أخبار التاريخ اإلسالمي منه

  احد مبا تتوفر الدواعي على نقله تفرد الو- 1

 مبا يعلم واالثناناليت يعلم ا الكذب، أن ينفرد الواحد   ومن الطرق« :قال ابن تيمية
أنه لو كان واقعا لتوفرت اهلمم والدواعي على نقله فإنه من املعلوم أنه لو أخرب الواحد 

كذبه يف ذلك ألنه لو كان موجودا ألخرب به ببلد عظيم بقدر بغداد والشام والعراق لعلمنا 
  .)1( »الناس 

ومن ذلك نوادر األخبار اليت يرويها جهلة األدعياء الذين ظهروا يف أزمنة متأخرة  
وادعوا الصحبة ولقيا النيب صلى اهللا عليه وسلم، ورووا أخبارا عن مشاهدهم ووقائعهم 

البلوي األشح الذي ظهر بعد عثمان بن اخلطاب : والصحابة، من أمثال مع النيب 
مكلبة بن ملكان اخلوارزمي الذي ادعى أن له مائة وتسعني سنة وأنه غزا مع والثالمثائة، 

  . )2( اهلندي، وجعفر بن نسطور ، ورتنأربعا وعشرين غزوة  النيب 

 رتن اهلندي وما «، قال الذهيب "رتن بن ماهوك اهلندي"وكان أشدهم كذبا ودجال 
شيخ دجال بال ريب ظهر بعد الستمائة فادعى الصحبة، والصحابة ال أدراك مارتن، 

  .)3( » هـ 632وقد قيل  إنه مات سنة .... يكذبون، وهذا جريء على اهللا ورسوله 

سافرت مع أيب وأنا شاب يف : قولهومن أخباره اليت افتراها يف ادعاء لقيا النيب  
كان املطر قد مأل األودية، فرأيت غالما جتارة إىل احلجاز، فلما بلغنا بعض أودية مكة، و
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أمسر اللون مليح الكون حسن الشمائل، وهو يرعى إبال يف تلك األودية وقد حال السيل 
بينه وبني إبله، وهو خيشى من قوة السيل، فعلمت حاله فأتيت إليه ومحلته وخضت السيل 

بارك : وقال يل بالعربية إىل عند إبله من غري معرفة سابقة، فلما وضعته عند إبله نظر إيل 
مث ذكر أنه رجع من مكة إىل اهلند ورأى يف ليلة من الليايل انشقاق ، ..اهللا يف عمرك ثالثا

القمر فلما سأل الركبان قالوا إن نبيا قد بعث يف مكة وسأله قومه معجزة فأراهم انشقاق 
 ست مرات، بطول العمروأسلم ودعا له الرسول القمر، فسافر إىل مكة ولقي النيب 

  .)1( »فكان له بكل مرة مائة سنة ، قال فأنا اآلن ابن ست مائة سنة

، )2(صحبت رتن وقال يل إنه حضر حفر اخلندق«:  وذكر كمال الدين الشريازي قال
 كنت يف زفاف فاطمة على :، فقالوادعى أنه حضر زفاف فاطمة بنت رسول اهللا 
طابت قلوبنا ورقصنا فلما كان الغد سألنا علي يف مجاعة من الصحابة وكان مث من يغين ف

اخشوا شنوا وامشوا : عن ليلتنا فأخربناه فلم ينكر علينا ودعا لنا وقال  رسول اهللا 
                                       . )3(  »حفاة تروا اهللا جهرة

 وذكر الذهيب أنه رويت عنه أخبار كثرية يف جزء من مساع الكاشغري على أيب عبد
 مث ، هـ566اهللا أمحد بن أيب احملاسن الطييب بسماعه هلا على موسى بن جملى خبوارزم سنة 

ولئن صححنا وجوده وظهوره بعد سنة ستمائة، فهو إما شيطان تبدى يف صورة  «قال 
بشر فادعى الصحبة وطول العمر املفرط وافترى هذه الطامات، أو شيخ  ضال أسس 

، وإسناد  فيه هذا الكاشغري والطييب وابن جملى  النيب لنفسه بيتا يف جهنم بكذبه على
  . )4( »سلسلة الكذب ال سلسلة الذهب 

