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املقدمة
هذه هي املجموعة األوىل من حمارضات منهج
دراسة مصادر التاريخ اإلسالمي ألقيت عىل
طالبمعهدالدراساتاإلسالميةيفقماملرشفة
سنة 1409هـ ،ثم ألقيت ثانية عىل طالب معهد
اإلمام الرضا  يف قم املرشفة سنة  1417هـ،
أرجو ان يوفقني اهلل تعاىل لتهيئة املجموعة الثانية
منها يف فرصة قادمة انه سميع جميب.
ساميالبدري
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الفصل األول:
املنهج يف علم التاريخ بشكل عام
•موقع علم التاريخ من العلوم األخرى
•كيفية التعامل مع األصول والوثائق
•النقداخلارجيللوثيقةالتارخيية

•النقدالباطنيأوالتحلييلللوثيقةالتارخيية

MRT MagicPack
www.Win2Farsi.com
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موقع علم التاريخ
من العلوم األخرى
« يدخل التاريخ يف عداد العلوم (الوصفية) وهي
ختتلف عن العلوم العامة اختالفا بينا .
فالعلوم العامة (امليكانيك والفيزياء  ،والكيمياء
وعلم األحياء) تعمل الكتشاف قوانني .
والعلوم الوصفية تسعى ملعرفة (وقائع) جزئية
فتبحث كيف تتوزع أما يف املكان وحده (علم
الكون  ،علم اجلغرافية علم املعادي  ،علم
النباتات  ،علم احليوان) أو يف املكان وتوايل
األزمنةمعا .
واىل هذا النوع األخري (اجليولوجيا  ،علم
العصور التارخيية العتيقة) ينسب علم التاريخ
غري ان له وضعة اخلاص إذ ان مجيع العلوم ال
تعمل إال يف نوع واحد من الظواهر بينام علم
التاريخ جيب عليه ان يدرس يف آن واحد (نوعني
من الوقائع املختلفة كل االختالف):
 .1وقائع مادية تعرف باحلواس (أحوال مادية
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وأفعال بني اإلنسان).
 .2وقائع عن طبيعة نفسانية (عواطف وأفكار ،
دوافع) ال يدرسها إال الشعور.
واملسلك الذي تفرضه طبيعة مادة املعرفة يف
التاريخ هو البدء من الوثيقة وهي األثر الوحيد
(((
عن املايض .
فالوثيقة هي نقطة االبتداء والواقعة املاضية هي
نقطة الوصول  ،وبني نقطة الوصول هذه ونقطة
االبتداء تلك ينبغي املرور بسلسلة مركبة من
االستدالالت املرتبطة بعضها ببعض فيها فرص
اخلطأ عديدة واقل خطأ سواء ارتكب يف البداية
أو الوسط أو يف هناية العمل يمكن ان يفسد كل
النتائج(((.
وهكذا تتحدد أمام املؤرخ العلمي مرحلتان من
البحثالتارخييمها:
األوىل :مرحلة مجع الوثائق املرتبطة بالواقعة
وهتدفإىلاستقصاءالواقعةالتارخييةلتمحيصها
ونقدها وتعيني درجة االعتامد عليها.
الثانية :مرحلة إعادة بناء تصور الواقع التارخيي
((( النقد التارخيي  ،ال نجلو وسنيوبوس  ،ترمجة عبد الرمحن بدوي
ص /أ ب.
((( املصدر السابق ص .44/
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بعد جتزئة املعلومات التي أفرزهتا األصول
والوثائق املعتربة وتصنيفها وترتيبها عىل أساس
التسلسلاملنطقيللحوادث.
وتتفاوت الدراسات التارخيية عمقا وأصالة
بقدر ما يكشف عنه الباحث من حقائق جديدة
يف كال املرحلتني أو يف إحدامها.
ان املرحلة األوىل من البحث بكال حمورهيا هي
األكثرأمهيةنظرالسهولةحتريفالتاريخاشتباها
أو عمدا واكثر مسوغات التحريف العمدي
خصوصا يف التاريخ السيايس واملذهبي.
وقد انفتح الغربيون عىل النقد التارخيي يف
القرن الثامن عرش  ،واصبح التاريخ علام له
منهج واضح املعامل يف القرن التاسع عرش عىل
يد النجلو وسينوبوس((( العاملان الفرنسيان
حيث كتبا (املدخل إىل الدراسات التارخيية)
ظهرت الطبعة األوىل منه سنة 1898وقد عالج
الكتاب رشوط املعرفة يف التاريخ  ،وعالماهتا
وخصائصها وحدودها  ،وكيفية التعامل مع
الوثائق من اجل اإلفادة منها يف التاريخ  ،وقد
ترمجة عبد الرمحن بدوي وطبع يف القاهرة سنة
.1963
((( املدخل إىل الدراسات التارخيية عبد الرمحن بدوي.
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وفيام ييل تلخيص للمرحلة األوىل من البحث
التارخيي وهي مرحلة التعامل مع األصول
والوثائق كام عرضها هذان العاملان الفرنسيان.

كيفية التعامل مع
األصول والوثائق

من الواضح ان أي فحص نقدي للوثائق يسبقه
تساؤل عام إذا كانت ثمة وثائق  ،وما مقدارها ،
وما هي مضاهنا؟ فإذا تراءى للمؤرخ ان يعالج
نقطة تارخيية آيا كانت فعليه ان يتلمس املوضع
أو املواضع التي ترقد فيها الوثائق الرضورية
ملعاجلتها عىل فرض وجودها  ،فالبحث عن
الوثائق ومجعها قسم من األقسام الرئيسية
املندرجة يف مهمة املؤرخ.
وبعد احلصول عىل الوثيقة يأيت دور نقدها
وفحصها بنوعني من النقد  ،األول :النقد
اخلارجي ،الثاين:النقدالباطني.

النقد اخلارجي للوثيقة التارخيية

أما النقد اخلارجي للوثيقة فيدور حول حمورين:
األول :نص الوثيقة.
الثاين :مصدرها.
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نقدالنص:

قبل استخدام الوثيقة بجب ان نعرف أوال هل
نص الوثيقة (صحيح) أي يتفق قدر اإلمكان مع
نسخة املؤلف التي كتبها بخطه؟ فان كان النص
(سقيام) فيجب تصحيحه  ،ومن اخلطر ان نعدل
عن هذا املسلك  ،فان استخدام نص سقيم أي
حرفه النقل قد يفيض إىل ان ننسب إىل املؤلف ما
هو يف احلقيقة من حتريف الناسخ  ،وقد شيدت
نظريات استنادا إىل نصوص أفسدها حتريف
الناسخ ثم هتدمت كلها دفعة واحدة ملا اكتشف
النص األصيل هلذه النصوص الفاسدة أو ملا
اصلح.
وقد اصبح هذا القسم من املنهج التارخيي (أي
إصالح النصوص وردها إىل حالتها األصلية)
اليوم أوفر أقسامه حظا من الرسوخ وانتشار
املعرفة بني الباحثني وهلذا السبب نقترص هنا عىل
تلخيصمبادئهالرئيسية:
فلتكن لدينا وثيقة غري منشورة أو مل تنرش بعد
نرشة مطابقة لقواعد النقد فامذا نعمل من اجل
حتقيق نصها عىل خري نحو ممكن؟ أمامنا للنظر
ثالث احوال:
12

احلالة األوىل :هي احلالة التي يكون لدينا فيها
النسخة األصلية التي كتبها املؤلف بخطه فام
علينا حينئذ إال ان ننرش النص بدقة كاملة كام هو.
احلالة الثانية  :األصل مفقود وال يعرف غري
نسخة منه  ،هنا البد من اخذ احليطة إذ من
املحتمل مبدئيا ان تكون النسخة حتتوي عىل
أغالط  ،والتحريفات التي تطرأ عىل األصل يف
نسخةمنقولة(وهيالتيتسمىباسماختالفات
النقل) سببها أما التزييف أو الغلط فبعض
النساخ حيدثون عن عمد تعديالت أو حيذفون
مواضع  ،وكل النساخ تقريبا ارتكبوا أغالطا يف
النقل مرجعها إىل اإلدراك أو قد حتدث عرضا
فاألغالط الراجعة إىل اإلدراك حتصل حني خييل
إليهم ان ثمة أغالطا يف األصل فيصححوهنا
ألهنم مل يفهموها  ،واألغالط العرضية حتدث
حني يسهون يف قراءة األصل أو ال يعرفون ان
يقرؤوه أو حينام يسيئون السامع وهم يكتبون عن
إمالء أو حينام يرتكبون عن غري قصد سقطات
قلمية.
والتحريفات التي تنشأ من التزييف وعن
االغالط يف اإلدراك غالبا ما تكون صعبة جدا
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يف التصحيح بل يف اكتشافها وبعض األغالط
العرضية (حذف عدة اسطر مثال) ال سبيل إىل
تصحيحها يف احلالة التي حتن بصدد البحث
فيها  ،حالة النسخة الوحيدة  ،لكن غالبية
األغالظ العرضية يمكن حزره.
احلالة الثالثة :توجد نسخ عديدة خمتلفة لوثيقة
ضاع اصلها  ،وهنا نجد ان العلامء املحصلني
املحدثني هلم ميزة عىل إسالفهم ففضال عن اهنم
أوفر حظا من املعلومات  ،فانه يتبعون خطة
منظمة ملقابلة النسخ  ،واهلدف كام يف احلالة
السابقة هو احلصول عىل نص اقرب ما يمكن إىل
األصل.
لقد كان العلامء املحصلون يف املايض  ،ومثلهم
الناشئون يف هذه األيام  ،كان عليهم يف مثل هذه
احلالة ان يكبحوا حركة أولية بغيضة تصدر عفو ًا
إال وهي :االستعانة بأية نسخة تقع يف متناول
اليد.
واحلركة الثانية ليست خريا من األوىل :إذا كانت
النسخ املختلفة ليست من عرص واحد فيستعان
بأقدمها  ،والواقع ان األقدمية النسبية للنسخ
ليست هلا نظريا وواقعيا يف كثري من األحيان أية
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أمهية الن خمطوطة القرن السادس عرش منقولة
عن نسخة جيدة مفقودة من القرن احلادي عرش
هلا قيمة اكرب بكثري من نسخة مغلوطة معدلة من
القرن الثاين عرش أو الثالث عرش.
واحلركة الثالثة ليست هي األخرى حسنة :وهي
ان نستخرج القراءات املختلفة للموضع الواحد
ونعدها ونقرر وفقا لألغلبية  ،فلو كان لدينا مثال
عرشون نسخة من نص ما :وكانت القراءة (أ)
تشهد عليها  18خمطوطة  ،والقراءة (ب) تشهد
عليها خمطوطتان  ،فان تفضيل (أ) عىل هذه
األساس معناه ان كل النسخ هلا نفس القيمة ،
وهذا االفرتاض ينطوي عىل غلط يف اإلدراك ،
ألنه إذا كانت  17نسخة من النسخ الثامين عرشة
التي تشهد عىل القراءة (أ) قد نسخت كلها عن
النسخة الثانية عرشة ،فان القراءة (أ) مل يشهد
عليها يف هذه احلالة غري نسخة واحدة يف الواقع ،
واصبح السؤال هو :هل القراءة (أ) احسن
أو أسوأ  - ،من ناحية املضمون واملعنى -من
القراءة (ب).
وقد تقرر ان املوقف املعقول الوحيد هو ان نحدد
أوال العالقات بني النسخ بعضها مع بعض -
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ويف هذا السبيل نبدأ من مصادرة ال مشاحة فيها
وهي :ان كل النسخ التي حتتوي يف نفس املواضع
عىل نفس األغالط هي نسخ منقول بعضها عن
بعض أو نقلت كلها عن نسخة كانت توجد
فيها هذه اإلغالط فليس من املعقول ان يرتكب
نساخخمتلفون ،وهمينقلونكلمنهممنناحيته
عن األصل اخلايل من األغالط  ،نفس األغالط
متاما :وإذن فاالتفاق يف األغالط شاهد عىل
االتفاق يف املصدر - .وعلينا دون مالمة ان نطرح
كلالنسخاملنقولةعننسخةحمفوظةلدينا:إذمن
الواضح انه ال قيمة هلا إال قيمة هذه النسخة التي
هي مصدرها املشرتك  ،وال ختتلف كلها عنها ،
إذا كان ثمة اختالف  ،إال بأغالط اضافية  ،فمن
إضاعة الوقت ان نبني اختالفات القراءة الواردة
فيها - .فإذا تم هذا  ،فال يكون أمام املرء غري نسخ
مستقلة بعضها عن بعض منقولة مبارشة عن
النسخة األصلية  ،أو نسخ فرعية صدرها (وهو
نسخة مأخوذة مبارشة عن األصل) مفقود .
ولتصنيف النسخ الفرعية إىل ارس كل منها متثل
عىل نحو متفاوت يف النقاوة نفس الرواية  ،نلجأ
إىل منهج مقارنة األغالط  ،فهذا املنهج يمكننا
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عادة بدون عناء من وضع جدول انساب كامل
للنسخ املحطوطة يربز بكل وضوح أمهيتها
النسبية وليس هاهنا جمال البحث يف األحوال
الصعبة التي فيها تصبح العملية شاقة إىل أقىص
حد أو حتى غري ممكنة التنفيذ نتيجة سقوط عدد
كبري من النسخ الوسطى  ،أو بسبب ألوان من
املزج االعتباطي بني نصوص روايات كثرية
متاميزة ،عىل ان املنهج يف هذه األحوال القصوى
ال يتغري  ،فان مقارنة املواضع املتناظرة أداة فعالة
ال يملك النقد هاهنا غريها.
فإذا ما تم وضع شجرة انساب النسخ  ،نقارن
الروايات املستقلة ابتغاء الوصول إىل نص
األصل.
نقداملصدر:

والنقد هنا هيدف إىل التحقيق عن مصدر الوثيقة
(املؤلف) وعن صحة انتساهبا إليه  ،إذ الوثيقة
التي ال يعرف من أين أتت ومن هو مؤلفها وما
هو تارخيها ال تفيد شيئا.
نتفحص أوال خط الوثيقة ثم لغتها  ،ونجمع كل
املعلومات اخلارجية املتعلقة بالوثيقة  ،والتي
توجد متفرقة يف وثائق من نفس العرص أو من
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عرص احدث  ،اقتباسات ..تفاصيل عن ترمجة
حياة املؤلف ..الخ.
وهيدف النقد أيضا إىل معرفة املصادر التي
اعتمدها املؤلف يف وثيقته  ،فكثري من الوثائق
التارخيية التي تبدو يف الظاهر أصيلة ليس إال
انعكاسا (دون ذكر ذلك) (وقد يذكر ذلك)
لوثائق اقدم منها ومن الواجب يف نقد املصدر
ان يميز قدر املستطاع املصادر التي استعان هبا
مؤلفالوثيقة.
ونتائج نقد املصدر بوصفه يعنى بتقدير إسناد
الوثائق عىل نوعني فهو من ناحية يستعيد الوثائق
املفقودة .
ومن ناحية أخرى يقيض عىل سلطة كثري من
الوثائق (الصحيحة) اعني غري املتهمة بالتزييف
وذلك بإثبات أهنا فرعية ثانوية تساوي ما تساويه
مصادرها(((.
((( من قبيل أخبار مقتل احلسني  الواردة يف كتاب (اإلرشاد)
للشيخ املفيد فان ورودها فيه قد يوهم البعض أهنا أخبار أصيلة بينام
هي انعكاس ألخبار أيب خمنف وقد رصح الشيخ املفيد بذلك (انظر
وقعة الطف أليب خمنف حتقيق الشيخ هادي اليوسفي ص11-9
ط 1367/1هـ.ش قم ،اإلرشاد ج 2ص 32ط .املؤمتر العاملي قم)
وأيضا من قبيل تاريخ الطربي فيام أورده حول الردة والفتوح والثورة
عىل عثامن وحرب اجلمل فإته يصبح مصدرا فرعيا بالنسبة للكتب
األوىل التي اخذ عنها ككتايب الفتوح وحرب اجلمل لسيف بن عمر
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النقد الباطني أو التحلييل للوثيقة
التارخيية

والنقد الباطني أو التحلييل للوثيقة التارخيية
يدور حول حمورين أيضا:
األول :معرفة ما أراد املؤلف ان يقوله أو ينقله
يف وثيقته ويتم ذلك عن طريق تفسري الوثيقة
بموجب اللغة التي كتب هبا وأساليب التعبري
الشائعة يف عرص املؤلف وهو نقد حتلييل إجيايب.
الثاين :معرفة أمانة املؤلف ودقته وهو نقد حتلييل
سلبي.
تفسري النص (النقد اإلجيايب):

والتفسري عملية لغوية  ،ولفهم نص ما ينبغي
معرفة اللغة التي كتب هبا  ،وأساليب التعبري
الشائعة يف عرص كتابة النص وبلده وطريقة
املؤلف أو أسلوبه اخلاص  ،كام ينبغي ان ال تفرس
كلكلمةوكلمجلةمفردةبلبحسباملعنىالعام
للفقرةأيبحسبالسياقوهيقاعدةأساسيةيف
التفسري  ،قال فوستيل دي كوالنج «ان لدراسة
التميميالكذاباملشهور ،فقيمةماجاءيفالطربيبخصوصمانقله
من مؤلفات سيف قيمة مؤلفات سيف وهي قيمة هابطة  ،بل ال قيمة
هلا الن املؤلف معروف بالكذب والوضع  ،وهكذا قيمة كل كتاب يف
التاريخ اخذ عن الطربي روايته عن سيف.
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الكلامت أمهية بالغة يف علم التاريخ  ،فاللفظ
الذي يفرس تفسريا خطا يمكن ان يكون مصدرا
ألغالطفاحشة».
أمانةاملؤلف(النقدالسلبي):

ان النقد اإلجيايب يعرفنا فقط بام أراد املؤلف ان
يقوله  ،ويبقى ان نحدد:
أ .ما اعتقده فعال إذ يمكن ان ال يكون أمينا.
ب .ما عرفه فعال إذ يمكن ان يكون قد اخطأ.
وهلذا يمكن التمييز بني نقد األمانة الذي
يستهدف معرفة ما إذا كان مؤلف الوثيقة مل
يكذب  ،وبني نقد الدقة الذي يستهدف معرفة
ما إذا كان املؤلف مل خيطئ يف النقل  ،ويمكننا
التوصل إىل اهلدفني عن طريق سلسلتني من
األسئلة.
السلسلة األوىل من األسئلة :باجتاه كشف
األمانة  ،فنتساءل هل كان املؤلف يف ظرف من
شأنه ان يميل باملرء عادة إىل عدم األمانة  ،وجيب
ان نبحث ما هي هذه الظروف بالنسبة إىل جمموع
الوثيقة بوجه عام وبالنسبة إىل كل قول بوجه
خاص .واجلواب تقدمه التجربة فكل كذبة
صغرية كانت أو كبرية سببها القصد اخلاص عند
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املؤلف إلحداث تأثري خاص يف قارئه  ،وهكذا
يرد ثبت األسئلة إىل ثبت باملقاصد التي يمكن
ان تدفع املؤلفني عادى إىل الكذب  ،فهل حياول
املؤلف ان جيتلب لنفسه أو مجاعته منفعة عملية ،
وهل كان يكره مجاعة أو شخصا فحمله ذلك
عىل تشويه الوقائع ابتغاء ان يعطي فكرة سيئة
عن خصومه  ،أو كان يتعاطف فحمله عطفه
وحبه عىل تشويه الوقائع وإعطاء فكره حسنة
عن أصدقائه(((  ،أو كان متملقا جلمهوره أو أراد
(((
ان يتجنب صدمة مجهوره فأغفل ذكر احلقائق
أو علق مجهوره بحيل أدبية فشوه الوقائع جلعلها
((( من قبيل ما صنعه سيف بن عمر يف كتابه (اجلمل ومسري عائشة
وحرف األخبار إلعطاء فكرة حسنة عن والة
وعيل) فانه ّ
شوه الوقائع ّ
عثامن من ببني أمية وإعطاء تفسري حلوادث الثورة عىل عثامن ومربراهتا
يرفع فيه مسئولية والة عثامن من بني أمية ،وعمرو بن العاص وعائشة
وطلحة الذين حرشوا عىل عثامن وإلقاء اللوم عىل شخصية هيودية
خمتلقة سامها عبد اهلل بن سبأ نسب إليها ذلك وأضاف إليه ان جعله
اصل التشيع لعيل  وكونه أول قائل بالوصية لعيل .
((( من قبيل ما صنعه الطربي مع مجهور قرائه يف حوادث سنة 30
قال« :ويف هذه السنة كان ما ذكر من أمر أيب ذر ومعاوية وأشخاص
معاوية إياه منها إليها (أي املدينة) أمور كثرية كرهت ذكرها ،أما
العاذرون معاوية يف ذلك فاهنم ذكروا يف ذلك قصة كتب هبا إيل الرسي
بذلك ان شعيبا حدثه سيف عن عطية عن يزيد الفقعيس  »...ثم يذكر
رواية سيف مفصال وقال يف حوادث سنة (« :)35وذكرت أمور
كثرية يف سبب مسري املرصيني إىل عثامن ونزوهلم ذا خشب منها ما تقدم
ذكره ومنها ما عرضت عن ذكره كراهة مني لبشاعته» ثم يذكر رواية
سيف بن عمر مفصلة .أقول ان الطربي يف تارخيه يرصح بإغفاله ذكر
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امجل حسب تصوره للجامل من خالل ذكره
لتفاصيل أو خطب وقصائد وغري ذلك.
والسلسلة الثانية من األسئلة باجتاه كشف الدقة
فهل وجد املؤلف يف ظرف من الظروف التي
تسوق اإلنسان إىل اخلطأ  ،ان اخلربة العملية
املستفادة من العلوم تعرفنا ما هي ظروف
املعرفة الدقيقة بالوقائع وليس ثمة غري مسلك
علمي واحد ملعرفة واقعة ما  ،وهو (املالحظة)
وينبغي ان تكون هذه املالحظة قد متت عىل
وجه صحيح  ،ويمكن وضع ثبت األسئلة
اخلاصة بدوافع اخلطأ ابتداءا من التجربة التي
تبني لنا األحوال املعتادة لوقوع اخلطأ  ،فهل
كان املالحظ يف موضع يستطيع ان يشاهد أو
يسمع جديا (مرءوس يدعي رواية املداوالت
الرسية التي جرت يف جملس رؤساء) وهل
حتول انتباهه فيها أو أمهل الن الواقع التي كان
عليه ان يشاهدها مل تكن هتمه  ،وهل افتقر إىل
خربه خاصة أو أدراك عام لفهم الوقائع ؟ وهل
خلط بني وقائع متاميزة  ،وخصوصا ينبغي ان
نتساءل متى سجل ما رأى أو سمع؟ وهذه نقطة
احلقائق رعاية اجلمهور .وقد فصلنا يف احلديث عن مجهور الطربي يف
وقته يف بحث نرشته رسالة الثقلني ج 8ص.137
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رئيسية وذلك ان املالحظة الدقيقة الوحيدة هي
تلك التي تسجل بمجرد وقوعها  ،واالنطباع
الذي مل يسجل إال فيام بعد جمرد ذكرى معرض
لالختالط يف الذاكرة بذكريات أخرى  ،و
(املذكرات)التيكتبتبعدالوقائعبعدةسنوات
وأحيانا يف أخريات حياة املؤلف قد أدخلت يف
التاريخ أخطاء ال تعد وال حتىص  ،ولذلك تعترب
املذكرات وثائق من الدرجة الثانية.
ان هاتني السلسلتني من األسئلة عن األمانة
والدقة يف أقوال الوثيقة تفرتضان ان املؤلف
شاهد الواقعة بنفسه ولكن وثائق التاريخ يف
اغلب األحيان ليست من هذا القبيل بل اغلبها
من الدرجة الثانية وهي ال يكفي فيها ان تفحص
الظروف التي عمل فيها مؤلف الوثيقة ألنه ناقل
عن راو آخر وهلذا ينبغي تغيري ميدان النقد إىل
الراوي الثاين حتى نصل إىل الراوي األول  ،وقد
يبقى الراوي األول جمهوال  ،والنقد أيضا بحاجة
ان يعرف هل هذه النقول املتوالية قد حافظت
عىل القول األصيل أو حرفته  ،وهل املنقول الذي
سجلته الوثيقة كان مكتوبا أو شفويا  ،فالكتابة
تقيد املنقول وجتعل نقله أمينا  ،وعىل العكس
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جتد ان القول الشفوي يظل انطباعا خاضعا
للتحريف يف ذاكرة املشاهد نفسه باختالطه
بانطباعاتأخرىوبمرورهشفويابوسطاءيزداد
التحريف  ،فالنقل الشفوي فيه حتريف مستمر ،
وهلذا ال يعتمد يف العلوم إال عىل النقل املكتوب ،
ويف حالة النقل املكتوب نبحث هل ردد املؤلف
مصدره دون تغيري  ،ثم نبحث بوجه عام هل كان
من عادته حتريف مصادره ويف أي اجتاه(((.
أسئلة الفصل األول:

 1.1ما الفرق بني العلوم الوصفية والعلوم
العامة؟
 2.2ما الفرق بني علم التاريخ وغريه من العلوم
الوصفية؟
 3.3توجد أمام املؤرخ مرحلتان من البحث
التارخيي ما مها؟ حتدث عنهام بشكل خمترص.
 4.4بعد احلصول عىل الوثيقة التارخيية يأيت دور
نقدها بنوعني من النقد اذكرمها وحتدث عنهام
باختصار.
5.5يدورالنقداخلارجيللوثيقةالتارخييةحول
حمورين اذكرمها وحتدث عنهام باختصار.
((( النقد التارخيي  /ص .149
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 6.6علل ما ييل:
األقدمية النسبية للنسخ اخلطية ليست هلا نظريا
وواقعيا يف كثري من األحيان أية أمهية.
لو كان لدينا مثال عرشون نسخة خطية من نص
ما :وكانت القراءة (أ) تشهد عليها 18خمطوطة ،
والقراءة (ب) تشهد عليها خمطوطتان  ،فان
تفضيل (أ) عىل هذه األساس معناه ان كل النسخ
هلا نفس القيمة  ،وهذا االفرتاض ينطوي عىل
غلط يف اإلدراك .
انكلالنسخاخلطيةالتيحتتوييفنفساملواضع
عىل نفس األغالط هي نسخ منقول بعضها عن
بعض أو نقلت كلها عن نسخة كانت توجد فيها
هذه اإلغالط.
 7.7حتدث بالتفصيل عن نقد مصدر الوثيقة
التارخيية.
 8.8يدور النقد التحلييل للوثيقة التارخيية حول
حمورين اذكرمها وحتدث عنهام باختصار.
 9.9حتدث التفصيل عن النقد السلبي للوثيقة
التارخيية.
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الفصلالثاين:
خصائص املصادر اإلسالمية وأصول
البحثفيها
•هدف البحث يف التاريخ اإلسالمي
•القرآنالكريمكوثيقةتارخيية
•روايات التاريخ واحلديث

•نوعان من كتب التاريخ واحلديث
•كتباحلديثوالتاريخ
MRT MagicPack
www.Win2Farsi.com

•مصادر التاريخ اإلسالمي يف الفرتات الثالث
•طبيعة جهد الباحث يف النص القرآين
•طبيعة جهد الباحث يف الرواية
•املراحل التي مرت هبا الرواية

•خطوات العمل التوثيقي يف املصادر اإلسالمية
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هدف البحث يف
التاريخ اإلسالمي

ان هدف الباحث يف حقل التاريخ اإلسالمي
هو معرفة ماذا حدث لإلسالم ولرسوله
وألتباعه من بعده؟ وملاذا جرت الوقائع هبذا
الشكل أو ذاك؟ وبالتفصيل معرفة كيف كانت
حالة العامل واجلزيرة العربية ومكة قبل بعثة
الرسول ؟وكيف كانت حياة الرسول 
قبل البعثة وبعدها؟ وكيف كانت مسرية
اإلسالم يف مكة واملدينة يف عهد الرسول ؟
وكيف كانت مسرية اإلسالم بعده؟ وكيف دون
القرآنالكريموسنةالرسول ؟وملاذاملخيتلف
املسلمون عىل رواية النص القرآين واختلفوا يف
رواية سرية النبي ؟ وأمثال ذلك من تفاصيل
مسرية اإلسالم إىل اليوم .
وطريقنا اليوم إىل ذلك هو (النقول) املدونة.
و(النقول) اإلسالمية املدونة التي تداوهلا
املسلمون جيال بعد جيل عىل قسمني مها القرآن
الكريموكتبالرواية.
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القرآن الكريم
كوثيقة تارخيية

