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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
املقدمة
الحمــد هلل رب العــامل ن و الصــالة و الســالم عــى رســولنا الكــريم ،وبعــد  :خصصـ ُـت
ه ــذا البح ــث لدراس ــة ظ ــاهرة ال ــرواة الك ــذاب ن و دوره ــم  5ــي رواي ــة الت ــاريخ ٕالاس ــالمي و
ّ
تدوين ــه  ،أل MNــم ش ــكلوا خ ــالل الق ــرون الثالث ــة الهجري ــة ٔالاو Bــى ،تي ــارا فكري ــا اجتماعي ــا
طائفي ــا جارف ــا  ،تخص ــص  5ــي اخ ــتالق ٔالاكاذي ــب ع ــى رس ــول ﷲ – ص ــى ﷲ علي ــه و
سلم -و صحابته الكرام ،ومن جاء بعدهم .
و قد ّ
عنو ُنته ب :مدرسة الرواة الكذاب ن 5ي رواية التاريخ ٕالاسالمي وتدوينـه :رجالهـا،
أعمالهــا  ،آثارهــا  ، .وذلــك أن هــؤالء الــرواة الكــذاب ن قــد كونــوا مدرســة  ،لهــا رواMiــا و
مناهجهــا ،و مواضــيعها  ،وخصائصــها  ،وآثارهــا و مصــنفاMiا  .وهــذا الــذي ســيتب ن لنــا
بالتفصيل فيما يأتي من هذﻩ الدراسة إن شاء ﷲ تعاBى.
و أما إطارﻩ الزم vwفلم أحدد له إطارا زمنيا دقيقا مضبوطا  ،لكنّ vw
ركزت أساسا
عى القرون الثالثة الهجرية ٔالاوBى  ،ألن معظم الرواة الكذاب ن املعني ن بالدراسة قد
عاشوا 5ي هذﻩ الف}|ة ،وألن أك| العلوم الشرعية ؤالادبية قد ُد ّونت ف~Mا أيضا  .لكvw
مع ذلك كث |ا ما ذكرت رواة كذاب ن عاشوا 5ي القـرن الرابـع الهجـري و مـا بعـدﻩ  ،عـى
امت ـ ــداد أمص ـ ــار املش ـ ــرق ٕالاس ـ ــالمي .و س ـ ــبب ذل ـ ــك هـ ــو أن عملي ـ ــة التحري ـ ــف واخ ـ ــتالق
الروايـات لـم تتوقــف 5ـي القـرن الثالــث الهجـري ،وإنمــا اسـتمرت بعـدﻩ بــوت |ة أقـل بكث ــ|
عما كانت عليه من قبل.
و ق ــد اعتم ـ ُ
ـدت  5ــي كتابت ــه ع ــى مص ــنفات الج ــرح و التع ــديل ،أل MNــا ــي املص ــدر
ٔالاساـ vلعلــم الرجـال دون منــازع  .و ه ُ
ـدفت مــن كتابتـه  :الكشــف عـن مدرســة الــرواة
الكـ ــذاب ن  ،برجالهـ ــا و مناهجهـ ــا و خصائصـ ــها و آثارهـ ــا  ،قصـ ــد فضـ ــحها و مقاومMـ ــا و
التحذير مMا  ،وتطه | تاريخنا من سمومها ومف}|ياMiا .
و ﷲ تعـ ــاBى أسـ ــأل أن يجعـ ــل عمـ ــي هـ ــذا خالصـ ــا لوجهـ ــه الكـ ــريم  ،و أن ينفـ ــع بـ ــه
قارئه،و كل من سى 5ي إخراجه و توزيعـه  ،إنـه تعـاBى سـميع مجيـب  ،و مـا ذلـك عليـه
بعزيز
ٔالاستاذ الدكتور  :خالد كب | عالل
ُروجع الكتاب 5ي  :ذو القعدة /1434 ،سبتم|-. 2013 ،الجزائر-
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الفصل ٔالاول
مظاهر الكذب @ي ٔالاحاديث النبوية و ٔالاخبار التاريخية

أوال  :مظاهر الكذب @ي الحديث النبوي
ثانيا :مظاهر الكذب @ي ٔالاخبار التاريخية
ثالثا :مظاهر الكذب @ي تأليف الكتب
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مظاهر الكذب @ي ٔالاحاديث النبوية و ٔالاخبار التاريخية

انتشرت ظاهرة الكذب ب ن طوائف من رواة ٔالاحاديث النبوية ؤالاخبـار التاريخيـة ،
انتش ــارا كب ـ ـ|ا خ ــالل القـ ــرون الثالثـ ــة الهجري ــة ٔالاوBـ ــى  ،بس ــبب الخالفـ ــات السياسـ ــية
واملذهبيــة الــ vعصــفت باملســلم ن  ،ثــم ّ
خفــت حــدMiا بعــد تــدوين العلــوم الشــرعية ،
دون أن تتوق ــف  ،واس ــتمرت بع ــد ذل ــك قرون ــا أخ ــرى  ،ع ــى أي ــدي ك ــذاب ن مح} ــ|ف ن
ورثـ ــوا أس ـ ــالفهم  5ـ ــي الك ـ ــذب ع ـ ــى رسـ ــول ﷲ –علي ـ ــه الص ـ ــالة و الس ـ ــالم – خاص ـ ــة،
واملسلم ن عامة.
أوال @ :ي ٔالاحاديث النبوية :
تجلت عملية الكذب 5ي ٔالاحاديث النبوية 5ي أوجه كث |ة  ،أولهـا اخـتالق ٔالاحاديـث
و نسبMا إBى الرسول -عليه الصالة و السالم ، -و ـي املعروفـة باألحاديـث املوضـوعة ،
وهذا النوع انتشر كث |ا ب ن الرواة الكذاب ن  .من ذلك ما ُروي أن الكذاب محمد بـن
ي ــونس الك ــديم vالبص ــري  ،ق ــد وض ــع أك ــ| م ــن أل ــف ح ــديث . 1و أن الك ــذاب ّ ن أحم ــد
الجويبـاري  ،وابــن تمــيم الســعدي قـد وضــعا قرابــة مائــة ألـف حــديث . 2ذلــك وغ ــ|ﻩ هــو
ّ
الذي دفع الحافظ شعبة بن الحجاج ) ت  160هـ( إBى القول  )) :ما أعلـم أحـدا فـتش
ُ
وقفت عى ثالثة أرباعه كذب ((.3
الحديث كتفتي، v£
ُ
جمعت عددا كب |ا من الرواة الكذاب ن  ،زاد عـددهم عـن  350كـذابا  ،كلهـم
و قد
كذبوا عى رسول ﷲ -صى ﷲ عليه وسلم ، -أذكـر مـMم  :محمـد بـن عمـر الواقـدي ،
و ج ــابر الجعف ــي  ،و أب ــو س ــلم§ عثم ــان ال ــ|ي ،و نع ــيم ب ــن حم ــاد  ،و مع ــى ب ــن ه ــالل
الكــو5ي ،و مبش ــر ب ــن عبي ــد الك ــو5ي ،و وه ــب بــن حف ــص البج ــي ،و أب ــو س ــعيد ب ــن ع ــي
العدوي  ،و MNشل بن سعيد النيسابوري ،و إسماعيل بن أبان الكو5ي  ،و سليمان بن

 1الذه¨ : vتذكرة الحفاظ  ،ط 1الرياض  ،دار الصـميي1415 ،ه ج  2ص. 619 :و م ـ°ان الاعتـدال،
ط 1ب |وت  ،دار الكتب العلمية  ، 1995 ،ج  6ص. 378 :
 2الذه¨ : vس ّ | أعالم النبالء  ،ط 9ب |وت  ،مؤسسة الرسالة  ، 1413 ،ج  11ص. 523 :
 3نفس املصدر  ،ج  7ص. 226 :
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عمرو الكو5ي ،و سليمان بن عي´§ السجزي ،و جميع بن عم | الكو5ي ،و الجاحظ بن
بحر املع}B°ي. 1
و ملعرفــة املزيــد عــن الــرواة الكــذاب ن ،وٕالاطــالع عــى بعــض مرويــاMiم الــ vاف}|وهــا
عــى رســول ﷲ –عليــه الصــالة و الســالم -نــورد هنــا ســتة عشــر حــديثا مكــذوبا  ،أولهــا
–أي ٔالاحاديــث -اختلقــه القا¶ــ vأبــو البخ}ــ|ي وهــب بــن وهــب ) ت200ه ـ( ،و فيــه عــن
الرســول-عليــه الصــالة والســالم -أنــه قــال )) :مــن ّزوق بيتــه و زخــرف مســجدﻩ لــم يمــت
مــن الــدنيا  ،حــ§ تصــبه قارعــة نــوح ((. 2و الثــاني مــا كذبــه القا¶ــ vعمــر بــن واصــل  ،و
فيه أن الن¨ vقال  )) :أنا خاتم ٔالانبياء و أنت يا عي خاتم ٔالاولياء ((. 3
و الحـ ــديث الثالـ ــث اف} ـ ـ|اﻩ الـ ــواعظ إسـ ــماعيل بـ ــن عـ ــي ٕالاسـ ــ}|ابادي )ت  448ه ـ ـ(
عنـ ــدما ُسـ ــئل عـ ــن الحـ ــديث املكـ ــذوب  )) :أنـ ــا مدينـ ــة العلـ ــم و عـ ــي باM¹ـ ــا ((  ،قـ ــال أن
الح ــديث هك ــذا  )) :أن ــا مدين ــة العل ــم و أب ــو بك ــر أساس ــها ،و عم ــر حيطا MNــا ،و عثم ــان
س ــقفها ،و ع ــي با M¹ــا (( ،و عن ــدما س ــأله الن ــاس أن يخ ــرج له ــم إس ــناد ه ــذا الح ــديث ،
وعدهم به . 4و لم تذكر املصادر هل أتـاهم بـه أم ال ؟  ،لكـن ٔالامـر لـيس صـعبا عليـه ،
فكما اختلق حديثا من عندﻩ  ،فمن السهل عليه أن يركب له إسنادا مختلقا ! .
والحــديث الرابــع  ،كذبــه يح¾ــ§ بــن محمــد التجي¨ــ) vت  307ه ـ(  ،و فيــه عــن الن¨ــv
أنـ ــه قـ ــال )) :أيـ ـ ُـت ليلـ ــة َأسـ ــري بـ ــي الكوفـ ــة و دخلـ ــت مسـ ــجدها  ،و صـ ـ ُ
ـليت فيـ ــه أربـ ــع
ر
ركعــات((. 5و هــذا كــذب مفضــوح يــدل عــى وقاحــة مف}|يــه و جســارته عــى الكــذب  ،و
 1ســيأتي ذك ــر الكث ــ| م ــن ه ــؤالء قريب ــا  ،م ــع العل ــم أن ــه ال يمك ــن ذك ــر ك ــل ال ــذين أحص ــيMم  ،و ع ــن
الذين ذكرناهم أنظر  :ابـن حجـر  :لسـان امل ـ°ان  ،ط 3ب ـ|وت  ،مؤسسـة ٔالاعلمـ ، 1986 ، vج  4ص:
 . 356و الــذه¨ : vالس ـ ّ |  ،ج 9ص. 463 :و امل ـ°ان  ،ج 2ص، 153 :و ج 5ص ، 72 :ج 7ص. 44 :و ابــن
عدي  :الكامل 5ـي ضـعفاء الرجـال  ،ط 3ب ـ|وت  ،دار الفكـر  ، 1988 ،ج 6ص. 436 ، 435 ، 417 :و
إب ـراهيم بــن العجمــ :vالكشــف الحثيــث ،ط ، 1ب ــ|وت ،عــالم الكتــب ، 1987 ،ج1ص. 244 ،132 :و
العقيــي  :ضــعفاء العقيــي  ،ط 1ب ــ|وت  ،مؤسســة الرســالة  ، 1404 ،ج 3ص . 306 :ابــن الجــوزي :
الضــعفاء  ،ب ــ|وت  ،دار الكتــب العلميــة  ، 1406 ،ج  3ص. 188 :و ابــن أبــي حــاتم ال ـرازي  :الجــرح و
التع ـ ـ ـ ــديل  ،ط 1ب ـ ـ ـ ــ|وت  ،دار احي ـ ـ ـ ــاء ال} ـ ـ ـ ـ|اث العرب ـ ـ ـ ــي  ،1952 ،ج1ص ،178 :ج 3ص ،372 :ج4
ص. 134:
 2الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج  7ص. 66 :
 3الخطيب البغدادي  :تاريخ بغداد ب |وت  ،دار الكتب العلمية د ت  ،ج  10ص. 356 :
 4ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 1ص. 422 :
 5ابن حجر  :املصدر السابق  ، ،ج 6ص. 275 :
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اسMزائه بالناس  ،ألن الكوفة مدينة أنشأها املسلمون  ،و لم تعرف املسـاجد إال بعـد
فتحهم لها .
والح ــديث الخ ــامس اختلقـ ــه الـ ـراوي يح¾ ــ§ بـ ــن هاش ــم الس ــمار الكـ ــو5ي ،و في ــه عـ ــن
الرسول-عليه الصالة والسالم أنه قال )) :نبات الشعر 5ي ٔالانف ،أمان من الجذام((.1
والحديث السادس اف}|اﻩ احمد بن داود الحراني ثم املصري  ،وفيه عن الن¨ vأنه
قال  )) :مفتاح الجنة املساك ن  ،و الفقراء هم جلساء اللهـ((.2
والحــديث الســابع كذبــه محمــد بــن عبــد ﷲ الشــيباني الكــو5ي ) ت387ه ـ( ،و فيــه
أن الرسول-صى ﷲ عليه وسلم -قال  )) :إن نبيا شكا إBى ﷲ جن قومه  ،فقال له :
َمرهم أن يستفوا الحرمل فإنه ُيذهب الجن ((. 3
و الحديث الثامن اف}|اﻩ الراوي احمد بن محمد امللحم vالجرجاني ،وفيه أن رسول
ﷲ قال  )) :الباذنجان شفاء من كل داء ((. 4
والتاســع اختلقــه عبــد ﷲ بــن أيــوب بــن أبــي عــالج املوصــي  ،و فيــه عــن الرســول-
عليه الصالة والسالم -أنـه قـال  )) :إن هلل ملكـا مـن حجـارة ُيقـال لـه عمـارة  ،يÇـ°ل عـى
فرس من ياقوت ،طوله ّ
مد بصرﻩ يدور عى البلدان ((. 5
والحــديث العاشــر كذبــه محمــد بــن هــارون بــن بربــرة الهاشــم ) vق2 :ه ـ( ،و فيــه عــن
َ
الن¨ vأنه قال  )) :الجن داء فإذا أكل بالجوز فهو شفاء ((.6
والحديث الحادي عشر  ،اف}|اﻩ عمرو بن عبيـد البصـري املع}B°ـي )ق 2:ه ـ( ،و فيـه
ع ـ ــن رس ـ ــول ﷲ-علي ـ ــه الص ـ ــالة والس ـ ــالم -أن ـ ــه ق ـ ــال  )) :إذا رأي ـ ــتم معاوي ـ ــة ع ـ ــى املن ـ ــ|
فاقتلوهـ((. 7