ومثل هذه األخبار تستدعي الشهرة واالستفاضة لتوفر اهلمم والدواعي على نقلها، ويف 
 واعلموا أن مهم الناس ودواعيهم متوفرة على نقل نوادر «: ذلك يعقب الذهيب قائل 

كان هذا اهلندي يف هذه الستمائة سنة، أما كان يف قرب من بلدة يتسامع األخبار، فأين 
به ويرحل إليه أين كان ملا فتح حممد بن سبكتكني اهلند يف املائة الرابعة، وقد صنفوا يف 
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هذا اهلندي، مث اتسعت  سريته وفتوحه، ومل يتعرض أحد من أهل ذلك العصر لذكر
 الرابعة وال فيما بعدها بل تطاولت األعمار مبرور الفتوح يف اهلند، ومل يسمع له ذكر يف

الليل والنهار إىل عام ستمائة ومل تنطق بذكره رسالة وال عرج على أحواله تاريخ، وال 
نقل وجوده جوال وال رحال وال تاجر سفار، فمثل هذا ال يكفي يف قبول دعواه خرب 

أنه رآه مل ينقل عنه شيئا واحد، إذ لو كان لتسامع بشأنه كل تاجر ولو كان الذي زعم 
من هذه األحاديث لكان األمر أخف، ولعمري ما يصدق بصحبة رتن إال من يؤمن 

  .)1( »برجعة علي، أو بوجود حممد بن احلسن يف السرادب

 والذي يظهر أنه طال عمره فادعي ما ادعى ومتادى على «قال احلافظ ابن حجر  
ملائة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو اخلامسة، ذلك حىت اشتهر، فلو كان صادقا الشتهر يف ا

  . )2( »ولكنه مل ينقل عنه شيء، إال يف أواخر املائة السادسة مث يف أوائل السابعة قبل وفاته 

 مع عمه أيب طالب إىل ومن هذا القبيل ما يرويه املؤرخون يف قصة خروج النيب 
خرب هذا األخري عمه أبا طالب بأن الشام، وأما حني لقيا حبرية الراهب يف بصرى وأ

الروم إن ظفروا به قتلوه وناشده أنه يرده إىل مكة، أرجعه عمه إىل مكة وأرسل معه أبو 
  . )3( بكر خادمه بالال 

فهذا اخلرب تفرد به راو واحد مع توفر الدواعي على نقله من طرف الكافة، قال اإلمام 
د وامسه عبد الرمحن بن غزوان، ثقة احتج به  تفرد به قرا«: الذهيب معقبا على هذا اخلرب

 عن قراد، وحسنه الترمذي، وهو حديث منكر جدا، فأين كان ورواه الناس..البخاري 
 بسنتني ونصف، وأين كان كان ابن عشر سنني فإنه أصغر من رسول اهللا ! أبو بكر 

 بعد، ومل نر النيب بالل يف هذا الوقت، فإن أبا بكر مل يشتره إال بعد املبعث، ومل يكن ولد
  ذكَّر أبا طالب قط بقول الراهب، وال تذاكرته قريش، وال حكته أولئك األشياخ مع

 ، ولبقي عنده رتوفر دواعيهم على حكاية مثل ذلك فلو وقع الشتهر بينهم أميا اشتها
حس من نبوة، وملا أنكر جميء الوحي إليه أوال بغار حراء وأتى خدجية خائفا على عقله، 

، وأيضا فلو أثر هذا اخلوف يف أيب طالب ا ذهب إىل شواهق اجلبال لريمي نفسه ومل
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وينطبق ، )1(»ورده، كيف كانت نطيب نفسه أن ميكنه من السفر إىل الشام تاجرا خلدجية 
ذلك على كل خرب تارخيي تفرد بنقله راو واحد مع توفر الدواعي على نقله، ولو نقله عن 

ِمن املعهود يف األخبار التارخيية الشهرة واالستفاضة  خني، إذهذا الراوي مجع مع املؤر
وتظاهر العوامل على نقلها من طرف الكافة، فمجيئها من طريق راو واحد يدعونا للشك 

