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 متهيد •
قد محلت من األخبار والرواايت ما هو صحيح وما التاريخ كتب مما ال شك فيه أن  
بال متحيص  املروايتو  ه كان مههم األول مجع األخبارالتاريخ وروات   هو ابطل مكذوب، وكتَ َبة  

 أهواءكان لبعضهم و  ،طائفة من الضعفاء واملرتوكني واشتغل برواية هذا النوعوال نقد، 
العديد من  شوهتو  ،التاريخ ت فيه دسائس شوهت كثريا من حقائقس  د  ف؛ ومشارب وبدع

هذه  وأصحاب األهواء وأشباههم من املستشرقني وأتباعهم،طائفة واستغل  ،ورجاله أحداثه
ما دفع  ا عليها نتائج خاطئة وحتليالت ابطلة=و وبن ،الثغرة لتشويه التاريخ وتلفيق األخبار

وما ال يصح،  األخبارا يصح من ومعايري ملبط واضعن  البحثإىل  مجاعة من الباحثني
والذب  ،إىل أصوهلاوإرجاع احلقائق  ،واملكذوابت من الشوائب اوتنقيته اتنقيحه والعمل على

داعني من أجل ذلك إىل  ،واألحكام الشرعية ابألموراليت هلا تعلق  احلوادث والرواايتعن 
النقد  موازين إىل تلك الرواايت وإخضاع ،لك احملدثني يف نقد الرواايتامس بعضَ  تطبيق

 والتمحيص.
فريه على مجيع إىل تطبيق منهج احملد ثني يف النقد حبذا وغين  عن القول أننا ال ندعو

املروايت التارخيية؛ ألن هذا خمالف ملنهج احملدثني أصال، فقد عامل احملدثون الرواايت التارخيية 
ومروايت السرية النبوية تعامال أقل صرامة يف النقد، وأكثر تسم حا يف القبول واالعتبار، 

 وجرى على ذلك عمل هم. 
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حد بل فرقوا بني ما كان له تعلق روا كل تلك املروايت على منط واوكذلك مل ي  ج  

 ابلتشريع واألحكام وما مل يكن كذلك.
وكذلك نظرهتم للمروايت التارخيية مل تكن بدرجة واحدة، بل نظروا للمروي من زوااي 

 واعتبارات خمتلفة.
 ؛وقد قبلوا أخبار من كان خمتصا ابلتاريخ واملغازي وإن كان يف غريها غري مقبول الرواية

ا الشأن، ومل ينظروا أيضا لتفرد الرواي املختص ابملغازي والتاريخ نظرا قاطعا الختصاصه هبذ
 ابلرد ما مل يكن يف خربه نكارة ظاهرة أو خيالف خربا اترخييا أوثق وأصح..

ليس املقصود  ،هذه معامل وصوى نضعها بني يدي استعراض مباحث هذا الكتاب
 منها سوى اإلشارة السريعة للبحث يف هذا الباب..

ن هذه املسألة مل حترر التحرير الشايف، ومل ينهض الكت اب واملؤلفون لوضعها إويف احلق 
يف ميزان النقد بشكل موسع وشامل... إال لو مجعت اجلهود املتفرقة يف الباب، وهذه دعوة 

 مفتوحة لعل عمال ينهض هبا.. 
 يف جانبني: أمهية دراسة مثل هذا املوضوع نوتكم

بول األخبار التارخيية ورد ها، والتمهيد لتدوين اترخيي  لوضع منهج منضبط لق -1
 أمني سامل من املكذوابت واملوضوعات والبواطيل.

ريخ اإلسالمي بح مدخال واسًعا للمشككني يف التاأص اخللط يف الرواايت أن -2
ثبج األخبار الكاذبة  هؤالء ، فركبتهوقاد يف أحداثه ورموزه من علماء وخلفائه

ة حبجة وجودها يف كتب التاريخ اليت دوهنا العلماء، غري والرواايت الساقط
آهبني ابملنهج العلمي يف تناول هذه األخبار وتثبيتها، وال آهبني بنوعية املصادر 

. فينقلون من كتب مل يشرتط أصحاهبا ط مؤلفيها..و اليت ينقلون منها وال شر 
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ن من كتب الصحة واال الثبوت، وينقلون من كتب األدب واحلكاايت، وينقلو 