 1نفس املصدر  ،ج 6ص. 280 :
 2نفس املصدر  ،ج  1ص. 168 :
 3نفس املصدر  ،ج  5ص . 231 :
 4نفس املصدر  ،ج 1ص. 258 :
 5نفس املصدر ، ،ج 3ص. 261 :
 6نفس املصدر  ،ج  5ص. 409 :
 7العقيي  :املصدر السابق  ،ج 3ص. 280 :
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والثــاني عشــر اختلقــه أحمــد بــن عبــد ﷲ الجويبــاري  ،و فيــه عــن الن¨ــ-vصــى ﷲ
عليــه وس ــلم -أنــه ق ــال )) :إنــه س ــيكون 5ــي أم ــ vرجــل ّيق ــال لــه أب ــو حنيفــة  ،يج ــدد ﷲ
سن vعى يدهـ((. 1
والثالـث عشـر اف}ـ|اﻩ أيضــا أحمـد بـن عبـد ﷲ الجويبــاري ،وفيـه عـن الن¨ـ-vصــى ﷲ
عليــه وســلم -أن ــه قــال )) :مــن امتش ــط قائمــا ركب ــه الــدين (( .2والرابــع عش ــر هــو أيض ــا
للجويبــاري  ،وفيــه ع ــن رســول ﷲ أنــه ق ــال )) :حضــور مجلــس ع ــالم خ ــ| مــن حض ــور
جنازة ،و من ألف ركعة  ،و من ألف حجة ،و من ألف غزوة ((. 3
والح ــديث الخ ــامس عش ــر  ،وض ــعه امل ــؤدب محم ــد ب ــن س ــهل الب ــاهي ،وفي ــه ع ــن
الرســول -عليــه الصــالة والســالم -أنــه قــال )) :مــن كــ|ت صــالته بالليــل  ،حســن وجهــه
بالMار ((. 4
و آخرها – الحديث السادس عشر – اختلقه أبو ميمون بن جعفر بن نصر )ق 3:هـ(،
ّ
َ
و فيه عن الن¨ vأنـه قـال  )) :ال تعلمـوا نسـاءكم الكتابـة  ،و ال تسـكنوهن العالBـي  ،خ ـ|
لهو املرأة املغزل ،و خ | لهو الرجل السباحة ((.5
ُ
و إض ــافة مل ــا ذكرن ــاﻩ أشـ ـ | هن ــا إ Bــى فائ ــدت نٔ :الاو Bــى مفاده ــا أن الـ ـراوي ن الك ــذاب ّ ن:
محمد بن عثمان النصي¨ ، vو محمد بن عبد ﷲ الشيباني الكو5ي  ،كانـا متخصصـ ّ ن
5ي وضع ٔالاحاديث للرافضة –الشيعة ٕالامامية -عى حد قول اين الجوزي. 6
والفائدة الثانية ي أن الكذاب عبد ﷲ بن املسور بن عون الهاشـم) vق 2:ه ـ( كـان
يضع الحديث املكذوب من كالم الناس ((. 7
والوجــه الثــاني مــن مف}|يــات الــرواة الكــذاب ن 5ــي الحــديث النبــوي  ،هــو تحــديMÉم
عن أقوام لم يلحقوا M¹م  ،وآخرين لم يسمعوا مMم  ،ؤالامثلة عى ذلك كث |ة  ،أذكر
مــMم ثالثــة عشــر كــذابا  ،مــع مف}|يــاMiم الــ vتفضــحهم  ،أولهــم  :الــواعظ غــالم خليــل
البغــدادي )ت 275ه ـ( ُيــروى أنــه عنــدما حـ ّـدث عــن بكــر بــن عي´ــ§  ،عــن أبــي عوانــة ،
 1الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج 1ص. 245 :
 2نفس املصدر  ،ج  1ص. 246 ، 245 :
 3نفس املصدر  ،ج  1ص. 246 ، 245 :
 4ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 5ص. 34 :
 5الذه¨ : vاملصدر السابق  ،ج 2ص. 150 :
 6ضعفاء ابن الجوزي  ،ج 3ص. 84 :
 7ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج  3ص. 360 :
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قال له أبو جعفر الشع |ي  :يا أبا عبد ﷲ هذا شيخ قديم الوفاة لم تلحقه  ،ففكـر و
لم يجب  ،فابتدرﻩ الشع |ي –عندما خافه –بقوله  :كأنك سمعت من رجل باسمه ،
فس ــكت غـ ــالم خليـ ــل ؛ و5ـ ــي الغـ ــد قـ ــال لـ ــه  :إنـ ــي نظـ ــرت البارحـ ــة فـ ــيمن سـ ــمعت منـ ــه
بالبصرة  ،ممن يقال له بكـر بـن عي´ـ§ فوجـدMiم سـت ن رجـال .1و هـذﻩ حيلـة مكشـوفة
ّ
من غالم خليـل  ،أراد M¹ـا الـتخلص مـن الكذبـة الـّ vورطتـه وفضـحته  ،فارتكـب كذبـة
أخرى مضحكة .
وقــد بحثـ ُـت 5ــي كتــب ال}ـ|اجم و الرجــال فلــم اعــ| إال عــي رجلـ ن لههمــا ذلــك الاســم ،
وهما  :أبو بكر بن عي´§ البصري الراس¨ 204 ) vهـ( ،و هو الذي ذكرﻩ غالم خليل عى
ما يبدو  ،و الثاني هو  :بكر بن عي´§ املروزي  ،و هو مجهول . 2فأين ذلك العدد الـذي
أوردﻩ غالم خليل ؟؟ !! .
ّ
والكذاب الثاني هو القا¶ vمحمد بن عبدة العبداني زعم أنه حدث عن بكر بن
عي´ــ§ البصــري الراســ¨ ، vو هــذا كــذب مفضــوح  ،ألن ابــن عبــدة ولــد ســنة 218ه ـ ،و
بكر بن عي´§ تو5ي سنة  204هـ  ،فكيف يكتب عنه أو يسمع منه الحديث ؟ ! . 3
والثالــث هــو  :القا¶ــ vعبــد املــنعم بــن إدريــس اليمــاني ) ت228ه ـ(  ،زعــم أنــه ســمع
مــن معمــر بــن راشــد اليمــاني ) ت152ه ـ(  ،لكــن ســماعه منــه لــم يثبــت  ،وحـ ّـدث بكتــب
والــدﻩ و لــم يســمعها منــه  ،ألنــه ولــد بعــد وفاتــه –أي وفــاة والــدﻩ -و كــان يشــ}|ي كتــب
الس |ة و يروMËا عن أبيه و هو لم يسمع منه شيئا. 4
والكذاب الرابع أحمد بن محمد بن الصلت الحماني  ،ح ّـدث عـن أقـوام مـاتوا قبـل
والدتــه بمــدة طويلــة  ،و وضــع أحاديــث و حـ ّـدث M¹ــا عــن غ ــ|ﻩ  ،لــذا قــال عنــه الحــافظ
ابن عدي  )) :ما رأيت 5ي الكذاب ن أقل حياء منه((. 5
والخامس أبو سعيد الحسن بن عي العدوي البصري  ،روى عن شيوخ لم يـرهم،
ووضــع أحاديــث عــى شــيوخ رآهــم  ،وحـ ّـدث عــن الثقــات باملكــذوبات مــا يزيــد عــى ألــف
حديث. 6
 1الذه¨ : vس | أعالم النبالء  ،ج  13ص. 283 :
 2ابن أبي حاتم  :الجرح و التعديل  ،ج 2ص. 391 :و ابن حجر  :لسان امل °ان  ،ج 2ص. 56 :
 3ابن عدي  :الكامل  ،ج 6ص. 352 :
 4الخطيب البغدادي  :املصدر السابق  ،ج 11ص. 133 :
 5ابن الجوزي  :الضعفاء  ،ج 1ص. 86 :
 6ابن حبان  :كتاب املجروح ن  ،حلب  ،دار الوÍي  ،د ت  ،ج 1ص. 241 :
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والك ــذاب الس ــادس ه ــو  :محم ــد ب ــن ي ــونس الك ــديم vالبص ــري  ،ق ــال عن ــه املح ــدث
مو ــ§ ب ــن ه ــارون  )) :تق ـ ّـرب الك ــديم vإ Bـ ّـي بالك ــذب  ،و ق ــال  Bــي  :كتب ـ ُـت ع ــن أبي ــك  5ــي
مجل ــس محم ــد ب ــن س ــابق ((  ،ث ــم ق ــال مو ــ§ ب ــن ه ــارون فاض ــحا الك ــديم )) : vوق ــد
سـ ُ
ـمعت أبــي يقــول  :مــا كتبـ ُـت عــن محمــد بــن ســابق شــيئا ،و ال رأيتــه ((. 1وال أدري هــل
فضحه عندما ّ
حدثه  ،أم سكت عنه ثم أذاع ما جرى بيMما فيما بعد.
والســابع هــو الكــذاب الحــق بــن الحس ـ ن بــن أبــي الــورد املقدــ) vت  384ه ـ(  ،وضــع
ٔالاحاديث و ّ
حدث عمن لم يسمع مMم  ،من ذلـك أنـه ح ّـدث عـن الربيـع بـن حسـان ،و
ّ
املفضــل بــن محمــد الجنــدي  ،فقــال لــه الحــافظ عبــد الــرحمن ٕالادري´ــ : vأيــن كتبــت
عMما ؟ قال  :بمكة بعـد العشـرين وثالثمائـة  .ففضـحه ٕالادري´ـ vو قـال لـه  :إMNمـا ماتـا
قبل سنة  320هـ . 2
َ
والثامن :الكذاب أبو القاسم بن الثالج البغدادي ) ت 337ه ـ(  ،قـدم إليـه الحـافظ
أبو سعد ٕالادري´ vليحدثه  ،فاخرج له –و هو ال يعرفه – طرق حديث قبض العلم ،
فــإذا فيــه  :حــدث vwأبــو ســعد عبــد الــرحمن بــن محمــد ٕالادري´ــ ، vفقــال لــه ٕالادري´ــ: v
َ
أين سمعت من هذا الشيخ ؟ قـال  :هـذا شـيخ قـدم علينـا حاجـا فسـمعت منـه  .فقـال
ل ــه ٕالادري´ ــ : vأ MËــا الش ــيخ أن ــا أب ــو س ــعد عب ــد ال ــرحمن ب ــن محم ــد ٕالادري´ ــ، vو ه ــذا
ُ
اجتمعت بك قط ((. 3
حدي ،vÏو ﷲ ما رأيتك و ال
والتاسـع :الكــذاب عمـر بــن موـ§ الــوجي vÑالحمÐـ ) vق 2:ه ـ( كـان يضــع الحــديث
إسنادا و متنا  ،و قرأ عى قوم بحمص فقال لهم  :حدثنا شيخكم الصالح  ،فقال له
املحدث عف | بن معدان  :من هذا الشيخ الصالح ؟ قال  :خالد بن معدان  ،فقال له
5 :ـي أي سـنة لقيتـه ؟ قــال 5 :ـي سـنة 158ه ـ 5ــي غـزوة أرمينيـة  ،فقـال لــه عف ـ|  :يـا شــيخ
ال تكذب  ،إنه مات سنة 154هـ  ،و أزيدك أنه لم يغز أرمينية قط . 4
والعاشــر :الك ــذاب محمــد ب ــن ســعيد ٔالازرق )ت 290هـ ـ( مــن مف}|يات ــه أنــه روى ع ــن
املحدث هدبة أنه قال حدثنا أبو عوانة الوضاح عـن أبيـه عبـد ﷲ  ،و هـذا ال يصـح و

 1ابن حجر Mi :ذيب الMذيب  ،ط ، 1ب |وت  ،دار الفكر ، 1984 ،ج 9ص. 477 :
 2ابن حجر  :لسان امل °ان  ،ج 4ص. 333 :
 3نفس املصدر  ،ج 3ص. 350 :
 4نفس املصد  ،ج 4ص. 333 :
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ك ــذب مكش ــوف  ،ألن أب ــا عوان ــة ك ــان عب ــدا ُس ــ¨ 5 vــي جرج ــان ،و أب ــوﻩ ك ــان ك ــافرا،1
فكيف يروي الحديث ؟ .
والكذاب الحادي عشر  ،هـو محمـد بـن عبـد ﷲ الشـيباني الكـو5ي )ت 387ه ـ( كـان
معروفا بوضع الحديث للشيعة ٕالامامية  ،و قد انكشف كذبه وسقط حديثه عندما
حـ ّـدث عــن املحــدث ابــن الف ـرات  ،فقيــل لــه  :مــ§ ســمعت منــه ؟ قــال  :ســنة 310ه ـ .
وه ــذا ك ــذب مفض ــوح ألن اب ــن الفـ ـرات ت ــو5ي قب ــل ذل ــك بثماني ــة أع ــوام  ،أي  5ــي س ــنة
302هـ . 2
والثالث عشر هو القا¶ـ vمحمـد بـن مهـاجر البغـدادي  ،املعـروف بـأÖي حنيـف )ت
264ه ـ(  ،وض ــع الحــديث و ح ـ ّـدث عــن أق ــوام م ــاتوا قبــل أن ُيول ــد هــو بثالث ـ ن س ــنة . 3
وهذا سلوك غاية 5ي القبح و الجسارة عى الكذب من دون حياء ،وعن إصرار وترصد
و آخـ ــرهم -الرابـ ــع عشـ ــر -الكـ ــذاب الحـ ــافظ إب ـ ـراهيم بـ ــن الفضـ ــل الاصـ ــفهاني )ت
530هـ(  ،كان يكذب لنفسه وغ |ﻩ 5ي ٕالاجازات ،و يضع الحـديث ويـروي عـن شـيوخ لـم
يلقه ــم  ،و يص ــر ع ــى الك ــذب و إن انكش ــف أم ــرﻩ  ،و ق ــد امتحن ــه الح ــافظ عب ــد ﷲ
ٔالانصاري الهروي  ،فقال له  :أحججت ؟ قال نعم  ،فقال له  :ما عالمة عرفة ؟ قال
 :دخلنا ليال  ،فقال لـه  :هـذا يجـوز  ،فمـا عالمـة مwـ§ ؟ قـال  :كنـا M¹ـا لـيال  ،فقـال لـه :
ثالثة أيام و ثالث ليل ما طلع عليكم الصبح  ،ال بارك ﷲ فيك  ،ثم أمر باخراجه من
البلــد  ،و قــال  :هــذا دجــال مــن الدجاجلــة  .فكانــت هــذﻩ الحادثــة ســببا 5ــي انكشــافه ،
فلحقــه شــؤم الكــذب  ،و عقــوق املشــايخ  ،و صــار آيــة 5ــي الكــذب . 4وهــذﻩ الحادثــة ــي
مــن أغــرب حــوادث ٕالاص ـرار عــى الكــذب الــ vتش ـ | إBــى أن هــذا الرجــل و أمثالــه  ،قــد
أصبح الكذب جزءا أساسيا من شخصيته املريضة  ،وال يكـاد ينفـك عMـا  ،لـذا رأينـاﻩ
مصرا عليه رغم انفضاحه .مما يع vwأنه كان يكـذب عـن قصـد وسـبق إصـرار وترصـد
 .و مما يدعم ذلك و يزيدﻩ وضوحا  ،أن املحدث معمر بن املفاخر كان متعجبا منه –
أي م ـ ــن ه ـ ــذا الرج ـ ــل – فق ـ ــال أن ـ ــه رآﻩ  5ـ ــي س ـ ــوق أص ـ ــفهان ي ـ ــروي ٔالاحادي ـ ــث الباطل ـ ــة
بحماس ،فكان ّ
يتأمله كث |ا و يظن أن الشيطان تبدى عى صورته.5
 1نفس املصدر  ،ج 5ص. 177 :
 2ابن حجر  :املصدر السابق ، ،ج 5ص. 231 :
 3نفس املصدر  ،ج 5ص. 396 :
 4نفس املصدر ، ،ج 1ص. 89 :
 5نفسه  ،ج 1ص. 89 :
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و أم ــا الوجـ ــه الثالـ ــث ملف}|يـ ــات الكـ ــذاب ن 5ـ ــي الحـ ــديث النبـ ــوي  ،فهـ ــو التصـ ـ ّـرف 5ـ ــي
ٔالاس ــانيد  ،زيـ ــادة وإنقاص ــا  ،و اختالقـ ــا و تركيبـ ــا  ،وق ــد فعـ ــل ذل ــك كـ ــذابون كث ـ ــ|ون
مستخدم ن طرقا ش§ لتحقيق ما يريدونه.
م ــن تل ــك الط ــرق :تركيـ ــب ٔالاس ــانيد لألحادي ــث النبوي ــة  ،و قـ ــد م ــارس ه ــذا الطريـ ــق
كذابون عديدون  ،مMم  :محمـد بـن عمـر الواقـدي البغـدادي ،و احمـد بـن أبـي عمـران
الجرجـاني )ت360 :ه ـ( ،و احمـد بـن سـعيد ٔالاحميمـ vاملصـري ،و القا¶ـ vعبـد الـرحمن
بن احمد ٔالاM¹ري ) ت 342هـ( ،و أبو الحسن عي بن احمد الهكاري )ت 486هـ(. 1
وم ــMم أيض ــا الح ــافظ س ــليمان ب ــن داود املنق ــري الش ــاذكوني البص ــري )ت234هـ ـ( ،
كان يضع ٔالاسانيد 5ي الحال إذا احتاج إل~Mا ُ .وروي أنه ذهـب إBـى الـيمن فسـمع M¹ـا مـن
الحــافظ عبــد الــرزاق  ،فلمــا رجــع إBــى الع ـراق حـ ّدث عنــه بأحاديــث لــم يســمعها منــه ،
فلمــا ســمع بــه عبــد الــرزاق قــال عنــه  :إنــه عــدو ﷲ كــذاب .2و كــان الكــذاب أبــو مقاتــل
حف ـ ــص ب ـ ــن س ـ ــلم الف ـ ـزاري الس ـ ــمرقندي )ت258هـ ـ ـ(  ،إذا وج ـ ــد كالم ـ ــا حس ـ ــنا جعل ـ ــه
حديثا،وأنشأ له إسنادا. 3
و الطري ـ ــق الث ـ ــاني  5ـ ــي التص ـ ـ ّـرف باألس ـ ــانيد  ،ه ـ ــو الزي ـ ــادة ف~ Mـ ــا لتوص ـ ــيلها تفادي ـ ــا
لالنقطــاع  ،و ق ــد مارس ــه جماع ــة مــن الك ــذاب ن  ،م ــMم  :أب ــو محمــد عب ــد ال ــرحمن ب ــن
خـراش )ت283ه ـ( ،و املــؤدب الحســن بــن شــبيب  ،الــذي وصــل أحاديــث مرســلة. 4و أبــو
الهيثم خالد بن القاسم املدائ ، vwوصل طائفة من ٔالاحاديث ال vكان يروMËا  ،فأخذ
ٔالاحاديث ال vرواها عن الليث بن سعد  ،عن الشهاب الزهري  ،و جعلها عن الزهري
عن أبي هريرة -ر¶ vﷲ عنه، -و كل ما كان عن الزهـري عـن عائشـة –ر¶ـ vﷲ عMـا
– جعله عن عروة بن الزب | عن عائشة  ،لتصبح تلك ٔالاحاديث متصلة ٔالاسانيد. 5
 1الخطيب البغدادي  :املصدر السابق  ،ج 3ص. 13 :و ابن حجر :اللسان ج 1ص ،235 ،178 :ج
3ص ، 430 :ج 4ص. 195 :
 2ابن حجر  :نفس املصدر  ،ج  3ص. 87 :
 3نفس املصدر  ،ج  2ص. 323 :
 4الحديث املرسل هو الذي سقط منه الصحابي  .محمود الطحان  :تيس | مصطلح الحديث ،
الجزائر  ،مكتبة رحاب  ،ص . 70 :و عن الكذاب ّ ن السابق ن أنظر  :الذه¨ :vتذكرة الحفاظ ،ج 2
ص. 685 :و الخطيب البغدادي :ج 7ص328 :
 5ابن أبي حاتم  :الجرح و التعديل  ،ج 3ص. 347 :
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وطــريقهم الثالــث 5ــي التصـ ّـرف باألســانيد  ،هــو تغي ــ| ٔالاســماء والتالعــب M¹ــا  ،فم ــن
ذلـ ــك أن الزنـ ــديق محمـ ــد بـ ــن سـ ــعيد ٔالاسـ ــدي املصـ ــلوب )ق2:ه ـ ـ(  ،كـ ــان كث ـ ــ| التغي ـ ــ|
السـمه ،حـ§ قيـل أنــه غ ّ ـ|ﻩ نحـو مائــة مـرة  ،مMـا  :محمــد الطـ|ي  ،و محمـد ٔالاردنــي ،و
محمــد بــن ســعيد الســدي ،و عبــد الــرحمن بــن أبــي شــميلة ،و ابــن أبــي حســان ،و ابــن
الطـ|ي  ،و ابـن أبـي قـيس  ،فعـل ذلـك لكـي ال ُيكشـف و ُيـروى عنـه  ،ألنـه كـان كـذابا ،
وضــع آالفــا مــن ٔالاحاديــث ،وكــان يقــول  )) :إذا كــان الكــالم حســنا لــم أبــال أن أجعــل لــه
إسنادا ((. 1
و الثـ ــاني هـ ــو الكـ ــذاب الح ـ ــق بـ ــن الحس ـ ـ ن )ت384ه ـ ـ(  ،روى املص ـ ــائب واختل ـ ــق
ُ
أســماء ألنــاس ال تعــرف أســام~Mم  ،مMــا  :طرغــال  ،و طربــال  ،كركــدن ،و شــعبوب  ،و
لــوكرى  ،و حــ§ اســمه قيــل أنــه غ ّ ــ|ﻩ مــن محمــد إBــى الحــق لكــي ال ُيعــرف و يكتــب عنــه
املحدثون. 2
وثــالMÉم :الكــذاب أبــو القاســم بــن الــثالج البغــدادي  ،كــان يضــع ٔالاحاديــث ويركــب لهــا
ٔالاسانيد ،و يتالعب باألسماء.و قال عنـه الحـافظ الـدارقط )) : vwوقـد ح ّـدثت ُبأحاديـث
فأخـذها – أي ابــن الــثالج – و تــرك اســم vو اســم شــيÝي –أي لــم يــذكرهما – و حـ ّـدث
M¹ا – أي ٔالاحاديث – عن شيخ شيÝي ((. 3
و طــريقهم الرابــع 5ــي التصـ ّـرف باألســانيد  ،هــو ســرقة الحــديث  ،فيأخــذون أحاديــث
غ ــ|هم ويضــعون لهــا أسـانيد مختلقــة مــن عنــدهم .4وقــد مــارس ذلــك كــذابون كث ــ|ون
عرفوا بسرقة الحديث  ،مMم  :الواعظ غالم خليل البغدادي )ت275هـ( ،و صـالح بـن
احم ــد ب ــن أب ــي مقات ــل الق |اط ــي،و محم ــد ب ــن عب ــد ب ــن ع ــامر الس ــمرقندي ) ت نح ــو:
300ه ـ ـ(  ،والقا¶ ــ vجعف ــر ب ــن عب ــد الواح ــد الهاش ــم ،vو الفقي ــه الح ــارث ب ــن س ــريج
النقال ،و عمر بن زياد الثوباني )ق3:هـ( . 5
 1ابن حجرMi :ذيب الMذيب ،ج9ص. 163 :
 2نفس املصدر  ،ج 6ص. 235 :و الخطيب البغدادي  :املصدر السابق ،ج 14ص. 99 :
 3ابن حجر  :نفس املصدر  ،ج 3ص. 350 :
 4الذه¨ : vالس |  ،ج  11ص. 504 :
 5نفس املصدر  ،ج 13ص.283 :و م °ان الاعتدال  ،ج 2ص،168 :و  ،169ج 5ص. 315 :و ابن
حبان  :كتاب املجروح ن  ،ج 1ص. 373 :و ابن حجر  :لسان امل °ان  ،ج 5ص. 271 :و إبراه ن بن
العجم :vالكشف الحثيث  ،ج1ص. 86 :
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والطري ـ ــق الخ ـ ــامس ال ـ ــذي مارس ـ ــوﻩ :ه ـ ــو س ـ ــرقة ٔالاس ـ ــانيد الص ـ ــحيحة وإلص ـ ــاقها
بأحاديــث مكذوبــة  ،فمــن ذلــك مــا كــان يفعلــه محمــد بــن عبــد ﷲ العنــ|ي البغــدادي
)ق3:ه ـ ـ ـ(  ،فقـ ـ ــد حـ ـ ـ ّـدث بأحاديـ ـ ــث باطلـ ـ ــة بأسـ ـ ــانيد جيـ ـ ــاد  ،ويبـ ـ ــدو أنـ ـ ــه أخـ ـ ــذها مـ ـ ــن
الصحيح ن وركب عل~Mا موضوعاته. 1
وكــان الحــافظ إب ـراهيم بــن الفضــل ٔالاصــفهاني )ت530ه ـ( يقــف 5ــي ســوق أصــفهان
وي ــروي أحادي ــث موض ــوعة بأس ــانيد الص ــحاح. 2و نف ــس العم ــل ق ــام ب ــه ال ــواعظ عب ــد
الــرحمن بــن داود املصــري )ق7 :ه ـ( فكــان يق ــف عــى أحــد منــابر القــاهرة  ،ويق ـرأ ع ــى
ّ
الناس أحاديث ٔالاربع ن 5ي قضاء الحـوائج  ،و ـي أحاديـث موضـوعة ركـب لهـا أسـانيد
من طرق البخاري و أبي داود وغ |هما. 3
و أما الوجه الرابع ألكاذيMßم 5ي الحديث النبوي  ،فهو رواية الغرائب واملضـحكات،و
العجائــب و الطامــات  ،وهــذا الفعــل مارســه كث ــ| مــن الــرواة الكــذاب ن مــن دون حيــاء .
فمــن ذلــك أن القاســم بــن إبـراهيم امللطــي روي عــن الن¨ــ -vعليــه الصــالة والســالم -أنــه
ق ــال )) :م ــن ق ـرأ ثل ــث الق ـرآن أعط ــي ثل ــث النب ــوة  … .… ،و م ــن ق ـرأ الق ـرآن كل ــه أعط ــي
النبوة كلها ((. 4
والثــاني هــو الكــذاب إســحاق بــن نجــيح امللطــي  ،مــن طاماتــه املكذوبــة  ،عــن رســول
ﷲ أنه قال )) :من قال 5ي ديننا برأيه فاقتلوهـ((  ،و مMا أيضا أنه روي وصية للرسول
–عليه الصالة و السالم – أوM¹ §âا عي بن أبي طالب  ،كلها 5ي موضوع الجماع.! ! 5
و ثــالMÉم الكــذاب الحــق بــن الحس ـ ن املقدــ) vت384ه ـ(  ،مــن مخازيــه املكذوبــة ،
حديث عن الن¨ـ-vعليـه الصـالة والسـالم -أنـه قـال )) :علـيكم بـالوجوﻩ املـالح  ،و الحـدق
السود  ،فإن ﷲ يستãي أن ُيعذب وجها مليحا بالنار ((. 6
والرابع  :أبو زكريا يح¾§ بـن هاشـم السمسـار الكـو5ي  ،مـن أكاذيبـه العجيبـة حـديث :
قـ ــال الرسـ ــول –عليـ ــه الصـ ــالة و السـ ــالم – لعائشـ ــة  )) :ال تـ ــأكي الط ـ ـ ن فإنـ ــه يعظـ ــم