القرآن الكريم هو اقدم وأوثق النقول اإلسالمية
عىل اإلطالق  ،وهو بغض النظر عن صفة كونه
(وحيا إهليا) الصفة التي جتعله الشاهد الثقة
املطلق ال عىل حوادث عرص السرية النبوية
حسب  ،بل عىل مسرية البرشية منذ آدم  ،بل
شاهدا عىل عملية خلق الكون والساموات
واألرض  ،بغض النظر عن هذه الصفة اإلهلية
يتبوأ (النص القرآين) موقع الشاهد الثقة املطلق
عىل عرص الرسالة من ناحية علمية وموضوعية
للحقائقالتاليةعنالقرآن:
 .1يرجع عرص ظهوره كنص ونقل حمفوظ
ومدون إىل عرص الرسالة نفسه ومنذ بدئها.
َّ
 .2كونه يتناول حوادث عرص النبوة اخلامتة منذ
بدئها واىل قبيل وفاة النبي  بشهرين ونصف
تقريبا(((.
 .3ارتباط كثري من آياته وسوره بحوادث سميت
بحوادث النزول  ،أي ان اآلية املعينة أو السورة
((( فقد كانت آية إكامل الدين آخر آية نزلت وكان زمان نزوهلا هو
( )18من شهر ذي احلجة من السنة العارشة وقد بقي النبي 
بعدها إىل آخر صفر أوائل السنة احلادية عرش.
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املعينة كانت تنزل بعد احلدث مبارشة أو مقرتنة
معه  ،وهو ما يسمى يف علوم القرآن بـ (أسباب
النزول) ولو استطعنا ان نرتب اآليات والسور
حسب نزوهلا إلمكننا ان نحصل عىل (تاريخ
قرآين) إمجايل حلوادث عرص النبوة.
 .4اتفاق املسلمني عىل رواية نسخة واحدة
من القرآن  ،أي انه ال توجد لدى املسلمني عىل
الرغم من تعدد الفرق واملذاهب نسخ أخرى
يدعى فيها االختالف ،وما يذكر يف بعض كتب
احلديث((( من حذف أو نسخ تالوة بعض
اآليات مل يعبأ به أحد من املسلمني ومل يظهر أثره
يف النسخ املتداولة للقرآن بني يدي املسلمني
خالل هذه القرون العديدة.
وكذلك ما يتناول يف (علم القراءات القرآنية)
ال يعدو عن كون بعض ما ذكر إنام هو قراءة
((( انظر صحيح البخاري ج 4باب رجم احلباىل من الزنا كتاب
احلدود روايته عن اخلليفة عمر انه قال « ...فكان مما انزل اهلل آية الرجم
فقرأناها ورعيناها  ،فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل واهلل
ما نجد آية الرجم يف كتاب اهلل ..والرجم يف كتاب اهلل حق عىل من زنا
إذا أحصن» .ويف سنن ابن ماجة عن عمر أيضا قال وقد قرأهتا «الشيخ
والشيخة إذا زنيا فارمجومها ألبته» ويف موطأ مالك «الشيخ والشيخة
فارمجومها ألبته» فأنا قد قرأناها .ومواضع أخرى يف كتب أخرى ا نظر
تفصيل ذلك يف (معامل املدرستني للسيد مرتىض العسكري ج/2ص
.31-30
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أخرى للفظة ال تؤثر عىل املعنى متاما كام يف لفظة
(مالك يوم الدين) التي ورد يف بعض الروايات
جواز قراءهتا بـ (ملك يوم الدين) واغلب هذه
القراءات شاذ ال يعبأ به هي مسجلة يف كتب
الرواية وعلوم القرآن(((.
ومع هذه األمهية الفائقة للنص القرآين يف موضع
تدوين تاريخ النبوة اخلامتة  ،مل تكتب سرية شاملة
عىل أساس جتزئة النص القرآين وحتليله.

روايات التاريخ واحلديث

الروايات اإلسالمية هي (مسموعات) أو
(مشاهدات) ينقلها اخللف من املسلمني عن
السلف منهم جيال بعد جيل إىل عرص الواقعة
اإلسالمية يف عهد الرسول أو بعده .وقد استقر
أمر تدوين هذه الروايات اإلسالمية يف القرون
اخلمسة األوىل من اهلجرة  ،ومنذ ذلك الوقت
أخذت أجيال املسلمني تنقل هذه املدونات ،
وقد ختصص بعضها يف السرية والتاريخ
والبعض اآلخر يف احلديث والفقه  ،واآلخر يف
((( وقد بحث علامء اإلسالم مسألة حفظ النص القرآين من
التحريف  ،انظر بحث املرحوم الطباطبائي تفسري امليزان وبحث
املرجع القمي يف كتاب البيان والشيخ معرفت يف كتابه القسم التمهيد
يف علوم القرآن ز
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األدب واللغة  ،إىل غري ذلك من فروع املعرفة
اإلسالمية أو مما يرتبط بواقع املسلمني.
ان ابرز علمني إسالميني يعتمدان عىل الرواية
بشكل أسايس مها علم التاريخ والسرية وعلم
احلديث  ،والروايات فيهام تضمنتا سرية
النبي  وخلفائه اإلثنيعرش .

نوعان من كتب التاريخ واحلديث

وحينامنطالعكتبالتاريخواحلديثاملتيرسةبني
أيدينا اليوم نجدها عىل قسمني(((:
األول :يذكر سند روايته يف كل ما يروى من
خرب وحديث كالطربي يف تارخيه وتفسريه وابن
اخلطيب البغدادي يف تارخيه  ،والبخاري يف
صحيحه وتارخيه والكليني يف جامعة الكايف ،
وإبراهيم بن حممد الثقفي يف كتابه الغارات
وغريهم.
الثاين :ال يذكر سند روايته فيام يرويه من أخبار
وأحاديث وقد يذكر الراوي أو الكتاب الذي
اخذ عنه  ،وقد ال يعني بذكر ذلك أصال  ،وممن
سلك هذا املسلك اليعقويب واملسعودي وابن
األثري وغريهم.
(((انظرمخسونومائةصحابةج2ص29التاريخالعريبواملؤرخون
شاكر مصطفى ج1ص .378
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وتنعدم القيمة العلمية لكتب التاريخ واحلديث
خصوصا الكتب املتأخرة التي اعتمد مؤلفوها
منهج حذف السند هنائيا يف قبال الكتب املتقدمة
عليها زمانا التي اعتمد مؤلفوها منهج ذكر
السند  ،ولكنها تكتسب أحيانا بعض القيمة
عندما يقرتب املؤلف من عرص الواقعة أو حني
تفتقدالكتباألخرىالتييذكرمؤلفهاسندهإىل
الواقعة أو عندما يكون للمؤلف اعتبار خاص يف
كتابه ذاك  ،كام هو احلال يف تاريخ اليعقويب  ،فعىل
الرغم من ان تارخيه قام عىل أساس هنج حذف
السند إىل الواقعة التي يروهيا خاصة فيام يرجع إىل
عهد اجلاهلية وسرية الرسول  وما جرى بعده
إال ان لرواياته قيمة خاصة يف قبال تاريخ الطربي
الذي التزم طريقة ذكر السند وذلك ألنه ينبه إىل
معلوماتأغفلهاالطربي.

مصادر التاريخ اإلسالمي يف
الفرتات الثالث

يمكننا تقسيم فرتات التاريخ اإلسالمي إىل
ثالث عصور هي عرص الرسالة وعرص األئمة
اإلثني عرش  وعرص الغيبة الكربى ويف ضوء
ذلك فان مصادر التاريخ اإلسالمي ليست ذات
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طبيعة واحدة  ،ويمكننا حتديد مصادر كل فرتة
كام ييل:
أوال عرص الرسالة :ومصادرنا أو وثائقنا عنه
هي :القرآن الكريم  ،وكتب أسباب النزول
وتاريخ تدوين القرآن  ،وكتب احلديث النبوي
الرشيف سواء املروي عن الصحابة أو عن آهل
البيت .وكتبالتاريخوالطبقات.
ثانياعرصخلفاءالنبياإلثنيعرش:ومصادرناأو
وثائقنا عنه هي :كتب احلديث  ،وكتب التاريخ
وكتب الطبقات والرجال  ،وما تركه رجال هذه
الفرتة من آثار خطية مبارشة.
ثالثا عرص الغيبة :ومصادرنا عنه كتب احلديث
وكتب التاريخ وكتب الرجال  ،وما تركه رجال
هذا العرص من آثار خطية مبارشة.
واىل جنب هذه الوثائق واملصادر األساسية
هناك وثائق ومصادر مساعدة وأحيانا ترتقي يف
قيمتها إىل مستوى الوثيقة األساسية  ،وهي كتب
البلدان واللغة والعلوم األخرى املدونة يف الفرتة
التي نؤرخ هلا.
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طبيعة جهد الباحث
يف النص القرآين

ان جهد الباحث يف (النص القرآين) ينصب عىل
النص نفسه بحكم عدم وجود مشكلة ذات بال
يف السند حيث ان األمة جممعة عىل رواية النص
القرآين وعدم االختالف فيه جيال بعد جيل إىل
عرص نزول القرآن.

طبيعة جهد الباحث يف الرواية

أما جهد الباحث يف (الرواية) الواردة يف كتب
احلديث أو التاريخ فينصب أوال عىل (السند)
وثانيا(املتن).

املراحل التي مرت هبا الرواية

عند مالحظتنا للرواية املسندة يف اجلوامع
واملصنفات األولية املعتربة يف احلديث والتاريخ
يمكننا ان نميز بني ثالث مراحل مرت هبا الرواية
نذكرها بإجياز كام ييل:
املرحلة األوىل:

مرحلة وجود الرواية يف املوسوعات واجلوامع
األولية كروايات السرية النبوية أو الفتوحات
اإلسالمية زمن اخلليفة أيب بكر وعمر  ،أو حرب
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اجلمل أو صفني  ،أو روايات مقتل احلسني 

املوجودة تاريخ الطربي أو هنج البالغة رشح بن
أيب احلديد.
وكذلك من قبيل روايات اإلمام الصادق  يف
األحكام الرشعية املختلفة املوجودة يف كتاب
الكايف.

املرحلةالثانية:

مرحلة وجود الرواية يف الكتب التي اخذ منها
أصحاب اجلوامع واملوسوعات األولية،
وهذا النوع من الكتب له تسمية خاصة لدى
علامء مدرسة اهل البيت  ، حيث يسموهنا
بـ(األصول) وأرادوا باألصل :الكتاب الذي
مجعفيهمؤلفهالرواياتالتيأخذهاعناملعصوم
مبارشة أو عن راو أخذها عن املعصوم ومل يدوهنا
يف كتاب  ،أي اهنم أرادوا باألصل الكتاب الذي
مل ينقل مؤلفه من كتاب آخر قبله .
وقد اشتهر عندهم ما يسمى بـ(األصول
األربعامئة) أرادوا هبا األصول املؤلفة يف عرص
اإلمام الصادق  من قبل تالميذه يف الفقه
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خاصة  ،أو يف الفقه وغريه(((.
ونحننستعمللفظةاألصلهنايفقبالاجلامع ،
ونريد باألصل الكتاب الذي صنفه مؤلفه ال
عن كتاب كان قبله ومن أمثال هذه األصول:
كتاب (الفتوح الكبري والردة) و(اجلمل ومسري
عيل  وعائشة) لسيف بن عمر (تـ بعد سنة
 170هـ) وقد اعتمدمها الطربي متاما وفرقهام
عىل أبواب تارخيه مأل هبا حوادث الفرتة التي
تناوهلا الكتابان  ،ومنها أيضا مقتل احلسني 
أليب خمنف (تـ  157هـ) وقد اعتمد عليه الطربي
يف باب مقتل احلسني أورد كل أو اغلب رواياته
بأسانيدها .ومنها أيضا كتاب وقعة صفني لنرص
بن مزاحم املنقري (تـ 212هـ) وكتاب الغارات
ملحمد بن إبراهيم الثقفي (تـ  283هجـ) وقد
اعتمد ابن أيب احلديد (تـ  )656عىل كتاب وقعة
صفني ففرقه مجيعا عىل أبواب كتابه رشح هنج
البالغة(((  ،كام نقل اكثر كتاب الغارات يف رشح
((( للتوسعة حول مصطلح (األصل) انظر األصول األربعامئة
للسيد حممد حسني اجلاليل  ،وعبد اهلل بن سبأ ج 2ص  138والذريعة
إىل تصانيف الشيعة لفظة اصل.
((( قال عبد السالم هارون :أمكنني ان اعثر عىل مجيع نصوص كتاب
وقعة صفني يف رشح ابن أيب احلديد ومل خيطئني من ذلك إال نحو نيف
وعرشين صفحة (وقعة صفني حتقيق عبد السالم هارون ص .)15
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النهجأيضا(((.

املرحلةالثالثة:

مرحلة وجود الرواية عند الراوي أو الرواة
األوائل الذين مل خيلفوا مدونات تتناقل من
بعدهم عنهم  ،وإنام رووا روايات شفاها  ،سواء
كانت لدهيم مدونات ومذكرات خاصة هبم أو مل
تكنكامهوشأناألكثربسببمنعاخللفاءالثالثة
وخلفاء بني أمية إىل عهد عمر بن عبد العزيز.