  . يف صحتها، فنردها أو نتوقف يف قبوهلا على األقل 

  خلرب ملذهب الراوي وهو مغال فيه موافقة ا- 2

وافق مذهبه وظهرت عليه أمارات الغلو والتعصب رد فإذا روى أحد املؤرخني خربا ي
، وقد جرى على ذلك أئمة اجلرح والتعديل يف رد كثري من األخبار التارخيية ذلك اخلرب

  . اليت يرويها غالة األخباريني من الروافض والنواصب وغريهم من أهل األهواء 

 مدح آل البيت  ومن ومثال ذلك األخبار اليت يرويها الروافض يف ذم بين أمية أو يف
 ومن القرائن كون الراوي رافضيا واحلديث يف فضائل أهل «: والهم، قال السيوطي

 ومن هذه األخيار ما رواه عباد بن يعقوب بن احلكم بن ظهري عن عاصم ،)2( »البيت 
 قال ابن » إذا رأيتم معاوية خيطب على منربي فاقتلوه«: عن زر عن عبد اهللا مرفوعا 

وعباد هذا قد رويت عنه  )3( »وع عباد رافضي، واحلكم متروك كذابموض « :عدي
 وعباد فيه غلو يف التشيع وروى «:  قال ابن عدي،أخبار يف مثالب الصحابة ردها العلماء

كان يشتم عثمان، : أحاديث أنكرت عليه يف الفضائل واملثالب، وقال صاحل بن حممد
 »الزبري اجلنة ألما بايعا عليا مث قاتاله  اهللا أعدل من أن يدخل طلحة و«:ومسعته يقول

  .وهذه جراءة وحتكم يف علم اهللا محله عليها غلوه وإفراطه يف الرفض )4(

 وهذا احلديث كذب بال شك، ولو كان صحيحا لبادر الصحابة إىل  «: قال ابن كثري
 األخباري  ومنها أيضا ما ذكره،)5( »فعل ذلك ألم كانوا ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم 

 وذكر أبو « :الشيعي أبو خمنف يف ذم الوليد بن عقبة أحد عمال عثمان، قال الذهيب
 عن خاله الصعق بن زهري عن حممد بن خمنف قال كان أول - وهو واه -خمنف لوط 
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عمال عثمان أحدث الوليد بن عقبة، كان يدين السحرة، ويشرب اخلمر، وجيالسه أبا 
 وجاء ساحر من أهل بابل فأخذ يريهم  حبال يف املسجد «:زبيد الطائي النصراين، قال

مستطيال وعليه  فيل ميشي وناقة ختب والناس يعجبون، مث يريهم حبال يشتد حىت يدخل 
يف فيه مث خيرج من دبره، مث يضرب رأس رجل فيقع ناحية مث يقول قم فيقوم، فرأي 

نفسك فأمر الوليد جندب بن كعب ذلك فأخذ سيفا وضرب عنق الساحر، وقال أحيي 
  .)1( »بقتله، فقام رجال من األزد فمنعوه، وقالوا تقتله بعلج ساحر فسجنه 

 وهذا اخلرب من موضوعات الروافض الذين محلهم احلقد على عثمان بن عفان رضي 
اهللا عنه على ذكره وذكر  عماله وشيعته من بين أمية بكل سوء، والطعن يف خالفته 

بة صحايب، وال مياري أحد من املؤرخني وأئمة اجلرح والتعديل    فالوليد بن عق،وسياسته
، فثبت أنه شرب اخلمر يف زمن عثمان وشهد عليه يف أنه بدل وغري بعد رسول اهللا 
  .)2(مجع من الصحابة وجلده عثمان 

أما ما ذكره الشيعي احملترق أبو خمنف من تقريبه السحرة  وإدخاهلم إىل املسجد، وأنه 
دب بن كعب بساحر كافر قد أهدر الشارع دمه، فهو من كذب الروافض أراد قتل جن
 على خمالفيهم من الصحابة رضي اهللا عنهم، إذ لو وقع هذا الشتهر بني  املسلمني وافتئام

ألنه كما يزعم أبو خمنف حضره مجع من املسلمني يف مسجد البصرة، ولنقله لنا أعالم 
 أن يذكروا كل يستنكفوا تتبعوا أحوال الرجال ومل املؤرخني وأئمة اجلرح والتعديل الذين

