
 1 

 
 

ية الديمقراطية الشعبية ية الجزائر  الجمهور
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1جامعة باتنة   
 

 

 قسم اللغة والحضارة الإسلامية            كلية العلوم الإسلامية 

 
 

 

 

 

 

 
  التاريخ الإسلامي      : ماستر            تخصص الأولى: مستوى

-السداسي الثاني-  

زوهير عبد السلام/ الدكتور             :   إعداد وتقديم  

  2020/2021 :السنة الجاــمعية

 

:مذكرة مقياس  

 منهج المحدثين في كتابة التاريخ
 

 

 

 



 2 

المحاضرة األولى 
 الرواية التاريخية بين المحّدثين والمؤرخين

 

الأخبار )ورواية  (الحديث)لا شك في وجود فرق كبير بين رواية 
، فالأولى تبنى عليها الأحكام وإقامة الحدود، فهي تتصل (الأخرى

يع، ومن هنا تحرز العلماء  ّ ه -مباشرة بأصل من أصول التشر - رحمهم الل
 .في شروط من تؤخذ عنه الرواية

- بينما يختلف الأمر بالنسبة لرواية الأخبار، فهي وإن كانت مهمة 
إلا أنها لا تمحص كما - لاسيما حينما يكون مجالها الإخبار عن الصحابة 

يين  . يمحص الحديث هنا، فلا بد من مراعاة هذا القياس على الإخبار
ولما كان من العسير تطبيق منهج المحدثين بكل خطواته على جميع 

الأخبار التاريخية ، ل كونها لا تصل في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال 
يات في  ية إلا فيما يتعلق ببعض المرو أسانيدها إلى درجة الأحاديث النبو

. السيرة والخلافة الراشدة
من أجل ذلك فرق أصحاب هذا المنهج بين ما يُتَشدد فيه من 

الأخبار و بين ما يُتَساهل فيه تبعاً لطبيعة ما يُروى ، فإذا كان المروي 
، فإنه يجب التدقيق في رواته أو بأحد من الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصمتعلقاً بالنبي 

. والاعتناء بنقدهم 
يلحق بهذا ما إذا كان الأمر متعلقاً بتجريح أحد من العلماء والأئمة  و

أو تنقصهم وتدليس حالهم على الناس، لأن كل - ممن ثبتت عدالته - 
من ثبتت عدالته لا يقبل جرحه إلا ببينة واضحة، يضاف إلى ذلك 

الأمور المتعلقة بقضايا الاعتقاد أو التحليل والتحريم في الأحكام 
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الشرعية، فإنه لابد من التثبت من حال الرواة ومعرفة النقلة، ولا يؤخذ 
. في هذا الباب إلا من الثقات الضابطين 

. أما إذا كان الخبر المروي لا يتعلق بشيء مما سبق، فإنه يُتَساهل فيه
وهذا لا يعني الرواية عن المعروفين بال كذب وساقطي العدالة ، لأن 

ساقط العدالة لا يحمل عنه أصلاً ، وإنما المقصود بالتساهل إمرار أو قبول 
رواية من ضعف ضبطه بسبب الغفلة أو كثرة الغلط، أو التغّير 

والاختلاط ، ونحو ذلك ، أو عدم اتصال السند كالرواية المرسلة أو 
المنقطعة، ووفق هذه القاعدة جوّز بعض الفقهاء العمل بالحديث 

مع التنبيه على - الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب 
. ضعف الحديث 

وبناء على ذلك يرى أصحاب هذا المنهج عندئذ قبول الروايات 
التاريخية الضعيفة، فيستشهد بها، لأنها قد تشترك مع الروايات الصحيحة 

يتم الجمع بينها  في أصل الحادثة ، وربما يُستدل بها على بعض التفصيلات و
 ً . وبين الروايات الأخرى اللي  ي أوثق سندا

دراسات "وهذا ما أشار إلىه الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه 
من أن اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية اللي ": تاريخية

يعة فيه تعسف كبير، والخطر الناجم عنه ليس  لا تمس العقيدة والشر
نها أسلافنا المؤرخون لم تُعامل  بيسير ، لأن الروايات التاريخية اللي دوَّّ

معاملة الأحاديث ، بل تم التساهل فيها ، وإذا رفضنا منهجهم فإن 
الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثِّل هوّة سحيقة بيننا وبين ماضينا، مما يولد 

الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع، ويبقى منهج المحدثين في نقد أسانيد 
الروايات التاريخية ، وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة ، كما 
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أنه خير معين في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن 
. الإطار العام لتاريخ أمتنا

فالحافظ ابن حجر مثلاً عند الجمع والترجيح بين الروايات في كتابه 
الفتح، يرفض رواية محمد بن إسحاق إذا عنعن ولم يصرح بالتحديث ، 

ويرفض رواية الواقدي، لأنه متروك عند علماء الجرح والتعديل فضلاً 
يين الذين ليس لهم رواية في كتب السنة من  عن غيرهما من الإخبار

أمثال عوانة والمدائني، ومع ذلك فإنه قد يستشهد برواياتهم، ويستدل بها 
على بعض التفصيلات ، ويحاول الجمع بينها وبين الروايات الأخرى اللي 

 . ي أوثق إسناداً، وذلك من أجل بناء الصورة التاريخية الصحيحة
وهذا يدل على قبوله لأخبارهم فيما تخصصوا فيه من العناية بالتاريخ 

والسير، وهو منهج معتبر عند العلماء المحققين وإن لم يقبلوا روايتهم في 
طبقات "في  محمد بن إسحاق يقول عن ابن حجر الأحكام الشرعية ، فنجد

في  الواقدي و يقول عن. إمام في المغازي صدوق يدلس " : المدلسين
يقول عن سيف بن عمر التميمي. متروك مع سعة علمه" : التقريب" - ،  و

ضعيف في الحديث ، : كما في تقريب التهذيب" - الردة"صاحب كتاب 
 ..عمدة في التاريخ 

وعليه فمنهج المحدثين وإن لم يطبق تماماً على الروايات التاريخية، ل كنه 
قدم خدمة عظيمة جليلة، تتمثل في التحري والتدقيق والتحقيق والنقد، 

فأضاف ال كثير وجمع التاريخ الصحيح المبني على الأصول والقواعد، 
البعيد عن الأهواء، والنزعات 
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المحاضرة الثانية  
  الرواية التاريخية بين المحّدثين والمؤرخين

 
سم الأخبار في جمع الأولوننهج المؤرخون   َّّ  وتدوينها نهجًا ات

 مجال التدوين أنبالاهتمام بالجانب الجمعي دون غيره؛ فمن الملاحظ 
 انصّبَّ علي جمع الروايات وتدوينها الأولىالتاريخي في القرون الثلاثه 

ل في نقدها وتمحيصها؛ ولذلك استشعر  وتصنيفها في كتب دون التدخُّّ
ر عنه الطبري  َّّ في  (ه 310ت)بعض المؤرخين ذلك العيب الخطير؛ فعب

فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما  ":تاريخه بقوله
نه لم يعرف له وجهًا في أجل أ يستشنعه سامعه، من  أويستنكره قارئه،

 وإنما، ولا معني في الحقيقه، فليعلم انه لم يُؤَْت في ذلك من قِبَلِنَا، ةالصح
دِّيَ أ ذلك علي نحو ما أدينا إنما وإنا، إلىنايَ من قِبَلِ بعض ناقليه أوتِ 

 ".إلىنا
 عن منهجه في جمع الروايات ة صراحأعلنالذي -ولم يكن الطبري 

 أمرا كان إذهو وحده الذي انتهج ذلك النهج دون غيره؛ - دون تمحيصها
يينعامًّّا بين   وبعض المؤرخين، ل كن جُّل ما عَمِلَه هؤلاء الإخبار

يون  بالموضوع الواحد ووضعوها في ة جمعوا الروايات المتعلقأنهم الإخبار
 مخنف، وسيف بن عمر، وأبوُكتب مفرده، وكان ابرز هؤلاء الزهري، 

 .والواقدي، والمدائني
 ة والضعيفة الصحيحالأخبار أنواع لكل ة التاريخ بوتقأصبحولذلك 

 أنهم يُقَّدِمُوه لنا، أن الأولون، وكل ما استطاع المؤرخون ةوالموضوع
يراد ىجعلوا عهده هذه الروايات علي رواتها؛ ولذلك حرصوا عل  سلسله إ

غفل أ أو القليل ممن تعمَّّد إلا وان طالت، ولم يشّذَّ عن هؤلاء ةالروا
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 إلىنت نفوسهم أ مقدَّّسًا؛ فاطمأمرا الأخبارذلك، واعتبروا ذكر رواه 
 من الأخبار المدقِّقين في هذه الروايات سيقبلون أنذلك؛ من حيث 

 .، ويرفضون ما دونهاة الثقاةالروا
 َّّ هل يمكن تنقيح هذه الروايات :  السؤال المهميأتيومن ثَم

ا يمكن أي المناهج اسلم وأ؟ وةالتاريخي يدينا أن يكون بين أنجع؟ وهل حّقًّ
ا من كل عيب، مستصًف  ًّّ  ؟ة من كل شائبىتاريخًا صحيحًا نقي

ا إ الإن َّّ َّّب مِن ح أنجابه علي هذا السؤال تتطل  مهمًّّا حقًّّا، أمرا نُوَّضِ
اء إذاوهو  َّّ  تحمل الإسلامية ة المؤلفات التاريخيإن تراءي لدي بعض القُر

يقه إن، فيجب التنبيه علي ةفجوات وثغرات خطير  وإيراد، الإسناد طر
 ة بالموضوع الواحد، ليُعَّدُّ من الابتكارات الحقيقيةكافه الروايات المتعلق

ي أ، فليس هناك مثل هذه الدراسات والقواعد في ة الاسلاميةللعقلي
يعأوتاريخ  ّ ه ىخرأ ة شر ه الامام ابن حزم الاندلسي رحمه الل َّّ ؛ ولذلك تَنَب

ً الأمرإلى هذا  ر عنه قائلا َّّ  حلي يبلغ به النبي ة عن الثقةنقلُ الثق ":، فعب
ا مع ملسو هيلع هللا ىلص   الإرسالشيء ُخّصَّ به المسلمون دون جميع الملل والنحل، امَّّ

ْبَنَا من يلا فيوجد في والإعضال ىهود ل كن لا يقربون به من موسي قُر
نَبِيِّنَا، بل يقفون حيث يكون بينهم وبينه اكثر من ثلاثين نفسًا، وانما 
ا النصاري فليس عندهم من صفه هذا  يبلغون إلى نوح وشمعون، وامَّّ

 ..".النقل الا تحريم الطلاق
ولذلك فمع هذه الثغرات والفجوات اللي وُِجدَْت في تاريخنا 

َّّ الدقه مع إلاالاسلامي،   انه لا توجد مقارنه من حيث المنهجيه ومن ثَم
ما كتبه إلىهود والنصاري في كتبهم المقدسه وشرائعهم، فضلاً عن 