 1ابن حجر  :نفس املصدر  ،ج  5ص. 228 :
 2ابن حجر  :املصدر السابق  ،،ج 1ص. 89 :
 3الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج 4ص. 275 :
 4ابن حجر  :املصدر الصابق  ،ج 4ص. 456 :
 5الذه¨ : vاملصدر السابق  ،ج 1ص. 355 :
 6ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 5ص. 235 :
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ال ـبطن ُ ،ويص ـ ّـفر الل ــون و ُي ــذهب ب Mßــاء الوج ــه(( ،و م Mــا أيض ــا  ،ح ــديث ع ــن الن¨ ــ vأن ــه
قال )) :نبات الشعر 5ي ٔالانف أمان من الجذام ((. !! 1
والخامس :الكذاب محمد بـن خليـل الـذهي البلÝـي  ،مـن أكاذيبـه الغريبـة  ،حـديث
عن رسول ﷲ أنه قال )) :استوصوا بالغوغاء خ |ا  ،فإMNم يسدون السوق و يطفئون
الحريق ((. 2
والوجــه الخــامس ملف}|يــاMiم 5ــي الحــديث النبــوي  ،هــو أن طائفــة مــMم تخصصــت 5ــي
الكــذب عــى الن¨ــ-vعليــه الصــالة والســالم -و ّ
تفرغــت لــه  ،حــ§ ُعــدت أكاذيMßــا باملئــات
وعشرات ٓالاالف .
أولهــم الــواعظ أبــو عبــد ﷲ غــالم خليــل البغــدادي) ت275ه ـ(  ،وضــع ٔالاحاديــث ،و
روى الكــذب الفــاحش  ،حــ§ قــال عنــه أبــو داود السجســتاني  )) :ذاك دجــال بغــداد ،
ُ
نظرت 5ي أربعة مائة حديث له ُعرضت ّ
عي  ،كلها كذب متوMNا وأسانيدها ((.3
والثاني هو الزنـديق محمـد بـن سـعيد املصـلوب )ق2:ه ـ( وضـع أكـ| مـن أربعـة آالف
حديث. 4
والثال ـ ــث :الح ـ ــافظ محم ـ ــد ب ـ ــن ي ـ ــونس الك ـ ــديم vالبص ـ ــري )ت286هـ ـ ـ(  ،ق ـ ــال عن ـ ــه
الحافظ ابن حبان البس : vلعله وضع أك| من ألف حديث. 5
والرابــع  :الكــذاب احمــد بــن عبــد ﷲ الجويبــاري  ،كــان ُيضــرب املثــل بكذبــه وتفننــه
فيه ،وضع أك| من ألف حديث ّ ،
حدث M¹ا عن الثقات. 6
والخ ــامس ه ــو الـ ـراوي الحس ــن ب ــن ع ــي الع ــدوي البص ــري  ،ح ـ ّـدث ب ــأك| م ــن أل ــف
حديث موضوع رواﻩ عن محدث ن ثقات. 7
ّ
والكذاب السادس هو احمد بن محمد بن الفضل القي´ٔ vالابي  ،لعله وضع أك|
من ثالثة آالف حديث ّ ،
وحدث M¹ا عن محدث ن ثقات. 8
 1نفس املصدر  ،ج 6ص. 280-279 :
 2نفس املصد  ،ج 5ص. 160 :
 3الذه¨ : vالس |  ،ج 13ص. 283 :
 4ابن حجر Mi :ذيب الMذيب  ،ج 9ص. 163 :
 5الذه¨ : vتذكرة الحفاظ  ،ج  2ص. 619 :
 6الذه¨ : vامل °ان  ،ج1ص. 246 :
 7ابن حبان  :كتاب املجروح ن  ،ج 1ص. 241 :
 8نفس املصدر  ،ج 1ص. 156 :
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والس ــابع :الك ــذاب احم ــد ب ــن محم ــد بـ ـن فض ــالة امل ــروزي)ت 323ه ـ ـ(  ،ك ــان يض ــع
ّ
الحــديث و يقلــب ٔالاســانيد بتبــديل ألفاظهــا  ،ولعلــه قلــب عــى الــرواة الثقــات أكــ| مــن
عشرة آالف حديث. 1
والثــامن هــو الكــذاب املشــهور :جــابر بــن يزيــد الجعفــي الشــيي الكــو5ي)ق2:ه ـ(  ،قــال
عنــه أبــو حنيفــة النعمــان  :مــا رأيــت فــيمن لقيــت أفضــل مــن عطــاء بــن أبــي ربــاح  ،و ال
لقيــت أكــذب مــن جــابر الجعفــي  ،مــا أتيتــه ب£ــvء إال جــاءني فيــه بحــديث  ،و زعــم أن
عندﻩ كذا و كذا ألف حديث لم ُيظهرها. 2وكان جابر الجعفي يقـول  :عنـدي خمسـون
ألــف حــديث  ،مــا حـ ّـدثت مMــا بحــديث . 3و هــذا يعwــ vأن تلــك ٔالاحاديــث مــن أكاذيبــه ،
وإال فمن أين له M¹ا ح§ ال يعلمها إال هو ؟ .
وآخرهم -التاسع -الراوي وٕالاخباري املشهور :محمد بن عمر الواقدي)ت 207هـ( ،
قال عنه الحافظ عي بن املدي )) : vwعندﻩ عشرون ألف حديث ال أصل لها (( ،و قال
عن ــه أب ــو داود السجس ــتاني  )) :ال أكت ــب حديث ــه و ال أح ــدث عن ــه  ،م ــا أش ــك أن ــه ك ــان
يفتعل الحديث  ،ليس ننظر للواقدي 5ي كتاب إال تب ّ ن أمـرﻩ (( . 4و قـال عنـه يح¾ـ§ بـن
مع ـ ـ ن  :اغـ ــرب 5الواقـ ــدي عـ ــن رسـ ــول ﷲ –صـ ــى ﷲ عليـ ــه و سـ ــلم – عشـ ــرين ألـ ــف
ح ــديث ،و  5ــي رواي ــة أخ ــرى أن ــه اغ ــرب  5ــي ثالث ـ ن أل ــف ح ــديث  .بمع wــ§ أن ــه انف ــرد  M¹ــذا
العــدد الكب ــ| مــن ٔالاحاديــث النبويــة عــن غ ــ|ﻩ مــن الــرواة  ،فمــن أيــن جــاء M¹ــا إذن ؟ !
واضــح مــن أمــرﻩ أنــه كــذM¹ا ،وإال مــا انفــرد M¹ــا  .لــذلك لــم يــرو عنــه البخــاري ،ومســلم ،و
النس ــائي  ،وأب ــو داود ،و ال}|م ــذي  ،و روى لـ ــه اب ــن ماج ــة حـ ــديثا واح ــدا فق ــط ،و لـ ــم
يذكرﻩ باسمه  ،فما جسر أن ُيفصح عنه لوهنه عند العلماء.6
وهنــاك ثالثــة رواة كــذاب ن آخــرين تخصصــوا 5ــي الكــذب عــى رســول ﷲ  -صــي
ﷲ عليه و سلمُ -روي أMNم وضعوا أك| من عشرة آالف حديث ،وهم  :أحمد بن عبد
 1ابن حجر :لسان امل °ان  ،ج 1ص. 290 :
 2نفس املصدر  ،ج  1ص. 246 ، 245 :
 3الذه¨ : vالس |  ،ج  5ص. 83 :و م °ان الاعتدال  ،ج 2ص  . 105 ، 104 :و ابن عدي :الكامل  ،ج
2ص. 113 :
 4ابن حجر Mi :ذيب  ،ج 9ص. 325 :
 5الحديث الغريب هو الذي انفرد بروايته راو واحد  .محمود الطحان  :املرجع السابق  ،ص. 27 :
 6نفس املصدر  ،ج 9ص. 464-463 :
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ﷲ الجويب ــاري ،و محم ــد ب ــن تم ــيم الس ــعدي ،ومحم ــد ب ــن عكاش ــة الكرم ــاني ؛ لك ــن
الحـافظ الــذه¨ vذكـر مــMم اثنـ ن فقــط  ،همـا  :الجويبــاري و ابـن تمــيم  ،و قـال عMمــا :
لعلهمــا قــد وضــعا مائــة ألــف حــديث . 1و هــذا عــدد كب ــ| جــدا يزيــد عــن ٔالاول أضــعافا
مضاعفة  ،ويصعب تصديقه  ،لكن يبدو أن الذه¨ vيقصد مائة ألف خ| مكذوب،
و ليس مائة ألف حديث نبوي مكذوب  ،و مما يؤيد ذلك أن املؤرخ ابن الجوزي قـال
عــن الجويبــاري و ابــن تمــيم  :لعلهمــا وضــعا عــى الرســول -عليــه الصــالة و الســالم – و
الصــحابة و التــابع ن مائــة ألــف حــديث . 2فكالمــه واضــح مــن أنــه يقصــد بالحــديث مــا
ُ
نس ــب إ Bــى رس ــول ﷲ و الص ــحابة و الت ــابع ن  ،ألن م ــا وض ــعه ه ــؤالء ع ــى الص ــحابة و
التابع ن ليس حديثا باملعٕ §wالاصطالåي  ،لكنه خ|  ،و الخ| يسم§ أيضا حديثا  ،أي
كالم ــا و ب ــذلك يمك ــن تق ــدير م ــا كذب ــه الجويب ــاري و اب ــن تم ــيم بأق ــل م ــن عش ــرة آالف
حديث  ،و ما كذباﻩ عى الصحابة و التابع ن بنحو  90ألف خ| .
و إ Bــى جان ــب ه ــؤالء ُوج ــد ق ــوم آخ ــرون  5ــي ش ــكل تنظ ــيم جم ــاÍي م ــنظم  ،عملهـ ــم
الك ـ ــذب ع ـ ــى رس ـ ــول ﷲ –ص ـ ــى ﷲ علي ـ ــه و س ـ ــلم – و التع ـ ــاون علي ـ ــه !  ،فق ـ ــد روى
الح ــافظ يح¾ ــ§ ب ــن معـ ـ ن  ،أن ــه ك ــان ببغ ــداد ق ــوم ك ــذابون يض ــعون الح ــديث  ،م ــMم
ّ
محم ــد ب ــن زي ــادُ . 3ووج ــدت ب ــالعراق جماع ــة أخ ــرى م ــن الك ــذاب ن ح ــذر الن ــاس م Mــا و
سموهم الكذاب ن  ،و ُعرفت طائفMم بالسبئية ، 4نسبة إBى عبد ﷲ بن سبأ ال~Mودي
املتمسلم املعروف أنه كان له دور كب | 5ي الفتنة الك|ى .
و يتبـ ن ممــا ذكرنــاﻩ عــن هــؤالء الــرواة الكــذاب ن الاثwــ vعشــر أن مجمــوع مــا كــذبوﻩ
من ٔالاحاديث ي}|اوح ما ب ن  109400 – 64400 :حديث  ،فإذا كـان هـؤالء القالئـل قـد
كذبوا هذا العدد الكب | من ٔالاحاديث  ،فكـم يـا تـرى يبلـغ مجمـوع مـا كذبـه الكـذابون
ُ
أحصيت مMم أك| من  350كذابا ؟ .
الذين
وإ MNـ ًـاء مل ــا تق ــدم ذك ــرﻩ يتب ـ ن من ــه أن ال ــرواة الك ــذاب ن ع ــى رس ــول ﷲ – علي ــه
الصالة و السالم – كان عددهم كب |ا  ،و أن مكذوبات الذين ذكرناهم تقدر بعشرات
 1ابن حجر  :لسان امل °ان  ،ج 5ص. 288 :و الذه¨ : vالس ّ |  ،ج 11ص. 523 :
 2الضعفاء البن الجوزي  ،ج  3ص. 95 :
 3ابن حجر Mi :ذيب الMذيب  ،ج  9ص. 150 :
 4الذه¨ : vامل °ان  ،ج 6ص. 159 :
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ٓالاالف  .وأMNم 5ي اقبالهم عى الكذب كانوا 5ي غاية الوقاحة و الدجل ،والجسارة عـى
الباطل خدمة وتأييد ألهواMéم ومصالحهم ،وطعنا 5ي الدين ،وتفريقا للمسلم ن .
ثانيا  :مظاهر الكذب @ي ٔالاخبار التاريخية :
روي الــرواة الكــذابون كث ـ|ا مــن ٔالاخبــار املكذوبــة عــى الصــحابة الك ـرام و مــن جــاء
بعــدهم مــن التــابع ن وتــابع~Mم  ،و معظــم الــذين رووا عــن هــؤالء هــم مــن ٕالاخبــاري ن ،
عــى اخــتالف طــوائفهم و مــذاهMßم ،و معظمهــم قــد جمــع ب ـ ن الكــذب عــى الرســول –
علي ــه الص ــالة و الس ــالم – و ع ــى غ ــ|ﻩ م ــن الن ــاس .وق ــد أحص ـ ُ
ـيت م ــMم نح ــو ثالثـ ـ ن
إخباريا كذابا ، 1أذكر بعضهم فيما يأتي:
فبخصوص الرواة الذين كذبوا عى الصـحابة  ،فمـMم طائفـة معروفـة تخصصـت
5ــي الكــذب علــ~Mم والطعــن فــ~Mم  ،مــMم  :الشــاعر الســيد الحم ــ|ي الشــيي ،و مينــا بــن
أب ــي مين ــا ،و أب ــو الج ــارود زي ــاد ب ــن املن ــذر الك ــو5ي  ،وأب ــو محم ــد ب ــن خـ ـراش  ،و احم ــد
الجويباري ،و ابن تميم السعدي. 2
و الذين كذبوا عى عي بن أبي طالب وآل البيت –ر¶ـ vﷲ عـMم – كـان عـددهم
كب |ا  ،معظمهم من الشيعة ٕالامامية ، 3مMم  :عبـاد بـن عبـد ﷲ ٔالاسـدي  ،و الحـارث
بــن عبــد ﷲ ٔالاعــور الهمــداني ،ومحمــد بــن الســائب الكل¨ــ vالكــو5ي ،و عمــرو بــن عبــد
الغفار التميمـ ، vو بنـان بـن سـمعان ،واملغ ـ|ة بـن سـعيد الكـو5ي املـدÍي للنبـوة. 4و قـد
ُروي أن جعفر الصادق كان يقول  " :برأ ﷲ و رسوله من املغ |ة ،و بنان بن سمعان،
فإMNمــا ك ــذبا علين ــا أه ــل البي ــت" . 5و ق ــال ســليمان ٔالاعم ــش )ت148هـ ـ( ع ــن املغ ــ|ة ب ــن
ســعيد  )) :لــم يكــن بالكوفــة ألعــن منــه فيمــا ُيــروى عنــه مــن ال}°ويــر عــى عــي بــن أبــي
 1سنذكرهم –إن شاء ﷲ – 5ي املبحث الثاني من الفصل الثاني .
 2انظر  :ابن حجر  :اللسان  ،ج 1ص. 438 ، 437 :و ابن الجوزي :املصدر السابق  ،ج1ص، 301 :
ج 3ص. 95 :و ابن عدي  :الكامل  ،ج 6ص. 495 :و الذه¨ : vتذكرة الحفاظ ج  2ص. 585 :
 3سنذكرهم إن شاء ﷲ 5ي املبحث ٔالاول من الفصل الثاني .
 4انظر  :الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج  2ص ،171 :ج 4ص ، 31 :ج 6ص. 161 ، 159 :و ابن حجر :
املصدر السابق  ،ج  4ص. 369 :و ابن عدي  :املصدر السابق  ،ج 6ص. 352 :
 5الذه¨ : vنفس املصدر  ،ج 6ص. 491 :
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طال ــب  ،و ع ــى أه ــل البي ــت ،و ه ــو دائم ــا يك ــذب عل ــ~Mم  ،و ال أع ــرف ل ــه م ــن الح ــديث
ُمسندا ((.1
و من أكاذيب املغ |ة بن سعيد و ضالالته أنه أقسـم لسـليمان ألعمـش أن عليـا يãـي
املوتى ،و أنه لو شاء ألåي عادا و ثمودا ! !  ،فقـال لـه ٔالاعمـش  :مـن أيـن علمـت ذلـك ؟
قــال لــه أنــه ذهــب إBــى رجــل مــن أهــل البيــت – لــم يســميه – فتفــل 5ــي فمــه  ،فأصــبح
يعلــم كــل ìــvء  ،و بــذلك العلــم علــم أن عليــا يãــي املــوتى . !! 2فــأنظر إBــى هــذا الــدجال
الزنـديق الـوقح  ،كيــف يكـذب عـى آل البيــت دون حيـاء  ،و يـزعم أنــه أصـبح يعلـم كــل
ìـ ــvء  ،و هـ ــذﻩ صـ ــفة ال يتصـ ــف M¹ـ ــا إال ﷲ تعـ ــاBى الواحـ ــد ٔالاحـ ــد  .لكـ ــن هـ ــذا الرجـ ــل
الكذاب اختلق خ|ا وب §wعليه أكاذيب أخرى .
و مــن أكــاذيMßم عــى عــي بــن أبــي طالــب – ر¶ــ vﷲ عنــه – روايتــانٔ :الاوBــى مــا رواﻩ
الك ــذاب عب ــاد ب ــن عب ــد ﷲ ٔالاس ــدي م ــن أن علي ــا ق ــال  )) :أن ــا عب ــد ﷲ و أخ ــو رس ــول
ﷲ،و أنــا الص ــديق ٔالاك ــ| ،و م ــا قاله ــا أح ــد قب ــي  ،و ال يقوله ــا إال ك ــاذب مف} ــ|  ،و لق ــد
أسـ ُ
ـلمت قبــل النــاس بســبع ســن ن (( .هــذﻩ الروايــة ــي عنــد الــذه¨ vكــذب عــى عــي بــن
أبي طالب ، 3ألMNا من أظهر الكذب املكشوف  ،فكيف ُيسلم عي بن أبـي طالـب قبـل
ن ــزول الـ ـوåي ع ــى رس ــول ﷲ –ص ــى ﷲ علي ــه و س ــلم -بس ــبع س ــن ن ؟  ،و ﷲ تع ــاBى
ً
وحا ّم ْن َأ ْمرَنا َما ُك َ
اب َوَال ْٕالا َيم ُ
َ َ َ َ َْ َ َْ َْ َ
نت َت ْدري َما ْال ِك َت ُ
ان
يقول له  )) :وكذ ِلك أوحينا ِإليك ُر ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ََ
ْ ﱠ َ
َ َ ﱠ َ ََ
َ ََْ ُ ُ ً ﱠ
ْ
اط
ول ِكـ ـ ــن جعلنـ ـ ــاﻩ نـ ـ ــورا Mْ Nـ ـ ـ ِـدي ِبـ ـ ـ ِـه َمـ ـ ــن نشـ ـ ــاء ِمـ ـ ــن ِع َب ِادنـ ـ ــا وِإنـ ـ ــك ل ْMـ ـ ـ ِـدي ِإBـ ـ ــى ِصـ ـ ـ َـر ٍ
ﱡم ْس َت ِق ٍيم()الشورى . ((52 :كما أنه من الثابت أن كث |ا من الصحابة السابق ن ٔالاول ن
قد أسلموا 5ي العام ٔالاول من الدعوة ٕالاسـالمية  ،و بعضـهم أسـلم مباشـرة بعـد نـزول
الوåي  ،كخديجة بن خويلة ،و أبي بكـر الصـديق ،و زيـد بـن حارثـة،و عثمـان بـن عفـان
– ر¶ــ vﷲ عــMم -فهــل يصــح بعــد هــذا أن ُيــزعم بــأن عــي بــن أبــي طالــب آمــن قبــل
النــاس بســبع ســني ن ؟ !  .و ممــا يــنقض هــذا الــزعم تمامــا أن عليــا –ر¶ــ vﷲ عنــه –
عند نزول الوåي كان صبيا  ،له من العمـر  5أو  7سـنوات – ولـد سـنة  18أو  20قبـل
 1ابن عدي  :املصدر السابق  ،ج 6ص. 352 :
 2نفسه  ،ج 6ص. 352 :
 3الذه¨ : vاملصدر السابق  ،ج 4ص. 31 :
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الهجرة – فكيف يؤمن قبل الناس بسبع سن ن و هو إما أنه لم ُيولد بعد  ،أو كان لـه
سنة واحدة؟ !!
و الروايــة الثانيــة اف}|اهــا ٕالاخبــاري الكــذاب محمــد بــن الســائب الكل¨ــ ، vفقــد روى
أن ج|يـل كــان يمـي الــوåي عـى رســول ﷲ – عليـه الصــالة و السـالم – فلمــا دخـل إBــى
الخـالء  ،واصــل ج|يــل إمــالء الـوåي  ،فــأمالﻩ عــى عــي بــن أبــي طالــب . 1فــأنظر إBــى هــذا
الدجال الوقح  ،كيف يف}|ي الكذب دون حياء ،و يقول عى ﷲ و رسوله بال علم  ،و
ي´vء إBى الن¨ـ – vعليـه الصـالة و والسـالم ، -و يجعـل عليـا شـريكا 5ـي النبـوة ؟ ! ويـزعم
مـا يخــالف الشــرع ويــنقض النبــوة بــال حيـاء .و ال شــك أن الــذي يحــدث بــذلك فهــو كــافر
زنديق منافق.
وال ش ـ ــك أن علي ـ ــا و أل البي ـ ــت –ر¶ ـ ــ vﷲ ع ـ ــMم – بريئ ـ ــون م ـ ــن تل ـ ــك ٔالاكاذي ـ ــب
ؤالاباطيــل  ،وذلــك أن خصــومهم مــن الشــيعة ٕالاماميــة والنواصــب والخــوارج و غ ــ|هم
من الناس  ،قد كذبوا عل~Mم كث |ا  ،ح§ قال شعبة بن الحجاج ،و حص ن بن عامر:
ُ
ُ
)) مــا كــذب عــى أحــد مــن هــذﻩ ٔالامــة مــا كــذب عــى عــي – ر¶ــ vﷲ عنــه  ، (( -و قــال
محمــد بــن سـ |ين  :عامــة مــا ُيــروى عــن عــي بــن أبــي طالــب باطــل . 2و ذكــر املحقــق ابــن
قـيم الجوزيـة أن الرافضــة –الشـيعة ٕالاماميــة – وضـعت مـن فضــائل عـي و آل البيــت
ُ
نحو ثالثمائة ألف حديث  ،ثم قال  :إن هذا غ | مستبعد  ،فلو تتبع ما عند الرافضة
من تلك الروايات ُلوجد ٔالامر كذلك. 3
ذلك ما اف}|اﻩ الشيعة ٕالامامية عى آل البيت  ،فلماذا كذبوا عل~Mم ،وهم يزعمون
أMNــم مــن أتبــاعهم ؟ يبــدو Bــي أن هنــاك ثالثــة أســباب رئيســية جعلــMم يكــذبون علــ~Mم :
َ
أولهــا إن الشــيعة ٕالاماميــة ٔالاوائــل ملــا كــانوا عــى مMــاج باطــل و فكــر ضــال  ،مخــالف ن