   .واحد مبا فيه

وكذلك مل يقبل احملدثون األخبار املوضوعة على لسان علي رضي اهللا عنه يف سب 
االستنفار "خصومه من بين أمية ووالم، مما يرويه املؤرخون الشيعة كابن هالل الثقفي يف 

كخرب طعن علي يف املغرية بن ،  البالغةوابن أيب احلديد صاحب شرح ج" والغارات
شعبة الذي كان واليا على البصرة زمن عمر بن اخلطاب وزمن معاوية، ورميه بالغدر 
والفجور مع أن كالمها من إجالء الصحابة وكرامهم، فقد روى صاحب الغارات عن 

مع معاوية  ذُكر املغرية بن شعبة عند علي عليه السالم وِجده « :جندب بن عبد اهللا قال
ه من قومه، فتك م إمنا كان إسالمه لفجرة وغدرة ملطمئنني إلي راجع وما املغرية: فقال
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 كالعائذ باإلسالم واهللا ما رأى أحد عليه منذ ادعى فأتى النيب  )1(وركبها منهم،
 فهذا ،)2( »اإلسالم خشوعا وال خضوعا، أال وإنه كان من ثقيف، فراعنة قبل يوم القيامة

 الفاجر والطعن يف األعراض ال ميكن صدوره عن الصحابة رضي اهللا عنهم خللوص الكالم
  .)3(»أشداء على الكفار رمحاء بينهم«حيث قال من الرمحة نيام، وملا وصفهم اهللا به 

مث إن قصة رمي املغرية بن شعبة بالزنا يوم كان واليا على البصرة زمن عمر مل تثبت، 
 فكيف ،)4( عنه بنفسه وجلد الثالثة املفترين حد القذفوقد حتقق من ذلك عمر رضي اهللا

ن األمور يف عهد  وقد كان أعلم الناس مبا جيري مرضي اهللا عنهيصح أن يقذفه ا علي 
  .أول املقربني إليه هو رضي اهللا عنه، وعمر بن  اخلطاب 

بالطعن  وابن هالل الثقفي هذا راوي اخلرب قد كان من غالة الروافض، وقد مأل كتابه 
كان غاليا يف «: على الصحابة وذم األمويني وكل من خالف عليا ، قال عنه أبو نعيم 

الرفض ترك حديثه، وذكره الطوسي يف رجال الشيعة وقال كان أوال زيديا مث صار 
 وشبيه ذا أخبار املساجالت والسب والطعن الذي يدعي املؤرخون أنه جرى ،)5(»إماميا

  .عركة صفنيبني علي ومعاوية قبل م

 أي بني وفد معاوية-وقد ذكر أهل السري كالما طويال جرى بينهم « :قال ابن كثري
، ويف صحة ذلك عنهم وعنه نظر، فإن يف مطاوي ذلك الكالم من علي ما -وبني علي

ينقص فيه معاوية وأباه وأم إمنا دخلوا يف اإلسالم ومل يزاال يف تردد فيه وغري ذلك، وأنه 
ال أقول أن عثمان قتل مظلوما وال ظاملا، فقالوا حنن نربأ ممن مل يقل : ذلكقال يف غبون 

 إنك ال تسمع املوتى وال تسمع « :فقال علي، إن عثمان قتل مظلوما، وخرجوا من عنده
من ؤالصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت اد العمي عن ضاللتهم إن تسمع إال من ي

ال يكن هؤالء أوىل باجلد يف ضاللتهم منكم : صحابه مث قال أل»بآياتنا فهم مسلمون
وهذا عندي ال يصح عن علي رضي اهللا : باجلد يف حقكم وطاعة نبيكم، قال ابن كثري

  .)6(  »عنه

                                                 
  . 360/ 1 : شرح ج البالغة"ا على البصرة ،  يوم كان والييقصدون بذلك ما رمي به من الزنا جبارته األرملة أم مجيل - 1
   . 354: ص"االستنفار والغارات" - 2
   . 29:  سورة الفتح اآلية- 3
  . 82 ، 7/81" : البداية والنهاية " ، 2/166" : تاريخ اإلسالم" ، 135" : تاريخ خليفة بن خياط"  انظر - 4
   . 102/ 1" : لسان امليزان "  انظر - 5
   .7/258" : والنهاية البداية " - 6