خطوات العمل التوثيقي يف
املصادر اإلسالمية

بعد ان ميزنا بني ثالث مراحل مرت هبا الرواية
اإلسالمية  ،نسأل أنفسنا السؤال التايل :من أين
نبدأ العمل التوثيقي يف بحث التاريخ اإلسالمي
هل نبدأ باجلوامع األولية  ،أو باألصول التي
أخذت عنها تلك اجلوامع؟ أو بالرواة األوائل
الذي روى هلم أصحاب تلك األصول؟
ويتحدد اجلواب بامليسور بني أيدينا من الوثائق
وهو اجلوامع األولية  ،وهي اليوم طريقنا إىل
تلك األصول املفقودة ويف ضوء ذلك تكون
((( انظر كتاب الغارات ج 1املقدمة حتقيق مري جالل ارموي ص )4
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اخلطوات كام ييل:

اخلطوة األوىل:

حتصيل نسخة صحيحة من اجلامع األويل أما
بالعثور عىل نسخة املؤلف أو األقرب فاألقرب
إىلنسخته.
اخلطوةالثانية:

حتليل اجلامع األويل إىل األصول التي اخذ منها ،
فقد نستطيع ان نحصل عىل بعض هذه األصول
كاملة من اجلامع نفسه كام صنع بعض املحققني
كون نسخة
مع كتاب نرص بن مزاحم  ،حني َّ
ثالثة انتزعها من رشح ابن أيب احلديد وجعلها إىل
جنب نسختني خمطوطتني أخريني  ،وكام صنع
حمقق آخر مع كتاب مقتل احلسني أليب خمنف
حيث انتزعه من كتاب تاريخ الطربي.
وإذا استطعنا ان نحصل عىل نسخة األصل نعول
عليها يف البحث خصوصا إذا كانت منقولة
بطريق آخر غري اجلامع موضع البحث واكثر
وثاقةمنه.
اخلطوةالثالثة:

توثيق مؤلف األصل و الرواة األوائل الذين
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اخذ عنهم  ،إذ قد يكون صاحب األصل هذا أو
رواته الذين اعتمدهم ممن حيرتف (الوضع) أو
(الكذب) يف األخبار لصالح السلطة أو بدافع
اهلوى والعصبية أو بدافع اجلهل.

اخلطوةالرابعة:

وتكون اخلطوة هي مقارنة متن الرواية الواردة
يف الطرق املعتربة والنسخ املختلفة  ،لتشخيص
املتناملعترب.
وعىل أساس نتائج البحث يف اخلطوة الثالثة
تتحدد قيمة األصل ومن ثم قيمة اجلامع الذي
اخذ منه.
وعىل أساس اخلطوة الرابعة حتدد قيمة املتن ومنه
تؤخذ املعلومات إلعادة بناء الواقعة التارخيية
بعدسالمتها من املعارضة.

أسئلةالفصلالثاين:

 1.1ما هو هدف البحث يف التاريخ اإلسالمي؟
 2.2حتدث عن القرآن الكريم كوثيقة تارخيية؟
 3.3كتب التاريخ واحلديث قسامن بلحاظ
السند اذكرمها وحتدث عنهام باختصار.
 4.4حتدث باختصار عن املراحل التارخيية التي
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مرت هبا الرواية اإلسالمية ،اذكرها وحتدث
عنهاباختصار.
 5.5ما هي خطوات العمل التوثيقي يف املصادر
اإلسالمية؟
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الفصلالثالث:
مسوغات إعادة نقد املصادر
اإلسالمية

•تناقض املعلومات يف املصادر اإلسالمية
•الرواةالكذابون

•جدة النتائج يف التحقيق املعارص
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مسوغات إعادة نقد
مصادر التاريخ اإلسالمي
قد يقول قائل :هل توجد رضورة تستدعي
نقد الوثائق واملصادر التارخيية اإلسالمية أو
إعادة توثيقها بالطريقة التي حتدثنا عنها آنفا؟
إال يكفي ما قام به العلامء املسلمون األوائل يف
احلديث والتاريخ الذين تصدوا لنقد رجاله
ومتييز صحيحه من ضعيفة؟ وهل نتوقع ان
نأت بأمر جديد غفل عنه أولئك األفذاذ وقد
كانوا اقرب منا عهدا بالرجال والرواية مع وفرة
الوثائق واملصادر ونحن ابعد عهدا عن احلوادث
ورجال الرواية مع ابتالء الوثائق واملصادر
بالضياع والدمار بسبب النكبات والكوارث
عىل يد التتار وأمثاهلم؟
ويف صدد اإلجابة عىل هذه األسئلة توجد
بني أيدينا ثالثة عوامل كل واحد منها يفرض
بشكل مستقل ان يكون اجلواب باإلجياب وهذه
العواملهي:
أوال :عامل (تناقض املعلومات) عن الواقعة
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الواحدة سواء يف دائرة ما ورد يف اجلوامع
واألصول أو بينها وما ورد يف القرآن الكريم.
ثانيا :عامل (الكذب) عند الرواة  ،سواء يف طبقة
الصحابة حيث اخربنا القرآن الكريم بوجود
املنافقني  ،أو يف طبقة التابعني ومن بعدهم ،
حيث امجع املعنيون بالرواية ورجاهلا عىل وجود
الكذابني والوضاعني  ،الذين اختلقوا كثريا أو
حرفوا بالزيادة والنقيصة يف املتن أو السند أو
بكليهام.
ثالثا :عامل (النتائج) التي أسفر عنها التحقيق
املعارص  ،وقبلت مقولة «وهل أبقى األوائل
لألواخر شيئا» إىل مقولة «وكم ترك األوائل
لألواخر من أشياء» من قبيل النتائج التي أسفر
عنها التحقيق العلمي الذي قام به السيد مرتىض
العسكري يف مصادر التاريخ واحلديث حيث
كشف عن مخسني ومائة صحايب خمتلق ورواة
خمتلقني وحوادث مدونة يف التاريخ مل تقع
أصال  ،ومدن مل تبن وشعراء مل خيلقوا ،وحسب
الناس كل ذلك من احلقائق طيلة اثني عرش قرنا
وحتقيقات أخرى تقرب مائة يف قليل أو كثري
وفيام ييل تفصيل اكثر عن هذه العوامل:
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 .1تناقض املعلومات يف املصادر
اإلسالمية

ذكرنا سابقا ان وثائق التاريخ اإلسالمي عىل
قسمني مها القرآن الكريم وكتب الرواية.
ويتميز النص القرآين بكونه رواية واحدة عىل
الرغم ن اختالف وتعدد طرق نقله  ،وبكونه
خاليا من التناقض فال توجد مشكله من هذه
الناحية يف القرآن الكريم .نعم أثريت مشكلة
حتريف النص بالزيادة والنقيصة أو تغيري بعض
الكلامت ولكنها مدفوعة من قبل املسلمني عامة
وبالبحث العلمي نفسه يف تاريخ تدوين القرآن
وطريقة نقله من جيل إىل جيل.
أما كتب الرواية ..فهي عىل قسمني بلحاظ
موضوعالرواية.
األول :كتب رواية السنة النبوية.
الثاين :كتب رواية نشاطات املسلمني يف عرص
املعصوم أو بعده  ،و ما يرتبط بأعدائهم أو األمم
األخرى املعارصة هلم.
أما كتب رواية السنة النبوية  ،فالبد التمييز بني
موقفنيإزاءمها:
األول :موقف من السنة النبوية نفسها ويقتيض
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املوقف اإلسالمي ان تكون كالقرآن الكريم
ألهنا صادرة عن معصوم.
الثاين :موقف من كتب رواية السنة  ،ويقتيض
هذا املوقف التأكد من صدق الرواة و أمانة
املؤلف  ،وان ال تكون الرواية معارضة للقرآن ،
ومن هنا عندما نجد يف كتب رواية السنة روايات
تعارض القرآن أو تعارض روايات آخر  ،علينا
ان ال ننسب التناقض إىل السنة النبوية نفسها بل
إىل الرواة الذين نقلوا السنة ألهنم غري معصومني
يف النقل وغريه.
وقد جرت حماوالت من قبل بعض فئات
املسلمني العتبار بعض كتب رواية السنة النبوية
فوق البحث يف ما أوردته من روايات وأسانيد
اعتامدا عىل الثقة العالية التي منحوها للمؤلف
أمثال جامع البخاري الذي اعتربوه «اصح
الكتب بعد كتاب اهلل»((( ويليه جامع مسلم ،
وقد اشتهرا بالصحيحني  ،ويليهام السنن
األربعة وهي سنن أيب داود وسنن النسائي
وسنن الرتمذي وسنن ابن ماجة وقد عرفت هذه
الكتبالستةبـ(الصحاحالستة).
((( انظر اإلمام البخاري تأليف تقي الدين الندوي ص 93-92
بحوث يف تاريخ السنة اكرم العمري ص .238
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وقد نجحت هذه املحاوالت عىل صعيد
الصحاح الستة وباخلصوص صحيح البخاري
وصحيح مسلم  ،قال النووي ومها (أي
الصحيحان) اصح الكتب بعد القرآن الكريم ،
والبخاري أصحهام  ،وقيل :مسلم اصح
والصواب األول  ،وعليه اجلمهور(((.
وجرت مثل هذه املحاوالت بخصوص الكتب
األربعة وهي كتاب الكايف ومن ال حيرضه الفقيه
والتهذيب واإلستبصار غري أهنا مل تنجح واستمر
البحث يف سند الروايات مفتوحا إىل اليوم(((.
أما بخوص كتب روايات نشاطات املسلمني
وهي كتب التاريخ والطبقات  ،فاألمر فيها
أهون من كتب احلديث إذ مل جيمع الكل عىل
عدم رضورة البحث فيها  ،نعم قد تكون حصة
البعض من االعتامد والشهرة اكثر من غريه كام
حصل لتاريخ الطربي  ،وسرية ابن هاشم.
وهكذا تكون إحدى املربرات لنقد مصادر كتب
احلديث  ،حتى تلك التي اشتهرت بالصحاح
هي وجود التعارض والتناقض بني بعض
روايات هذه الكتب مع القرآن الكريم  ،أو
((( اإلمام البخاري تأليف تقي الدين النووي ص .93
((( انظر معجم الرجال احلديث للسيد اخلوئي رمحه اهلل اجلزء األول.
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التعارض فيام بني الروايات نفسها  ،وكذلك
األمر يف كتب التاريخ  ،ومن الطبيعي عدم كفاية
شاهد واحد عىل التعارض للحكم برضورة
النقد يف كل املصادر  ،بل البد منه عند اتساع
املعارضةوشموهلا.
ونورد فيام ييل عددا من شواهد التعارض بني
روايات جامع البخاري ومسلم مع القرآن
الكريم يف مواضيع متعددة وعددا أخر من
شواهد التعارض بني روايات احلديث والتاريخ
فيام بينها ويف موضوع السرية النبوية.
التعارض بني القرآن وروايات احلديث:

يف صحيح البخاري عن أيب هريرة قال  ،قال
أناس يا رسول اهلل هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال
هل تضارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب ،
قالوا ال يا رسول اهلل  ،قال فإنكم ترونه يم القيامة
كذلك  ،جيمع اهلل الناس فيقول منكان يعبدشيئا
فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان
يعبد القمر  ،ويتبع من كان يعبد الطواغيت ،
وتبقى هذه اآلمة فيها منافقوها فيأتيهم اهلل يف غري
الصورةالتييعرفونفيقولأناربكمفيقولنعوذ
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باهلل منك((( هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا  ،فإذا أتانا
ربنا عرفناه  ،فيأتيهم اهلل يف الصورة التي يعرفون
فيقولأناربكمفيقولأنتربنافيتبعونهويرضب
جرسجهنم(((..
وفيه أيضا ..فيأتيهم اجلبار ..فيقول هل بينكم
وبينه أية تعرفونه فيقولون الساق  ،فيكشف عن
ساقه.(((...
وفيه أيضا ..فأما النار فال متتلئ حتى يضع رجله
فتقول قط قط قط فهناك متتلئ ويزوي بعضها إىل
بعض(((.
وهذايتعارضمعقولهتعاىل﴿التُ ْدر ُك ُهاألَب ْ َص ُ
ار َو ُهوَ
ِ
ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ
َ
ُ
يدرِك األبصار و هو الل ِطيف اخلبِري﴾ األنعام.103/
ويف صحيح البخاري قال عمر لوال ان يقول
الناس زاد عمر يف كتاب اهلل لكتبت آية الرجم
بيدي(((  ،وفيه أيضا قال عمر لقد خشيت ان
((( يف صحيح مسلم يقولون :نعوذ باهلل منك ال نرشك باهلل شيئا ،
حتى ان بعضهم ليكاد ينقلب.
((( صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول اهلل تعاىل (وجود
يومئذ نارضة إىل رهبا ناظرة وكتاب األذان باب فضل السجود ،
وكتاب الدعوات باب انرساط.
((( صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول اهلل تعاىل ﴿ ُُجوهٌ
ٌ
يَ ْو َمئذ َ ٌ
ّ
ناضة  22إِىل َربِها ناظ َِرة  ، ﴾23كتاب تفسري القرآن باب ،
ٍِ ِ
ن والقلم  ،ويف صحيح مسلم كتاب اإليامن باب  ، 81حديث .302
((( صحيح البخاري كتاب تفسري القرآن سورة (ق).
((( صحيح البخاري كتاب األحكام باب الشهادة تكن عند احلاكم.
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يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ال نجد
الرجم يف كتاب اهلل فيضلوا برتك فريضة أنزهلا
اهلل  ،إال وان الرجم حق عىل من زنى وقد أحصن
إذا قامت البينة (((.
وفيه أيضا :قال عمر :فكان فيام انزل آية الرجم
فقرأناهاوعقلناهاووعيناها(((.
وفيه أيضا عن انس بن مالك قال :انزل يف الذين
قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد «بلغوا
قومنا أما قد لقينا ربنا فريض عنا ورضينا عنه»(((.
ويف صحيح مسلم عن عائشة قالت :كان فيام
انزل من القرآن عرش وضعات معلومات حير
من  ،ثم نسخن بخمس معلومات فتويف رسول
اهلل  وهن مما يقرأ من القرآن(((.
َّ َ ْ َ َ ْ ّ ْ
وهذا يتعارض مع قوله تعاىل ﴿إِنا نح ُن ن ّزل َنا الذِك َر
َّ َ ُ َ ُ َ
ون ﴾ احلجر.9/
ِإَونا له لحاف ِظ

((( صحيح البخاري كتاب املحاربني من أهل الكفر باب االعرتاف
بالزنا.
((( البخاري كتاب االعتصام بالكتاب والسنة.
((( البخاري كتاب اجلهاد والسري باب فضل قوله تعاىل «وال حتسبن
الذين قتلوا يف سبيل اهلل أمواتا بل إحياء» وباب نكب من سبيل اهلل
وكتاب املغازي باب غزوة الرجيع.
((( صحيح مسلم كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات.
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التعارض بني روايات احلديث نفسها:

يف صحيح البخاري عن أيب هريرة انه سمع
النبي  يقول :اللهم فأيام مؤمن سببته فاجعل
ذلك له قربة إليك يوم القيامة(((.
ويف صحيح مسلم عن عائشة قالت :دخل عىل
رسول اهلل  رجالن فكلامه  ،فأغضباه فلعنهام
فسبهام  ،فلام خرجنا قلت يا رسول اهلل من
أصاب من اخلري شيئا ما أصاب هذان  ،قال وما
ذلك  ،قلت لعنتها وسببتهام قال أو ما علمت ما
شارطت عليه ريب؟ قلت اللهم إنام أنا برش فأي
املسلمني لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا .
وفيه أيضا قالت فسبهام ولعنهام وأخرجهام ،
وفيه عن أيب هريرة :ان النبي  قال :اللهم فأي
املؤمنني آذيته شتمته لعنته  ،جلدته  ،فاجعله له
زكاة وأجرا وفيه أيضا انه قال :اللهم إنام حممد
برش يغضب كام يغضب البرش فأيام مؤمن آذيته أو
سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه هبا
إليكيومالقيامة(((.
وعن عائشة أهنا قالت ان أمداد العرب كثروا عىل
((( البخاري كتاب الدعوات باب قول النبي من آذيته.
((( صحيح مسلم كتاب الرب والصلة باب من لعنه النبي وليس هو
أهال لذلك.
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رسول اهلل  حتى غموه وقام إليه املهاجرون
يفرجون عنه  ،حتى قام عىل عتبة عائشة فرهقوه
فاسلم رداء يف أيدهيم ووثب عىل العتبة فدخل
وقال اللهم العنهم فقالت عائشة يا رسول
اهلل هلك القوم فقال واهلل يا بنت أيب بكر لقد
اشرتطت عىل ريب عز وجل رشطا ال خلف
له فقلت إنام أنا برش أضيق كام يضيق به البرش
فأي املؤمنني بدرت إليه مني بادرة فاجعلها له
كفارة(((.
َّ َ َ
ُ ُ
وهذا يتعارض مع قوله تعاىل ﴿ِإَونك ل َعلى خل ٍق
َع ِظ ٍيم ﴾.
ويتعارض أيضا مع أحاديث آخر تثبت للنبي 
خلقا آخر ففي صحيح البخاري عن انس انه
قال :مل يكن رسول اهلل  فاحشا وال لعانا وال
سبابا(((.
وعن عائشة قالت :ما لعن رسول اهلل  من لعنة
تذكر(((.
وعنأيبهريرةانالنبي قال:الينبغيلصد ِّيق
((( مسند امحد بن حنبل ج 6ص .107
((( البخاري كتاب األدب باب ما ينهى عن األسباب وكتاب بدء
اخللق باب صعد النبي > 
((( مسند امحد ج.130/6
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ان يكون لعانا(((.
وعن أيب الدرداء ان النبي  قال :ال يكون
اللعانون شفعاء وال شهداء يوم القيامة(((.
وعن أيب عمر ان النبي  قال :ال ينبغي للمؤمن
ان يكون لعانا(((.
ويف البخاري عن عائشة قالت :لددنا رسول
اهلل يف مرضه و جعل يشري إلينا ال تلدوين  ،قلنا
كراهية املريض بالدواء  ،فلام أفاق قال أمل أهنكام
ان تلدوين؟ قلنا كراهية املريض للدواء  ،فقال
رسول اهلل  :ال يبقى منكم أحدا إال ُل ّد وأنا
انظر إال العباس فانه مل يشهدكم(((.
ويتعارض ذلك ما روته عائشة قالت :واهلل ما
انتقم رسول اهلل لنفسه يف يشء قط إال ان تنتهك
حرمة اهلل فينتقم هبا هلل(((.
ويف صحيح مسلم عن عائشة قالت(كان رسول
((( بصحيح مسلم يف كتاب الرب و الصلة باب النهي عن لعب
الدواب.
((( صحيح مسلم كتاب الرب والصلة باب النهي عن لعب الدواب.
((( كنز العامل ج 350 /3ح .305/1
((( البخاري كتاب الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب.
كتاب الطب باب اللدود  ،كتاب املغازي باب مرض النبي.
((( البخاري كتاب األدب قول النبي يرسوا وال تعرسوا .كتاب
احلدود باب إقامة احلدود باب املحاربني باب التعزير  ،كتاب بدء
اخللق باب صفة النبي.
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اهلل  مضطجعا يف بيتي كاشفا عن فخذيه أو
ساقيه  ،فاستأذن أبو بكر فإذن له وهو عىل تلك
احلال فتحدث ثم استأذن عمر فإذن له وهو
كذلك فتحدث ثم استأذن عثامن فجلس رسول
اهلل  وسوى ثيابه  ،فلام خرج قالت عائشة:
دخل أبو بكر فلم هتتش له  ،ومل تباله  ،ثم دخل
عمر فلم هتتش له ومل تباله  ،ثم دخل عثامن
فجلست وسويت ثيابك فقال :إال استحي من
رجلتستحي منه املالئكة(((.
وفيهأيضاعنعائشةقالت:انأبابكراستأذنعىل
رسول اهلل  وهو مضطجع عىل فراشه البس
مرط عائشة فإذن أليب بكر وهو كذلك فقىض إليه
حاجته ثم انرصف  ،ثم استأذن عمر فأذن له وهو
عىل تلك احلال فقىض إليه حاجته .ثم انرصف ،
ثم استأذن عثامن فقال النبي  لعائشة امجعي
عليك ثيابك فقىض إليه حاجته ثم انرصف ،
فقالت عائشة يا رسول اهلل مايل مل أرك فزعت أليب
بكر وعمر كام فرعت لعثامن؟ قال رسول اهلل 
ان عثامن رجل حيي وإين خشيت ان أذنت له عىل
تلك احلال ان ال يبلغ إيل يف حاجته(((.
((( صحيح مسلم كتاب الفضائل فضائل عثامن ج 4ص .1866
((( املصدر السابق.
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ويعارض ذلك ما رواه البخاري عن أيب سعيد
اخلدريقال:كانالنبي  اشدحياءمنالعذراء
يف خدرها(((.
التعارض بني روايات احلديث والتاريخ:

وفيام ييل عرشة نامذج من الروايات املتعارضة
املرتبطةبالسريةالنبوية.
 .1روى ابن هشام يف السرية النبوية والطربي يف
تارخيه انه حني قدم إبرهة وجيشه هلدم الكعبة أمر
عبد املطلب قريشا باخلروج من مكة والتحرز يف
شعف((( اجلبال والشعاب((( ختوفا عليهم من
معرة((( اجليش .وانه قال لرسول ابرهة :واهلل
ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة ...هذا بيت
اهلل ..فوا هلل ما عندنا دفع عنه.
ويعارضها رواية اليعقويب يف تارخيه حيث قال:
ملا قدم ابرهة ملك احلبشة صاحب الفيل مكة
ليهدم الكعبة هتاربت قريش يف رؤوس اجلبال ،
فقال عبد املطلب :لو اجتمعنا فدفعنا هذا اجليش
((( البخاري كتاب بدء اخللق باب صفة النبي0ص) كتاب األدب
باب من مل يواجه الناس بالعقاب.
((( شعف اجلبال رؤوسها.
((( الشعاب :املواضع اخلفية بني اجلبال.
((( معرة اجليش :شدته.
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عن بيت اهلل ؟ فقالت قريش :الطاقة لنا به  ،فأقام
عبد املطلب يف احلرم وقال ال ابرح من حرم اهلل ،
وال أعوذ بغري اهلل(((.
 .2ما روته كتب السرية والتاريخ وبعض كتب
احلديث من ان النبي  كان أجريا خلدجية يتجر
هلا يف ماهلا(((  ،وانه كان يرعى غنام ألهل مكة عىل
قراريط(((.
ويعارض ذلك ما رواه اليعقويب يف تارخيه عن
عامر بن يارس انه قال :وانه ما كان مما يقول الناس
أهنا استأجرته بيشء  ،وال كان إجريا ألحد
قط(((.
 .3ما روته كتب السرية والتاريخ وبعض كتب
احلديث يف كيفية نزول الوحي ألول مرة عىل
النبي  انه بعد ان أقراه جربئيل اآليات األوىل
من سورة العلق  ،رجع وقال خلدجية« :ان األبعد
ويعني نفسه َل ِ
حتد ُ
ث هبا
شاعر أو جمنون  ،ال ِّ
عني قريش أبدا  ،ال عمدن إىل حالق من اجلبل
فألطرحن نفيس منه فألسرتحين» .ثم خرج
((( تاريخ اليعقويب ج1ص .252
((( السرية النبوية أليب هشام ج 1ص  187تاريخ الطربي ج2ص
.280
((( صحيح البخاري كتاب اإلجارة عن أيب هريرة.
((( تاريخ اليعقويب ج2ص .71
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يريد ذلك  ،حتى إذا كان يف وسط من اجلبل سمع
صوتا من السامء يقول له يا حممد أنت رسول اهلل
وأنا جربئيل  ،ثم رجع إىل خدجية فقال هلا :ان
األبعد لشاعر أو جمنون) ثم حدثها بالذي رأى.
فقالت له ابرش يا ابن عم واثبت ..ثم أجلسته
عىل فخذها حني جاءه جربئيل فألقت مخارها
ورسول اهلل جالس يف حجرها .فقالت له هل
تراه؟ قال ال  ،فقالت :يا ابن العم  ،اثبت وابرش
فواهلل انه مللك وما هو بشيطان(((.
ويعارض ذلك ما ورد عن أمري املؤمنني  انه
قال« :ولقد قرن اهلل به صىل اهلل عليه وآله وسلم
من لدن ان كان فطيام اعظم ملك من مالئكته
يسلك به طريق املكارم وحماسن أخالق العامل
ليلةوهناره ،ولقدكنتاتبعهإتباعالفصيلاثرأمه
يرفع يل كل يوم من أخالقه علام ويأمرين باإلقتداء
به ولقد كان جياور يف كل سنة بحراء فأراه وال
يراه غري ي ..ولقد سمعت رنة الشيطان حني
نزل الوحي عليه  فقلت :يا رسول اهلل ما هذه
الرنة؟ فقال هذا الشيطان آيس من عبادته  ،انك
تسمع ما اسمع وترى ما أرى إال انك لست بنبي
((( تاريخ الطربي ص 303-301سرية ابن هشام ج-153/1
.156البخاريكتابالوحي.
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ولكنك وزير  ،وانك عىل خري»(((.
 .4ما رواه الطربي وبعض كتب احلديث :من ان
أول من اسلم أبو بكر(((.
ويعارض ذلك ما رواه الطربي نفسه وغريه
من املؤرخني واملحدثني  ،من ان أول من اسلم
هو عيل بن أيب طالب عليه السالم((( وان أبا بكر
اسلم بعد إسالم مخسني رجال(((.
 .5ما روته كتب التفسري واحلديث والتاريخ يف
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ِ
((( هنج البالغة  ،اخلطبة القاصعة ،العبارة (وترى ما أرى) سقط
منها (ال) عىل األكثر فتكون العبارة الصحيحة (وال ترى ما أرى).
((( تاريخ الطربي ج 2ص .315-214
((( تاريخ الطربي ج2ص .313-309
((( تاريخ الطربي ج 2ص .216
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َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ٌ
ان َع ِظ ٌ
يم﴾16
يكون لا أن نتكم بِهذا سبحانك هذا بهت

النور 16-11/أهنا نزلت يف تربئة عائشة مما
رميت به يف غزوة بني املصطلق من خزاعة(((.
ويعارض ذلك ما رواه عيل بن إبراهيم القمي من
(((
أهنانزلتيفماريهالقبطية ،ومارمتهابهعائشة
 .6ما روته كتب التاريخ والسرية واحلديث من
ان قريشا بعثوا سهيل بن عمرو إىل رسول اهلل
ليصاحله وان حوار الصلح تم بينه وبني النبي 
مبارشة(((.
ويعارض ذلك ما رواه الطربي يف تارخيه من ان
النبي  بعث عليا  يف صلحه حني بعثت
قريش سهيل بن عمرو ليصالح عنها(((.
 .7ما روته كتب السرية والتاريخ والتفسري من
ان بيعة الشجرة والرضوان املشار إليها يف قوله
َّ
ُ ْ َ ْ َُ ُ َ َ
ك َتْ َ
ض ُ
﴿ل َق ْد َر ِ َ
ت
اهلل َع ِن المؤ ِمن ِني إِذ يبايِعون
تعاىل

َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
ََ
ِينة َعليْ ِه ْم َو أث َاب ُه ْم
الشجرة ِفعل ِم ما ِف قلوب ِ ِهم فأنزل السك