تاريخهم وتراثهم الانساني؛ ولذلك يقول عالم الاجتماع الامريكي هاري 
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يه الرومانيه المتاّخِر ابدي بعض ابناء ال كنيسه  ":بارنز في عهد الامبراطور
ه افكار تقليديه معينه عن تإلىف الكتاب المقدس،  َّّ شكوكهم في صح

ل دارٍس اَثَار مسائل علي جانب كبير من الاهميه من ناحيه  ول كن اَوَّّ
ي في سنه  الاراء التقليديه كان عالم العهد الوسيط ابن عزرا، الذي تحّدَّ

وفي القرن . للاسفار الخمسه( عليه السلام)فكره تإلىف موسي  (م1150)
ه في تإلىف  السابع عشر ابدي الفيلسوف الناقد الشهير توماس هوبز َشكَّّ

للاسفار؛ علي اساس اعتبارات منطقيه ومفاهيم  (عليه السلام)موسي 
، لا علي اساس الدراسه التاريخيه للنصوص، واشار إلى  الادراك العامِّ

انه ليس من المالوف ان يُشير مُؤَلِّف وهو يكتب سيرته الذاتيه إلى موته، 
ه  يفخر بانه قد اُحسن دفنه، إلى حَّدِ انه لم يستطع احدٌ لمده سنوات عِّدَّ و

 !".ان يعرف موضع قبره
رت عقول علماء إن َّّ  هذه الاسئله والاستنتاجات المشروعه، اللي حي

يله  تُؤَكِّد لنا ان اخباريي المسلمين ومؤرخيهم - وما زالت-الغرب لمده طو
ه والصواب في ايراد الروايات المتعّدِدَه، وجعلوا  َّّ ْوا قدر طاقتهم الدق َّّ َتحَر

في -الاسناد المحّكَّ الرئيس في قَبُول روايه ما او رفضها، ولاهميه الاسناد 
ّ ه بن - علم الحديث بصفه خاصه، وبقيه العلوم بصفه عامه نري عبد الل

ّ ه يقول الاسناد من الدين؛ لولا الاسناد لقال مَْن شاء  ":المبارك رحمه الل
ولهذا يعجب المستشرق الالماني سبرنجر من هذه المنهجيه، ". ما شاء
ه من الامم السالفه، كما انه لا توجد الان : "فيقول لم تكن فيما مضي اُمَّّ

امه من الامم المعاصره اتت في علم اسماء الرجال بمثل ما جاء به 
المسلمون في هذا العلم العظيم الخطر، الذي يتناول احوال خمسمائه الف 

 ".رجل وشئونهم
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يونا  وبعد هذه التوضيحات المهمه اللي تُؤَكِّد لنا ان ما فعله اخبار
ي الغربيون ان  َّّ ومؤرخونا الاول كان بمثابه المقياس والمثال الذي تمن

يكون في شرائعهم وتراثهم فضلاً عن تاريخهم القديم، ويبقي ان نعود إلى 
ما المنهج الذي نستطيع من : الاجابه علي ذلك التساؤل الانف، وهو

 خلاله ان نُنَّقِح تاريخنا، ونطمئن إلىه؟
يه؛ لانه لما كان جُّلُّ العلم في القرن  لا ريب ان الامر يتعلق بالراو

ُّّ عن  الأول الهجري، وعقود لا باس بها في القرن الثاني الهجري يَتِم
يق المشافهه والنقل من اشخاص إلى اخرين، وكانت العلوم الشرعيه  طر

 ي الحائز الاكبر علي اهتمام المسلمين، وكان علم الحديث من اشرف 
يعيه وحياتيه غايه في -هذه العلوم واقدسها  ب عليه من احكام تشر َّّ لما يترت

د المسلمون في قَبُول الاحاديث - الاهميه -فقد كان من الطبيعي ان يتشّدَّ
ب علي ذلك ان وضع - و ي من الناحيه الشكليه روايات متناقله َّّ مما ترت

اظه  من خلال العقل الجمعي لهم، والخبره المتراكمه -علماء الحديث وُحّفَّ
مجموعه من القواعد والمعايير المهمه في قَبُول الحديث - عبر الايام والسنين

او رفضه، وبدات تظهر قواعد لنقد الاخبار، والسؤال عن الرجال 
والرواه، واخبارهم منذ بدايه التدوين؛ ونتج عن ذلك ما اُْطلَِق عليه علم 

ُلِّفت فيه ال كتب ال كثيره اللي تُبَيِّنُ ُطرق نقد  الجرح والتعديل، اللي ا
الاخبار، وكيفيه الموازنه والترجيح بينها عند التعارض، ونقد متونها 

وبيان عللها 
وظّلَّ الحديث النبوي ميدانًا نشطًا ُكتبت حوله ال كثير من كتب 

ه بتراجم  َّّ ي إلى ظهور مكتبه ضخمه مَعْنِي المصطلح وكتب التراجم؛ مما ادَّّ
الرواه وبيان احوالهم، وامكان التقائهم ببعضهم او عدمه، والحُْكم عليهم 

https://akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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ياتهم، بالاضافه إلى رأي معاصريهم فيهم، وقد  من خلال استقراء مرو
يه، وبيان الصحيح منها والزائف؛ مما  ه النبو َّّ ن اسهم كل هذا في حفظ الّسُّ

يه، بينما لم تحّظَّ  الرواية  نتج عنه علمًا عظيمًا نشا لخدمه الاحاديث النبو
 .بنفس القدر من الاهتمام والنقد التاريخية

ل كن اللافت للنظر ان علم التاريخ وعلومًا اخري قد استفادت من 
ن رجال الحديث  َّّ يف، وان ضم القواعد اللي وُضعت لضبط الحديث الشر

كتاب المغازي : في ُكتبهم بعض الابواب المتعلِّقه بالمغازي والسير؛ مثل
في صحيح الامام البخاري، وكتاب الجهاد والسير عند الامام مسلم  

وكتاب السير في سنن الترمذي، وغيرها من ال كتب الاخري، الا ان 
ه مقارنه بكتب التاريخ والمغازي  هذه الابواب وال كتب كانت قليله المادَّّ

والسير؛ ويرجع ذلك لحيطه المحّدِثين واهل الجرح والتعديل للماده 
 .التاريخيه ورواتها

وقد اختلفت نظره اهل الجرح والتعديل وبعض المؤرخين المتاخرين 
دِه  د في قَبُول الروايه من الاخباري كتشّدُّ لرواه الاخبار؛ فمنهم من تشّدَّ

يين ضعاف العقول، سراع  في راوي الحديث؛ وهؤلاء يَرَْونَ الاخبار
ته ووهنه، ومن هؤلاء الكافيَجي  َّّ التصديق، من حيث قبول الخبر علي علا

 :الذي يقول (ه 879ت)
ينبغي ان يُشترط في المؤرخ ما يُشترط في راوي الحديث من اربعه "

 ".العقل والضبط والاسلام والعداله: امور

https://akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
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المحاضرة الثالثة 
 الرواية التاريخية بين المحّدثين والمؤرخين

 
اختلفت نظرة أهل الجرح والتعديل وبعض المؤرخين المتأخرين 

د في قَبُول الرواية من الأخباري  لرواة الأخبار الأولين؛ فمنهم من تشّدَّ
يين ضعاف العقول،  دِه في راوي الحديث؛ وهؤلاء يَرَْونَ الأخبار كتشّدُّ

ته ووهنه، ومن هؤلاء  َّّ سراع التصديق، من حيث قبول الخبر على علا
ينبغي أن يُشترط في : "الذي يقول (ه 879ت)المتشديين الكافيَجي 

العقل والضبط : المؤرخ ما يُشترط في راوي الحديث من أربعة أمور
". والإسلام والعدالة

بيد أنّه أنه عند المقارنة إلىسيرة بين علم التاريخ وعلم الحديث نجد أنه 
من العسير تطبيق منهج النقد عند المحدثين بكل خطواته على جميع 

الأخبار التاريخية؛ لأن الأخبار التاريخية لا تصل في ثبوتها، وعدالة 
َّّق  ية، إلا فيما يتعل رواتها، واتصال أسانيدها إلى درجة الأحاديث النبو

يق  ته عن طر َّّ دت صح يات في السيرة والخلافة الراشدة مما تَأكَّّ ببعض المرو
يين  يات فمحمول على الأخبار ة، أما أكثر هذه المرو َّّ ن مصنفات الّسُّ

. بأسانيد منقطعة، يكثر فيها المجاهيل والضعفاء والمتروكون
ولقد فطن كثير من علماء المسلمين لهذا الفرق الواضح، ل كنهم جعلوا 

ّ ه  َّّق بالنبي صلى الل يات بحسب أهميتها، فإذا كان المروي يتعل قبول المرو
ّ ه عنهم)عليه وسلم أو بأحد من الصحابة  فإنه يجب التدقيق في  (رضي الل

َّّق بشيء من ذلك، "رواة الخبر ونقدهم،  أما إذا كان الخبر المروي لا يتعل
ُّّت في الكل إلا أنه يُتساهل فيه  " (الإسناد)فإنه وإن كان الواجب التثب
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د في قبول الرواية من  يات المؤرخين وتشّدَّ وممن تساهل في قبول مرو
رواة الأحاديث نجد الإمام ابن حجر العسقلاني،  ففي الوقت الذي يُقرر 

ولم يُصرِّح بالتحديث،  (عنعن)فيه رفض رواية محمد بن إسحاق إذا 
ويرفض رواية الواقدي؛ لأنه متروك عند جمهور علماء الجرح والتعديل، 

وغير هؤلاء من .. وبعض روايات المدائني؛ لأنه ليس بالقوي
يين، إلا أننا نجده يستشهد برواياتهم في شرحه للأحاديث  الأخبار

الصحيحة، ويستدّلُّ بها على بعض التفصيلات المكملة للحدث التاريخي، 
ويحاول الجمع بينها وبين الروايات الصحيحة الأوثق منها سندًا، فقد ذكر 

ّ ه  ابن حجر في فتح الباري في كتاب المغازي عدد غزوات الرسول صلى الل
عليه وسلم، وعدد بعوثه وسرأياه، وعدد الغزوات اللي وقع فيها قتال، 

ابن إسحاق، وموسى بن : فنراه يستشهد بأقوال أهل السير والمغازي مثل
اهم أهل المغازي، وذكر  َّّ عقبة، والواقدي، وابن سعد، والمسعودي، وسم

خلافهم، وجمع بين أقوالهم، وأقوال من هم أوثق منهم من رواة 
ّ ه  الصحيح، وفعل عند حديثه عن عدد أهل بَْدر، وأصحاب النبي صلى الل

. عليه وسلم فيها، وأخبارها
وما فعله الإمام ابن حجر وغيره من علماء المسلمين ومحّدِثيهم في قبول 

يين والمؤرخين، يُدلل على المكانة  كثير من الروايات التاريخية من الأخبار
يين، فعالم السنة الإمام البخاري يعمدُ  المرموقة اللي كانت لهؤلاء الأخبار
إلى أقوال أهل المغازي والسير، فيقبل كثيرًا منها في كتاب المغازي من 