 66......................................................................... احلسن العلمي. إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي د

  ليها املؤرخون مناقضة اخلرب للوقائع التارخيية اليت أمجع ع-3

 :سفيان الثوريوهو من الضوابط اليت استعملها احملدثون ملعرفة أخبار الكذابني  قال 
 مل يستعن على «:  وقال حسان»ما استعمل الرواة الكذب استعملنا هلم التاريخ عند«

  . )1( »الكذابني مبثل التاريخ

وقد رد أئمة اجلرح والتعديل كثريا من األخبار التارخيية اليت ظهر بطالا مبخالفتـها              
 علي بن احلسني وزير القـائم        ومن ذلك ما وقع لرئيس الرؤساء      ،للوقائع الثابتة يف التاريخ   

أمر بإسقاط اجلزية عن أهل      أن رسول اهللا    : بأمر اهللا، مع اليهودي الذي أظهر كتابا فيه       
  .خيرب وفيه شهادة الصحابة، منهم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

ومحل الكتاب يف سنة سبع وأربعني وأربعمائة إىل رئيس الرؤساء أيب           «: قال السخاوي 
هذا :  وزير القائم، فعرضه على احلافظ احلجة أيب بكر اخلطيب، فتأمله مث قال            القاسم علي 

مزور، فقيل له، من أين لك هذا ؟ قال فيه شهادة معاوية وهو إمنا أسلم عام الفتح، وفتح                  
 قبل  خيرب كان يف سنة سبع، وفيه  شهادة  سعد  بن  معاذ، وهو قد مات  يوم بين قريظة                    

  .)2(ن ذلك منه، واعتمده وأمضاهفتح خيرب بسنتني فاستحس

 وقد بني مجاعة من العلماء بطالنه واغتر بعض الفقهـاء  املتقـدمني              «:قال ابن كثري  
فقالوا بوضع اجلزية عنهم، وهذا ضعيف جدا، وقد مجعت يف ذلك جزءا مفردا بينت فيه               

 احلسن    ومثلها ما رواه جهلة املؤرخني يف وفاة معاوية من أن           ،)3( »بطالنه وأنه موضوع  
بن علي رضي اهللا عنه دخل على معاوية يف مرض موته، فلما رآه معاوية أسـند نفـسه                  

  :  وجلس مث أنشد بيتا من قصيدة أيب ذؤيب اهلذيل اليت رثى ا أوالده 

       وجتلدي للشامتني أريهم     أين لريب الدهر ال أتضعضع

  :فسلم احلسن مث أنشد 

  يمة ال تـنفعت كـل متيفأل املنية أنشبت أظفارها   وإذا 
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ونسي هؤالء املغفلون أن احلسن بن علي تويف بإحدى عشرة سنة قبل وفاة معاوية، 
 يفطنوا إىل أن احلسني مل حيضر وفاة معاوية ألنه كان يف ملوالذين نسبوها إىل احلسني 

 وال ميكن أن تكون هذه الرواية «:قال ابن خلكان معلقا على هذه القصة . احلجاز
 هـ ووفاة معاوية عام 49 ألن احلسن تويف قبل معاوية حيث كانت وفاته عام صحيحة

  . )1(»جاز ومعاوية تويف بالشام يف دمشق هـ واحلسني مل حيضر وفاته ألنه كان باحل60

ومثال ذلك ادعاء الفاطميني أن رأس احلسني بن علي رضي اهللا عنه وصل إىل مصر 
مع أن املؤرخني متفقون على أن احلسني بن علي  وأم دفنوه ا وأقاموا عليه مشهدا، 

حني قتل يف كربالء من طرف عبيد اهللا بن زياد، أرسل رأسه إىل يزيد بن معاوية، فقيل 
إنه  بقي يف خزائن السالح إىل دفنه سليمان بن عبد امللك بدمشق، وقيل إن يزيد أرسله 