 1نفس املصدر  ،ج  6ص. 161 :
 2الذه¨ :vاملصدر السابق  ،ج 2ص. 171 :و تذكرة الحفاظ  ،ج 1ص. 82 :و الس |  ،ج4
ص. 155-154 :
 3نقد املنقول  ،ط ، 1ب |وت دار القادري  ، 1990 ،ص. 105 :
20

آلل البي ــت  ،و ه ــم يزعم ــون أ MNــم ع ــى م Mــاجهم و فك ــرهم  ،دفعه ــم ذل ــك إ Bــى الك ــذب
عل~Mم ،و تأسيس مذهب جديد يوافق أفكارهم الضالة  ،ثم نسبوﻩ آلل البيت .
والســبب الثــاني هــو أنــه ملــا كــان مــذهب الشــيعة ٕالاماميــة  -الرافضــة –عــى اخــتالف
تياراته – يتناقض تماما مع القرآن الكريم  ،دفعهم ذلك إBى الكذب عى أآل البيت ،
و اتخاذ أقولهم املكذوبة عل~Mم أدلة شرعية مقدسة لرد ما جاء 5ـي القـرآن الكـريم  ،و
تأسيس مذهMßم الباطل .
والســبب الثالــث هــو أنــه ملــا كانــت الســنة النبويـة الصــحيحة املوافقــة للقـرآن الكــريم
و الح ــوادث التاريخي ــة املت ــواترة تن ــاقض م ــذهب ه ــؤالء الش ــيعة ٕالامامي ــة  ،لج ــؤوا إ Bــى
الكــذب عــى رســول ﷲ –صــى ﷲ عليــه وســلم -وآل بيتــه و صــحابته  ،لــرد املتــواترات
م ـ ــن الس ـ ــنة النبوي ـ ــة والح ـ ــوادث التاريخي ـ ــة  ،تأسيس ـ ــا مل ـ ــذاهMßم و نصـ ـ ـرا ألب ـ ــاطيلهم
وخرافاMiم .
و من هؤالء الرواة الكذاب ن من تخصص 5ي الطعـن 5ـي الصـحابة والقـدح فـ~Mم ،
باختالق املكذوبات و ترويجها  .من ذلك أن الكـذاب أبـو مـريم عبـد الغفـار بـن القاسـم
الكــو5ي كــان يضــع ٔالاحاديــث و ٔالاخبــار  ،يــروي املثالــب 5ــي عثمــان بــن عفــان –ر¶ــ vﷲ
عن ــه  ، -و ُيحـ ـ ُـدث عنـ ــه ببالي ــا  .ممـ ــا حـ ــدا بالح ــافظ ابـ ــن حبـ ــان إ Bــى القـ ــول  :ال يجـ ــوز
الاحتجاج بأبي مريم. 1
و الثــاني :ال ـراوي الكــذاب أبــو عــي الحس ـ ن بــن عبــد العجــي  ،كــان يطعــن 5ــي أم ــ|
املؤمن ن عثمان بن عفان ،و روى 5ي مقتله خ|ا طويال مكذوبا هو املMم بوضعه.2