: ، فأول ما يجده القارئ في بداية كتاب المغازي(الجامع الصحيح)كتابه 
ّ ه عليه وسلم الأبواء ثم بواط ثم : "قال ابن إسحاق| أول ما غزا النبي صلى الل

" العشيرة
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مما يُدلل على الاعتراف بتخصص هؤلاء الأعلام في مجال الأخبار، 
ت النبي  َّّ ويذكر ابن سيد الناس أن الإمام مالك لما ُسئل عن المرأة اللي سم

ّ ه عليه وسلم بخيبر ما فعل بها، فإنه قال ليس عندي بها علم، : "صلى الل
يا أبا عبد اللّ ه، ما فعل : فلقي الواقدي، فقال: قال. وسأسأل أهل العلم

ته بخيبر؟ فقال َّّ ّ ه عليه وسلم بالمرأة اللي سم الذي عندنا أنه : النبي صلى الل
". قد سألُت أهل العلم فأخبروني أنه قتلها: فقال مالك. قتلها

وقد يرجع السبب في استشهاد المحدثين بروايات المؤرخين الأول 
يين" واعتمادها إلى التفرقة بين شروط راوي الحديث والمؤرخ، " الأخبار

يعي فلا يُؤخذ إلا عن العدول  َّّق بأمر تشر وإلى موضوع الرواية؛ فإن تعل
َّّق بأخبار أخرى فيمكن النظر إلى ما برع فيه  الضابطين، أما إذا تعل
الراوي، بشرط أن يُسَمِّي المؤرُخ المصدرَ الذي نقل عنه معلوماته؛ 

ى يمكن الحكم من خلالها على دقة  َّّ ضح مصادره وتُعرف؛ َحل َّّ وبذلك تَت
. معلوماته

ّ ه، وهو أحد أهم من كتبوا  على أّن الدكتور شاكر مصطفى رحمه الل
التاريخ الإسلامي، يؤكّد بلا تردد أن الظّن بأن " علم"في منهجية وتطور 

البدء في العلوم الإسلامية كالحديث والتاريخ والعلوم الأخرى كان 
بالرواية الشفهية، وأن هذه الروايات لم تكن تُكتب هو وهم علمي شائع، 

هو الخلط بين ثلاث عمليات متتإلىة – كما يُقرر–والسبب في هذا الوهم 
كانت تمرّ بها المعلومات والمعارف اللي يتداولها الناس وتشكل بالتدريح 

تراثهم الثقافي، والتحليل هو الذي يكشف عنها من خلال ثلاث 
: عمليات
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عملية استماع الشهادة من الشهود المباشرين للحدث التاريخي، : الأولى
المصدر "و ي عملية شفهية خالصة كانت تتم بشكل مباشر بين الشاهد 

. ، وبين جامع تلك المعلومات من الأفواه"الأولي والأساسي للمعلومات
يق الذاكرة، ولا : الثاني عملية حفظ المعلومات، ولم تكن تتم عن طر

بها وحدها أبدًا، ول كن تتم في ال كثرة الساحقة من الأحوال بالتسجيل 
والتدوين الكتابي الشخصي، وهذه العملية كانت تجري باستمرار منذ عهد 

. الرسالة نفسه
عملية نقل المعلومات إلى الآخرين، و ي بدورها عملية : الثالث

شفهية؛ فرغبة العلماء من أهل الحديث في التوثيق ومنع الدّس 
يف، كانت تدفعهم إلى أن لا يعتبروا  يف والز جديرة " المعلومات"والتحر

بالثقة ما لم تأت بالنقل المباشر والسماع الشخصي عن أصحابها العارفين 
بها، والحافظين لها، وهذا ما كان يُؤّخر الصحف المكتوبة إلى مستوى 

الاهتمام الثانوي، ويدفع من جديد بالرواية الشفهية إلى مستوى 
. الاهتمام الأول

يقرر الدكتور شاكر أن الباحثين خاصة المحدثين منهم قد فاتهم في  و
تلك العمليات الثلاث وجود العملية الثانية أو الوسطى المتعلّقة بالتدوين، 

عمِلَت أبحاث غروهمان في أوراق البردي الإسلامية على إثبات "فإذا 
وجود الوثائق من العهد الأموي في خلفيات وفي جذور ونصوص 

أي المدوّنات التاريخية الأولى، و ي نصوص لا يمكن – الروايات 
ضبطها الدقيق إلا بالتدوين، فقد عملت أبحاث شبرنجر ودراساته 

اللي أوردتها المؤلفات التاريخية المتأخرة كمصادر لمعروماتها على  (للإسناد)
إيضاح الحقيقة من هذه الناحية أيًضا؛ إذ أثبتت وجود صحف ونصوص 
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مكتوبة بين أيدي الرواة الأول، وتقاطعت مع هذه النتائج بعد ذلك 
الأبحاث اللي قّدمها هوروفيتش حول أقدم كتب السيرة ومؤلفيها، واللي 

بيّنت أن ال كتب اللي وصلتنا إنّما تضم في حناياها كتبًا أخرى سبقتها بعد 
". كتب

وما قرّره الدكتور شاكر يؤكده العلاّمة فؤاد سزكين في مجموعه العظيم 
أّن دراسات جولدتسيهر في علم "إذ يُؤكد " تاريخ التراث الإسلامي"

الحديث قد تأثّرت أساًسا بأبحاث شبرنجر في هذا المجال، ويرى 
جولدتسيهر أن شبرنجر قد قضى على المعتقدات الخرافية الزاعمة أن ُكتب 

ية  وعلى أساس المعلومات اللي ... الحديث قد قامت على مصادر شفو
أثبتها شبرنجر في المصادر، اعتبر جولدتسيهر كتابة الحديث في صحف أو 

". أجزاء حقيقة واقعة في العقود الأولى للإسلام
ويتّفق سزكين مع هذا ال كشف اللي توّصل له كل من شبرنجر 

: وجولدتسيهر، فيؤكد على أن تطور ُكتب الحديث كان وفق ما يلي
كتابة الحديث؛ وقد ُسجّلت الأحاديث في عصر الصحابة  .1

" صحيفة"وأوائل التابعين في كراريس صغيرة، أطلق على الواحد منها اسم 
". جزء"أو 

تدوين الحديث؛ جُمعت الكتابات المتفرّقة في الربع الأخير  .2
. من القرن الأول، والربع الأول من القرن الثاني الهجري

تصنيف الحديث، وقد رُتّبت الأحاديث في هذه المرحلة  .3
. ه  تقريبًا125وفق مضمونها في أبواب منذ سنة 

الأولى، بهذا المعنى الذي كشفه علماء على " الرواية"فإذا كان مفهوم 
قدر كبير من الرسوخ من أمثال شاكر وسزكين، وبعض كبار 
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المستشرقين مثل شبرنجر وهورفيتش وجروهمان، يُعّد فهمًا جديدًا ومغايرًا 
ية المطلقة آنذاك، فإننا نفهم لماذا قَبِل  للمعنى المتعارف عليه من الشفو

يين الذين  المحّدثون الرواية التاريخية في قرنها الهجري الأول من الأخبار
سمعوها من شهود العيان وبسلسة سند منقطعة أو بها بعض المجاهيل؛ إذ 
إن هؤلاء من المرّجح أنهم دوّنوا هذه الأحداث، وتناقلوها، فقبلها منهم 
المحّدثون بسبب هذا التدوين، ولا شك أنهم رفضوا روايات أخرى من 
يين اتصفوا بالتحيز وال كذب والوضع، حيث كانوا يمل كون  رواة وأخبار

يف هؤلاء  الأدوات والمعارف النقدية اللي تؤهلهم ل كشف ز
يين وطرق خداعهم، وليس ثمة شك في أن العقلية النقدية  الأخبار

لرجال الحديث، قد ساعدت فيما بعد على تطور الكتابة التاريخية وعلم 
التاريخ الإسلامي، حلى إّن هذه الكتابة قد تميّزت وتلوّنت بالأمصار 
ية  والأماكن اللي نشأت ودوّنت فيها، فرأينا المدرسة العراقية والحجاز

ية والشامية والفارسية و لىمنية وكل منها له ما يميزه ويسمه عن اوالمصر
غيره بسمات الزمان والمكان والأحداث والشخوص، وهذا ما سنقف 

ّ ه عن تاريخ المدارس التاريخية في  معه في سلسلة قادمة إن شاء الل
! الإسلام
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المحاضرة الرابع 
 اإلسناد وأهميته في نقد مرويات التاريخ اإلسالمي

 
إن مدرسة الحديث النبوي والتاريخ الإسلامي كانتا تس يران عل ى 
وتي رة واحدة من حيث السند والمتن، لذا نجد أغلب الذين كتبوا في 

ية الثلاثة الأولى،  ية والتاريخ الإسلامي لمرحلة القرون الهجر السيرة النبو
 ملؤوا مؤلفاتهم بسلس لة الإس ناد اللي تسبق رواية متن الحادثة

وفي العصر الحديث اعترف الباحثون غير المسلمين بدقة عمل  .
المح دثين، وأقروا بحسن صنيعهم، واتخذ علماء التاريخ من قواعدهم 

تقصي الحقائق التاريخية، ووجدوا فيها خير ميزان  أص ولاً يتبعونهاــ ف ي
مصطلح )توزن به وثائق التاريخ وم نهم أسد رستم، صاحب كتاب 

ياً على تسمية العلماــء المس لمين (التاريخ (. مصطلح الحديث)، جر
يراد الإسناد،  وإذا كانت رواية الحديث ورواية التاريخ قد التزمتا بإ

إلا أنهما افترقتا عند تطبيق منهج الجرح والتعديل على الرواة ال ذين 
وردوا ف ي سلاس ل الإسناد، فالتزم المحدثون به، وتركه المؤرخون، مما 

عبئاً كبيراً على الباحث المعاصر في إمكانية تطبيق هذا المنهج على ب سب
يات التاريخ م ن جه ة، وفس ح المجال واسعاً أمام من يريد أن يغمز  مرو
هذا التاريخ وحضارته من جهة أخرى، ويمكن أن نعزو أهم الأسباب 

: اللي حالت دون تطبيق هذا المنهج إلى
إنشغال المؤرخين بجمع الروايات وكتابتها، ولم يكن لديهم الوقت -1

. ال كاــفي للقيام بمهمة الجمع والنقد في آن واحد
إن العلماء ومنهم المؤرخون اعتمدوا على ثقافة أبناء جيلهم في -2

القرن الأول والثاني للهجرة، فحينما يوردون أسماء الرواة في سلسلة 
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الإسناد، بإمكاــن من يقرؤها أن يميز بين الصحيح والضعيف تبعاً 
. لعدالة وض بط ه ؤلاء الرواة

وقد يكون من بين الأسباب المهمة أنهم رأوا أن الأحادي ث -3
يع، بخلاف الروايات التاريخية اللي لا يترتب  ي ة ه ي مصدر للتشر النبو
ية وتساهلوا في  عليهاــ حك م شرعي، فشددوا في باب الأحاديث النبو