  .)2(عالم أنه مدفون مبصرإىل املدينة ودفن بالبقيع، ومل يذكر أحد من املؤرخني األ

 وادعت الطائفة املسمون بالفاطمية الذين ملكوا الديار املصرية قبل «:قال ابن كثري
سنة أربعمائة إىل ما بعد سنة ستني ومخسمائة أن رأس احلسني وصل إىل الديار املصرية 

ائة، وقد ودفنوه ا وبنوا عليه املشهد املشهور مبصر الذي يقال له تاج احلسني بعد مخسم
نص غري واحد من أئمة العلم أنه ال أصل لذلك وإمنا أرادوا أن يروجوا بذلك باطل ما 
ادعوه من النسب الشريف، وهم يف ذلك كذبة خونة، وقد نص على ذلك القاضي 

والناس .... الباقالين وغري واحد من أئمة العلماء يف دولتهم يف حدود سنة أربعمائة 
ذا، فإم جاءوا برأس فوضعوه يف مكان هذا املسجد املذكور، أكثرهم يروج عليهم مثل ه

  .)3( »وقالوا هذا رأس احلسني فراج ذلك عليهم واعتقدوه

   مناقضة اخلرب ألصل مقرر يف الدين - 4

فمما ترد به األخبار التارخيية كذلك مناقضتها ألصل مقرر يف الكتاب أو السنة 
إذا رأيت احلديث يباين املعقول أو  «:جلوزيالصحيحة أو اإلمجاع، ويف ذلك يقول ابن ا

  )4(. »خيالف املنقول أو يناقض األصول فاعلم أنه موضوع
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 أن الصحابة رضي اهللا عنهم «فمن األصول املقررة يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة 
   .»، وال مياري يف عدالتهم إال منافق أو زنديقعدول بشهادة اهللا ورسوله 

تفق أهل السنة  على أن اجلميع عدول ومل خيالف يف ذلك إال  ا« :قا ل ابن حجر
رأيت  إذا « :شذوذ من املبتدعة، مث نقل عن اخلطيب بسنده إىل أيب زرعة الرازي أنه قال

  . )1( »فاعلم أنه زنديق الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول اهللا 

لماء احلديث ملناقضتها وقد روى املؤرخون أخبارا باطلة منافية لعدالة الصحابة، ردها ع
هذا األصل املقرر يف القرآن والسنة، ومن ذلك ما ساقه املؤرخ املسعودي يف خرب خروج 

وسار القوم حنو البصرة يف ستمائة  «: طلحة والزبري وعائشة إىل البصرة حيث قال
يعرف باحلوأب، عليه ناس من بين كالب،  راكب، فانتهوا يف الليل إىل ماء لبين كالب

 :فقال هلا السائق جلملها ما اسم هذا املوضع؟ : كالم على الركب، فقالت عائشةفعوت
ردوين إىل حرم رسول اهللا :  فقالت، احلوأب، فاسترجعت وذكرت ما قيل هلا يف ذلك

باهللا ما هذا احلوأب، ولقد غلط فيما أخربك به، : ، ال حاجة يل يف املسري، فقال الزبري
 فلحقها فأقسم أن ذلك ليس باحلوأب وشهد معهما مخسون وكان طلحة يف ساقة الناس،

  . )2( »رجال ممن كان  معهم،  فكان  ذلك أول شهادة زور أقيمت يف اإلسالم 

  واحلوأب ماء من مياه العرب قريب من البصرة على طريق مكة إليها  نسبة إىل احلوأب
 أيتكن « ن النيب ، ويقصدون بذلك احلديث املروي ع)3(بنت كلب بن وبرة القضاعية 

صاحبة اجلمل األدبب خترج حىت تنبحها كالب احلوأب، يقتل عن ميينها وعن مشاهلا قتلى 
 . )4( »كثرية وتنجو بعدما كادت 

 والذين صححوا هذا احلديث كانوا يرون أن املقصودة به سلمى أم زمل اليت سبيت أيام 
يدخل على نسائه وهي  النيب  وقد كان،أم قرفة ووهبت لعائشة فأعتقتها وكانت عندها