((( صحيح البخاري كتاب التفسري  ،جممع البيان يف تفسري القرآن
للطربيس  ،وكل تفاسري أهل السنة ،تاريخ الطربي ج 2ص -610
 619السرية النبوية البن هشام وغريها.
((( تفسري القمي ج2ص .99
((( السرية النبوية البن هشام  ،تاريخ الطربي  ،طبقات بن سعد ،
صحيحالبخاري ،وغريها.
((( تاريخ الطربي ج2ص .631
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َفتْ ًحا قَ ِر ًيبا﴾ الفتح 18/كانت بسبب ما شاع بني
املسلمني يف احلديبية من ان قريش قتلت عثامن
بن عفان حني أرسله النبي إىل قريش ليبلغها
بخرب جميئه للعمرة ال للقتال.
ويعارض ذلك ما رواه عيل بن إبراهيم القمي
يف تفسريه من ان بيعة الشجرة والرضوان هي
مبايعتهم للرسول بعد رجوعهم من صلح
احلديبية عىل ما اشرتطه اهلل عليهم ان ال ينكروا
عىل رسول اهلل شيئا يفعله وال خيالفوا يف يشء
بأمرهم به(((  ،وذلك ملخالفتهم الرسول  يف
أمرالصلحوشكهموامتناعهممنالنحرواحللق
بعد الصلح وتأجيلهم العمرة إىل العام املقبل(((.
 .8ما روي يف بعض كتب احلديث والطبقات
والسرية من أن الرسول  تويف يف حجر
عائشة  ،وان عائشة قالت :وما مات إال بني
سحريونحري(((.
ويعارض ذلك ما روي عن عيل بن احلسني 
وابن عباس اهنام قاال :قبض رسول اهلل 
((( تفسري القمي ج2ص .315
((( تاريخ الطربي ج2ص 637صحيح البخاري صلح احلديبية.
((( طبقات بن سعد ج2ص .261
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ورأسه يف حجر عيل .(((
 .9ما روي يف بعض كتب احلديث والطبقات
والتاريخ من ان رسول اهلل  تويف ومل يويص إىل
أحد  ،قيل الم املؤمنني عائشة أكان رسول اهلل 
أوىص إىل عيل؟ قالت :لقد كان رأسه يف حجري
فدعا بالطست فبال فيه فلقد انخنث يف حجري
وما شعرت به  ،فمتى أوىص إىل عيل؟(((.
ويعارض ذلك ما روى يف كتب احلديث
والتفسري والتاريخ والطبقات من ان رسول
اهلل قد أوىص إىل عيل  وانه  قد أعلن ذلك
منذ يوم الدار حني أعلن دعوته لقريش وظل
يكرر ذلك خالل رسالته وبمناسبات خمتلفة
كان آخرها وعىل مرأى ومسمع من مائة آلف أو
(((
يزيدون يف غدير خم.
 .10ما رواه الطربي عن سيف بن عمر التميمي
عن رواته انه قال لعمرو بن حريث متى بويع أبو
بكر  ،قال يوم مات رسول اهلل  ، كرهوا ان
يبقوا بعض يوم وليسوا يف مجاعة  ،قال فخالف
((( طبقات بن سعد ج2ص.263
((( طبقات بن سعد ج2ص .261
((( انظر معامل املدرستني ج 1الطبعة الثانية بحث الوصية  ،وكذلك
الغدير ج.173/7
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عليه أحد؟ قال ال  ،إال مرتد أو من كاد يرتد ،
لوال ان اهلل عز وجل ينقذهم من األنصار .قال:
فهل خالف أحد من املهاجرين؟ قال :ال ،تتابع
املهاجرون عىل بيعته من غري ان يدعوهم ،
وروى سيف أيضا قال كان عيل يف بيته إذ أيت فقيل
له قد جلس أبو بكر للبيعة فخرج يف قميص ما
عليه إزار وال رداء عجال كراهية ان يبطيء عنها
حتى بايعه ثم جلس إليه وبعث إىل ثوبه فتجلله
ولزمجملسه(((.
ويعارض ذلك ما روي يف كتب السرية والتاريخ
والصحاحواملسانيدواألدبوالكالموالرتاجم
من ختلف عيل  ومعه العباس بن عبد املطلب
وعتبة بن أيب هلب  ،وسلامن الفاريس وأبو ذر
الغفاري وعامر بن ياسري واملقداد بن األسود
والرباء بن عازب والزبري بن العوام وأيب بن
كعب ومجاعة من بني هاشم ومجع من املهاجرين
واألنصار واهنم حتصنوا يف دار فاطمة  (((وان
عليا  مل يبايع أبا بكر ستة اشهر وال أحد من بني
هاشم حتىتوفيت فاطمة .
((( الطربي ج 3ص  .208صحيح البخاري.
((( انظر تفصيل ذلك يف عبد اهلل بن سبأ ج 1ص .132- 102
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 .2الرواة الكذابون

ينحرص الطريق االعتيادي لنقل املعلومات عن
الوقائع التارخيية بالرواة  ،واكرب آفة تصيب هذا
الطريق هو (الكذب) من قبل هؤالء الرواة
أنفسهم  ،ومن هنا يتعني عىل الباحث ان حيرز
أوال عدم الكذب يف الرواة الناقلني للخرب املعني.
وقد امجع علامء املسلمني عىل وجود الكذابني
والوضاعني بني الرواة ومحلة األخبار يف جيل ما
بعد الصحابة  ،وفرضوا عىل أنفسهم التمييز بني
الرواة.
قال الشيخ أبو جعفر الطويس« :أنا وجدنا
الطائفة ميزت الرجال الناقلة هلذه األخبار ،
فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقت
بني من يعتمد عىل حديثه وروايته  ،وبني من ال
يعتمد عىل خربه  ،ومدحوا املمدوح منهم وذموا
املذموم  ،وقالوا :فالن متهم يف حديثه وفالن
كذاب  ،وفالن خملط  ،وفالن خمالف يف املذهب
واالعتقاد وفالن واقفي وفالن فطحي  ،وغري
ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا يف ذلك
الكتب»(((.
((( عدة األصول ص .366
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وروى يف اختيار رجال الكيش يف ترمجة املغرية
بن سعيد عن هشام بن احلكم انه سمع أبا عبد اهلل
يقول:
كان املغرية بن سعيد يتعمد الكذب عىل أيب
ويأخذ كتب أصحابه وكان أصحابه املسترتون
بأصحاب أيب يأخذون الكتب من أصحاب
أيب فيدخلوهنا إىل املغرية فكان يدس فيها الكفر
والزندقة ويسندها إىل أيب ثم يدفعها إىل أصحابه
فيأمرهم ان يبثوها يف الشيعة.
وفيه أيضا عن يونس قال :أتيت العراق فوجدت
هبا قطعة من أصحاب أيب جعفر  ووجدت
أصحاب أيب عبد اهلل  متوافرين فسمعت
منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد عيل أيب
احلسن الرضا  وقال يل :لعن اهلل أبا اخلطاب ،
وكذلك أصحاب أيب اخلطاب  ،يدسون هذه
األحاديث إىل يومنا هذا يف كتب أصحاب أيب
عبد اهلل(((.
وقال ابن أيب حاتم الرازي (ت 327هـ) «فلام مل
نجد سبيال إىل معرفة يشء من معاين كتاب اهلل
وال من سنن رسول اهلل  إال من جهة النقل
((( اختيار معرفة الرجال .225-224
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والرواية وجب ان نميز بني عدول الناقلة والرواة
وثقاهتم وأهل احلفظ والثبت واإلتقان منهم ،
وبني آهل الغفلة والوهم وسوء احلفظ والكذب
واخرتاع األحاديث الكاذبة»(((.
وذكر ابن حبان أبو حاتم البستي (ت 354
هجرية هـ) فلام مل نجد سبيال إىل معرفة يشء من
معاين كتاب اهلل وال من سنن رسول اهلل  إال
من جهة النقل والرواية وجب ان نميز بني عدول
الناقلة والرواة وثقاهتم وأهل احلفظ والثبت
واإلتقان منهم .وبني آهل الغفلة والوهم وسوء
احلفظ والكذب واخرتاع األحاديث الكاذبة(((.
وذكر ابن حيان أيضا :ان الزنادقة كانوا يدخلون
بأهل العلم ويضعون احلديث عىل العلامء ،
وروى عن ابن أيب هليعة انه قال دخلت عىل شيخ
وهو يبكي فقلت له ما يبكيك؟ قال وضعت
أربعامئة حديث أدخلتها يف برنامج الناس فال
ادري كيف اصنع(((.
((( مقدمة اجلرح والتعديل ص .)5
((( مقدمة اجلرح والتعديل ص .5
((( كتاب املجروحني البن حبان ص  .64-62ويف مخسون ومائة
صحايب خمتلق ج  1ص  43ط  4نقال عن الطربي  376/3ط
أوربا وابن األثري  3/6وابن كثري  113/10وعن الذهبي يف ميزان
االعتدال  ،ولسان امليزان واللفظ للطبي يف حوادث سنة 155هجرية
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وقال ابن حيان أيضا :ا ن من الرواة من امتحن
بابن سوء أو كانوا يضعون له احلديث وكان آمن
الشيخ ناحيتهم .فكانوا يقرؤون عليه ويقولون
له هذا من حديثك فيحدث به(((.
وقال حييى بن سعيد القطان :ما رأيت الصاحلني
يف يشء اكذب منهم يف احلديث(((.
وقد أحىص العالمة االميني رمحة اهلل يف بحثه
(سلسلة الكذابني والوضاعني) سبعامئة ممن
قال عنه علامء احلديث والرجال انه كذاب
أو وضاع((( وفيهم من كان يقوم عامة الليل
بالصالة أو كان معروفا بالزهد والعبادة ومع
ذلك كان يضع احلديث.
فاهليثم الطائي كان يقوم عامة الليل بالصالة وإذا
اصبح جيلس ويكذب.
قال :ان وايل الكوفة حممد بن سليامن  ،كان قد حبس عبد الكريم بن أيب
العوجاء عىل الزندقة فكثر شفعاؤه عند اخلليفة املنصور ومل يتكلم فيه
إال ظنني منهم  ،فكتب إىل حممد بن سلامن بالكف عنه إىل ان يأتيه رأيه ،
وكان ابن أيب العوجاء قد أرسل إىل حممد يسأله ان يؤخره ثالثة أيام
ويعطيه مائة ألف فلام ذكر ذلك ملحمد أمر بقتله  ،فلام أيقن انه مقتول
قال« :أما واهلل لئن قتلتني لقد وضعت أربعة آالف حديث احرم فيه
احلالل وأحل فيه احلرام واهلل لقد فطرتكم يوم صومكم وصومتكم
يف يوم فطركم».
((( كتاب املجروحني ص .77
((( مقدمة صحيح مسلم.
((( انظر الغدير ج 5سلسلة الكذابني والوضاعني.
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وحممد بن إبراهيم الشامي كان من الزهاد وهو
كذاب وضاع.
واحلافظ عبد املغيث احلنبيل كان موصوفا بالزهد
والدين وأتباع السنة واآلثار وهو يؤلف من
املوضوعات كتابا يف فضائل يزيد بن معاوية.
ومعىل بن صبيح من عباد املوصل وكان يضع
ويكذب.
وحممد بن عكاشة كان بكاءا عند القراءة وهو
وضاع أي وضاع.
وامحد الباهيل كان من كبار الزهاد وهو ذلك
الكذاب الوضاع  ،قال ابن اجلوري كان يتزهد
ويبحر شهوات الدنيا فحسن له الشيطان هذا
لفعلالقبيح.
وأبو داود النخعي كان أطول الناس قياما لليل
وأكثرهم صياما النهار وهو وضاع.
وجعفر بن الزبري كان جمتهدا يف العبادة وهو
وضاع(((.
ومجع العالمة االميني (رح) ما ذكر صدفة
يف كتب الرجال من مقلوبات وموضوعات
الكذابني فبلغ ما يقرب من أربعامئة آلف حديث
((( انظر الغدير ج 5سلسلة الكذابني والوضاعني.
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موضوعومقلوب(((.
ويعرب عن كثرة املوضوعات اختيار مؤلفي
الصحاح واملسانيد أخبار تآليفهم من أحاديث
كثرية هائلة  ،فأبو داود أتى يف سننه بأربعة آالف
وثامن ومائة حديثا وقال انتخبته من مخسامئة آلف
حديث(((  ،وحيتوي صحيح البخاري ألفي
حديث وسبعامئة وواحد وستني اختاره من زهاء
ستامئة آلف حديث(((  ،ويف صحيح مسلم أربعة
آالف حديث أصول دون املكررات صنفه من
ثالثامئة آلف حديث((( .وذكر امحد بن حنبل يف
مسنده ثالثني آلف حديث وقد انتخبه من اكثر
من سبعامئة ومخسني آلف حديثا((( (((.
ال توجد مشكلة عىل صعيد الرواة بعد جيل
الصحابة مادام علامء اإلسالم يعتقدون بوجود
الكذابني والوضاعني بينهم ويرون وجوب
كشفهمومعرفتهمالجتنابأحاديثهم.
((( الغدير ج 5ص .290-288
((( عن طبقات احلافظ للذهبي ج 2ص  ، 154تاريخ بغداد ج  9ص
 ، 57املنتظم أليب اجلوزي ج 5ص  .97ونقل.
((( عنارشاد السارى  1ص  ، 28صفوة الصفوة ج 4ص .143
((( عن رشح صحيح مسلم للنووى ج 1ص  ، 32املنتظم البن
اجلوزي ج 5ص  ، 32طبقات احلافظ  151/2ونقل.
((( عن طبقات الذهبي ج 2ص .17
((( الغدير ج 5ص  293-292نقل.
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أما عىل صعيد جيل الصحابة فتوجد مشكلة
أساسية وهي وجود نظريتني خمتلفتني إىل
الصحابة:
النظريةاألوىل:مجيعالصحابةعدول.

يرى أصحاب هذه النظرية وهم مجهور أهل
السنة ان مجيع الصحابة عدول.
قال احلافظ أبو حاتم الرازي (ت  327هجـ)
من رجال اجلرح والتعديل عند آهل السنة ،
(فأما أصحاب رسول اهلل  فهم الذين شهدوا
الوحي والتنزيل  ،وعرفوا التفسري والتأويل ،
وهمالذيناختارهماهللعزوجللصحبهنبيه 
ونرصته  ،وإقامة دينه  ،وإظهار حقه  ،فرضيهم
له صحابة  ،وجعلهم لنا أعالما وقدوة ،
فحفظوا عنه  ما بلغهم عن اهلل عز وجل .وما
سن ورشع  ،وحكم وقىض وندب وأمر وهنى
وحظر وأذب  ،ووعوه واتقنوه ففقهوا يف الدين
وعلموا أمر اهلل وهنيه ومراده بمعاينة رسول
اهلل  ومشاهدهتم منه تفسري الكتاب وتأويله ،
وتلقفهم منه واستنباطهم عنه  ،فرشفهم اهلل عز
وجل بام من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم
موضع القدوة  ،فنفي عنهم الشك والكذب
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والغلط والريبة والفخر واللمز وسامهم عدول
ََ َ
﴿وكذل ِك
األمة فقال عن ذكره يف حمكم كتابه:
َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ً َ َ ً َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َّ
جعلناكم أمة وسطا لِتكونوا شهداء على الن ِاس ﴾ ففرس
النبي  عن ذكره قوله (وسطا) قال( :عدال)
فكانوا عدول األمة  ،وأئمة اهلدى  ،وحجج
الدينونقلةالكتابوالسنة)(((.
وقال ابن عبد الرب (ت  463هجـ) (أثبتت عدالة
مجيعهم)(((.
وقال ابن األثري (ت  360هجـ) « ...ان السنن
التيعليهامدارتفصيلاألحكامومعرفةاحلالل
واحلرام إىل غري ذلك من أمور الدين إنام ثبتت بعد
معرفة رجال أسانيدها ورواهتا  ،وأوهلم واملقدم
عليهم أصحاب رسول اهلل  فإذا جهلهم
اإلنسان كان بغريهم اشد جهال واعظم إنكارا ،
فينبغيانيعرفوابأنساهبموأحواهلم...
والصحابة يشاركون سائر الرواة يف مجيع ذلك
إال يف اجلرح والتعديل فاهنم كلهم عدول ال
يتطرقإليهماحلرج.(((»...
وقال احلافظ ابن حجر «اتفق آهل السنة عىل ان
((( مقدمة احلرج والتعديل ص .7
((( االستيعاب يف امساء األصحاب :املقدمة.
((( أسد الغابة يف معرفة الصحابة املقدمة.
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اجلميع عدول ومل خيالف يف ذلك إال شذوذ من
املبتدعة.(((»...
وروي عن أيب زرعة انه قال« :إذا رأيت الرجل
ينتقص أحدا من أصحاب رسول اهلل  فاعلم
انه زنديق وذلك ان الرسول حق  ،والقرآن
حق  ،وما جاء به حق  ،وإنام أدى ذلك إلينا كله
الصحابة  ،وهؤالء يريدون ان جيرحوا شهودنا
ليبطلوا الكتاب والسنة  ،واحلرج هبم أوىل وهم
زنادقة»(((.
وأصحاب هذه النظرة إىل الصحابة يعمموهنا
عىل من لقي النبي  مؤمنا به وما عىل اإلسالم
سواء طالت جمالسته للنبي أو قرصت ومن روى
عنه أو مل يرو ومن غزا معه أو مل يغزو من رآه رؤية
ولو مل جيالسه(((.
النظريةالثانية:يفالصحابةمؤمنون
ومنافقون