. الروايات التاريخية
وأياً كانت الأسباب فإن مدرسة التاريخ أخذت على عاتقها عملية  

الجمع وإملاء المؤلفات بروايات كثيرة، فأخذ من يعمل في حقل التاريخ 
 توجهه وهواه، وكٌل يدعي الحيادية يلاءمالإسلامي يختار منها ماــ 

 أهل أنوفي هذا قال ابن الصلاح . والموضوعية وأنه أقرب إلى الحقيقة
خ التاريخ يغلب عليهم التاري

إن القواعد النقدية اللي وضعها العلماء المسلمون للتوصل إلى معرف ة  
ال نص الصحيح، وإن كانت في الأصل خاصة بالحديث النبوي ل كنها 

يات التاريخ  صالحة للتطبيق ف ي مختلف العلوم الإسلامية، ولاسيما في مرو
يراد الخبر  يقة إ الإسلامي اللي نهج مؤلفوها على منوال المحدثين في طر

وسرد الروايات بالأساــنيد، كماــ أن التاريخ عبارة عن أخبار ووثائق 
يق للتثبت من صحتها إلا بتطبيق هذه القواعد المنهجية  .ونصوص، لا طر

إن أول مظهر للإبداع في علم التاريخ عند المسلمين أن اهتموا بصحة 
مصادره، وكان الحّفاظ هم الذين ينقلونه من الذاكرة، أو الشاهد 

العيان، الذي يدرك الص ورة والزمن، مما دعا إلى ظهور ما عرف بالسند 
أو الإسناد، أو العنعنة، بمعن ى رف ع القول إلى قائله، وللتأكد من صحة 

السند في الخبر التاريخي يطبق عليه ماــ ُطب ق على سند الحديث من 
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يقة الحديث في أول تأليفه،   إذالجرح والتعديل، إذ إن التاريخ أخذ طر
كان علم الحديث يُسمى علم أسماء الرجال ، وعمل المحدث والمؤرخ هو في 
الحقيقة منهج لتصحيح الخبر فكلاهما سار على الإسناد في نسبة الخب ر إل ى 

. سلسلة من الرواة
 ومعلوم أن الحديث النبوي خُدم على مر القرون وبُذلت جهود .

كبيرة ف ي نق د الروايات، وكان لهذا الجهد المتراكم ثمرات ونتائج واضحة، 
فكل جيل من علماــء الحديث يكمل ما بدأه الأول وهكذا، وهذا ما لم 
ي ل، لذا فإن القيام بمهمة النقد وتطبيق  يكن مع التاريخ الإسلامي الطو

قواعد الجرح والتعديل على الأسانيد، لا يمكن أن يقوم بها أفراد 
متفرقون، وإنما تحتاج إلى جهدجماعي تقوم به مؤسساــت بحثي ة 

وجامعات أكاديمية، وتحتاج في الوقت نفسه إلى متخصصين في هذا العلم 
يل فروايات ه  يقوم ون بهذه المهمة، ولاسيما مع التاريخ الإسلامي الطو

والوقائع والشخصيات، حافلة بالأمجاد الشامخة  حافل ة بالأح داث
والبطولات الفذة، كما ه ي حافل ة بالانتكاسات المؤسفة والنكبات المريرة 

 ... والشخصيات المنحرفة 
ومع ذلك فلاب د من القيام بهذا العمل الضخم، مع المشقة البالغة 

 ((فيه، فإنه ما من أم ة تس تطيع أن تعيش بلا تاريخ، تاريخ ممحص محقق
إن معرفة أصول الروايات التاريخية وميول رواتها مهمة للغاية، إذ عن  .

يقها يتم إسقاط كثير من الروايات اللي نسجها رواة ذوو ميول  طر
وأهواء وأغراض كثيرة، وخلطوها بالروايات اللي يمكن الوثوق بها، فجاء 

بعدهم خَلٌَف أخذوا هذه الروايات على علاتها على أنها مادة تاريخنا 
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يات بعض ال كذابين إل ى مختلف المصنفات ومنها  الموثوقة، فتسربت مرو
. التاريخ والأدب

وعند بحث ارتباط الحديث النبوي بالتاريخ الإسلامي، نقف عند 
ية،  ية، فهي مع أنها عند المحدثين جزء من السنة النبو موضوع السيرة النبو

ل كنها مع مرور ال زمن صارت علماً قائماً بذاته، فانفصلت عن الحديث، 
فوجدت كت ب خاص ة ب هاــ دون غيرها، ثم ظهرت مجموعة من 

العلماء لهم عناية باــلتواريخ والس ير والمغاــزي وأخبار الإسلام، وهم 
المعروفون بأئمة المغازي، وكان الغالب على هؤلاء الجم ع دون الفحص 

والنقد، فتسرب التساهل إلى كتب السير والمغازي، وقد أشار إلى ذلك 
ية أن  وليعل ِم الطال ب : الحافظ العراقي في فاتحة ألفيته في السيرة النبو

نكرا والقصد ما صح الس ير تَجمع  به وإن ما أتى أهُل السير ذكر وما قد أُّ
ومعنى ذلك أن منهج النقد الذي وضعه المحدثون لم  ل م يعتَبر إسناــده

ية وتاريخ الإسلام،  يكن له حضور عند أكثر م ن كتب في السيرة النبو
فكانوا يسوقون الأخبار والروايات من غير نقد ولا تمحيص، لذا كان جُلّ 

الاعتماد في تمييز الصحيح من الضعيف على جهود المحدثين الذين كان 
ية يقوم على استقصاء مصادر الخبر  منهجهم في نقد أخبار السيرة النبو

 .وطرقه ورواته وألفاظه وصيغه



 20 

المحاضرة الخامسة 
 المنهجية المشتركة بين المحدثين والمؤرخين في نقد الخبر

 
: نوجز هنا المنهجية المشتركة بين المحدثين والمؤرخين في نقد الخبر

يمكن القول إن المنهج في اعتبار المصادر : تتبع مصادر الخبر-1
المتنوعة وض م بعض ها إل ى بعض،يتم به استكمال الخبر وجمع أطرافه، وهو 

منهج عام يصلح في النقد التاريخي عامة، وليس في الحديث والسيرة 
ية فقط، وقد عبر المؤلفون في النقد التاريخي في عصرنا الحاضر عن  النبو

هذا المسلك بتعابير مختلفة، ل كنها لا تخرج في حقيقتها عما سّطره 
المحدثون، فقد نصوا على أن منهج النقد التاريخي يقوم أولاً على 

استقصاــء الخبر في جميع المصادر المتوافرة، ولا يجوز للناقد أن يزدري 
. به الخبر أي مصدر قد يرد

إن المؤرخ الذي يقف على خبر تاريخي في مصدر من المصاــدر أو 
ف ي وثيقة لا يكتفي بهذا الخبر من خلال مصدر واحد، وإنما يج ب علي ه 

استقصاــء مصادر الخبر ومظانه المتنوعة، وهو يتطلب عدم الاكتفاء بما 
للعين أو يعثر عليه بأيسر جهد، بل يتطلب الاستقصاء البعيد  يبين

ية أملاً في أن ينكشف شيء جديد،  والتفتيش الدقيق في كل ركن وزاو
وهنا يشترك المؤرخون والمحدثون في تتب ع المصادر واستقصاء أسانيد 

يق مصادر كثيرة . ومخارج الخبر عن طر
إن جمع الأسانيد والطرق اللي ورد الخبر عن  : إعمال النقد-2

يقها ما ه و إلا تمهي د للانتقال إلى المرحلة الأخرى واللي  ي أكثر  طر
أهمية وصعوبة، و ي تحك يم عل م الرجال وقواعد الجرح والتعديل، وهو 

منهج راسخ عند المحدثين، فعند النظر ف ي الخبر والتحقق من درجة صحته 
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وضعفه، ينبغي استحضار أحوال الرواة من جه ة العدالة والضبط، 
وجوانب أخرى تتعلق بحياة ال راوي، مماــ أورده العلماــء ف ي مصطلح 

. الحديث
ياــت  إن هذه المنهجية يمكن الاستفادة منها عند تطبيقها على مرو

ية والتاريخ الإسلامي، ما دام أن الخبر أو الحادثة، يسبقها  الس يرة النبو
ية  سلس لة س ند م ن الرواة، فالمتقدمون من المصنفين في السيرة النبو

والتاــريخ الإس لامي كاــنوا يلتزمون بشرط المحدثين، وهو النقل بالسند 
وعزو الروايات إلى مصادرها وبياــن مخارجها ولا يعوزها إلا النظر في 

وقد أفرغ العلماء جهدهم في نقد سلسلة الرواة من  .معرفة درجة صحتها
لما استعمل الرواة ال كذب : "أجل اكتشاف كذبهم، قال سفيان الثوري

، ومثال ذلك ما أخرجه الخطيب البغدادي بسنده " استعملنا لهم التاريخ
ق دم عليناــ عمرو بن موسى، ): عن عفير بن معدان الكلاعي قال 

ح دثنا ش يخكم الصالح، : حمص، فاجتمعنا إليه في المسجد فجعل يقول 
: فقاــل، لنا نعرفه شيخنا الصالح هذا؟ سمه من: فلما أكثر علينا، قلت له

 (هــ643ت)ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
 سنة ثمان ومائة، :في أي سنة لقيته؟ قال: خالد بن معدان، قلت له 

اتق اللّ ه يا : لقيته في غزاة أرمينية، فقلت له : ف أين لقيته؟ قال : قل ت 
شيخ ولا تكذب، مات خالد بن معدان سنة أربع ومائة، وأنت تزعم 

ي دك أرمينية قط،  أخرى، أنه لم يغز أنك لقيته بعد موته بأربع سنين، وأز
لَ على المتتبع إمكانية النقد لهذه إن وجود الإسناد سه. كان يغزو الروم

السلاسل من الإس ناد، و ي لم تقتصر كما ذكرنا على الحديث النبوي 
والتاريخ الإسلامي، وإنماــ ش ملت سائر العلوم الإسلامية كالتفسير والفقه 
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والأنساب واللغة والنحو والشعر، حلى دخل في سياق الكلمة الواحدة في 
ير الطب ري وفي كتاب الخطيب  التفسير، كما تراه في تفسير محمد بن جر

أخباــر )، و(ال بخلاء)و (التطفيل وحكايات الطفيليين)البغدادي 
لابن الجوزي، فنراهم في هذه ( أخبار الأذكياء)، و(الحمقى والمغفلين

ال كتب يسوقون إسناداً طوله ثلاثة أسطر أو أكثر من أجل نقل جملة 
. صغيرة أو كلمة واح دة ع ن قائلها

إن مدرسة الحديث النبوي ومدرسة التاريخ الإسلامي اللتين امتلكتا 
يراد الرواية وضبطها من حيث الإسناد، بإمكانهما  الأدوات نفسها في إ

يوجد  أن يسيرا عل ى ذات المنهج في نقدها، عندما توضع الآلية و
المتخصصون ال ذين يقوم ون به ذه المهمة، لأننا اليوم أمام مصادر تاريخية 