 ، ويعاملون اجلميع معاملة واحدة!ديمرسلة بال إسان
لو أهنا مجعت وحررت  ،للعلماء من جهود كبرية يف هذا السبيل وال ننسى التنويه مبا

ابن حبان يف أمثال  كثري من النق اد  وهذا يتمثل يف كتاابتجلاءت يف مصنف كبري، 
 السنة" منهاجسالم ابن تيمية يف "خ اإلشيو  "املوضوعات"وابن اجلوزي يف  "اجملروحني"

وابن خلدون يف والتاج السبكي، ، "املنار املنيف"ما يف  كوابن القيم  والذهيب يف كتبه،  ،خاصة
 ... وغريهموالسيوطي، والسخاوي "فتح الباري"فظ ابن حجر يف اواحل"املقدمة"، 

 :حديثةدراسات  •
يت عاجلت موضوع نقد الرواايت الكتب طائفة من الباحثني املعاصرين يف هذه املسألة، 

اطلع املؤلف على بعضها ككتاب "مصطلح التاريخ" ألسد رستم، وما كتبه د. ، التارخيية
أكرم العمري يف مقدمة "السرية النبوية الصحيحة"، غري أن مثة دراسات عديدة مل يقف عليها 

 ومن هذه الدراسات:الباحث، 

املستدرك على ة: دراسة تطبيقية على كتاب "دثني يف نقد الرواية التارخييمنهج احمل -1

دكتوراه رسالة وهي  سالمة، إايد أمحد، للباحث ه( 405ت " لإلمام احلاكم )الصحيحني
 .م2010نوقشت سنة 

، دكتور خالد كبري عالل" للتدوينهاإلسالمي و  مدرسة الكذابني يف رواية التاريخ" -2

 م2003ه/1424، سنة اجلزائر –دار البالغ طبعت ب
 وهي وإن مل تكن يف جوهر موضوعنا لكن هلا تعلق به كبري.
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املنهجية يف مؤلفات األخطاء التارخيية و ها ب  "سََ وهي أيضا للدكتور خالد عالل وَ  -3

دار بطبعة أوىل "، طبعت -دراسة نقدية حتليلية هادفة-حممد عابد اجلابري أركون و  حممد
 .م2008سنة  -احملتسب

ا، يف املتون معخلرب، القائم على نقد األسانيد و حملدثني يف نقد اتطبيق منهج ال تطرق فيه

مل أختل عنه إال إذا مل أمتكن من تطبيقه، أو مل أر و قال: متحيص الرواايت احلديثية والتارخيية. 
نهجية الواردة يف مؤلفات أركون املعلى األخطاء التارخيية و   سأرد  يف تطبيقه ضرورة. كما أنين

 صدرت منهما، أو من الذين نقال عنهم من أهل العلم. اجلابري، سواءو 

"املنهج اإلسالمي لدراسة التاريخ وتفسريه"، لألستاذ الدكتور حممد رشاد خليل،  -4

 م1984 -ه1404القاهرة، سنة  -بدار املنارطبع الطبعة األوىل 

بدار "منهج دراسة التاريخ اإلسالمي" لألستاذ الدكتور حممد أحمزون، طبع األوىل  -5

 نهج توثيق األخبار.وفيه فصل عن م م.2011 -ه1432القاهرة، سنة  -السالم

، للدكتور سلطان العكايلة، نقد  احلديث ابلَعرِض على الوقاِئع واملعلومات التارخييَّة -6

 ص. 171م. يف 2014نشر عام 

علوم احلديث وعالقتها ابلعلوم  " يف الشارقة عنوانه 2013قد مؤمتر عام ع   -7

قدمت فيه حبوث جيدة عن عالقة علم احلديث بعلم التاريخ،  "خرى )الواقع والت طل عات(األ
 وهناك دراسات وحبوث متعددة يف الباب ال نطيل بذكرها ..