 1الذه¨: vامل °ان  ،ج 4ص. 379 :و الحسي : vwالاكمال  ،كرات ، v£جامعة الدراسات ٕالاسالمية ،
 ، 1989ج 1ص. 272 :
 2ابن حجر  :لسان امل °ان  ،ج 2ص. 296 :
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والثال ــث عب ــد ال ــرحمن بـ ــن يوس ــف ب ــن خـ ـراش الشـ ــيي)ت283ه ـ ـ(  ،ك ــذاب مـ ــMم
بالزندق ــة  ،ك ــذب ع ــى الش ــيخ ن أب ــي بك ــر و عم ــر – ر¶ ــ vﷲ عMم ــا – وص ــنف  5ــي
مثالMßما رسالت ن.1
والرابــع :ال ـراوي أبــو شــيبة إب ـراهيم بــن عثمــان الكــو5ي)ت ب260 :ه ـ( زعــم أنــه شــهد
ّ
معرك ــة ص ــف ّ ن س ــبعون ص ــحابيا ب ــدريا  ،و ق ــد كذب ــه –  5ــي زعم ــه ه ــذا – ش ــعبة ب ــن
الحجــاج . 2و قــد تبـ ن Bــي مــن دراســة هــذﻩ القضــية أن مــا زعمــه أبــو شــيبة مــن مشــاركة
ســبع ن بــدريا 5ــي معركــة ص ــف ّ ن  ،هــو زعــم لــم يثبــت ،وإنم ــا هــو مجــرد ادعــاء ال دلي ــل
عليــه  ،وأن الصــحابة البــدري ن الــذين شــاركوا 5ــي صــف ّ ن كــان عــددهم قلــيال ال يتعــدى
عشرين رجال عى أك| تقدير. 3
و مــن أكــاذيMßم أيض ــا أن بعــض ه ــؤالء الــرواة الكــذاب ن اختل ــق شخصــيات خيالي ــة
لصحابة ال وجود لهم  ،فذكروا مMم  :عبـد النـور الجwـ ، vو معمـر ،ومكلبـة بـن ملكـان
الخ ـ ــوارزمي ،و مو ـ ــ§ ٔالانص ـ ــاري ،و يس ـ ــر ب ـ ــن عب ـ ــد ﷲ ،ونس ـ ــطور الروم ـ ــي  ،وه ـ ــذان
ٔالاخ |ان كذابان ،وقد زعم كل مMمـا أنـه صـحابي  ،وأMNمـا عاشـا ثالثمائـة سـنة  ،بعـد
رسول ﷲ – صى ﷲ عليه و سلم. 4
وأما أكاذيب هؤالء ٕالاخبـاري ن عـى التـابع ن ومـن جـاء بعـدهم  ،فسـأذكر مMـا –إن
ش ــاء ﷲ تع ــاBى -طائف ــة متنوع ــة م ــن خ ــالل ذك ــر مختلق~ Mــا  ،أوله ــم :امل ــتكلم عم ــرو ب ــن
عبيــد البصــري املع}B°ــي )ق2 :ه ـ( كــان يكــذب عــى الحســن البصــري )ت110ه ـ( ،و يــروي
عن ــه ٔالاباطي ــل  ،م Mــا أن ــه ع ــم أن الحس ــن البص ــري ّ
حدث ــه بح ــديث ع ــن الن¨ ــ-vعلي ــه
ز
الص ــالة والس ــالم -أن ــه ق ــال  )) :إذا رأي ــتم معاوي ــة ع ــى املن ــ| ف ــاقتلوﻩ((،و ه ــذا ح ــديث
مكذوب حسب ما ذكرﻩ الحافظ الناقد أبو جعفر محمد العقيي. 5
 1نفس املصدر  ،ج 3ص . 444 :و الذه¨ : vتذكرة الحفاظ  ،ج 2ص. 685 ،684 :
 2الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج  1ص. 170 :
 3عن ذلك أنظر لكاتب هذﻩ السطور  :قضية التحكيم 5ي موقعة صفي،الجزائر ،دار البالغ 2002 ،
ص 17 :و ما بعدها
 4ابن حجر  :الاصابة  ،ط ، 2ب |وت  ،دار الجيل  ، 1992 ،ج 4ص ، 383 :ج 6ص،379 ،368 :
. 722 ،507 ،388
 5العقيي  :الضعفاء  ،ج 3ص. 280 :
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والثاني  :الراوي املحدث نعيم بن حماد بن معاوية الخزاÍي املروزي )ت228هـ( كان
يختلق الحكايات الباطلة 5ي ثلب أبي حنيفة النعمان  ،و يروMËا عى لسان العلماء.1
والثالــث  :الكــذاب أبــو ســعيد أبــان بــن جعفــر البصــري  ،كــان متخصصــا 5ــي الكــذب
ع ــى ٕالام ــام أب ــي حنيف ــة النعم ــان  ،و ق ــد وض ــع علي ــه أحادي ــث كث ــ|ة تزي ــد ع ــن 300
ح ــديث  ،م ــا ح ـ ّـدث  M¹ــا أب ــو حنيف ــة ق ــط  ،وعن ــدما ذه ــب إلي ــه الح ــافظ اب ــن حب ــان
ُلي ّ
حدثه و أخرج له تلك ٔالاحاديث غضب منه ،و MNاﻩ و قال له اتق ﷲ  ،ثم خرج من
عندﻩ. 2
و الرابـع  :الـراوي الكـذاب احمـد بـن محمـد بـن الصـلت الحمـاني )ت302ه ـ( روى أن
ٕالامــام أبــي حنيفــة النعمــان قــال  )) :حججـ ُـت مــع أبــي وBــي ثمانيــة عشــر عامــا  ،فمررنــا
ُ
فقلت من هذا ؟ فقالوا  :عبد ﷲ بن الحارث بن جـزء الزبيـدي((،
بحلقة فإذا رجل ،
3
و هذا خ| مكذوب  ،ألن ابن جزء مات بمصر وألبي حنيفة ست سن ن .
و الخــامسٕ :الاخبــاري محمــد بــن إســحاق صــاحب السـ |ة أظهــر التحــديث عــن فاطمــة
ّ
بنــت املنــذر  ،فكذبــه زوجهــا هشــام بــن عــروة بــن الزب ــ|  ،وقــال بأMNــا دخلــت عليــه و ــي
ابنة تسع سن ن  ،و ما رآها ابن إسحاق ح§ لقيـت ﷲ تعـاBى  .و هـذا الخـ| هـو خرافـة
الـراجح أنــه مــن وضــع ســليمان بــن داود الشــاذكوني  ،ولــيس ابــن إســحاق مــع أنــه هــو
أيضــا مجــروح  ،ألن الشــاذكوني مــMم بالكــذب ،و هــو أحــد رجــال أســانيد هــذا الخــ| .و
مما ُيثبت ذلك أن متنه يحمل دليل بطالنه  ،ألن فاطمـة بنـت املنـذر ملـا كـان لهـا تسـع
س ــن ن ل ــم يك ــن زوجه ــا هش ــام ب ــن ع ــروة ق ــد ُول ــد أص ــال  ،أل MNــا تك ــ|ﻩ ب ــأك| م ــن عش ــر
سنوات . 4فهل يعقل أن ي}°وجها ولها من العمر تسع سن ن ،و هو لم يولد بعد ؟ !! .

 1ابن عدي  :الكامل  ،ج 7ص. 16 :
 2الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج 1ص. 132 ،131 :
 3ابن حجر  :لسان امل °ان  ،ج 1ص. 270 :
 4الذه¨ : vالس | ،ج 7ص. 49 :
23

والسـ ـ ــادس ٕ:الاخبـ ـ ــاري الحس ـ ـ ـ ن بـ ـ ــن القاسـ ـ ــم الكـ ـ ــوك¨ vاملـ ـ ــMم بالكـ ـ ــذب  ،روى أن
الخليفــة العباــ vهــارون الرشــيد حــج و معــه إب ـراهيم الجرجــاني  ،فلمــا دخــال املدينــة
وجد الجرجاني داخل املسجد النبوي رجل ن أحـدهما يغwـ ، vفـأنكر عليـه فعلـه  ،فـرد
عليه أحدهما بقوله  :نحن 5ي روضة من رياض الجنة  ،و 5ي الجنة ما تشتٔ vÑالانفـس
 .فق ــال ل ــه الجرج ــاني  )) :س ــوءة ل ــك م ــن ش ــيخ ((  ،فق ــال الرج ــل  )) :أن ــا أعل ــم ب ــاهلل و
رسوله منك ((  ،ف}|كهمـا الجرجـاني و دخـل عـى الرشـيد و أخـ|ﻩ بمـا رأى 5ـي املسـجد ،
ّ
فأســتدÍى الرشــيد الــرجل ن  ،فكــان أحــدهما فقيــه مكــة أبــو الوليــد بــن جــريج  ،فكلمــه
الرشيد و حاورﻩ ّ ،
فحدثه بقصة عجيبـة لـم يروMËـا ابـن حجـر 5ـي لسـان امل ـ°ان واكتفـى
باإلشــارة إل~Mــا  ،لكنــه نMßنــا إBــى أن هــذﻩ الروايــة الــ vرواهــا الحسـ ن الكــواك¨ ، vبعيــدة
عن الصحة و يشهد عى بطالMNا أن ابن جريج املذكور 5ي القصة  ،كان قد مات قبـل
َ
أن ي ـ ــي امله ـ ــدي -وال ـ ــد الرش ـ ــيد –الخالف ـ ــة .1وذل ـ ــك أن اب ـ ــن ج ـ ــريج ت ـ ــو5ي س ـ ــنة 150هـ ـ ـ
،والرش ــيد ت ــوBى الخالف ــة بع ــد وف ــاة أخي ــه اله ــادي س ــنة  170ه ـ ـ  ،فبـ ـ ن اب ــن ج ــريج و
الرشــيد عشــرون ســنة  ،و هــذا دليــل دامــغ عــى أن الروايــة مكذوبــة اف}|اهــا الحس ـ ن
الكوك¨. v
و آخــرهم -الســابع -الصــو5ي عــي بــن الحسـ ن الطرسوــ vوضــع حكايــة عــى ٕالامــام
احمـد بـن حنبـل)ت242ه ـ(  ،و مفادهـا أنـه قيـل ألحمــد  :إن هـؤالء الصـوفية جلـوس 5ــي
املســاجد بغ ــ| عمــل  ،فقــال  :هــل أجلســهم العلــم ؟ قيــل لــه  :همــMم كســرة و ِخرقــة –
لبـاس الصــوفية  ، -فقـال احمــد  :ال أعلـم عـزا ممــن هـذا صــفMم  ،فقيـل لــه  :إMNــم إذا
سـمعوا ّ
السـماع – الغنــاء – يقومـون ف |قصــون  ،قـال  :دعهـم ســاعة يفرحـون بــرM¹م .
هــذﻩ الحكايــة وضــعها عــي الطرسوــُ ، vليظهــر أن احمــد بــن حنبــل كــان راضــيا عــى
الصوفية  ،وأنه ّ
حسن أحوالهم . 2

 1ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 2ص. 309 :
 2نفس املصدر  ،ج 4ص. 220 :
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و توجــد طائفــة أخــرى مــن ٕالاخبــاري ن الكــذاب ن أذكــر مــMم خمســة  ،أولهــم :عي´ــ§
بـن دأب املــدي)vwق2:ه ـ(  ،كــان يختلــق ٔالاشــعار و أحاديــث الســمر و وينســMßا إBــى العــرب ،
فسقطت بذلك مكانته ب ن العلماء. 1
والثاني :عوانة بن الحكم الكو5ي)ت158هـ(  ،كان عثماني ال°Çعـة  ،يضـع ٔالاخبـار لبwـv
أميــة. 2وثــالMÉم الكــذاب هشــام بــن محمــد بــن الســائب الكل¨ــ) vت 204ه ـ(  ،روى ٔالاخبــار
املكذوبة 5ي مختلف املجاالت ،واMiمه أبو الفرج ٔالاصفهاني بالكذب ،و قال عنه أحمد
ُ
ظننت أن أحدا ُي ّ
بن حنبل  :إنما كان صاحب سمر ونسب  ،ما
حدث عنه. 3
والرابــع :بك ــ| بــن املعتمــر البغــدادي )ق3:ه ـ( كــان يختلــق ٔالاخبــار للخليفــة ٔالامـ ن بــن
هارون الرشيد 5ي حروبه مع خصومه. 4
وآخرهم –الخامس -هـو ر ٍاو كـذاب مجهـول  ،اختلـق شخصـية أسـطورة خياليـة ،
سماها  :رتن الهندي  ،ونسب إليه أخبارا مكذوبة. 5
وإ MNـ ًـاء له ــذا املبح ــث يتب ـ ن من ــه أن الك ــذاب ن ٕالاخب ــاري ن معظمه ــم ق ــد جمع ــوا ب ـ ن
الكــذب عــى رســول ﷲ –عليــه الصــالة و الســالم -و عــى غ ــ|ﻩ مــن النــاس ،و أMNــم قــد
غط ــوا بمف}|ي ــاMiم مختل ــف مج ــاالت الحي ــاة .وق ــد أحص ـ ُ
ـيت م ــMم نح ــو ثالث ـ ن إخباري ــا
ك ــذابا  ،م ــن مجم ــوع م ــا أحص ــيته م ــن ال ــرواة الك ــذاب ن ال ــذين زاد ع ــددهم ع ــن 350
كذابا .
و تب ـ ّ ن أيض ــا أن ــه م ــن خ ــالل ع ــرض كث ــ| م ــن الرواي ــات املكذوب ــة  ،ال ــ vانتق ــدها
املحدثون املحققـون و بينـوا زيفهـا  ،أMNـم أظهـروا براعـة 5ـي النقـد والتحقيـق جمعـا بـ ن

 1نفس املصدر  ،ج  4ص. 408 :
 2نفس املصدر  ،ج 4ص. 386 :
 3نفس املصدر  ،ج 6ص. 196 :و ابو الفرج ٔالاصفهاني ٔ :الاغاني  ،ج  12ص ،41 :و ج 21ص26 :
 4ابن حجر  :املصدر السابق  ، ،ج 2ص. 62 :
 5الذه¨ : vاملغ5 vwي الضعفاء  ،حققه نور الدين ع}|  ،د م  ،د  ، ،د ت  ،ج 1ص. 230 :
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ٕالاس ــناد و املـ ــ}ن  .مم ــا ُيثبـ ــت أن م ــا يزعمـ ــه بع ــض الب ـ ـاحث ن املعاص ــرين مـ ــن أن أهـ ــل
الحديث اهتموا بنقد ٕالاسناد وأهملوا امل}ن  ،هو زعم غ | صحيح .
ثالثا  :مظاهر الكذب @ي تأليف الكتب :
لــم يكتــف كث ــ| مــن الكــذاب ن بــاختالق ٔالاكاذيــب ونشــرها ب ـ ن النــاس عامــة وأه ــل
الحـ ــديث و ٕالاخبـ ــاري ن خاصـ ــة  ،و إنمـ ــا أوصـ ــلهم حـ ــMßم للكـ ــذب وحرصـ ــهم عليـ ــه إBـ ــى
تص ــنيف الكت ــب لت ــدوين مف}|ي ــاMiم  .وس ــأذكر م ــMم – إن ش ــاء ﷲ تع ــاBى – خمس ــة
عشر كذابا ُم ِؤلفا .
أوله ــم محم ــد ب ــن عم ــر الواق ــدي )ت207ه ـ ـ(  ،روي املن ــاك | ع ــن املجه ــول ن  ،و ل ــه
مصــنفات كث ــ|ة ســارت M¹ــا الركبــان  ،و ــي 5ــي املغــازي و الس ـ ّ | و الطبقــات و الفقــه. 1
لكن ـه لــم يكــن أمينــا  ،فهــو لــيس بثقــة ومــMم بالكــذب  ،و كــان حاطــب ليــل 5ــي تأليفــه
ّ
لكتبــه  ،خلــط ف~Mــا بـ ن الغــث و الســم ن ،و الخــرز بالــدر الثمـ ن  ،لــذا طرحــه العلمــاء و
لم يحتجوا به. 2
ومن كانت تلك حالته  ،فاعتقـد أن كتبـه لـيس لهـا قيمـة علميـة كب ـ|ة  ،و ال يمكـن
أن نثــق ف~Mــا  ،و ال نأخــذ مMــا إال بحــذر بعــد تحقيقهــا و تمحيصــها .ومــن كانــت تلــك ــي
أخالقه و منهجيته  ،فمن و الواضح جـدا أنـه سـيمأل كتبـه باألكاذيـب قـدر املسـتطاع ،
لــذا قــال ٕالامــام الشــافي عــن مصــنفاته  :كتــب الواقــدي كــذب . 3و قــال عنــه الحــافظ
عـ ــي ب ـ ــن املـ ــدي : vwكت ـ ــب الواقـ ــدي كتب ـ ــه عـ ــن الك ـ ــذاب إب ـ ـراهيم ب ـ ــن يح¾ـ ــ§ . 4و ب ـ ــذلك
اجتمعت 5ي كتبه أكاذيبه و مف}|يات إبراهيم بن يح¾§ ،و أباطيل املجاهيل الذين روى
عMم  ،لتصبح كتبه 5ي حالة غ | مقبولة ،و يصدق عل~Mا قول الشافي ٓالانف الذكر.