ير والتصفية،  كثيرة، أشبه ما تكون بالمواد الخاــم الت ي تحتاج إلى التكر
قبل الاستفادة منها، وينبغي عدم تجاهل هذا الموضوع أبداً، ولعل 

المباحث القادمة توضح لنا بعض القواعد والطرق اللي يتم التعامل ع ن 
يقها مع نصوص التاريخ الإسلامي اللي كانت لها خصوص ية ل كونهاــ  طر

 ً  .ح دثاً تاريخياً وليس نصاً شرعيا
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المحاضرة السادسة 
  أثر علم الرجال في تتبع اإلسناد 

 
 ظهر إذاهتم المؤرخون والمحدثون بكتب التراجم وتاريخ الرجال، 

هذا النمط من الكتابة التاريخية منذ وقت مبكر في تاريخ المسلمين، بل إنه 
كان وليداً لحرك ة التدوين التاريخي عندهم، وينقسم هذا النوع من 

 يكون إنالكتابة إلى أنماط مختلفة، لبلد معين، أو مدة زمنية محددة، أو 
وقد اكتملت معلومات العلماء  .خاصاً بتراجم أرباب الصنعة الواحدة

عن الرواة والتدقيق في أحوالهم م ن حي ث الصدق والورع والالتزام 
الديني، وظهرت مكتبة ضخمة في علم الرجال، أثرت في فن الترجمة 

وقد احتل تاريخ  .للأعلام في سائر العلوم اللي ظهرت في تاريخ المسلمين
. الرجال أهميته عند العلماء وذلك لمعرفة اتصال الأساــنيد وانقطاعها

إن حاجة الوقائع التاريخية إلى معرفة أحوال رواتها أشد من غيرها، 
وذلك لغلبة التساهل في نقلها، على أن معرفة أحوال الرجال  ي نفسها 
من أه م ف روع التاريخ، وإذا كان لابد من معرفة أحوال الرواة فلابد 

عرف حال راوٍ بحاله ليعلمه الناس وهو ما  من بيانها، بأن يخبر كل م ن
حدث في تاريخ المسلمين عن دما قاــم العلماء بهذا الواجب على أحسن 

ومما يجب التنبيه اليه أن علم الرجال لم تكن فيه محاباة لأحد، مهما  .وجه
كاــن، أباً، او ابناً، او أخاً، او صديقاً، او أستاذاً، تمكن السلُف 

ياً  يق ه م ن كشف العلل في كل علم منقول، حديثاً نبو والخلف عن طر
. أو تاريخاً شخصياً أو سياس ياً لتميي ز الصحيح عن غيره

ونعني بكتب الرجال ال كتب اللي تناولت أحوال الرواة من حي ث 
ياتهم، وهو علم جليل لما فيه إثبات  ع دالتهم، وضبطهم، والحكم على مرو
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التحري عن صحة النقل، وقد صنف العلماء في الرجال مصنفات كثيرة، 
يقة العلماء في وضع كتب  .تعددت بتعدد الأغراض لها وكانت طر

الرجال أن ي ذكروا اس م ال راوي، ونسبه، وكنيته، ولقبه، ونسبته إلى 
قبيلته وبلدته وحرفته، ونحو ذلك مما يميزه ع ن غيره، فإنه كثيراً ما يشترك 

 .الاشتباهخشى  الرجلان فأكثر في الاسم، واسم الأب، ونح و ذل ك، في
: ويمكن أن نقسم كتب الرجال بإيجاز إلى

: كتب الرجال الخاصة– أولاً  
و ي اللي  وذكر أس مائهم وأنساــبهم وأح والهم،: كتب الصحابة-1

والأماكن اللي نزلوها، والغزوات  ومن أهم ه ذه ،ملسو هيلع هللا ىلصتتناول صحابة النبي
لابن منده  (كتاب الصحابة): ال كتب  اللي شاركوا فيها، ووفياتهم

معرفة )، و(ه 351ت)لاب ن قاــنع ( معجم الصحابة)، و(ه 301ت)
الاستيعاب في معرفة )، و(ه 430ت)لأبي نعيم الأصفهاني  (الصحابة

أس د الغاب ة ف ي )، و(ه 463ت)لابن عبد البر الأندلسي  (الأصحاب
تجريد أس ماء )، و(ه 630ت)لابن الأثير الجزري  (معرفة الصحابة

لاب ن ( الإصابة في تمييز الص حابة )، و(ه 748ت)للذهبي  ( الص حابة
ية، إذ  .(ه 852ت)حج ر العس قلاني  ومعرفة الصحابة من العلوم الضرور

ينبني عليهاــ تميي ز الرواي ة المتصلة من المرسلة، ولاسيما في أحداث تاريخ 
القرن الهجري الأول، ولكل م ن هذه ال كتب منهجيتها، ويمكن معرفتها 

. بالرجوع إليها مباشرة
و ي اللي تتناول الثقات من الرواة، ومن أهمها : كتب الثقات-2
، (ه 261ت)لعب د اللّ ه بن صالح العجلي  (معرفة الثقات)كتاب 

تاريخ أسماء الثقات ممن )، و(هــ354ت)لابن حبان البس لي  (الثقات)و
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ت ذكرة )، و(هــ385ت)لابن شاهين )  نُقل عنهم العلم
( ه 748ت)للذهبي(الحفاظ
و ي خاصة بأسماء المجروحين لبيان  : كتب الضعفاء والمتروكين-3

للبخاري  (الضعفاء الصغير) : أحوالهم، ومن أه م ه ذه ال كت ب
لابراهيم بن يعقوب ( الشجرة في أحوال الرجال)، و(ه 256ت)

لأب ي زرع ة ال رازي ( أسامي الضعفاء)، و(ه 259ت)الجوزجاني 
، (هــ 303ت)للنساــئي ( كتاب الضعفاء والمتروكين)، و(ه 264ت)
الكامل في )، و(ه 354ت)لابن حبان البسلي  (كتاــب المجروحين)و

( ميزان الاعتدال في نقد الرجال)و (ه 365ت)لابن ع دي  (الضعفاء
لابن حجر العسقلاني ( لساــن الميزان)، و(ه  748ت)للذهبي 

، وفائدة معرفة الثقات والضعفاء م ن الرواة، يتوقف عليها (ه 852ت)
. معرفة صحيح الرواية من ضعيفها، وما يصلح للاحتجاج ب ه وما لا يصلح

و ي ال كتب اللي تناولت : كتب جمعت بين الثقات والضعفاء-4
ّ ه بن المبارك  (التاريخ)تواريخ المحدثين مثل   (ه 181ت)لعبد الل

لعلي بن المديني ( التاريخ)، و(ه 233ت)ليحيى بن معين  (التاريخ)و
التاريخ )، و(ه 241ت)لأحمد بن حنبل ( التاريخ)، و(ه 234ت )

ليعقوب الفسوي ( المعرفة والتاريخ)، و(ه 256ت)للبخاري  (ال كبير
( ه 279ت)لابن أبي خيثمة  (التاريخ ال كبير)، و(ه 277ت)

على مجموعة من  (الطبقة)يطلق مصطلح : كتب الطبقات– انياً ث
الإسناد، ومن  الرواة، تعاصروا زمناـًـ كافياـًـ، وتقاربوا في السن او

 : فوائدها 
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  وتمييز الصحابة والتابعين ومن:معرفة المتقدمين من المتأخرين
بعدهم، ومعرفة الرواية المتصلة والمنقطعة، وتمييز الأسماء المتشابهة، وفيه 
. فوائد كثيرة لا يستغني عنهاــ طال ب عل وم الح ديث والتاــريخ الإسلامي

لمحم د ب ن س عد  (الطبقاــت ال كب رى)كتاب : أهم كتب الطبقات
، وهناك (ه 240ت)لخليفة بن خياط ( الطبقات)و (ه 230ت)

كتب خاصة برواة مصرٍ من الأمصار، أو مدينة من المدن، مثل 
طبقات علماء )و ،(ه 245ت )لاب ن دح يم (طبقاــت الشاــميين)

يقية  (ه 333ت)لأحمد بن تميم القيرواني  (إفر
و ي تذكر أسماء البلد والذين أقاموا  : كتب التواريخ المحلية– ثالثاً  .

( تاريخ بغداد)و (ه 288ت)لبحش ل  (تاريخ واس ط ): فيه، ومنها 
لابن عساكر ( تاريخ دمشق)، و(ه 463ت)للخطيب البغدادي 

وغيرها، وفيها من الفوائد العلمية ما لا يستغني عنه طالب  (ه 571ت)
وهناك كتب أخرى  .علم التاريخ الإسلامي من تاريخ البلد وموقعه ورجاله

و ي  (مص طلح الحديث)تناولت أنواع الحديث الواردة في مؤلفاــت 
تُعنى بمعرفة شخص الراوي وتحديده من جميع الن واحي الزماني ة والمكانية 

ومما لا شك فيه أن هذه المصنفات في الرجال يمكن  .والاسمية
الاستفادة منها في حقل التاريخ الإسلامي، إذ تكشف النقاب عن 

أحوال الرواة وتمييز القوي من الض عيف والصادق من الكاذب، وبذلك 
يمكن للباحث أو المؤرخ أن يعرف لكل خبر قيمت ه، فيستبعد الأخبار 

الضعيفة والموضوعة، وينبه عليها لتجنبها، ويس تخرج الرواياــت الصحيحة 
براز الحقائق اللي تع د ه دفاً  ويبينها، الهدف من الدراسات التاريخية، إ

يه أو  (مصطلح الحديث)وينبغي أن تدخل مادة  .يتوخاه كل باحث نز
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ف ي أقساــم التاريخ، وذلك ل كي تكون أمام الطلبة  (الجرح والتعديل)
ية متكاملة في النقد، ويحصل التمازج بين نقد السند، والنقد الغربي،  نظر

قال الدكتور ن ور ال دين عت ر، وه و م ن العلماــء المتخصصين في علوم 
ي د طلاب ))الحديث، وله كتاب قيم في منهج النقد  ض رورة تزو

الجامعات في أقسام التاريخ، والدراسات الاجتماعية، بدراسات عن 
هذا العلم، تربط بين علوم الحديث عند المسلمين، وبين النقد التاريخي 

. الأجنبي، الذي هو مدين لنا ولعلمنا هذا
 ً يف بالراوي بما ي ؤدي إل ى : كتابة التراجم– أولا نعني بالترجمة، التعر

اسم الراوي وكنيته ونسبه ولقبه، : قب ول خب ره أو رده، وحدودها 
وشيوخه وتلامذته، وأقوال العلماء فيه، والأوصاف اللي تؤثر في روايته، 

واشترط بعض العلماء جملة شروط لمن  .ورحلاته العلمية ومولده ووفاته 
أشار  يكتب في التراجم، ولعل العالم تاج الدين السبكي، هو أوضح من

،  (قاعدة في المؤرخين)وحَثّ على هذا الموضوع، ضمن كتيب له سماه 
أن يكون عارفاً بحال صاــحب الترجمة، )): وأنقل هنا كلامه كاملاً 