 احلديث مث رجعت سلمى إىل قومها ».. أيتكن صاحبة اجلمل األدبب « :معهن، فقال
وارتدت، وكانت يوم بزاخة مع قوم غطفان وهوازن وسليم وطيء الذين كانوا مع 
طليحة  املتنبئ، فأمرم باحلرب وساروا حىت كانوا بني ظفر واحلوأب حىت جتمع هلا خلق 
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ذلك خالدا فسار إليها واقتتل الفريقان وهي راكبة مجل أمها أم قرفة، حىت اجتمع فبلغ 
  )1( .على اجلمل أناس من املسلمني  فعقروه، وقتلوها ومن حوهلا 

فكان من يروي حديث راكبة اجلمل يرى أا سلمى أم زمل املرتدة، قال ياقوت 
 والشك ،)2(» صلى اهللا عليه وسلمفكانوا يرون أا اليت عناها النيب «: بعدما ساق خربها

من بدل وغري مبعاصي البسوها كبسر بن أرطأة  الذي  أنه كان من صحابة رسول اهللا 
وغريه، لكن مل يعرف عن أحد من الصحابة أنه  )3( »رجل سوء «قال فيه ابن معني 

 كذب أو شهد شهادة زور أو ارتكب شيئا مسقطا للعدالة، فهم وإن مل يكونوا معصومني
  . من مقارفة الذنوب واملعاصي، إال أن اهللا قطع بعدالتهم وبرأهم مما ينافيها من املوبقات

ومعلوم أن شهادة الزور من أكرب املوبقات املسقطة للعدالة، وليس يصح شرعا وال 
باجلنة، مث يقعوا فيما ينايف عقال أن يصرح اهللا بعدالة هؤالء الصحابة ويشهد هلم رسوله 

  . األخبار املناقضة لألصول املقررة يف الكتاب والسنة ، فهذا منذلك

 وأما الذي ذكرمت من الشهادة « :اكتفى أبو بكر العريب يف رد هذا اخلرب بقولهقد و
 كان قط شيء مما ذكرمث، وال على ماء احلوأب فقد بؤمت يف ذكرها بأعظم حوب، وما

إميانا .  )4( »  بشهادمذلك احلديث والجرى ذلك الكالم، وال شهد أحد قال النيب 
يف إنكار ، لكن منه بأن ذلك مصادم للنصوص الصرحية يف كتاب اهللا، وسنة رسوله 

  . األئمة احملققون عليهاوافقه ي احلديث جمازفة ال

وقد أورد الطربي يف تارخيه طرق هذا اخلرب يف نباح كالب احلوأب على عائشة رضي 
 من رواية مجاعة من »كالب احلوأب طروقا ردوين  أنا واهللا صاحبة «اهللا عنها وقوهلا 

 منهم إمساعيل بن موسى ،)5(اروحني الذين ال يعتد بأخبارهم عند علماء اجلرح والتعديل
 )6(.يف التشيع، وكان يشتم السلف أنكروا منه الغلو: الفزاري الذي قال عنه ابن عدي

: يس بشيء، وقال ابن حبانل: قال ابن معني«وعلي بن عابس األزرق أحد املتروكني، 
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وصفوان بن قبيصة األمحسي، وأبو اخلطاب اهلجري  )1(»فحش خطؤه فاستحق الترك
: وأورده من طريق يونس بن يزيد األيلي الثقة عن الزهري أنه قال، )2( كالمها جمهول

 ، ال يروي غلة وال يشفي من علة" بلغين " ومعلوم أن قول الزهري . )3(بلغين وذكر اخلرب 
مع ذلك مل يرد يف هذه الروايات أن طلحة والزبري أقسما باهللا وشهدا شهادة زور أن و

ذلك ليس هو ماء احلوأب، وإمنا زاد املسعودي ذلك من عند نفسه، وجترأ على مقام 
 دون ورع وال حياء، ولو أنه اكتفى بإيراد اخلرب كما أورده أصحاب رسول اهللا 

  .  وبرئ من العهدة ولكنه اهلوى يعمي ويصمالطربي مسندا إىل رواته لسلم حاله

وينطبق مثل ذلك على اخلرب الذي يرويه ابن األثري عن عائشة رضي اهللا عنها يف 
 هـ ، من أن عائشة مسعت حبصار عثمان من طرف الثوار من أهل 36أحداث سنة 