وهذه الدراسات مل يتطرق إليها الباحث يف كتابه ومل يستفد منها، على اعتبار أن 
 ..الكتاب مل يطبع إال متأخرا بعد صدور تلك الدراسات

يتبني أهنا  ، وبعد االطالع على مباحثها،سرد املوجز هلذه الدراساتومن خالل هذا ال

الختصر كثريا من  أو من بعضها على األقل لو أن الباحث استفاد منهاو مفيدة يف ابهبا، 
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بل رمبا حذف فصوال كاملة لعدم تعلقها املباشر فصول كتابه واكتفى ابإلشارة إىل سابقه، 

وأكثر حتريرا وضبطا يف  فيكون الكتاب بذلك أقل حجما مما هو عليه،مبوضوع البحث، 
 .مشكلة البحث اليت أنشأت الدراسة من أجلها

 استعراض فصول الكتاب ومباحثه: •
"مناهج احملدثني يف نقد الرواايت التارخيية ب   معنونالدكتور إبراهيم الشهرزوري كتاب 

يف ختصص نقد التاريخ يف العراق ة دكتوراه ، وأصله رسالللقرون اهلجرية الثالثة األوىل"
والرتاث واحلضارة اإلسالمية وفق منهج احملدثني، وكانت يف منتصف التسعينيات اهلجرية، ومل 

 صفحة مبالحقه وفهارسه. 818ويقع يف  م.2014تطبع إال حديثا عام 
املقدمة يف تسع صفحات  جعلإىل مقدمة وسبعة فصول وخامتة، كتابه   الباحث قسم

مع تطبيق منهج احملدثني يف نقد  ،على إمكانية إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي هادلل في
أن  شواهد تعضد ما جنح إليه، وأثبت وأعطى ،وضرب لذلك أمثلة رواايت التارخيية.ال

املناهج األصولية احلديثة، واألصولية الفقهية، والفقهية، والتارخيية، قابلة للتطبيق فعال على 
 ،بتنقية كتب التاريخ وبقية كتب الرتاث اإلسالميالتارخيية، وأن هذا املنهج كفيل الرواايت 

 ،والزايدة والنقصان ،وتصحيحها مما حلق هبا من التلويث والتزوير والرتهات واخلزعبالت
 والتحريف والدس.

واحملاوالت املشاهبة هلا يف الدراسات  وابلنظر يف األمثلة اليت ذكر الباحث يف كتابه
سليمة من الرواايت الضعيفة السابقة ميكن القول أبن إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي كتابة 

املادة التارخيية واألحداث والوقائع حمفوظة يف ؛ فمستطاع أمروالشوائب اليت كدرت صفوه 
سيعطينا مادة  لو متوهذا املشروع بطون كتب احلديث والتاريخ والتفسري واألدب والرتاجم..؛ 

 ه.اليت دخلت علي لمية دسة تغطي معظم الوقائع بعيدا عن اجملازفات واملغالطاتع
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إحياء اختياره للموضوع تتلخص يف  عن أسبابيف هذه املقدمة الباحث أفصح  وقد

قرون لاب خصوصا ما يتعلق ،واستخدامها لكتابة التاريخ والبحوث التارخييةمناهج احملدثني 
بتخليص التاريخ من رواايت أساءت إىل األمة عقيدة  تعاىل إىل هللا تقراب ،الثالثة األوىل

 .يعة وحضارة واترخياوشر 
وهو أهم فصول الكتاب، وكان من املتوقع  (148ص  -23ص ) ويف الفصل األول

نقال  أن يوليه الباحث عصارة جهده ومنتهى حبثه، لكنه مل يشف الغلة، وكان أغلب تقريراته
 عن دراسات سابقة للدكتور أكرم العمري .

العالقة بني التاريخ  وعن ،حتدث الباحث عن أثر علم احلديث يف املنهج التارخيي
 ،ج على نقد كل من السند واملنت عند علماء احلديثحيث عرَّ  ،ومنهج أهل احلديث

 .ثلة واقعيةمع التمثيل لذلك أبم ،خبار والرواايتواهتمامهم ابإلسناد يف قبول األ
عن أحوال الراوي والرواية مشريا إىل كان احلديث   (242 -149) يف الفصل الثاينو 

ومدى اهتمام طالب  ،واألسباب اليت ساعدت على ذلك ،خاصية احلفظ عند املسلمني
 .يف حتصيل احلديثاحلديث ابلرحلة وجتشم الصعاب 