يرىأصحابهذهالنظريةوهمشيعةأهلالبيت
ان الصحابة مشمولون بقانون اجلرح والتعديل
((( اإلصابة يف متييز الصحابة املقدمة :الفصل الثالث.
((( املصدر السابق
((( اإلصابة البن حجر العسقالين  ،الفصل األول يف تعريف
الصحايب.
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كغريهم من الرواة ،ويستدلون عىل ذلك بسورة
براءة التي تسمى بـ (الفاضحة) وآيات آخر
َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ
راب
كثرية  ،منها قوله تعاىل﴿ومِمن حولكم مِن األع ِ

ُ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ ُ ََ
ع انلّ ِفاق ال َت ْعلَ ُم ُه ْم َنْنُ
مناف ِقون ومِن أه ِل المدِينةِ مردوا
ِ
َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َّ ُ َ ُّ َ
َ
ون إىل َ
يم ﴾101
ع
ي ثم يرد
ِ
ذاب ع ِظ ٍ
نعلمهم سنعذِبهم مرت ِ
ٍ

التوبة.101/
وربام ورد يف كتب احلديث مجيعا عن النبي 
ان من الصحابة من يؤمر به إىل النار  ،ففي
رواية البخاري عن ابن عباس عن النبي :
ان أناس ًا من أصحايب يؤخذ هبم ذات الشامل
فأقول أصحايب أصحايب  ،فيقال  :اهنم ال يزالون
مرتدين عىل أعقاهبم منذ فارقتهم(((.
ويف رواية أيب وائل عن عبد اهلل بن عباس
عن النبي  فيقال انك ال تدري ما أحدثوا
بعدك!(((.
ويف رواية سهل بن سعد  ،وأبى سعيد :لريد عيل
أقوام اعرفهم ويعرفوين ثم حيال بيني وبينهم...
((( صحيح البخاري :كتاب بدء اخللق باب قوله تعاىل واختذ اهلل
إبراهيم كتاب تفسري القرآن سورة املائدة.
((( صحيح البخاري  ،كتاب الدعوات  ،باب يف احلوض وقوله
تعاىل ان أعطيناك الكوثر  ،باب كيف احلرش.
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فيقال انك ال تدري ما بدلوا بعدك ؟
ويف رواية :أيب هريرة عن النبي  بينام أنا قائم
إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني
وبينهم فقال هلم :فقلت أين؟ قال إىل النار ،
قلت وما شأهنم؟ قال اهنم ارتدوا عىل أدبارهم
القهقرى ..فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل..
النعم(((.
غي
ويف رواية سهل بن سعد :سحقا سحقا ملن ّ
بعدي(((.
ويف كالم أمري املؤمنني عيل  إشارة واضحة
إىل هذه النظرة إىل الصحابة وان فيهم الصادقني
وفيهمالكاذبني.
قال سليم بن قيس اهلاليل قال :قلت ألمري
املؤمنني  :إين سمعت من سلامن واملقداد
وأبى ذر شيئا من تفسري القرآن وأحاديث عن نبي
اهلل  غري ما يف أيدي الناس  ،ثم سمعت منك
تصديق ما سمعت منهم ورأيت يف أيدي الناس
أشياءكثريةمنتفسريالقرآنومناألحاديثعن
(((

((( صحيح البخاري كتاب الفتن باب ما جاء يف قوله تعاىل :واتقوا
فتنه.
((( صحيح البخاري  ،كتاب الدعوات باب احلوض وقوله تعاىل:
إناأعطيناكالكوثر.
((( صحيح البخاري  ،كتاب الدعوات باب احلوض.ك
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نبي اهلل  انتم ختالفوهنم فيها وتزعمون ان ذلك
كله باطل  ،افرتى الناس يكذبون عىل رسول
اهلل  متعمدين  ،ويفرسون القرآن بآرائهم؟
عيل فقال :قد سألت فافهم اجلواب:
قال :فاقبل َّ
ان يف أيدي الناس حقا وباطال  ،وصدقا وكذبا ،
وناسخا ومنسوخا  ،وعاما وخاصا  ،وحمكام
ومتشاهبا  ،وحفظا وومها  ،وقد كذب عىل
رسول اهلل  عىل عهده حتى قام خطيبا فقال:
أهيا الناس قد كثرت عيل الكذابة  ،فمن كذب
عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  ،ثم كذب
عليه من بعده .
وإنام أتاكم احلديث من أربعة ليس هلم خامس.
رجل منافق يظهر اإليامن  ،متصنع باإلسالم ال
يتأثم وال يتحرج ان يكذب عىل رسول اهلل 
متعمدا  ،فلو علم الناس انه منافق كذاب  ،مل
يقبلوا منه ومل يصدقوه  ،ولكنهم قالوا هذا قد
صحب رسول اهلل  ورآه وسمع منه  ،واخذوا
عنه  ،وهم ال يعرفون حاله  ،وقد اخربه اهلل عن
املنافقني بام اخربه ووصفهم بام وصفهم فقال عز
َََْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ِإَون َي ُقولُوا ت َ ْس َمعْ
جبك أجسامهم
وجلِ﴿ :إَوذا رأيتهم تع ِ
ل َِق ْول ِ ِه ْم﴾ ثم بقوا بعده فتقربوا إىل أئمة الضاللة
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والدعاة إىل النار بالزور والكذب والبهتان
فولوهم األعامل  ،ومحلوهم عىل رقاب الناس ،
وأكلوا هبم الدنيا وإنام الناس مع امللك والدنيا إال
من عصم اهلل  ،فهذا أحد األربعة.
ورجل سمع من رسول اهلل شيئا مل حيمله عىل
وجهه ووهم فيه  ،ومل يتعمد كذبا فهو يف يده ،
يقول به ويعمل به ويرويه فيقول :أنا سمعته
من رسول اهلل  فلو علم املسلمون انه وهم مل
يقبلوه ولو علم هو انه وهم لرفضه.
ورجل ثالث سمع من رسول اهلل  شيئا أمر به
ثم هنى عنه وهو ال يعلم  ،أوسمعه ينهي عن يشء
ثم أمر به وهو ال يعلم  ،فحفظ منسوخة ومل حيفظ
الناسخ  ،ولو علم انه منسوخ لرفضه  ،ولو علم
املسلمون إذ سمعوه منه انه منسوخ لرفضوه.
وآخر رابع مل يكذب عىل رسول اهلل  ، مبغض
للكذب خوفا من اهلل وتعظيام لرسول اهلل  ، مل
ينسه  ،بل حفظ ما سمع عىل وجهه فجاء به كام
سمع مل يزد فيه ومل ينقص منه ،وعلم الناسخ
من املنسوخ  ،فعلم بالناسخ ورفض املنسوخ
فان أمر النبي  مثل القرآن ناسخ ومنسوخ
(وخاص وعام) وحمكم ومتشابه قد كان يكون
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من رسول اهلل  الكالم له وجهان :كالم عام
وكالم خاص مثل القرآن وقال اهلل عز وجل
ُ ُ َّ ُ َ ُ ُ
َ ُ َْ
الر ُسول فخذوهُ َوما نهاك ْم عن ُه
يف كتابه﴿ :ما آتاكم
فَانْ َت ُهوا﴾ فيشتبه عىل من مل يعرف ومل يدر ما عني
اهلل به ورسوله  وليس كل أصحاب رسول
اهلل  كان يسأله عن اليشء فيفهم وكان منهم
من يسأله وال يستفهمه حتى ان كانوا ليحبون ان
جييء األعرايب والطاري فيسأل رسول اهلل 
حتىيسمعوا(((.

 .3جدة النتائح يف التحقيق املعارص

قام علامؤنا (رض)((( ببحوث حتقيقية عديدة
يف جمال الدراسات احلديثية والتارخيية  ،وكل
واحدة منها تصلح الن تكون دافعا ملواصلة
نقد مصادر الدراسات اإلسالمية ومنها مصادر
التاريخ اإلسالمي  ،ونعرض فيام ييل لواحدة من
أهم دراسات التحقيق عىل اإلطالق يف مرحلتنا
املعارصة وهي ما قام به خبري عرصه يف التحقيق
((( الكايف ج ، 63-62 / 1هنج البالغة خ ، 20/االمتناع واملوانسة
ج 197 ، 3تذكرة اخلواص البن اجلوزي ص .142
((( العالمة االميني (رح) يف موسوعته الغدير والعالمة السيد عبد
احلسني رشف الدين (رح) يف كتابه أيب هريرة وغريه والعالمة السيد
مري حامد حسني اهلندي (رح) تـ(1306هجـ) يف موسوعة عبقات
األنوار.
75

التارخيي العالمة السيد مرتىض العسكري من
دراسة ألحاديث سيف بن عمر.

ترمجة سيف بن عمر:

هو سيف بن عمر التميمي األسيدي كام يف
الطربي  1749/1أوربا  ،ولباب األنساب
 ، 49/1واسيد هو عمرو بن متيم ونسبهم يف
مجهرة األنساب  199واالشتقاق البن دريد
.6-2- 201
وما ورد يف فهرست ابن النديم (االسدي) ما هو
إال من غلط النساخ.
وما ورد يف هتذيب التهذيب «الرمجي والسعدي
أو الضبي  ،فإهنا وان تكن من بطون متيم ولكنها
ال جتتمع مع االسيدي يف النسب وقد يكون
أنسابه إليهم باحللف ان صح ما ذكره.
وكان كوفيا عىل ما يف هتذيب التهذيب وخالصة
التهذيب ويف هداية العارفني بغدادي كويف
باألصل».
وكانت وفاته بعد السبعني واملائة كام يف خالصة
التهذيب .ويف التهذيب قرأت بخط الذهبي
مات سيف زمن الرشيد(((.
((( عبد اهلل بن سبأ ج 1ص  61ص .4
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مؤلفاتسيف:

آلف بن عمر كتاب (الفتوح الكبري والردة) و
(اجلملومسريعائشةوعيل)عىلمايفالفهرست
واهلداية وذكر له يف ا للباب والتهذيب وكشف
الظنون كتاب الفتوح وحده((( ويبدو ان سيف
قد وضع تأليفه يف الربع األول من القرن الثاين
اهلجري(((.
طريقة سيف يف التأليف:

سلك سيف بن عمر املسلك السائد يف عرصه
يف التأليف وهو ان يذكر سنده إىل الواقعة التي
يتحدث عنها  ،ومن هنا جاءت الروايات يف
كتابيه مسنده بدءا بشيوخه الذين يزعم انه يروي
عنهم  ،وانتهاء بالصحابة التابعني الذين يزعم
وجودهم أو اشرتاكهم يف الواقعة املزعومة.
أمهية كتايب سيف:

أصبح كتابا سيف األصول واملصادر األساسية
لكل من جاء بعده.
وقد استقى من معني سيف املؤلفون األوائل
أمثال:
((( ابن سبأ ج 1ص .62
((( مخسون ومائة صحايب خمتلق ج 2ص .23
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أ .أيب خمنف لوط بن حييى(ت  157هجـ).
ب .نرص بن مزاحم (ت  208هجـ).
ج .خليفة بن خياط (ت  240هجـ).
د .البالذري (ت ..279
هـ .الطربي (ت  310هجـ)(((.
وقد اخرج الطربي كتايب سيف موزعا عىل
حوادث السنني يف (تارخيه)  ،وابن عساكر
موزعا عىل (ترامجه) دون ما ذكر تأليفيه والذهبي
يف (تارخيه الكبري) مع الترصيح باسم تأليفه يف
املقدمة وكذلك فعل ابن أيب بكر يف (التمهيد).
واستخرج مرتمجو الصحابة أسامء كثرية من
كتابيه وترمجوا لتلك األسامء ضمن تراجم
الصحابة كابن عبد الرب وابن األثري وابن حجر
والذهبيوغريهم.
وآخرمنرصحبوجودكتابسيفهوابنحجر
املتوىف سنة  852هجرية يف كتابه اإلصابة(((.
ميزة روايات سيف يف كتابه:

انأهمميزةلرواياتسيفيفكتابيههي(التفرد)
متنا وسندا  ،فال جيد الباحث يف غري كتايب سيف
((( املصدر السابق ص .23
((( انظر عبد اهلل بن سبأ ج 1ص .62
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أسامء عدد كبري ممن ترمجوا يف عداد الصحابة ،
وعدد آخر ممن ترمجوا يف عداد الرواة  ،وكذلك
ال جيد الباحث عند غري سيف أسامء عدد كبري
من األماكن واحلروب  ،وقتل مئات اآلالف من
أبناء األمم األخرى عىل أيدي املسلمني  ،وهتديم
(((
املدن وغري ذلك.