 لقيها رجل من أخواهلا )4(األمصار، فخرجت من مكة تريد املدينة، فلما كانت بسرف 
  قتل :من بين ليث يقال له عبيد بن أيب سلمة، فقالت له مهيم؟ أي ماذا وراءك، فقال

ليت هذه : بيعة علي، فقالت اجتمعوا على: عثمان وبقوا مثانيا، قالت مث صنعوا ماذا؟ قال
قتل واهللا عثمان مظلوما، واهللا ألطلنب بدمه، ... انطبقت على هذه إن مت األمر لصاحبك 

فقد  )5( اهللا وإن أول من أمال حرفه ألنت، ولقد كنت تقولني اقتلوا نعثالفقال هلا ومل و
كفر، قالت إم استتابوا مث قتلوه، وقد قلت وقالوا، وقويل األخري خري من قويل األول، 

  : فقال هلا ابن أم كالب 

  فمنِك البداء ومنِك الغري      ومنِك الرياح ومنك املطر  
 ـرنه قد كف    وقلِت لنا إوأنِت أمرت بقتل اإلمام   

  ردنا من أمــه       وقاتله عنـتلفهبنا أطعناك يف ق
  )6(ومل يسقط السقف من فوقنا     ومل تنكسف مشسنا والقمر

عالم املؤرخني من أئمة احلديث، فلم يروه الطربي أفهذا الكالم السجع أعرض عنه 
حممد رسول  :ريح قول اهللا تعاىل ألنه مناقض لص،وال اإلمام الذهيب وال احلافظ ابن كثري
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وليس من الرمحة والرضوان أن  .) )1عه أشداء على الكفار رمحاء بينهماهللا، والذين م
يكفر الصحابة بعضهم بعضا، ويتنابزوا بأبشع األلقاب، فتشبه عائشة عثمان رضي اهللا عنه 

  ". نعثل"ي الذي كان يف املدينة يقال له بذكر الضباع أو ذلك اليهود

قد بني احلافظ ابن كثري أن ما يرويه املؤرخون من حتريض عائشة للناس على قتل و
 قال أبو معاوية عن األعمش عن خيثمة عن « :عثمان باطل مدسوس عليها، حيث قال

تركتموه كالثوب النقي من الدنس مث : قالت عائشة حني قتل عثمان: مسروق قال
 الناس تأمرينهم أن خيرجوا إليه، أنت كتبت إىل: قتلتموه؟ فقال مسروق هذا عملك

ال والذي آمن به املؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت هلم سوداء يف بيضاء  حىت : فقالت
: فكانوا يرون أنه كتب على لساا، قال ابن كثري: جلست جملسي هذا، قال األعمش

ارج قبحهم اهللا وهذا إسناد صحيح إليها، ويف هذا وأمثاله داللة ظاهرة على أن هؤالء اخلو
  .)2(زوروا كتبا على لسان الصحابة إىل اآلفاق حيرضوم على قتال عثمان 

ولست أدري كيف سوغت البن األثري نفسه أن يروي مثل هذا اخلرب الساقط دون 
  . ولعله مدسوس عليه إحالة على مصدره أو تنبيه على وضعه،

  : مناقضة اخلرب وزات العقول- 5

أن من  «ي عن اخلطيب البغدادي فيما رواه عن أيب بكر الطيب نقل اإلمام السيوط
يقبل التأويل، قال ويلتحق به ما  مجلة دالئل الوضع أن يكون اخلرب خمالفا للعقل حبيث ال

 .)3( »يدفعه احلس  واملشاهدة
 وإال فمثل « :    وقد علق ابن اجلوزي على خرب موضوع مناقض لصريح املعقول بقوله

 حيتاج إىل اعتبار رواته ألن املستحيل لو صدر عن الثقات نسب اخلطأ هذا احلديث ال
إليهم أال ترى أنه لو اجتمع خلق من الثقات فأخربوا أن اجلمل قد دخل يف سم اخلياط ملا 

  .)4( »نفعتنا  ثقتهم وال أثرت يف خربهم، ألم أخربوا مبستحيل 

............................... 
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