ومدى دقة  ،رواة قبوال ورداعن أحوال الو الرواية بني احلفظ والكتابة، إىل  كما أشار
احملدثني يف تتبع أحوال الرواة. فكان لزاما أن يتحدث عن أحوال الرواية بدًءا من حتملها إىل 

 أدائها مع اإلشارة إىل طرق كل منهما.
وعالقته  ،للحديث عن الوضع والكذب( 355 -243)وأفرد الباحث الفصل الثالث 

 ،لوضع واالختالف يف احلديث على العقيدة واحلضارةمع اإلشارة إىل أثر ا ،ابلوضع التارخيي
  بعض األمثلة. لذلك ضارابعلى األمة  ومدى أتثريه
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تناول احلديث عن اجلرح والتعديل وتطوره ف( 434 -357ص )الفصل الرابع  أما

ة الراوي، ومدى حدود يبَ مشريا يف ثنااي ذلك إىل عدالة الصحابة وحكم غِ  ،وأمهيته وضوابطه
 .والتعديل ومراتبهاائز، مع الكشف عن ألفاظ اجلرح اجلاجلرح 

علم العلل وصعوبة معرفة هذا الفن، يف  (519 -435ص ) الفصل اخلامسوكان 
وسائل  حيث عرفه وذكر ميدانه وغايته وأشهر علمائه، وعرف العلة وأسباهبا مع بيان

 وأنواعها املتعلقة بكل من السند واملنت. ،الكشف عنها
حيث استهله  ،التعارض والرتجيح خص ه لبحث (594 -521ص ) الفصل السادسو 

إىل  تنبيهمع ال ،وعن أسباب كل منهما ،ابحلديث عن مفاهيم وقواعد يف التعارض والرتجيح
 .ن دون رسول هللا صلى هللا عليه وسلممَ  جواز وقوع التعارض يف أخبارِ 

بني النصوص  وكيفية اجلمع والتوفيق ،كما حدد شروط التعارض وأركانه وحكمه
 ،خ وأنواعهس  مث ذكر النَّ  ذكره ملراتب هذا اجلمع،مع  ،املتعارضة ومواقف العلماء يف ذلك

  الرتجيح وطرقه وأنواعه ومىت يصح؟ وبعدها بنيَّ 
مع  ،ختم هذا الفصل ابحلديث عن قواعد األئمة الفقهاء وصلتها ابلتعارض والرتجيحو 

وبيان ميزات التاريخ اإلسالمي عن غريه، وبعد هذا  ،يةالعالقة بني التاريخ والعلوم الشرع بيان
 ل الباحث يف هذا السياق بتطبيقات القواعد الفقهية على الرواايت التارخيية.مثَّ 

استهله الباحث بتطبيقات على رواايت اترخيية  (724 -595ص ) لفصل السابعاو 
 انتقل الباحث إىل مث. امتزجت أبخبار ضعيفة وموضوعة ،يف عهد الصحابة رضي هللا عنهم

 وقائعَ  وذكر بعد هذا ثالثَ  ،بيان الفرق بني اخلالفة واإلمامة وامللك ذكر أوله ،عصر التابعني
مث ذكر بعد  .أحداثها يف النيل من اإلسالم وأهلهواستغلت  ،طالتها أقالم املغرضني ابلتشويه
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 ،ء اإلسالم لتشويه صورتهأعدا واستغله ،مع ذكر ما ز وِ َر يف ذلك ،عصر أتباع التابعنيذلك 

 غريه.من املسلمني الذين ال مييزون الثابت الصحيح عن  حىت انطلت شعاراهتم على كثري
 ،كتاب املعتضد يف شأن بين أميةالفصل ابحلديث عن رواية مكذوبة حول   وختم هذا

أوردها كتابه هلذه القضية مع أنه شر الباحث يف فهرس  ولعنه ملعاوية رضي هللا عنه، وإن مل ي  
 سبع صفحات.يف 

 النتائج اليت توصل إليها كان منها:ويف خامتة البحث ذكر الباحث 
مجعها األقدمون بطريق  ،أن التاريخ اإلسالمي هو ركام وأكداس من احلوادث -

وأن رواهتا ختتلف اجتاهاهتم  ،وفيها الصحيح وما دونه ،اإلسناد خالل القرون الثالثة األوىل
 مع تباينهم يف الدقة واالجتاه واألسلوب. ،واالجتماعيةالعقدية والسياسية 

أن املواد التارخيية رغم كثرهتا فهي منتشرة ومبثوثة يف ثنااي كتب احلديث والتاريخ  -
 أحداث هذه القرون الثالثة. نية يف تغطيةويف صحيحها غ   ،والرتاجم والتفسري واألدب

مع  ،ائس واألابطيل لتلك القرونميكن انقاذ التاريخ اإلسالمي وختليصه من الدس -
 شيء من املرونة والدقة يف التعامل مع مناهج احملدثني.