كلامت علامء الرجال واحلديث يف سيف:

قال حييى بن معني (ت  223هـ) «ضعيف
احلديث فليس خري منه».
وقال النسائي صاحب الصحيح (ت  303هـ):
«ضعيف متزول احلديث ليس بثقة وال مأمون».
وقال أبو داود (ت « :)316ليس بيشء كذاب».
وقال ابن أيب حاتم (ت « :)316ليس بيشء
كذاب».
وقال ابن ا لسكن (ت  353هـ)« :ضعيف».
وقال ابن عدي (ت 365هـ)« :ضعيف  ،بعض
أحاديثهمشهورة وعامتها منكرة مل يتابع عليها».
وقال ابن حبان (ت  354هـ)« :يروي
املوضوعات عن اإلثبات  ،اهتم بالزندقة ،
((( انظر عبد اهلل بن سبأ ج 2ص  .213- 308مخسون ومائة صحايب
خمتلق ج 2ص .35
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وقال :قالوا :كان يضع احلديث».
وقال احلاكم (ت  405هـ)« :مرتوك  ،اهتم
بالزندقة».
وهاه اخلطيب البغدادي ( 406هـ) كام يف ترمجة
ّ
خزيمة غري ذي الشهادتني من اإلصابة.
ونقل ابن عبد الرب (ت  463هـ) عن أيب حيان
انه قال فيه «سيف مرتوك وإنام ذكرنا حديثه
للمعرفة»ومليعقبابنعبدالربعىلهذااحلديث
شيئا.
وقال الفريوز آبادي (ت 817هـ)« :صاحب
تواليف»وذكرهمعغريهوقالعنهم0:ضعفاء).
وقال ابن حجر (ت 852هـ) بعد إيراد حديث
ورد يف سنده اسمه« :فيه ضعفاء أشدهم سيف».
وقال صفي الدين(923هـ) «ضعفوه  ،له يف
الرتمذي فرد حديث»(((.
منهج العالمة العسكري يف كشف خمتلقات
سيف:

كرس العالمة السيد مرتىض العسكري كتاب
عبد اهلل بن سبأ بجزئيه وكتاب مخسون ومائة
صحايب خمتلق بجزئيه لدراسة روايات سيف
((( عبد اهلل بن سبأ ج 1ص .63-62
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بن عمر ومقارنتها بغريها  ،وقد توصل إىل
نتيجة خطرية وهي ان سيف قد اختلق أو حرف
كل ما نقرأ من أمثال عبد اهلل بن سبأ والقعقاع
بن عمرو الذي عد من الصحابة وأمثاله ممن مل
تلدهم أمهاهتم  ،وأمثال قسم كبري من حروب
الردة التي مل تقع أصال  ،وغريها من املختلقات
واملوضوعات.
وكان منهجه حفظه اهلل يف اكتشاف ان عبد اهلل
بن سبأ واألسطورة السبأية من خمتلقات سيف
بن عمر هو ان وجد املؤرخني القدامى أمثال
ابن األثري وابن خلدون وابن كثري  ،والكتاب
املتأخرين أمثال حممد رشيد رضا صاحب جملة
املنار  ،وحسن إبراهيم حسن  ،وامحد أمني ،
والباحثني من املسترشقني أمثال فان فلوتن ،
ونيكلسن  ،فيسينك ومن معه مؤلفي دائرة
املعارف اإلسالمية ووهلا وزن وغريهم  ،قد
اخذوا األسطورة السبئية بعضهم من بعض
وان سند مجيعهم يف ما ينقلون ينتهي إىل املصادر
األربعةاآلتية:
 .1تاريخ الطربي.
 .2تاريخ دمشق البن عساكر.
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 .3التمهيد والبيان البن أيب بكر.
 .4تاريخ اإلسالم للذهبي.
ثم رجع إىل هذه املصادر األربعة فوجدها تروي
األسطورة بإسنادها مسلسلة عن سيف بن
عمر وحده ووجد سيف بن عمر يتفرد برواية
األسطورةالسبئية.
ثم درس العالمة العسكري سيف بن عمر
فوجد ان نشاطه األديب كان يف الربع األول من
القرن الثاين اهلجري.
ودرس عرصه فوجد العصبية القبلية قد عمت
البالد يف عرصه  ،يتبارى شعراء عدنان وقحطان
بنظم القصائد يف مدح أنفسهم وذم القبيلة
األخرى.
ووجد سيف بن عمر  ،عدنانيا يتعصب لقبيلته
خيتلق هلم الفضائل يف أساطريه ويتعصب عىل
القحطانيني فيختلق هلم املثالب فيها ووجد
األسطورة السبئية تنسب الفتن كلها إىل
القحطانيني وتدفع عن العدنانيني ما نسب
إليهم.
ووجد العلامء يصفونه بالكذب ويتهمونه
بالزندقة ويصفون حديثه بالوضع والضعف ،
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وبعد كل ذلك استنتج ان سيف بن عمر هو الذي
اختلقاألسطورةالسبئية.
وكان منهجه حفظه اهلل يف معرفة الصحابة الذين
اختلقهم سيف هو دراسة سند خرب املذكور فيه
اسم الصحايب املشكوك أمره فإذا وجده ينتهي
إىل غري سيف ترك البحث حول الصحايب ومل
يعتربه من خمتلقات سيف أما إذا وجد السند
ينتهي إىل سيف فعند ذاك يقوم ببحث واسع يف
مصادر الدراسات اإلسالمية ليقارن بني ما ورد
يف حديث سيف وغري سيف  ،إذا وجد اسم
الصحايب املشكوك أمره مذكورا يف رواية مروية
عن غري طريق سيف -أيضا -ترك البحث عنه ،
وإذا مل جيد لذلك االسم ذكرا يف غري رواية سيف
حكم بتفرد سيف بذكره واعتربه من خمتلقاته من
الصحابة أو الرواة أو البلدان  ،مثال ذلك:
انه وجد يف روايات سيف أخبارا كثرية عن
أرسة مالك التميمي العمري االسيدي  ،وهم:
الصحابيان القعقاع وأخوه عاصم ابنا عمرو ،
بن مالك والصحابيان األسود بن قطبة بن
مالك وابنه نافع بن األسود  ،وبقية ذوهيم من
أفراد هذه األرسة  ،وشك يف أمرهم فبحث أوال
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عن كل خرب ورد عن كل فرد منهم يف مصادر
الدراسات اإلسالمية ومجعها خربا خربا  ،ثم
ارجع األخبار التي ذكرت بال سند إىل األخبار
ذات السند فوجد ان مجيع أخبار القعقاع ينتهي
سندها إىل ثامنية وستني رواية من روايات سيف
ومجيع أخبار أخيه عاصم إىل نيف وأربعني رواية
له وأخبار األسود بن قطبة وابنه نافع إىل قرابة
عرشين رواية له.
ثم درس اسناد أحاديث سيف عن القعقاع
فوجدها فيها اسم ثالثني راويا مل جيد هلم ذكر
يف غري أحاديث سيف  ،وقد تكرر اسم أحدهم
يف سند ثامنية وثالثني من أحاديثه عن القعقاع ،
واألخرى يف مخسة عرش حديثا عنه والثالث
يف عرشة  ،والرابع يف ثامنية وأربعة منهم يف
حديثني  ،والباقني يف حديث واحد  ،وقد يذكر
يف سند حديث واحد عن القعقاع اسم اكثر من
راو من هؤالء الذين اعتربهم من خمتلقات سيف
من الرواة.
ووجد يف اسناد حديثه عن عاصم اسم اثني
عرش راويا مل جيد هلم ذكرا يف غري حديث سيف ،
يتكرر ذكر أحدهم يف سند ثامنية وعرشين حديثا
84

له  ،وأخر يف ستة عرش  ،وهكذا وقد يرد يف سند
حديث واحد له اسم اكثر من راو واحد من
هؤالءالرواةاملختلقني.
ووجد يف إسناد حديثه عن األسود وابنه تسعة
رواة كذلك.
هذا ما كان يف إسناد أحاديثه عن أفراد هذه
األرسة ووجد سيفا يذكر عنهم أخبارا عىل عهد
الرسول  ويوم السقيفة ويف حروب الردة يف
اجلزيرة العربية والفتوح يف العراق والشام عىل
عهد أيب بكر  ،والفتوح يف الشام والعراق وإيران
عىل عهد عمر وعثامن  ،وأخبارا يف الفتن عىل
عهد عثامن وعيل حتى عرص معاوية.
ذكر عن أفراد هذه األرسة بطوالت يف احلروب
وأراجيز فيها وإمارات عىل واليات وكرامات
وأخبارا أخرى تفرد سيف بذكرها مجيعا.
وثبت لديه تفرد سيف بن عمر بذكر مجيعها بعد
ان ارجع األخبار املروية فيها أسامؤهم بال سند
إىل أحاديث ذات سند ثم وجد تلك األحاديث
رويت كلها عن طريق سيف بن عمر وحده.
ثم رجع إىل كتب السري التي ذكرت تاريخ عرص
الرسول  ، كسرية ابن هشام (ت 213و281
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هـ) وعيون السري البن سيد الناس (ت  734هـ)
ونظائرمها فلم جيد ألفراد هذه األرسة ذكر فيام
أوردوا من أخبار عرص الرسول .
ورجع إىل كتب احلديث التي تورد األحاديث
املروية عن رسول اهلل  بواسطة أصحابه
كمسند الطياليس (ت204هـ) ومسند امحد
(ت  241هـ) ومسند أيب عوانة (ت  316هـ)
وصحيحي البخاري (ت  265هت) ومسلم
(ت 261هـ) وموطأ مالك (ت  179هـ)
وسنن ابن ماجة (ت 273هـ) والسجستاين (ت
275هـ) والرتمذي (ت 279هـ) وكثري غريها
فلم جيد ألحدهم ذكرا يف إسناد تلك األحاديث
وال يف متوهنا.
ورجع إىل كتب الطبقات كطبقات ابن سعد (ت
230هـ) الذي يذكر طبقات الصحابة والتابعني
حسب نسبتهم إىل بالدهم وطبقات خليفة بن
خياط (ت 240هـ) وسري أعالم النبالء للذهبي
(ت 748هـ.ق) وغريها فلم جيد ألحدهم ذكرا
فيها.
ورجع إىل كتب معرفة الرواة كالعلل ألمحد بن
حنبل واجلرح والتعديل للرازي (ت 327هـ)
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وتاريخالبخاريوغريها.
ورجع إىل كتب األنساب كجمهرة نسب قريش
للزبريي (ت236هـ) ومجهرة ابن حزم (ت
456هـ) واألنساب للسمعاين (ت 562هـ)
وغريها.
ورجع إىل كتب تراجم الصحابة كالستيعاب
وأسد الغابة واإلصابة وغريها.
ورجع إىل كتب التاريخ العام كتاريخ خليفة
بن خياط والطربي (ت  310هـ) والتواريخ
اخلاصة كصفني لنرص بن مزاحم (ت 212هـ)
وتاريخ دمشق البن عساكر (ت 571هـ) وكثري
غريها.
ورجع إىل كتب األدب كاألغاين لالصبهاين
(ت 356هـ) واملعارف البن قتيبة (ت  276هـ)
والعقد الفريد البن عبد ربه (ت 328هـ) إىل
كثريغريها.
وبعد كل هذه املراجعات وجد ان مجيع
األحاديث التي وردت فيها أسامء هؤالء
الصحابة تنتهي أسانيدها إىل سيف وحده.
وباإلضافة إىل دراسة إسناد أحاديث سيف
قام بدارسة متن احلديث أي بدارسة كل خرب
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ورد عن سيف يف شأهنم عىل حده  ،وقارنه بني
حديث غريه من الرواة يف نفس اخلرب وكان جيد
بعد ذلك أحد اثنني:
أما ان يكون خرب سيف خمتلقا كله  ،بسنده
ومتنه وما فيه من شعر وخطبة ومعجزة وحرب
ومعاهدة  ،وبطل قائد صحايب ومكان ذكر وقوع
احلادث فيه مثل أخبار القعقاع وغريه.
أو انه حرف خرب صحيحا ونسبه إىل غري صاحبه
ممن اختلقهم من صحابة وتابعني أو غري ذلك
من أنواع التحريف.
وبعد كل هذا االستقصاء والتتبع وعدم العثور
عىل رواية واحدة مسندة عن غري طريق سيف
يرد يف سندها أو متنها اسم أحدهم أو خربه اعترب
هؤالء من خمتلقات سيف من الصحابة.
الفرق بني الصحايب املختلق والذي له وجود:

والفرق بني خمتلقات سيف من الصحابة
والصحابة الذين كان هلم وجود حقا  ،انه بينام
ينحرص ذكر من اختلقهم سيف بأحاديث سيف
حسب  ،ونجد ان الصحابة الذي كان هلم وجود
حقا  ،يذكرهم كل راو يذكر اخلرب املنسوب
إليهم.
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مثال ذلك ان خالد بن الوليد ال ينحرص ذكر
اسمه وأخباره براو واحد  ،بل يذكره من ذكر يف
سرية الرسول  خرب مهامجة فرسان املرشكني
من جبل أحد يوم أحد كقائد هلم.
ويذكر إسالمه من ذكر إسالم من اسلم من
قريش بعد صلح احلديبية.
ويذكر من ذكر خرب وقعته ببني جذيمة  ،وكيف
أصاب منهم كقائد لتلك الوقعة.ويذكره من
ذكر خرب قتل مالك بن نويرة وما فعله خالد يوم
ذاك.
ويذكره من ذكر خرب حرب املسلمني ملسيلمة
الكذاب كقائد للمسلمني يوم ذاك.
ويذكره من ذكر خرب الفتوح يف العراق والشام
كقائدفيهاوبطل.
يذكره كل من ذكر خربا من هذه األخبار  ،وغري
هذه األخبار من أخبار خالد ويأيت ذكره يف مئات
األحاديث عند عرشات الرواة.
ويأيت ذكره يف مجيع كتب السري واحلديث
والطبقات التي تورعت عن ذكر أحاديث سيف
وخمتلقاتسيف.
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أسئلةالفصلالثالث:

1.1ما هي مسوغات إعادة نقد مصادر التاريخ
اإلسالمي؟
2.2هناك نظريتان يف رسيان قانون اجلرح
والتعديل عىل الصحابة حتدث عنهام
باختصار؟
3.3من هو سيف بن عمر وما هي نظرة علامء
الرجال اليه وما هي مؤلفاته وما هو أثرها عىل
الفكر اإلسالمي والتاريخ اإلسالمي؟
4.4ماهو منهج العالمة العسكري يف كشف
خمتلقات سيف بن عمر؟
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