علماً وديناً، وغيرهما من الصفات، وهذا عزيز جداً، وأن يك ون حس ن 
العبارة، عارفاً بمدلولات الألفاظ، وأن يكون حسن التصوير، حلى 

يعبر عنه بعبارة لا  يتص ور حاــل ترجمته، جميع حال ذلك الشخص، و
تزيد عليه ولا تنقص عنه، وأن لا يغلبه الهوى، فيخيل إليه هواه 

يحبه والتقص ير ف ي غيره، بل أما أن يكون مجرداً  الإطناب في مدح من
عن الهوى، وهو عزيز، وأما أن يكون عن ده م ن العدل ما يقهر به 

يق الإنصاف، فهذه أربعة شروط أخرى، ولك أن  هواه، ويسلك طر
تجعلها خمسة، لأن حسن تصويره وعلمه قد لا يحصل معهما 
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الاستحضاــر ح ين التصنيف، فيجعل حضور التصور زائداً على حسن 
شروط في المؤرخ، وأصعبها الإطلاع على  التصور والعلم، فه ي تس عة

حال الشخص في العلم، فإنه يحتاج إلى المشاركة في علمه والقرب منه 
حلى يعرف مرتبته، هذه الشروط ه ي الت ي ينبغي التحلي بها لمن يكتب 

فهذه تسعة، فإنه ذكر فبلها : في التراجم، و ي خمسة شروط، أما قوله 
 بعض شروط المؤرخ، سنوضحها في المبحث القادم

إن منهج علماء المسلمين في تتبع الرواة : قواعد تقويم الرجال– ثانياً  
ياتهم، هو الذي يقابل النقد  والحكم عليهم، ومن ثم قبول أو رد مرو

الباطني في المفهوم الغربي، الذي يقوم على أساــس التفسير التاريخي، 
ل كن الفرق بين المنهجين، أن علماء نقد الرواية في الغرب قد لا تكون 

يراد  عندهم أية معلومات عن المؤلف أو راوي الحادثة، فيبدؤون بإ
مجموع ة أسئلة حوله، هل كان أميناً فيما اعتقده؟ هل أخطأ فيما عرفه؟ 

هل حاول جلب منفعة عملية، وخداع قرائه؟ هل كذب المؤلف أو 
يه الوقائع؟ هل  رغم على ال كذب؟ هل مال إلى مذهب ه على حساب تشو أُّ

انساق وراء غرور فردي أو جماعي؟ ه ل تمل ق الجمهور؟ هل استعمل 
يه الوقائع؟ ومما يلاحظ على هذه الأسئلة أنها  الأسلوب الأدبي في تشو

، (عدالته)من حيث أخلاقياته ( المؤلف)تدور حول شخصية الراوي أو 
ولم تذكر مؤلفات المنهج الأوربي ش يئاً ع ن كيفي ة الإجابة على الأسئلة، 

بينما في المنهج الإسلامي تكون قواعد تقويم الرجاــل أكث ر وضوحاً 
وصرامة، فالراوي الذي يروي الواقعة تكون مؤلفات الجرح والتعديل في 

الغالب قد استوفت ذكر عدالته وضبطه، بل إنها تتعرض لتفاصيل أكثر 
دق ة مماــ يتخيل المنهج الأوربي، مثل كيفية روايته للواقعة، ومستوى 
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ونذكر هنا ، ضبطه لمجم وع ماــ يروي إلى تفاصيل كثيرة لا يمكن حصرها
: مجموعة من القواعد اللي ينبغي مراعاتها عند تق ويم الر جاــل، أهمها

أي ذكر عيوب الراوي، وهو لا : الجرح واجب عند الحاجة -1
ي دخل ف ي الغيبة المحرمة، كما يتبادر للذهن، بل هو نصيحة يعرف بها 

 أنه لم يجوز على إطلاقه، وإنما ربط إلىالح ق م ن الباطل وينبغي التنبيه 
. بالحاج ة الداعية إليه

. لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة-2
لا يجوز نقل الجرح فيمن وجد فيه الجرح والتعديل، أي لا -3

ينقل الجرح فقط وإنما ينقلهما معاً، قال الذهبي في ترجم ة أباــن ب ن 
ي د العّطاــر وقد أورده أيضاً العلامة أبو الفرج بن الجوزي في :  يز

وثَّقه، وهذا من عيوب كتابه، يسرد  ولم يذكر فيه أقوال من (الضعفاء)
. الج رح ويس كت ع ن التوثيق

لا يقبل الجرح والتعديل ممن ليست له معرفة بأسبابهما، فقد -4
اتفق العلماــء على عدم قبول الكلام في الرواة الصادر عم ن يجه ل 

وينبغي الاّ يقبل الجرح )): أس باب الج رح والتزكية، قال ابن حجر 
. )والتعديل إلاّ من ع دل 

. لا يقوم بعملية التعديل والتجريح، إلاّ من كان عدلاً غير مجروح-5
السبِب، وذلك لاختلاف  إلاّ مفسراً، مبين لا يقبل الجرح-6

. الناس فيما يجرح وما لا يجرح، ولاسيما عند تعارض الجرح والتعديل
لا يقبل التعديل على الإبهام، أي توثيق الراوي من غي ر -7

 لأن عدم تسميته سبب في إثارة الشك ؛تس ميته، مث ل حدثني الثق
هذه أهم  .والريبة حوله، ل ذا لابد من ذكر سلسلة السند بكل وضوح
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القواعد اللي وضعها علماء الجرح والتعديل على سلسلة الرواة، وه ي 
يات التاريخية، إذا أُّحس ن  صالحة للتطبيق على سلسلة الإسناد في المرو

  .التعام ل معها، وتمت مراعاة طبيعة الرواية التاريخية نفسها
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المحاضرة السابعة 
 1/3 اإلسناد والنقد التاريخي

 
ية الثلاثة الأول ى،   إن مؤلفات التاريخ الإسلامي في القرون الهجر

كانت تلتزم بشرط المحدثين، وهو النقل بالسند، وعزو الروايات إل ى 
مصاــدرها، وبيان مخارجها، ولا يعوزها إلا النظر في معرفة درجتهاــ 

م ن حي ث الص حة والضعف، وإنما يحصل ذلك بتتبع أحوال الرواة في 
ومن بين الصعوبات  .كتب الرجال، ومعرفة مراتبهم في الجرح والتعديل

ية  يات السيرة النبو اللي تواجهنا في أثناء تطبيق هذا المنهج، على مرو
والتاريخ الإسلامي، أن هذا القانون الصارم يفوت علينا كثي ر م ن 

الروايات والأحداث، لذا لابد من وضع ضوابط خاصة في قبول الخبر، 
: واللي يمكن إجمالها بما يأتي

مثل الذي يطلب ): عدم قبول الرواية بلا إسناد، قال الشافعي-1
(. إسناد، كمثل حاطب ليل الحديث بلا 

اعتماد منهج أقل تشدداً في الحكم على الرواة، مع استثناء ما -2
. يتعلق بالعقيدة والأحكام الشرعية

فمعلوماتنا عن التاريخ الإسلامي، : ترتيب المصادر بحسب قوتها -3
جمع ت من المفسرين والمحدثين والمؤرخين والقصاص وأهل الأدب، 
و ي ليست بمنزلة واحدة، من حيث النقد والتمحيص والمهتمون بها 

. ليسوا كله م م ن أهل الأمانة والتحري في النقل
يق بين النقد الخارجي والداخلي، فإن ما ذكرناه -4 ينبغي التفر

ساــبقاً يتعل ق ببحث وتحليل العناصر الخارجية للخبر، فهي من متعلقات 
إن تساهل المؤرخين في نقد  .الخبر ولوازمه، وليس من مضمونه ومعناه
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السند، هو الذي فتح الباب أمام من ينتقدهم ويحذر منهم، فابن العربي 
ذ إ م ن المفس رين، والم ؤرخين، وأه ل الآداب))ينبه على الاحتراز 

أشد  ومن): نسبهم إلى الجهالة في الدين، وإصرارهم على البدعة، بقوله 
 وكثيراً ما ينع ى عل ى على الناس، جاهل عاقل، أو مبتدع محتال شيء

يصفهم ب ب . الطائفة التاريخية الركيكة)(عض أرباب التاريخ و
فإن أهل التاريخ ربما وضعوا من أناس ورفعوا : "قال السبكي

أناساـًـ، إماــ لتعصب أو لجهل أو لمجرد اعتماد على نقل من لا يوثق به، 
أو غي ر ذل ك م ن الأسباب، والجهل في المؤرخين أكثر منه في أه ل 

التعصب، قَلّ أن رأيت تاريخاً خالياً من  الج رح والتع ديل، وك ذلك
. ذلك

ولسنا في هذا البحث بصدد مناقشة أقوال العلماء، إذ إن هذا 
الكلام ليس عل ى إطلاقه، وإنما نريد التنبيه إلى مسائل مهمة تتعلق 

بالحفاظ على علم التاريخ كعل م، ولا يتم هذا إلا بوضع القواعد اللي تحكم 
الحقيقة أو ما هو أقرب منها،  أسانيده ومتونه، أملاً في الوص ول إل ى

، والسؤال المهم في هذا (وما آف ة الأخباــر إلا رواتهاــ): وقديماً قيل
المطلب، كيف يعرف أن الراوي ثقة؟ وللإجابة عل ى ه ذا السؤال نؤكد 

: تيةآعلى الطرق ال
اشتهرت عدالته بين أهل العلم وغيرهم،  فمن: الاستفاضة والشهرة-1

. وكث ر ثناء الناس عليه بالثقة والأمانة، استُغني بذلك في إثبات عدالته
وذلك بأن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل، أو : التنصيص-2

. أكثر، على أن فلاناً من الناس ثقة
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أن يذكر الراوي في كتاب من ال كتب اللي صنفت ف ي الثقاــت، -3
أما طرق معرفة الراوي  .لابن حبان (الثقات)خاص ة، ككتاب 

: الآتيةالضعيف، فبالطرق 
. أن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل على ضعف الراوي-1
أن يترجم للراوي في كتاب من ال كتب اللي صنفت في الضعفاء -2
 .خاصة
بالضعف، وأن سبب الضعف هو فلان،  أن يحكم على رواية-3

وقد تواجه من يدرس الأسانيد بعض . فيعلم بذلك أن الراوي ضعيف
ظاــهر ة تع دد الأقوال في كتب الجرح : الإشكالات، ومن أهمها 

تعاــرض الجرح )والتعديل في الراوي الواحد، وهو ما يعرف ب 
اختلف : )، وهو يشمل جميع أبواب العلم، قال الترمذي (والتعديل

الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من 
(. العلم

ومن المشكلات والصعوبات اللي تواجهنا في نقد سلسلة الإسناد في 
وهم الذين لم  (ظاهرة المجاهيل في سلسلة السند)الرواياــت التاريخية 

نعثر لهم على ترجم ة، وهنا نحتاج إلى المقارنة، والانتقال إلى مرحلة نقد 
وإذا كانت  .المتن، لنصل إلى الرواية الت ي  ي أقرب إلى الواقع والحقيقة