ميكن تقسيم الرواايت التارخيية إىل صحيح وحسن وضعيف مع معظم أحداث   -
 القرون الثالثة.

 يشر يف مقدمة حبثه إىلمل  ،(754 -729ص ) ستة مالحقأعقب الباحث اخلامتة بو 
 تظهر لنا مناسبتها هلذا البحث!، ومل الغرض من ذكرها

 على الكتاب: إمجالية مالحظات •
 .، مع أن هذا هو لب البحثير القول يف تطبيق منهج احملدثنيعدم حتر  -1
 مل يذكر الباحث أثر الرواايت املكذوبة على التاريخ. -2
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كان األوىل للباحث أن يفرد فصال مستقال يذكر فيه مناذج من تعامل العلماء مع  -3

 .، وكيف طبقوا القواعد املختلفة عليها قبوال وردًّاارخييةالرواايت الت
يف شيء لمل يتطرق الباحث إىل الدراسات السابقة يف هذا املوضوع، وقد أشران  -4

 أول الكالم.
فيما كان حقه االختصار أو عدم الذكر لعدم  عض املباحثأطال الباحث يف ب -5

  وعلى سبيل املثال:؛ مناسبتها

الثاين، حيث توسع يف النقل فيما يتعلق ابلرحلة يف  املبحث األول من الفصل •

  طلب احلديث.

فيما يتعلق بقضية الشراب، كما توسع يف املبحث الثالث من الفصل السابع  •

حيث أسهب يف تعريف اخلمر والشراب والنبيذ وتوسع يف ذكر اخلالف الفقهي يف النبيذ 
 توسعا ملحوظا.

لقة ببعض املصطلحات املتعيف بعض التعاريف واحلدود  أسهب الباحث -6

 .هلا أمهية كبرية يف لب املوضوع اليت ليست والتقسيمات
 ذكر الباحث يف اهلامش ما كان حقه أن يوضع يف صلب الكتاب، ومثال ذلك:  -7

حتديد عصر الصحابة والتابعني وأتباعهم، واألقوال يف ذلك، فكان األحرى أن  •

، ويسلط الضوء وىل املذكورة يف عنوان الكتابخيصه مببحث مستقل لتعلقه ابلقرون الثالثة األ
 على الراجح من املرجوح من اآلراء.

أشار إىل بطالن اخلرب املتعلق بشرب إبراهيم بن ماهان املوصلي اخلمر مع ابين  •

هو تفنيدها وتطبيق منهج احملدثني النقدي املهدي: اهلادي والرشيد، مع أن سبب إيراده هلا 
 عليها.



 ˹˺من  ˹˺الصفحة 
 

مثالني يف عصر يقية يف نقد الرواايت التارخيية، حيث اقتصر على قلة األمثلة التطب -8

 الصحابة، وثالثة يف عصر التابعني، وعلى مثلها يف عصر اتبعيهم.
 كثرة األخطاء الطباعية. -9

للقرون  "مناهج احملدثني يف نقد الرواايت التارخييةفهذه إطاللة على كتاب: وبعد، 
، كان وعرض لفصوله وأبوابه، هيم الشهرزوري البغداديللدكتور إبرا اهلجرية الثالثة األوىل"

بذكر  وتقومي الدراسة تقوميا معتدال ،ما قدمه الباحث يف هذا السبيلالغرض منها إبراز معامل 
والتمهيد ألمهية هذا املبحث الذي مل يستوف حقه حىت أهم املالحظات اليت ختللت البحث، 

ان أيضا وذكر تفرقة لو مجعت ملثلت حبثا متكامال. وإن كانت اجلهود املاآلن من وجهة نظران، 
 يف الباب. طرفا من الدراسات 

  وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.