 1الذه¨ : vالس |  ،ج 9ص. 462 ،457 :و ابن أبي حاتم  :الجرح و التعديل  ،ج8ص. 20 :
 2الذه¨ : vنفس املصدر  ،ج 9ص. 469 :
 3ابن أبي حاتم  :املصدر السابق  ،ج 8ص. 20 :
 4ابن حجر  :السان  ،ج 3ص. 13 :
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والثــاني هــو الكــذاب محمــد بــن الســائب الكل¨ــ) vق2:ه ـ(  ،لــه تفس ـ | للق ـرآن الكــريم
ميء باألباطيل  ،قال عنه الحافظ يح¾§ بن مع ن  :هو كتـاب ينبøـي أن ُيـدفن  .و قـال
عن ــه أحم ــد ب ــن حنب ــل  :ال يح ــل النظ ــر  5ــي تفس ـ | الكل¨ ــ . 1vألن مؤلف ــه ك ــذاب رواﻩ ع ــن
الكذاب أبي صالح موBى أم هانئ  ،الذي زعم أنه رواﻩ عـن ابـن عبـاس -ر¶ـ vﷲ عنـه
– و هو لم يرﻩ. 2
والثالــث :الكــذاب خالــد بــن يزيــد بــن أبــي مالــك الدمشــقي )ت185ه ـ( ،لــه كتــاب 5ــي
الديات  ،قال عنه يح¾§ بن معـ ن  :بالشـام كتـاب ينبøـي أن ُيـدفن  ،هـو كتـاب الـديات
لخالد بن يزيد  ،لم يرض أن يكذب عى أبيه ح§ كذب عى الصحابة. 3
و الرابـع هــو الكـذاب املعــروف بشــوكر  ،مـؤرخ شــيي إمــامي ال ُيعتمـد عليــه  ،كــان
يختلق ٔالاحاديث و ٔالاخبار والكتب. 4
والخــامس :القا¶ــ vاحمــد بــن عبــد ﷲ البكــري  ،كــان يختلــق الحكايــات والروايــات
الخيالية و ينشرها 5ي كتبه القصصية الكث |ة  ،ككتاب ٔالانوار ،و حروب ٕالامام عـي ،
و الــذروة 5ــي السـ |ة النبويـة  ،الــذي ال توجــد فيــه غــزوة عــى وجههــا الصــحيح  ،بــل كــل
ما ذكرﻩ فيه ال يخلو من بطالن أصال أو زيادة. 5
والســادس :عبــد ﷲ بــن احمــد بــن عــامر )ت 324ه ـ(،روى عــن أبيــه عــن عــي الرضــا
عــن آبائــه رســالة مختلقــة باطلــة  ،ــي مــن وضــعه هــو –أي عبــد ﷲ بــن احمــد -أو مــن
والدﻩ. 6
والس ـ ــابع :عي´ـ ـ ــ§ بـ ـ ــن مهـ ـ ـران املسـ ـ ــتعطف الشـ ـ ــيي ٕالامـ ـ ــامي البغـ ـ ــدادي )ق3:ه ـ ـ ـ( ،
تخصـ ــص 5ـ ــي اخـ ــتالق ٔالاكاذيـ ــب و الباليـ ــا  ،قـ ــال عنـ ــه الخطيـ ــب البغـ ــدادي  :هـ ــو مـ ــن

 1الذه¨ : vامل °ان  ،ج 2ص ،431 :ج6ص. 161 :و ابن أبي حتم  :املصدر السابق  ،ج 7ص. 270 :
 2الذه¨ : vنفس املصدر  ،ج 6ص. 161 :
 3نفس املصدر  ،ج 2ص. 431 :
 4ابن حجر  :لسان امل °ان  ،ج 3ص. 158 :
 5نفس املصدر  ،ج 1ص. 202 :
 6ابن حجر :املصدر السابق ، ،ج 3ص. 252 :
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شــياط ن الرافضــة و مــردMiم  ،ألــف كتابــا فيــه طعــن 5ــي الصــحابة و تكف ــ| لهــم  ،و قــد
وقف شعري –أي شعر الخطيب -و عظم تعج¨ vمما فيه من املوضوعات و الباليا. 1
والثــامن ه ــو الكــذاب أب ــو موــ§ زي ــد بــن زي ــد الحســي vwاملع ــروف بــابن أم ــ|ك  ،م ــن
الوضاع ن الدجال ن  ،وضع كتاب ٔالاربع ن حديثا. 2
والتاسـع :الكـذاب عبـد ﷲ بـن محمـد البلـوي  ،لـه كتـاب  :رحلـة الشـافي ّ ،
طولهـا و
ّنمقها ،و غالب ما ف~Mا كذب مختلق. 3
والعاشـ ــر :الكـ ــذاب محمـ ــد بـ ــن يوسـ ــف بـ ــن يعقـ ــوب ال ـ ـرازي)ق3:ه ـ ـ(  ،تخصـ ــص 5ـ ــي
اخ ــتالق الرواي ــات املتعلق ــة ب ــالقراءات والح ــديث ،و قـ ــد وض ــع نح ــو س ــت ن رس ــالة 5ـ ــي
القراءات ال أصل لها. 4
والحــادي عش ــر هــو ال ـراوي محمــد ب ــن أي ــوب بــن س ــويد الرمــي)ق3:هـ ـ( ،روى ع ــن
أبيه أحاديث باطلة ،و أدخل 5ي كتبه –أي كتب والدﻩ – مرويات مكذوبة.5
والث ــاني عش ــر ه ــو الك ــذاب احم ــد ب ــن س ــعيد ب ــن فرس ــخ ٔالاحميم ــ vاملص ــري  ،وض ــع
أحاديـ ــث كث ـ ــ|ة و ركـ ــب لهـ ــا أسـ ــانيد مختلقـ ــة ،و صـ ـ ّـنف كتـ ــاب الاح} ـ ـ|اف  ،ذكـ ــر فيـ ــه
أحاديث و أثارا 5ي فضائل التجارة  ،ال أصل لها مختلقة ٔالاسانيد.6
والثالــث عشــر هــو هشــام بــن محمــد بــن الســائب الكل¨ــ) vت204ه ـ(  ،قــال عنــه أهــل
الحديث  :راف vûم}|وك  ،مـMم بالكـذب ال يوثـق بـه  ،يـروي ٔالاخبـار املكذوبـة  .نشـرها
5ــي مصــنفاته الكث ــ|ة الــ vزادت عــن مئــة وخمس ـ ن ) (150مصــنفا 5ــي ٔالانســاب و أيــام

 1الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج 5ص. 391 :
 2ابن الجوزي :الضعفاء  ،ج 1ص. 305 :
 3ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 3ص. 338 :
 4نفس املصدر  ،ج  5ص. 435 :
 5نفس املصدر  ،ج 5ص. 87 :
 6نفس املصدر  ،ج 1ص. 178 :
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الناس ،و قال عنه ٕالامام احمد بـن حنبـل  :إنـه كـان صـاحب سـمر و نسـب  ،مـا ظنن ُـت
أن أحدا ّ
يحدث عنه.1
و الرابــع عشــر هــو الكــذاب عبــد الــرحمن بــن يوســف بــن خ ـراش الشــيي ٕالامــامي ،
كتب جزأين 5ي مثالب الشيخ ن أبي بكر الصديق و عمربن الخطاب –ر¶ vﷲ عMما
،و ّقدمهما ألحد أعيان الشيعة ٕالامامية -الرافضة -فأجازﻩ بألفي درهم. 2
وآخ ــرهم ه ــو ر ٍاو ك ــذاب مجه ــول ص ــنف رس ــالة و نس ــMßا لع ــي الرض ــا ب ــن مو ــ§ ب ــن
جعف ــر الص ــادق العل ــوي )ت203هـ ـ(  ،و ــي رس ــالة موض ــوعة -مكذوب ــة -كان ــت منتش ــرة
زمــن الحــافظ الــذه¨)vت748ه ـ(  ،ف~Mــا أكاذيــب عــن جعفــر الصــادق عــى لســان حفيــدﻩ
عــي الرضــا .و لــم يكــن عــي الرضــا هــو الــذي يــروي ٔالاكاذيــب و ٔالاعاجيــب ّ
املروجــة عــن
أبيه و جدﻩ  ،عى ما يزعمه بعض الناس عنه ،وإنما ي مكذوبة عليه. 3
و ُيس ــتنتج مم ــا ذكرن ــاﻩ  5ــي ه ــذا املبح ــث أن إق ــدام ال ــرواة الك ــذاب ن ع ــى تص ــنيف
الكتــب باســمهم أو نســبMا لغ ــ|هم  ،أدى إBــى انتشــار أكــاذيMßم بـ ن أهــل العلــم مــن جهــة
،و إBى الحفاظ عل~Mا وإدخالها 5ي مصنفات ال}|اث ٕالاسالمي ونقلها إBى ٔالاجيال القادمة
م ــن جه ــة أخ ــرى  .كم ــا أ MNــم ب ــذلك الفع ــل ق ــد اعط ــوا ملف}|ي ــاMiم ق ــوة  5ــي الت ــأث | ع ــى
الناس ،ألن الv£ء ّ
املدون له عى النفس وقع أك| مما للروايات الشـفوية 5ـي كث ـ| مـن
ٔالاحيان .
و ختاما لهذا الفصل يتضح منه أن الـرواة الكـذاب ن كـان عـددهم كب ـ|ا  ،أحص ُ
ـيت
مMم أك| من  350كذابا  ،كذبوا عى رسول ﷲ – عليه الصالة والسالم -و صحابته
و التــابع ن و مــن جــاء بعــدهم  .و أن كث ـ|ا مــMم تخصــص 5ــي الكــذب و تفـ ّـرغ لــه ؛ حــ§

 1الذه¨ : vالس |  ،ج10ص. 102 ، 101 :و م °ان الاعتدال ،ج 7ص. 89 :و ابن حجر  :اللسان ،
ج6ص. 196 :
 2ابن حجر  :نفس املصدر  ،ج 3ص. 444 :
 3الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج 5ص. 192 :
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ُ
قدرت مف}|ياMiم بمئات ٓالاالف وال vسنقف عـى أسـباM¹ا و أهـدافها 5ـي الفصـل ٔالاخ ـ|
إن شاء ﷲ تعاBى .
و هـ ــم بـ ــذلك الفعـ ــل القبـ ــيح والشـ ــنيع ،واملرفـ ــوض شـ ــرعا ،وعقـ ــال ،وعلمـ ــا ّ ،
كونـ ــوا
مدرسـ ـ ــة ُعرفـ ـ ــت M¹ـ ـ ــم  ،و سـ ـ ــاهمت بقـ ـ ــوة 5ـ ـ ــي تشـ ـ ــويه التـ ـ ــاريخ ٕالاسـ ـ ــالمي و وإفسـ ـ ــادﻩ
،وتسميمه ،وتلغيمه  ،وتشوMËه.و كان لها أيضا دور كب | 5ـي تخريـب الفكـر ٕالاسـالمي ،و
إشعال نار الف}ن ب ن الطوائف ٕالاسالمية وتكريس خالفاMiا وتقديسها .
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الفصل الثاني
كبار الرواة الكذابن @ي رواية ٔالاحاديث النبوية ؤالاخبار
التاريخية

أوال :كبار الرواة الكذابن حسب الطوائف املذهبية والاجتماعية
ثانيا :كبار الرواة الكذابن حسب التخصص العلمي
ثالثا :كبار الرواة الكذابن حسب املدن البلدان
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كبار الرواة الكذابن @ي رواية ٔالاحاديث النبوية ؤالاخبار التاريخية
أحص ُ
ـيت مـن الـرواة الكــذاب ن 5ـي الحـديث النبـوي ؤالاخبــار التاريخيـة أكـ| مــن 350
ك ــذابا ، 1و س ــأذكر -إن ش ــاء ﷲ – م ــن ه ــؤالء طائف ــة تمث ــل كب ــار الك ــذاب ن حس ــب
طوائفهم املذهبية ،وتخصصاMiم العلمية ،ومدMNم وبلداMNم.
أوال  :كبار الرواة الكذابن حسب الطوائف املذهبية و الاجتماعية :
ينتمــ vهــؤالء الكــذابون إBــى مختلــف الطوائــف املذهبيــة و الاجتماعيــة الــ vعرفهــا
التاريخ ٕالاسالمي خالل القرون الثالثـة الهجريـة ٔالاوBـى  ،و سأقتصـر عـى ذكـر الكـذاب ن
املنتم ن إBى الشيعة ٕالامامية  ،وأهل السنة ،و الزنادقة ،واملع}°لة،والزهاد والصـالح ن
والصوفية .
)أ ( املنتمون إJى الشيعة ٕالامامية :
أحص ـ ُ
ـيت م ــن ال ــرواة الك ــذاب ن املنتمـ ـ ن إ Bــى الش ــيعة ٕالامامي ــة أك ــ| م ــن  45ك ــذابا
ش ــيعيا  ،م ــMم  :عمـ ـران ب ــن مي ــثم ،و جمي ــع ب ــن عم ــ| الك ــو5ي ،و إس ــحاق ب ــن محم ــد
النخي ٔالاحمر ،و محمـد بـن فـارس العط£ـ، vو سـهل بـن احمـد الـديباüي ،و فـرات بـن
أحنف الكو5ي ،و ثوير بن أبي فاختة ،و زياد بن املنذر الهمداني. 2
و نخـ ــص جماعـ ــة مـ ــن ه ـ ـؤالء ب£ـ ــvء مـ ــن التفصـ ــيل فيمـ ــا يـ ــأتي :أولهـ ــم محمـ ــد بـ ــن
الســائب الكل¨ــ vالكــو5ي  ،قــال عنــه ابــن ِحبــان  :كــان بالكوفــة كــذابان  ،أحــدهما محمــد
بــن الســائب الكل¨ــ. vو هــذا الكــذاب هــو الــذي اف}ــ|ى الخــ| الــذي فيــه  :إن ج|يــل كــان

 1ذلك ما أحصيته  ،وإال فإن الكذاب ن 5ي الحديث و ٔالاخبار أك| من ذلك بكث |  ،كما واضح 5ي
كتب الجرح و التعديل  ،و ال يمكن vwهنا إيراد مصادر هؤالء الكذاب ن الذين أحصيMم ألن الكتاب
ال يسمح بذلك نظرا لك|ة املصادر .
 2عن هؤالء و غ |هم من الكذاب ن الشيعة انظر  :العقيي  :الضعفاء  ،ج  3ص ، 114 :ج3ص:
. 306 ،137و الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج1ص، 349 :و ج2ص ، 153 ،98 :ج 5ص، 324 ،156 :
ج 6ص ،293 :ج7ص. 314 :و ابن حجر :اللسان  ،ج3ص ،117 ،17 :ج4ص ،429 :ج5ص. 338 :
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يمي الوåي عى الرسول-صى ﷲ عليه و سلم – فلمـا دخـل الرسـول الخـالء  ،واصـل
ج|يل الوåي فأمالﻩ عى عي بن أبي طالب . 1فهذا خ| باطل راويه كافر زنديق .
والث ــاني ه ــو هش ــام ب ــن محم ــد ب ــن الس ــائب الكل¨ ــ vالك ــو5ي)ت206هـ ـ( ك ــذاب كأبي ــه ،
روى ٔالاخبار املوضوعة. 2
والثالــث :الكــذاب الحــارث بــن عبــد ﷲ ٔالاعــور الهمــداني  ،كــان يكــذب عــى عل¨ــ vبــن
ّ
أب ــي طال ــب  ،و اد Íــى النب ــوة ،و زع ــم أن ــه تعل ـم الق ـرآن  5ــي ث ــالث س ــنوات  ،و ال ــوåي  5ــي
سنت ن. 3
والرابــع :الكــذاب املغ ــ|ة بــن ســعيد الكــو5ي ،ادÍــى النبــوة ،و كــان كث ـ| الكــذب عــى
عـي بــن أبــي طالـب و آل البيــت –ر¶ــ vﷲ عـMم  ، -زعــم أن عليــا يãـي املــوتى  ،و ّ
فســر
ّ ْ ْ
القرآن الكريم M¹واﻩ و جهله  ،فزعم أن قوله تعـاBى ِ )) :إ ﱠن الل َـه َيـأ ُم ُر ِبال َع ْـد ِل َو ِٕالا ْح َس ِـان
ْ ُ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُْ َ
نك ـ ــر َو ْال َب ْ øـ ــي َيع ُظ ُك ـ ـ ْـم َل َع ﱠل ُك ـ ـ ْـم َت ـ ـ َـذ ﱠك ُر َ
َ َ
ون
ِ ِ
وِإيت ـ ــاء ِذي القرب ـ ــى وين Ñـ ــ§ ع ـ ـ ِـن الفحش ـ ــاء وامل ِ
)النحل ، (( 90:أن العدل هو عـي ،و ٕالاحسـان هـو فاطمـة  ،و ))و إيتـاء ذي القربـى (( ،
ه ــو الحس ــن والحس ـ ن  ،و )) و ين Ñــ§ ع ــن الفحش ــاء واملنك ــر ((  ،ه ــو ف ــالن ك ــان أفح ــش
النـ ــاس ،و املنكـ ــر هـ ــو فـ ــالن . 4و واضـ ــح أنـ ــه يقصـ ــد بفـ ــالن و فـ ــالن الشـ ــيخ ن أبـ ــي بكـ ــر
الص ــديق و عم ــر ب ــن الخط ــاب -ر¶ ــ vﷲ عMم ــا – و ه ــذا ق ــول ع ــى ﷲ ب ــال عل ــم ،و
وقاح ــة أماله ــا التعص ــب امل ــذه¨ vامل ــذموم  ،ال ــذي كش ــف ع ــن بع ــض م ــا يكن ــه ه ــذا
الكذاب و أمثاله من حقد وكذب للصحابة الكرام –ر¶ vﷲ عMم . -
والس ـ ــادس :الك ـ ــذاب ح ـ ـرام ب ـ ــن عثم ـ ــان ٔالانص ـ ــاري امل ـ ــدي) vwق2:هـ ـ ـ(  ،ك ـ ــان يقل ـ ــب
ٔالاســانيد ،و يرفــع املراســيل  ،و لــه جســارة عــى الكــذب  ،فعنــدما قيــل لــه  :هــل عبــد