هناك عدة ضوابط في قبول الخبر، ومعرف ة ال راوي الثق ة م ن الضعيف، 
فلابد من توافر مجموعة شروط في المؤرخ الذي يقوم بجمع وتمح يص وكتابة 

 ً   .الروايات التاريخية في مؤلف خاص، أو نقلها شفاها
ومن جملة الشروط اللي وضعها السبكي، بعد أن ذكر أن المدح 

الصدق، وإذا نقل يعتمد اللفظ ))والذم يج ب أن لا يقبل من المؤرخين 
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دون المعنى، وأن لا يك ون ذلك الذي نقله أخذه في المذكرة وكتبه بعد 
يؤكد  ذلك، وأن يسمي المنق ول عن ه، فه ذه شروط أربعة فيما ينقله، و

وقد استقريت فلم أجد مؤرخاً  : ثر التحزب في ميول الم ؤرخأالسبكي على 
ّ ه في  ينتحل عقيدة، ويخلو كتابه عن الغمز مم ن يحي د عنها، سنة الل

 . ((لمتيناالمؤرخين، وعادته في النقل ة، ولا ح ول ولا ق وة إلا بحبل ه 
وعلى المؤرخ دراسة ظاهرة الوضع في التاريخ الإسلامي، وتتب ع أس بابها، 

فمنهاــ التش يعات : ويمكن الإفادة مما أوجزه ابن خلدون في مقدمت ه
ّ ه  ّ ه محمد بن جمال الدين عبد الل ت )ل لآراء ابن بهادر، بدر الدين عبد الل

، فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر (ه 794
أعطته حقه م ن التمحيص والنظر حلى يتبين صدقه من كذبه، وإذا 

خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة، 
وكان ذلك الميل والتشيع غطاــء عل ى ع ين بصيرتها عن الانتقاد 

والتمحيص، فيقع في قبول ال ك ذب ونقل ه، وم ن الأس باب المقتضية 
الثقة بالناقلين، وتمحيص ذلك يرجع إلى : لل كذب في الأخبار أيضاً 

الذهول عن المقاصد، فكثير من الناقلين لا : التعديل والتجريح، ومنها
،وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه  أو سمع يعرف القص د بماــ عاين
توهم الصدق وهو كثير وإنما يجيء في الأكثر : فيقع في ال كذب، ومنها

الجه ل بتطبيق الأحوال على الواقع، : من جهة الثقة بالناقلين، ومنهاــ 
لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع، فينقلها المخبر كما رآها، و ي 

تقرب الناس في الأكثر لأصحاب : بالتصنع على غير الحق في نفسه، ومنها 
التجلّة والمراتب بالثناء والمدح، وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك، 

فتستفيض الأخبار بها على غير الحقيقة، فالنفوس مولعة بح ب الثناــء، 
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إن فهم الصناعة  . والناــس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة
التاريخية، ووضع الضوابط فيمن يتصدى للبح ث أو الكتاب ة التاريخية، 

 ي في الحقيقة حماية للمتخصصين، وصيانة للتاريخ م ن المنتحل ين، الذين 
لا يراعون القواعد النقدية عند كاتباتهم التاريخية، فقد أص بح ال ك لام 

ودب، وأخذ يتراءى للبعض، أنه  ع ن التاريخ وتقييمه مباحاً لمن هب
من أسهل العل وم، وأن بإمكان كل شخص أن يكتب ويتخصص فيه، 

حلى إذا سألت طالباً ف ي قس م التاريخ عن سبب اختياره للدراسة في 
هذا الحقل أجابك بأنه يبحث عن دراسة سهلة، والسبب أننا لم نضع 

القواعد العلمية ونطبقها في دراساتنا التاريخية، بحيث أصبحت الرواية 
يملك قلماً  التاريخية أقرب إلى الرواية الأدبية في شكلها العام، فكل من

باً عالياً في التعبير هو المؤرخ الناجح، ولا ريب أن هذا الفهم  سيالاً وأسلو
 . قوم ذوي إجلال: التجلة المتواضع لعمل

المؤرخ هو الذي أوقعنا في هذا الإشكال، فلابد إذن من فهم 
المنهجي ة والق وانين النقدية، واستيعابها والعمل بها، وحينها سنرى الفارق 

الأخباري لفظة  ، وبين كتابة التاريخ كهواية(كعل م)ال كبير بين التاــريخ 
جم ع الأخبار في أيام  دون المؤرخ أو قبله زماناً، و ي تُطلق عل ى م ن

ألّ َف ف ي التاريخ  العرب، والقصص الغابرة، ثم الفتوح، وهم طلائع من
الإسلامي ، وأحياناً يطلق على المؤرخين عموماً، ولاسيما عن د ت داول 

ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما : )، قال ابن حجر(المحدث)مصطلح 
ية المحدث(أخباري)شاكلها  ثم أخذت ، ، ولمن يشتغل بالسنة النبو

 تتداول في الأوساط العلمية الإسلامية مصطلحات أخرى، فس مي 
كتب في غزوات  من كت ب ف ي وسيرته بصاحب المغازي والسير، ومن
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أنساب العرب بالنسابة، ومع بداية التصنيف والتبويب انحصر   النبي
ويمكن القول إن  .الأخباري على راوي القصص والنوادر والحكايات

عندما  ( الم ؤرخ)و (الأخباري)و (المحدث)الفرق رقيق جداً بين 
نتحدث عن الفترة المبكرة لظهور الإسلام، لأنهم جميعاً يش تغلون 

  النبي.بأحادي ث  ،ل كنها أخذت في الفترات اللاحقة تنحى نحو التخصص
يين الذين تناولوا أح داث الق رن الهج ري   وقد ظهر مجموعة من الأخبار

الأول، وخضعوا لميزان الجرح والتعديل في كتب المحدثين، حيث 
ترجم ت له م وبينت صفاتهم وأحوالهم ومكانتهم عند النقاد، ضمن تراجم 

عثمان، المدخل إلى التاريخ الإسلامي، نقلاً عن البرزنجي،  الرواة
يين  محمد بن )ص حيح وض عيف تاريخ الطبري، ومن هؤلاء الأخبار

قيل فيه أنه رأس في  ، وجملة ماــ(ه 146ت )(السائب الكلبي
ه  أو 147ت ) (عوانة بن الحكم)و. الأنساب، متروك الحديث ليس بثقة

: صدوقاً في نقله، وقال ابن حجر وكاــن: )، قال عنه الذهبي(ه 158
وهو كثير الرواية عن التابعين، قَلّ أن ... الأخباري المشهور، ال كوفي، 

 ً ، قال (ه 157ت ) (أبو مخنف لوط بن يحيى)و، روى حديثاً مسندا
ياته (ل يس بثقة): يحيى بن معين  ، وهو من الرواة المتقدمين، بلغت مرو

ي ة رواية ) 585)في تاريخ الطبري  في أهم  حلى سقوط الدولة الأمو
ه ، ولئن كان أمره 132سنة  مدة من التاريخ الإسلامي بعد وفاة الرسول

مكشوفاً لعلماء الجرح والتعديل وأرباب التاــريخ المتقدمين، فليس الأمر 
ياته دون نظر أو  كذلك لبعض المؤرخين المتأخرين الذين تناقلوا مرو

. تمحيص
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يين الذين رووا أغلب أحداث القرون  هؤلاء هم أهم الأخبار
ية الأولى، وعندما طبقنا قواعد الجرح والتعديل عليهم، فإننا نخرج  الهجر

بمحصلة أن أغلب رواياتهم سوف تُرد، ولاسيما عند انفراد أحدهم بها، 
بين أن منهج النقد للرواة ينبغي أن يأخذ خصوصية في  وأوردتهم هنا لأُّ

يات التاريخ الإسلامي على ح د س واء، وهو ما سنوضحه في  رواة ومرو
ياتهم،  .المطلب القادم كما ينبغي التنبيه إلى أن الاعتماد الكلي على مرو

هو مجافاة للجان ب العلمي، ولاسيما عند استعراض خلفياتهم السياسية 
 ويمكن في هذا الموضوع إعمال .والمذهبية، اللي حّذر منها علماء التاريخ

للوصول إلى مقاربة للحقيقة )النقدين الباــطني الإيجاــبي والس لبي، 
، وعلينا أن لا ننساــق وراء الدراساــت التاريخية الحديثة اللي  التاريخية

يين، الموجودة في تاريخ الطبري،  يات هؤلاء الأخبار اعتمدت على مرو
وأنساب الأشراف للبلاذري، وكأنها حقائق مسلمة دون إجراء عملية 

 .النقد عليها



 38 

المحاضرة الثامنة 
 2/3 اإلسناد والنقد التاريخي

 
إن من الضروري وضع قواعد خاصة للمؤرخين، و ي تخفيف  

الشدة ف ي تقييم رواة الأخبار التاريخية، والتعامل مع نصوصهم على وفق 
روي عن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي  معايير أقل صرامة،

ّ ه ب ن المباــرك قولهم إذا روينا في الثواب والعقاب، وفضائل ): وعبد الل
الأعمال تساهلنا ف ي الأساــنيد والرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام 

وقريباً من هذا المفهوم عنون الخطيب (. )والأحكام تشددنا في الرجال
باب التشدد في أحاديث )، (ال كفاية في عل م)البغدادي في كتابه 

 وفي ه دلالة على المرونة مع ،(الأحكام، والتجوز في فضائل الأعمال
الموضوعات اللي لا تتعلق بالعقي دة الإس لامية والأحكاــم الشرعية، 

ويمكن لنا توضيح هذا المطلب  .واللي يدخل ضمنها الروايات التاريخية
: الآتيةبالنقاط 
إن كتب الحديث كصحيحي البخاري ومسلم، والسنن الأربع -1

وموطأ مالك، أكثر دقة بالتزامها بقواعد منهج النقد من ال كتب 
التاريخية، الت ي التزم ت ذك ر الأسانيد في رواياتها، كابن سعد وخليفة 

بن خياط والفسوي، ول كنها كانت مرنة في تطبيق منهج المحدثين بالنسبة 
للروايات اللي لا تتعلق بالدين، ولهذا ف إن مستوى الرواة في العدالة 
ودرجتهم في الضبط بالجملة لا ترقى إلى مصاــف رواية الصحيحين، 

ضعيف في : وسائر ال كتب الستة ، قال ابن حجر عن سيف بن عمر
. الحديث عمدة في التاريخ
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ه و مجم وع القواع د : (علم مصطلح التاريخ)يمكن القول إن -2
والمباح ث التاريخية المتعلقة بالإسناد والمتن، أو بالراوي والمروي، حلى 
تُقبل الرواية أو تُرد، فإذا علم هذا، فلا شك أن الإسناد وتاريخ الرواة، 

وبيان حالهم من تزكية أو جرح، وسبر متن  .ووفياتهم، ونقد الرواة،
. شكل الأساــس لإنجاز هذه المهمةالرواية ومعناها، ي

يات التاريخ الإسلامي، وحال رجاله في -3 إن كثرة قراءة مرو
كتب التراجم، تجعل المؤرخ أكثر تمرساً في نقد الرواية، فيصبح 

. كالصيرفي ف ي تميي ز العمل ة الحقيقية من المزورة
يق في أحداث التاريخ الإسلامي، عند تطبي ق م نهج -4 ينبغي التفر

النق د عل ى الأسانيد، بين الأحداث الخطيرة اللي تؤثر فيها الأهواء، أو 
بالفتن أو السوابق الفقهية ، وبين الأحداث العادية  اللي لها مساــس

. الأخرى، المتعلقة بالوفيات والفتوح، وتولية الأمراء والقضاة وعزلهم
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: إن نقد الخبر يكون على أربع مراتب-5
واحداً واحداً، بأن يكون  النظر في أحوال رجال س نده : الأولى

كل رواته متدينين تديناً صحيحاً، وعن دهم مل ك ة الحفظ اللي تمنع 
سواء في  وقوعهم في الأوهام والتخليط، وتؤدي إلى ضبطهم للرواية،

. صدورهم أو كتبهم
روى  النظر في الأسانيد، بتتبع ولادة الراوي ووفاته وم ن: والثانية

  .عن ه، خشية الانقطاع
البحث والنظر في الأمور اللي تدل على خطأ في بقية السند : والثالثة

. ال ذي أورده الراوي
ي ق المقارنة، : والرابعة تتبع بقية الرواة من طرق أخ رى، ع ن طر

   .وبيان الموافقة والمخالفة
هناك شروط وصفات ينبغي أن تتوافر برجال الإس ناد، فلاب د  -6

أن تكون هناك شروط وصفات فيمن يتصدى لتزكية الرواة أو 
العدالة، والابتعاد عن التحزب، والضبط في : تجريحهم، وم ن أهمها

الحف ظ، فض لاً ع ن الابتعاد عن الأحكام الشخصية القائمة على ال ذوق 
أو اله وى، وأن يك ون مستيقظاً ومستحضراً، وأن يضبط ما يصدر عنه، 

. لئلا يقع في تناقض
وينبغي أن لا يتبادر إلى الذهن، أننا حينما نؤكد على المرونة في -7

يات التاريخ الإسلامي، نريد أن نداري   اللي الانحرافاتالتعامل م ع مرو
يرها،  وقع بها بع ض أفراد أو قادة المسلمين، أو نتلمس المعاذير الواهية لتبر

ما ينبغي للمؤرخ المسلم أن يفعل ذلك، فالتاريخ أمانة وشهادة تؤدى، لا 
. أو كره يؤثر على أدائها حب
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كما أننا حينما نشير إلى التساهل في قبول الرواية، فإن هذا لا يعني 
الرواية عن المعروفين بال كذب وساقطي العدالة، وإنما نقصد بالتساهل 

إمرار أو قبول رواية من ضعَف ضبطه بسبب الغفلة أو كثرة الغلط، أو 
التغير والاختلاط، أو عدم اتصال السند، كالروايات المرسلة والمنقطعة، 

بعض العلماــء العمل بالحديث الضعيف  وعلى وفق هذه القاعدة جوز
في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، فتطبيق قواع د نقد الحديث على 

. نسبي تحدده طبيعة الروايات التاريخ أمر
يق بين ما يتشدد فيه من الأخبار ويتساهل فيه، نلحظه  والتفر

بوض وح ف ي تصرف الحافظ ابن حجر العسقلاني، في جمعه بين الرواياــت 
ف ي كتاب ه ف تح ففي الوقت الذي يقرر فيه رفض رواية محمد بن إسحاق 
إذا عنعن، ول م يصرح بالتحديث، ورفض رواية الواقدي لأنه متروك 

يين الذين ليس  عند علماء الجرح والتعديل، فضلاً عن غيرهما من الأخبار
لهم رواية في كتب الحديث، من أمثال عوانة بن الحكم والمدائني، فإنه 

لتفصيلات، ويحاول الجمع ايستشهد برواياتهم، ويس تدل بهاــ عل ى بع ض 
. بينها وبين الروايات الأخرى الأوثق إسناداً 

وهذا يدل على قبولهم لأخبارهم فيما تخصصوا فيه م ن العناي ة 
بالس ير والأخبار، وهو منهج معتبر عند العلماء المحققين، وإن لم يقبل وا 

يات  .رواياــتهم ف ي الأحكام الشرعية إن تطبيق منهج النقد على مرو
لابد منه، وينبغي أن ينتقل من الجانب النظري  التاريخ الإسلامي، أمر

إلى التطبيق العملي، فيبدأ الباحث أولاً بتطبيق م نهج الجرح والتعديل 
على الأسانيد، ثم يراعي نوعية الأبحاث التاريخية، إذ إن الروايات 

المسندة من طرق رواة لا يبلغون مستوى الثقات، أفضل من الروايات 
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والأخبار غير المسندة، لأن فيها ما يدل على أصلها، ويمكن التحكم بنقدها 
وواجب المؤرخ  .وفحصها بوجه أفض ل من الأخبار الخالية من السند

صحح الخطأ، وعلى قدر ما لديه من علم ف ي المسألة الواجب المسلم أن ي
تصحيحها، ويستلزم ذلك جمع مصادر سلسلة الإسناد وإخضاــعها للجرح 

والتعديل، وإن لم يكن له علم به، فعليه أن يعتم د عل ى المصاــدر الت ي 
. أُّخضعت وثائقها للجرح والتعديل
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المحاضرة التاسعة 
 3/3 اإلسناد والنقد التاريخي

 
أفضل مجال لهذا التطبيق، هو توجيه طلبة الدراسات العلياــ لنق د 

كت ب معينة، أو مدة زمنية محددة، بعد أن يستوعبوا فهم المصطلح 
وأص ول النق د، ولا بأس من وضع معاجم خاصة بكتب التاريخ 

والتفسير والأدب، اللي استعمل مؤلفوها ابن حجر، أحمد بن علي 
، الإسناد في ذكر الرواية، تقوم هذه المعاجم (ه 852ت)العسقلاني 

بالترجمة لكل الرواة ال ذين وردوا ف ي سلسلة الإسناد، ثم بيان درجتهم 
من حيث الجرح والتعديل، مع مراعاة خصوص ية كل علم من هذه 
العلوم، اللي تلقاها العلماء بالنقل، وينبغي أن يعلم أن النقل والحكاية 

آخر، ولا يلزم من الأول الآخر، وقد بذلت مثل  شيء، والاعتماد شيء
رجال تفسير )هذه الجهود، ل كنها لا تزال قليلة ومحدودة، مثل كتاب 

 ً ، فقد (محمد صبحي بن حسن حلاّق)، لمؤلفه (الطبري جرحاـًـ وتع ديلا
وعمله ، (2933)رتب أسماء الرواة على حروف المعجم، وبلغ عددهم 

عبارة عن جمع وترتيب، كما أشار في مقدمته، ونقل كلام محققي الكتاب 
اللذين قاما بتخ ريج آثاــر ه ذا التفسير، وبيان  (أحمد ومحمود محمد شاكر)

. حال رجال أسانيده ، وجاء الكتاب في مجلد واحد
ومن الجهود اللي حاولت تطبيق منهج الجرح والتعديل عل ى 

ي ة،  الرواياــت، محاولة الدكتور أكرم ضياء العمري على عصر السيرة النبو
وعل ى مرحل ة الخلافة الراشدة، وكذلك مجموعة الرسائل الجامعية الت ي 
ظه رت ف ي الجامع ة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأيضاً محاولة الدكتور 
محمد البرزنجي، عن دما قس م تاريخ الطبري إلى صحيح وضعيف، وكلها 
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محاولات طيبة، ل كنها لم تسد المكتب ة التاريخية، لذا لابد من تضافر 
الجهود لتطبيق هذا المنهج عل ى ساــئر الرواياــت التاريخية، وهو كفيل 

أن يخرج لنا تاريخاً حقيقياً بعيداً عن الأهواء والوض ع ف ي الروايات، 
وبذلك نستطيع أن نقدم للأجيال تاريخاً يعكس واقع الحضارة 

  .الإسلامية
لابد من دراسة الأسانيد ومعرفة حال الرواة في المؤلفات التاريخية، 

والتأكد م ن أهليتهم وعدالتهم في نقل الأخبار، وذلك قبل الحكم على 
الرواي ة م ن حي ث الصحة والضعف، ويساعدنا في هذا الجانب وجود 

سلاسل الإسناد واحتواؤهاــ على عشرات الآلاف من الرواة، وإمكانية 
ي ق كت ب الت راجم والرجال إن التركيز على نقد المتن  - .بحثهم عن طر

على وفق قواعد النقد الغربي للروايات التاريخي ة، لا يمثل إلا جانباً واحداً 
ية نقد المتن تص دق على التاريخ  من البحث التاريخي، وإذا كانت نظر

الأوربي الخالي من سلسلة الإسناد فإن هذا لا ينطبق على التاريخ 
الإسلامي في صدر الإسلام، لوجود سلاسل الاس ناد ف ي اغل ب 

يفضل كمرحلة أولى قبل إعمال النقد على كل  - .المؤلفاــت التأريخية
يات التاــريخ الإس لامي، أن يوضع في نهاية كل كتاب  يعتمد على –مرو

ملحقاً على - سلسلة الإسناد سواءكان في التاريخ أو الأدب أو التفسير
شكل معجم بأسماء الرواة الواردة ف ي ال كتاــب وبيان حالهم في ميزان 

الجرح والتعديل، و ي عملية تُسهل على القارئ إلى حد ما معرفة قوة 
 ً على الباحثين في التاريخ الإسلامي أن لا  - .الرواية ووزنها صحة وضعفا

يكتفوا في بحوثهم على الإشارة إلى اسم المصدر والجزء والصفحة، وإنما 
عليهم إجراء عملية النق د عليهاــ، فإنناــ إذا اكتفينا بهذا الجهد، وهو 
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الإشارة فقط، فإننا نكرر ما قام به المؤرخ القديم و ي عملية الجمع دون 
أثبتت الدراسات  - .النقد و ي اللي حّذر منها الطبري في مقدمة تاريخه

المختلفة قديماُ وحديثاً عدم إمكانية تطبيق منهج الجرح والتع ديل عند 
المحدثين بحذافيره على الروايات التاريخي ة الت ي لا تتناــول الجوان ب 
الشرعية، وهذا يعني ضرورة المرونة في تطبيق الجرح والتعديل على 

يات التاريخ الإسلامي ولاسيما في الفضائل او المناقب ولا في . مرو
الامام ة ونحوهاــ فينبغي الصيرورة الى اشد قواعد الجرح والتعديل 

يوصي الباحث بضرورة إدخال مواد في أقسام التاريخ تتناول  - .عندئذ و
مصطلح التاريخ وقواعد نقد الرواية، وتدريب الطلبة على تطبيق ه عل ى 

يكتمل الجهد إذا تم توجيه طلبة  ياــت التاــريخ الإسلامي، و مرو
الدراسات العليا، في كتابة الرسائل والأطاريح، إلى العناية بنقد سلسلة 

الرواة في الأسانيد الواردة في الروايات اللي يدرسونها 