 1سبق ذكرﻩ 5ي املبحث ٔالاول من الفصل ٔالاول .
 2الذه¨ : vالس ّ | ،ج10ص , 102 ، 101 :و امل °ان ،ج7ص. 89 :و ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج6
ص. 196 :
 3الذه¨ : vامل °ان  ،ج2ص. 171 :
 4ابن عدي  :الكامل  ،ج 6ص. 352 :و العقيي  :املصدر السابق  ،ج4ص. 178 :
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الرحمن بن جابر ،و محمد بن جابر ،و أبو عتيق  ،هم شخص واحد ؟ قال ملن سـأله:
إن شئت جعلMم عشرة  .و قال عنه أهل الحديث  :الرواية عن حرام حرام. 1
و السابع  :الكذاب عي´§ بن مهران البغدادي )ق3:هـ(  ،كذاب مح}|ق 5ي الرفض ،
ق ـ ــال عن ـ ــه الخطي ـ ــب البغ ـ ــدادي  :ك ـ ــان م ـ ــن ش ـ ــياط ن الرافض ـ ــة وم ـ ــردMiم  ،يطع ـ ــن  5ـ ــي
الصحابة و يكفرهم. 2
والث ــامن  :الك ــذاب تلي ــد ب ــن س ــليمان املح ــاربي الك ــو5ي  ،ق ــال عن ــه أه ــل الح ــديث :
راف vûدجال كان يشتم بعض الصحابة. 3
و الكــذاب التاســع هــو أبــو مــريم عبــد الغفــار ٔالانصــاري الكــو5ي  ،قــال عنــه أصــحاب
الحديث  :راف vûكذاب يضع الحديث  ،و عامة أحاديثه أباطيل  ،ح ّـدث عـن عثمـان
بن عفان بباليا. 4
والعاشر  :الكذاب عمرو بن شمر الجعفي  ،قـال عنـه املحـدثون  :رافûـ vكـذاب ،
يشتم الصحابة ،و يضع ٔالاحاديث للرافضة-الشيعة ٕالامامية. 5-
و الكــذاب الح ــادي عش ــر ه ــو جعف ــر ب ــن احمــد ب ــن س ــيابة املص ــري )ت304هـ ـ(  ،ق ــال
عنـه أصـحاب الحـديث  :رافûـ vيضـع الحـديث  ،قليــل الحيـاء 5ـي دعاويـه عـى قـوم لــم
يلحق M¹م  ،و 5ي وضع ٔالاحاديث الركيكـة الـ vال تشـبه كـالم الرسـول –صـى ﷲ عليـه
و سلم ، -و عامة أحاديثه موضوعة.6
و الثـاني عشـر هـو الكـذاب مسـور بــن الصـلت الكـو5ي )ق2:ه ـ(  ،قـال عنـه املحــدثون :
كذاب م}|وك  ،يروي املوضوعات عن الثقات  ،ال يجوز الاحتجاج بـه،و كـان غاليـا 5ـي
التشيع و شتم السلف.7
 1الذه¨ : vامل °ان ،ج 2ص. 110 ،2090 :
 2الذه¨ : vاملصدر السابق ،،ج 5ص. 391 :
 3ابن الجوزي  :الضعفاء  ،ج 1ص. 155 :
 4الذه¨ : vاملصدر السابق  ،ج 4ص. 379 :و الحسيٕ : vwالاكمال  ،ج 1ص. 272 :
 5الذه¨ : vنفس املصدر  ،ج5ص. 324 :
 6ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 2ص. 108 :
 7ابن الجوزي  :املصدر السابق  ،ج 3ص. 0-12 :
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وآخرهم -الثالث عشر -محمد بن عمر الواقدي البغدادي  ،هو محسوب عى أهـل
الســنة كمــا هــو شــائع عنــد أهــل العلــم ،لكنwــ vذكرتــه مــع الــرواة الكــذاب ن مــن الشــيعة
ٕالامامية  ،ألنه تب ّ ن Bي أنه كان شيعيا يمارس التقية  ،يخفي التشيع و يظهر التسÇن ،
و أدل vعى ذلك ثالثـة  :أولهـا إن كث ـ|ا مـن علمـاء الحـديث قـد كـذبوﻩ و اMiمـوﻩ بوضـع
الحديث و رواية املناك | عن املجهول ن  ،و من هؤالء العلماء  :الشافي ،و احمد ،
و البخ ــاري ،و مس ــلم  ،و النس ــائي ،و أب ــو داود ،و ال}|م ــذي – 1ر¶ ــ vﷲ ع ــMم  . -و  5ــي
ّ
مقابل هؤالء وثقه آخرون كـإبراهيم الحربـي ،و أبـي بكـر الصـاغاني ،و مصـعب بـن عبـد
ﷲ . 2و هذا يش | إBى أن هذا الرجل –أي الواقدي – كان يمارس التقية 5ي تعامله مع
أهل العلم  ،فطائفة تب ّ ن لها كذبه  ،و أخرى لم يتب ن لها ذلك منه.
و الــدليل الثــاني هــو أن الواقــدي روى أخبــارا شــيعية تتفــق مــع مذهبــه  ،مMمــا أنــه
روى أن عليا كـان مـن معجـزات الرسـول –عليـه الصـالة و السـالم – كمـا كانـت العصـا
م ــن معجـ ـزات مو ــ§ –علي ــه الس ــالم ، -و إحي ــاء امل ــوتى م ــن معجـ ـزات عي´ ــ§ –علي ــه
السالم . 3-
و ال ـ ـ ــدليل الثال ـ ـ ــث ه ـ ـ ــو أن الش ـ ـ ــيي أب ـ ـ ــا الف ـ ـ ــرج محم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن الن ـ ـ ــديم – ص ـ ـ ــاحب
الفهرســت– كشــف لنــا أمــر محمــد بــن عمــر الواقــدي دون التبــاس  ،فقــال عنــه  :كــان
يتشيع حسن املذهب  ،يلزم التقية. 4
و م ـ ــن الش ـ ــيعة الك ـ ــذاب ن  ،طائف ـ ــة معروف ـ ــة بالك ـ ــذب  ،ـ ــي الجماع ـ ــة الس ـ ــبئية، 5
سماهم الناس الكذاب ن  ،من رؤوسهم  :محمد بن السائب الكل¨) vق2:هـ( ،و جابر بن

 1ابن أبي حاتم  :الجرح و التعديل  ،ج8ص. 20 :و الذه¨ : vالس ّ |  ،ج 9ص.464 ،463 ،462 ،455 :
 2الذه¨ : vنفس املصدر  ،ج9ص. 461 :
 3ابن النديم  :الفهرست  ،ب |وت  ،دار املعرفة  ،1978 ،ج 1ص. 144 :
 4نفسه  ،ج 1ص. 144 :
 5نسبة لعبد ﷲ بن سبأ ال~Mودي املتمسلم  ،أظهر ٕالاسالم و سى إBى الكيد له ،و أخبارﻩ معروفة
5ي كتب التواريخ و املقاالت  ،عند السني ن و الشيعة عى حد سواء .
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يزيد الجعفي  .ومن أفكـارهم الخرافيـة  ،الـزعم بـأن عليـا 5ـي السـماء ،و أنـه سـ |جع إBـى
الدنيا ،و كان رشيد الهجري السب vيقول لعي بن أبي طالب  :أنت دابة ٔالارض. 1
وتجــدر ٕالاشــارة هنــا إBــى أنــه توجــد طائفــة أخــرى مــن رواة الشــيعة مارســت التحريــف
واخـتالق الروايــات بطريقــة تلبيســية تدليســة مــاكرة ،تطبيقــا وممارســة للتقيــة .فكانــت
تخفي حقيقة نواياها وغاياMiا الخفية عن املحدث ن بإظهـار التسـÇن والزهـد والصـالح ؛
ّ
فراجت أحوالهم عى كث | من املحـدث ن  ،لكـن طائفـة مـMم ّ
تنMßـت إلـ~Mم وحـذرت مـMم
ومن مروياMiم.2
ومن الذين حذروا من هـؤالء  :الحـافظ أبـو إسـحاق الجوزجـاني  ،قـال )) :كـان قـوم
من أهل الكوفة ال يحمد الناس مذاهMßم هـم رؤوس محـدثي الكوفـة مثـل أبـي إسـحاق
عم ــرو ب ــن عب ــد ﷲ  ،ومنص ــور  ،ؤالاعم ــش  ،وزبي ــد ب ــن الح ــارث الي ــامي وغ ــ|هم م ــن
أقـراMNم  .احــتملهم النــاس عـى صــدق ألســنMم 5ــي الحــديث ،ووقفــوا عنــدما أرســلوا ملــا
خــافوا أال تكــون مخارجهــا صــحيحة .فأمــا أبــو إســحاق فــروى عــن قــوم ال يعرفــون ولــم
ينتشــر عــMم عنــد أهــل العلــم إال مــا حكــى أبــو إســحاق عــMم  ،فــإذا روى تلــك ٔالاشــياء
الــ vإذا عرضــMا ٔالامــة عــى م ـ°ان القســط الــذي جــرى علــ~Mم ســلف املســلم ن وأئمــMم
الـذين هـم املوئـل  ،ولــم تتفـق عل~Mـا كــان الوقـف 5ـي ذلــك عنـدي الصـواب ،ألن الســلف
أعلـم بقــول رسـول ﷲ  ،وتأويــل حديثــه الـذي لــه أصـل عنــدهم .وقــال وهـب بــن زمعــة :
ســمعت عبــد ﷲ يق ــول :إنمــا أفســد ح ــديث أهــل الكوفــة ٔالاعم ــش وأبــو إســحاق .ق ــال
إبـراهيم وكــذا حــدث vwإســحاق بــن إبـراهيم :حــدثنا جريــر ســمعت مغ ــ|ة يقــول غ ــ| مــرة:
أهل ــك أه ــل الكوف ــة أب ــو إس ــحاق وأعيمش ــكم ه ــذا .ق ــال إبـ ـراهيم :وك ــذلك عن ــدي م ــن
بع ــدهم إذ ك ــانوا ع ــى م ـراتMßم م ــن م ــذموم امل ــذهب وص ــدق اللس ــان  .فك ــان أب ــو نع ــيم
ك ـ ــو5ي امل ـ ــذهب ص ـ ــدوق اللس ـ ــان  .وعبي ـ ــد ﷲ ب ـ ــن مو ـ ــ§ أغ ـ ــى وأس ـ ــوأ م ـ ــذهبا وأروى
لألعاجيــب الــ vتضــل أحــالم مــن تبحــر 5ــي العلــم  .وخالــد بــن مخلــد كــان شــتاما معلنــا
 1الذه¨ : vم °ان  ،ج 2ص ،207 :ج 3ص ، 79 :ج6ص. 159 :و ابن حجر  :اللسان  ،ج4ص. 429 :و
العقيي  :الضعفاء ج1ص. 129:
 2توسعت 5ي هذا املوضوع وناقشته 5ي كتابي :نقض الروايات القائلة بتحريف القرآن الكريم
الواردة 5ي املصادر السنة .والكتاب منشور إلك}|ونيا .
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بسـ ــوء مذهبـ ــه وأمثـ ــالهم كث ـ ــ|  .فمـ ــا روى هـ ــؤالء ممـ ــا يقـ ــوي مـ ــذهMßم عـ ــن مشـ ــايخهم
املغم ــوزين وغ ــ| الثق ــات املع ــروف ن ف ــال ينبøـ ــي أن يغ} ــ|  M¹ــم الض ــن ن بدين ــه الصـ ــائن
ملذهبـه خيفـة أن يخـتلط الحـق املبـ ن عنـدﻩ بالباطـل امللتـبس فـال أجـد لهـؤالء قـوال هـو
أصدق من هذا ((.1
وأش ـ ـ |  5ـ ــي ه ـ ــذا املق ـ ــام إ Bـ ــى أن أه ـ ــل الس ـ ــنة ق ـ ــد اختلف ـ ــوا  5ـ ــي الاحتج ـ ــاج برواي ـ ــات
ّ
الرافضة– 2الشيعة ٕالامامية – عى ثالثـة أقـوال  :أولهـا املنـع املطلـق .و ثان~Mـا ال}ـ|خص
مطلق ــا إال ف ــيمن يك ــذب و يض ــع الح ــديث  .و ثال MÉــا التفص ــيل فتقب ــل رواي ــة الراف ûــv
َ
الص ـ ــدوق الع ـ ــارف بم ـ ــا ّيح ـ ـ ّـدث  ،و ت ـ ــرد رواي ـ ــة الراف ûـ ــ vالداعي ـ ــة ملذهب ـ ــه و ل ـ ــو ك ـ ــان
صدوقا.3
وأقـ ـ ــول :املوقـ ـ ــف ٔالاول هـ ـ ــو الص ـ ــحيح عنـ ـ ــدي  ،فهـ ـ ــو ٔالاصـ ـ ــوب ؤالاسـ ـ ــلم ؤالاحـ ـ ــوط
ؤالاقــوى،و ذلــك أن الشــيعة ٕالاماميــة – الرافضــة -يســبون الصــحابة و يكفــروMNم ،بــل
ويكف ــرون كـ ـل م ــن ل ــيس ع ــى م ــذهMßم م ــن املس ــلم ن، 4والك ــذب ش ــعارهم والتقيـ ــة و
النفاق دثارهم.5
فمــن كــان ذلــك هــو حــالهم فالكــذب والصــدق عنــدهم ســيان  ،مــن فعلهمــا فهــو 5ــي
عبادة ،و من هذﻩ حاله ال تقبل روايتـه كائنـا مـن كـان ،و 5ـي أي حـال مـن ٔالاحـوال .ألنـه
ُ
يفتقد إBى املوضوعية الحياد العلم ، vوروايته ضعيفة من داخلها ال تقبل إال إذا قام
الدليل الصحيح من خارجها .
ُ
ذهبت إليه أيضا ،أقوال كث | من كبار العلماء 5ي الشيعة ٕالامامية ،
و مما يؤيد ما
فق ــال ف ــ~Mم ٕالام ــام مال ــك  :ال تكلم ــوهم  ،ال ت ــروا ع ــMم  ،ف ــإMNم يك ــذبون .و ق ــال ع ــMم
 1أبو إسحاق الجوزجاني :أحوال الرجال  ،ص . 10 :ابن حجرMi :ذيب الMذيب  ،ج  7ص. 47 :
 2هم ال يأخذون عن غ |هم مطلقا  ،ألنه معروف 5ي مذهMßم ٕالامامي تكف | كل من لم يؤمن
بأئمMم ،وهذا صرحوا به مرارا 5ي كتMßم مMا كتاب الكا5ي للكلي ، vwج  ، 1ص. 187 :
 3الذه¨ : vاملصدر السابق  ،ج1ص. 146 :
 4أنظر مثال :محمد بن يعقوب الكلئ :vwالاصول من الكا5ي  ،ط  ، 3دار الكتب ٕالاسالمية ،طهران،
 ، . 1388ج  ، 1ص. 187 ،158 :
 5الذه¨ : vاملصدر السابق  ، ،ج1ص. 119 ،118 :
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ٕالامام الشافي  :لم أر أشهد بالزور من الرافضة .و وقال شريك  :احمل العلم من كل
م ــا لقي ــت إال الرافض ــة  ،ف ــإMNم يض ــعون الح ــديث و يتخذون ــه دين ــا .و ق ــال يزي ــد ب ــن
ه ـ ــارون ُ :يكت ـ ــب ع ـ ــن ك ـ ــل ص ـ ــاحب بدع ـ ــة إذا ل ـ ــم يك ـ ــن داعي ـ ــة إال الرافض ـ ــة  ،ف ـ ــإMNم
يكذبون. 1
و قـال املحقــق بــن قــيم الجوزيــة  :الرافضـة أكــذب خلــق ﷲ ،و أكــذب الطوائــف .و
قال الحافظ شمس الدين الـذه¨ : vأكـ| مـا ترويـه الرافضـة كـذب ،و أن دأM¹ـم روايـة
ٔالاباطي ـ ــل ،و رد م ـ ــا  5ـ ــي الص ـ ــحاح و ٔالاس ـ ــانيد ،و تكف ـ ــ| الص ـ ــحابة ،و الت ـ ــدثر بالتقي ـ ــة و
النفاق  ،فمن كان ذلك حالهم ال تقبل روايMم وال يحـتج بقـولهم  .و قـال ابـن حجـر :
الش ــيعة ال يوث ــق ب ــنقلهم .2و مم ــا يؤك ــد م ــا قال ــه ه ــؤالء ع ــن الرافض ــة  ،أن م ــا كذب ــه
ُ
الشــيعة ٕالاماميــة عــى عــي بــن أبــي طالــب و آل البيــت – ر¶ــ vﷲ عــMم – ق ـدر بنحــو
ثالثمائة ألف حديث.3
و ب ــذلك يتب ـ ن لن ــا أن ال ــرواة الك ــذاب ن  5ــي الطائف ــة الش ــيعية ك ــان ع ــددهم كب ـ|ا ،
أحصـ ُ
ـيت مــMم أكــ| مــن  45كــذابا  ،جمــع الكث ــ| مــMم بـ ن الكــذب والغلــو 5ــي التشــيع ،
كسب الصحابة و تكف |هم ،والقول برجعة عي بن أبي طالب إBى الدنيا .
)ب ( املنتمون إJى أهل السنة :
ُوجد 5ي أهل السنة رواة كث |ون اMiموا بالكذب  ،أذكر مMم طائفة :أولهم محمد
بن إسـحاق بـن سـيار املـدي) vwق2:ه ـ( ّ
،جرحـه بعـض العلمـاء و اMiمـوﻩ بالكـذب  ،مـMم :
ّ
مالك بن أنس ،و عي بن عمر الدارقط ، vwو وثقه آخرون و رووا عنه  ،مMم  :سفيان
الثــوري ،و ســفيان بــن عيينــة  ،و عبــد ﷲ بــن املبــارك،و أبــو زرعــة ال ـرازي ،و يح¾ــ§ بــن
سعيد. 4و من أسباب تجريح العلماء له هو أنه كـان يكتـب عـن كـل أحـد  ،فـال يت ّ
ـورع و
ال يبــاBي عم ــن يــروي  ،ف ــروى ع ــن املجهــول ن ٔالاباطي ــل و الواهيــات و املن ــاك | ،و ٔالاخب ــار

 1عن قوال هؤالء انظر  :الذه¨ : vنفس املصدر  ،ج 1ص. 146 :
 2ابن القيم  :املنار املنيف  ،ص. 152 ،57 ،52 :و الذه¨ :vالس ّ |  ،ج10ص . 93 :امل °ان ،
ج1ص. 119 ،118:و ابن حجر  :اللسان  ،ج2ص. 119 :
 3ابن القيم  :نقد املنقول  ،ص. 105 :
 4الذه¨ : vالس ّ |  ،ج7ص. 54 ،52 ، 42 ، ، 3835 :
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املنقطعـة .و مMـا أيضـا – أي ٔالاسـباب – أMNـم ّ
جرحـوﻩ بسـبب تشـيعه و تدليسـه وقولـه
بالقدر. 1
و الثــاني هــو ســيف بــن عمــر التميمــ ، vمــMم بالزندقــة و وضــع الحــديث و التحــديث
باملوضوعات ،و الرواية عن الكذاب ن و املجهول ن .و قال عنه يãي بن مع ن  :ضعيف،
ِفلس خ | منه .و قال عنه ابن عدي  :عامة حديثه منكر . 2
والثالث  :الكذاب غالم خليل البغدادي)ت275هـ( كان يروي الكذب الفاحش ،و يضع
ٔالاحاديــث ،و ُيجيــب عــن كــل مــا ُيس ــأل  ،و يكــذب دون حيــاء  ،قــال عنــه الحــافظ أب ــو
داود السجستاني  :ذاك كذاب بغداد. 3
والرابــع  :نعــيم بــن حمــاد )ت228ه ـ(  ،روي املنــاك | عــن الثقــات  ،ووضــع ٔالاحاديــث
تقوية للسنة  ،وله حكايات مكذوبة عن ٕالامام أبي حنيفة النعمان. 4
والخ ــامس الك ــذاب س ــيف ب ــن محم ــد ب ــن أخ ــت س ــفيان الث ــوري  ،ك ــان مم ــن يض ــع
الحــديث  .و آخــرهم -الســادس -عــي بــن الجه ــم )ت 249ه ـ(  ،كــان ناصــبيا مــن أك ــذب
الناس. 5
)ج ( الكذابون من الطوائف ٔالاخرى :
ن ـ ــذكر م ـ ــن الطوائ ـ ــف املتبقي ـ ــة  :الزنادق ـ ــة ،و املتكلم ـ ــون  ،و الزه ـ ــاد والص ـ ــوفية .
ُ
فبخصــوص الزنادقــة فقــد ق ـدر مجمــوع مــا كــذبوﻩ عــى رســول ﷲ –صــى ﷲ عليــه و
ســلم – بــاث vwعشــر ألــف حــديث ،و ذكــر الحــافظ إســحاق بــن راهويــه أن زنــديقا تــاب
عـ ــن الزندق ـ ـة  ،فكـ ــان يبكـ ــي و يقـ ــول  )) :كيـ ــف ُتقبـ ــل تـ ــوب، vو قـ ــد ّزو ُ
رت أربعـ ــة آالف
حديث تدور 5ي أيدي الناس. 6
 1نفس املصدر  ،ج 7ص. 52 ،50 ، 46 ،39 :
 2الذه¨ :vامل °ان  ،ج3ص. 353 :و املغ ، vwج1ص. 292 :و ابن الجوزي :املصدر السابق  ،ج2ص.35 :
 3الذه¨ : vالس ّ |  ،ج 13ص . 283 :و ابن حجر  :لسان امل °ان ،ج 1ص. 272 :
 4الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج 7ص. 44 :
 5الكشف الحثيث  ،ج1ص. 132 :و ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 4ص. 210 :
 6العقيي  :املصدر السابق  ،ج 1ص. 14 :و الذه¨ : vالس |  ،ج 11ص. 37 :
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و ُيــروى أن الخليفــة هــارون الرشــيد أخــذ زنــديقا ليقتلــه  ،فقــال للرشــيد  :أيــن أنــت
مــن ألــف حــديث وضــعMا ؟ فــرد عليــه الرشــيد  :أيــن أنــت يــا عــدو ﷲ مــن أبــي إســحاق
الفزاري ،و ابن املبارك  ،يتخلالMNا فيخرجاMNا حرفا حرفا.1
ومن هؤالء الزنادقة  :عبد الكريم بن أبي العوجاء ،قتله الخليفة العبا vاملهدي،
بعــد ســنة  160ه ـ  ،قتلــه بســبب الزندقــة ،و عنــدما أخــذ لقطــع عنقــه ،اع}ــ|ف بوضــع
أربعة آالف حديث ّ ،
حرم ف~Mا الحالل و حلل ف~Mا الحرام.2
والث ــاني ه ــو عب ــد ال ــرحمن ب ــن خ ـراش َ ،م ــMم بالزندق ــة  ،روى ٔالاباطي ــل  5ــي مثال ــب
الشــيخ ن أبــي بكــر الصــديق و الفــاروق عمــر بــن الخطـاب –ر¶ــ vﷲ عMمــا – و حـ ّـدث
باملراسيل و وصلها. 3
والثالــث  :الزنــديق يوســف بــن خالــد الســم vالبصــري  ،قــال عنــه املحــدثون  :كــذاب
م}|وك  ،زنديق خبيث. 4
والرابــع  :الزنــديق محمــد بــن ســعيد املصــلوب)ق2:ه ـ(  ،قتلــه الخليفــة العباــ vأبــو
جعفر املنصور  ،بسبب الزندقـة  ،قـال عنـه أهـل الحـديث  :كـذاب زنـديق  ،وضـع أكـ|
من أربعة آالف حديث. 5
والخ ـ ــامسٔ :الادي ـ ــب املتفلس ـ ــف أب ـ ــو حي ـ ــان التوحي ـ ــدي)ق4:هـ ـ ـ( ُ ،م ـ ـMم بالزندق ـ ــة و
الكذب و الانحالل ،و التعطيل و القدح 5ي الشريعة. 6
والسادس  :أبو عبد الرحيم الكو5ي )ق1:هـ(  ،وصفه املحدثون بأنه كذاب زنديق. 1
وآخـ ــرهم – السـ ــابع  -إسـ ــحاق بـ ــن محمـ ــد ٔالاحمـ ــر  ،قـ ــال فيـ ــه أهـ ــل الحـ ــديث  :كـ ــذاب
زنديق. 2
 1الذه¨ : vنفس املصدر  ،ج 8ص. 542 :
 2الذه¨ : vامل °ان  ،ج 4ص. 386 :و ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 3ص. 51 :
 3الذه¨ : vتذكرة الحفاظ  ،ج 2ص. 684 ، 185 :و ابن حجر  :املصدر السابق ،ج 3ص. 444 :
 4الذه¨ : vاملغ ، vwج 2ص. 762 :و ابن أبي حاتم  :الجرح و التعديل  ،ج 9ص . 221 :
 5ابن حجر Mi :ذيب الMذيب  ،ج 9ص. 163 :
 6ابن حجر  :لسان امل °ان  ،ج 7ص. 163 :
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و أمــا الكــذابون املتكلمــون  ،فمــMم عمــر بــن بحــر الجــاحظ )ت225ه ـ(  ،قــال عنــه
املحدثون  :كان من أكذب الناس ،وأوضعهم للكذب. 3
والثــاني هــو أبــو عثمــان عمــرو بــن عبيــد البصــري  ،قــال عنــه أصــحاب الحــديث  :كــان
من الكذاب ن ٓالاثم ن  ،يضع الحديث و يكذب عى الحسن البصري. 4
والثالـث  :شــيخ املع}°لــة  :أبـو الهــذيل العــالف البصــري )ت235ه ـ(  ،كــان مــن معطلــة
الصفات  ،قال عنه ابن قتيبة  :كذاب أفاك. 5
والرابـع :أبــو القاسـم بــن عبـاد الطالقــاني  ،املشـهور بالصــاحب بـن عبــاد)ت385ه ـ( ،
ُم َ◌Miم بالكذب و الانحراف عن الشرع  ،واختالق ٔالاحاديث ،و عدم أداء الصالة. 6
و آخـ ــرهم – الخـ ــامس -محمـ ــد بـ ــن إسـ ــحاق بـ ــن النـ ــديم )ق4:ه ـ ـ(  ،جمـ ــع ب ـ ـ ن التشـ ــيع
ٕالامــامي والاع} ـ°ال و هــو مــMم بالكــذب ،و توثيــق الكــذاب ن ،و تجــريح الثقــات 5ــي كتابــه
الفهرست. 7
و فيمــا يخــص الــرواة الكــذاب ن مــن الزهــاد و ُ
الع ّبــاد والصــوفية  ،فإنــه مــن الغريــب
ّ
أن نجد مـن هـؤالء كـذاب ن اشـMروا بالكـذب و حـذر مـMم أهـل الحـديث ،و ذكـروهم 5ـي
مصنفاMiم مع املجروح ن  .لكن هذﻩ الغرابة تزول إذا تذكرنا ثالثة أمور هامة  :أولها
هــو أن الانتســاب إBــى الــدين و التظــاهر بالصــالح ìــvء ،و الال} ـ°ام بــه قلبــا وقالبــا ìــvء
آخر.
ؤالامر الثاني هو علينا أال نـنس أن الانتسـاب إBـى الـدين لـيس خاصـا بطائفـة الزهـاد
و الص ــوفية  ،فمعظ ــم ال ــذين ذكرن ــاهم س ــابقا ك ــانوا ينتس ــبون إ Bــى ال ــدين و يك ــذبون
باسمه .
 1نفس املصدر  ،ج 7ص. 77 :و الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج 1ص. 349 :
 2نفس املصدر  ،ج 7ص. 77 :و الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج 1ص. 349 :
 3ابن حجر  :نفس املصدر  4 ،ص. 356 :
 4العقيي  :الضعفاء  ،ج 3ص. 280 :
 5ابن حجر  :املصدر السابق  ، ،ج  5ص. 413 :
 6نفس املصدر  ،ج 1ص 414 :و ما بعدها .
 7نفس املصدر ،ج 5ص. 72 :
41

ؤالامر ٔالاخ | – الثالث -هو أن التعصب للرأي و للطائفة واملذهب يعمٕ vالانسان و
يصمه ،و يدفعه إBـى الكـذب انتصـارا لنحلتـه ،بـل إن بعضـهم يسـتحل الكـذب ويجعلـه
من العبادة باسم التقية انتصارا ملذهبه .
ويقــول الحــافظ يح¾ــ§ بــن القطــان عــن الصــالح ن الكــذاب ن  )) :مــا رأيــت الصــالح ن
5ــي ìــvء  ،أكــذب مــMم 5ــي الحــديث  ،يكتبــون عــن كــل أحــد (( ،وقــال آخــر  )) :مــا رأيــت
الكذب 5ي أحد أك| منه فيمن ينتسب إBى الخ | ((.1
ومــن ه ــؤالء الزه ــاد ُ
والعب ــاد املتف ــرغ ن للعب ــادة  :أب ــو عب ــد ال ــرحمن الهي ــثم ب ــن ع ــدي
الكــو5ي)ت207ه ـ(  ،قــال عنــه بعــض أهــل الحــديث  :إخبــاري كــذاب لــيس بثقــة .ومــن
غري ــب أم ــرﻩ أن ــه ك ــان جامع ــا ب ـ ن التف ــرغ للعب ــادة و الك ــذب مع ــا  ،فق ــد روت إح ــدى
جواريه أن موالها  :كان يصي عامة ليله  ،فإذا أصبح جلس يكذب. ! ! 2
ً
والث ــاني ه ــو محم ــد ب ــن عكاش ــة الكرم ــاني )ت ب225 :هـ ـ(  ،ك ــان ك ــذابا بك ـ ًـاء  ،يض ــع
الحديث ويحدث باألباطيل  ،و ُروي أنه كان إذا ّ
حدث بكي ،و ُيسـمع خفقـان قلبـه  ،و
قيل أنه ُ
صعق فمات عندما سمع آية الجمعة . 3وال ندري أكان يتباكى تظاهرا بالبكاء،
أم كــان يبكــي عــى نفســه الكذابــة الــ vكانــت تــروي أكاذيبــه املنســوب إBــى رســول ﷲ –
صى ﷲ عليه و سلم -؟ ! .
والثالــث :غــالم خليــل البغــدادي  ،كــان معروفــا بالزهــد ؤالامــر بــاملعروف والنÑــ vعــن
املنك ـ ــر  ،لكن ـ ــه م ـ ــع ذل ـ ــك ك ـ ــان يض ـ ــع الح ـ ــديث  ،و ي ـ ــروي الك ـ ــذب الف ـ ــاحش ،و يس ـ ــرق
الحـديث .و قـد ســماﻩ أبـو داود السجسـتاني  :دجــال بغـداد .و الغريـب 5ــي أمـرﻩ أنـه هــو
ُ
شخص ــيا ك ــان يع} ــ|ف بوض ــعه للح ــديث  ،فعن ــدما كل ــم  5ــي ذل ــك  ،ق ــال  )) :وض ــعناها
ل|Çق ـ ــق القل ـ ــوب (( . 4فه ـ ــذا الرج ـ ــل جم ـ ــع الك ـ ــذب و الس ـ ــرقة ،و الوقاح ـ ــة و التظ ـ ــاهر
 1الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج 6ص. . 359 :و العقيي  :املصدر السابق ،ج 1ص. 14 :
 2الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج 7ص. 11 :و ابن حجر  :اللسان  ،ج 6ص ،209 :و ما بعدها .
 3ابن حجر  :املصدر السابق  ،،ج 5ص. 288 :
 4الذه¨ : vالس ّ |  ،ج 3ص. 284 ، 283 :
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بالص ــالح،و الزه ــد  5ــي ال ــدنيا  ،لك ــن أعمال ــه ت ــدل ع ــى أن ــه ك ـان زاه ــدا  5ــي ٓالاخ ــرة ال  5ــي
الدنيا.
والرابــع :ســليمان بــن عمــرو النخــي )ق3:ه ـ(  ،لــه ظــاهر صــالح ،وصــاحب تقشــف
وعبــادات  ،لكن ــه ك ــان معروف ــا بالكــذب و وض ــع الح ــديث وض ــعا  ،قــال عن ــه يح¾ ــ§ ب ــن
مع ن  :هو من أكذب الناس. 1
والخامس :عي بن حسن الطرسو ، vكان ينتم vإBى الصوفية  ،وقد وضـع حكايـة
مكذوبـة عــن أحمــد بــن حنبــل 5ــي تحسـ ن أحــوال الصــوفية 5ــي ارتــداMéم للخرقــة و عقــد
مجالس ّ
السماع ال vيرقصون ف~Mا. 2
والسادس :وهب بن حفص الحراني )ق3:ه ـ( كـان ينتسـب إBـى الصـالح ن ،و ُزعـم أنـه
مكث عشرين سنة ال ُيكلم أحدا  ،لكـن املحققـ ن قـالوا عنـه  :كـذاب ُمغفـل  ،ال يفهـم
الحديث  ،وأحاديثه كلها مناك |  ،كان يضع الحديث من عندﻩ  ،و يسرقه من غ |ﻩ. 3
و لعله سكت دهرا ليستعد للكذب و ّ
يتفرغ له بالكالم الكث | !! .
والسـ ــابع هـ ــو عبـ ــد ﷲ بـ ــن أيـ ــوب بـ ــن أبـ ــي عـ ــالج املوصـ ــي  ،كـ ــان مـ ــن كبـ ــار ُ
العبـ ــاد
الصــالح ن  ،يتصــدق بمــا يفضــل مــن قوتــه  ،لكنــه مــMم بالكــذب و وضــع الحــديث  ،و
قد وضع حـديثا عجيبـا جـاء فيـه عـن الن¨ـ -vعليـه الصـالة والسـالم -أنـه قـال  )) :إن هلل
ملكا من حجارة ُ ،يقال له عمارة  ،ي°Çل عى فرس من ياقوت  ،طوله مد بصرﻩ يدور
عى البلدان ((. 4

والثامن :محمـد بـن عبـد ﷲ بـن عبـد العزيـز بـن شـاذان أبـو بكـر الـرازي الصـو5ي )ت
 376ه ـ( صــاحب الحكايــات املنكــرة .روى عنــه الشــيخ أبــو عبــد الــرحمن الســلم vأوابــد
 1الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج 3ص. 308 ،306 ،305 :
 2ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 4ص. 220 :
 3نفس املصدر  ،ج 6ص. 229 :
 4ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 3ص. 261 :
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وعجائ ــب وه ــو م ــMم  ،وطع ــن في ــه الح ــاكم النيس ــابوري .انتس ــب إ Bــى محم ــد ب ــن أي ــوب
ومحمد لم يعقب.1
والتاس ــع  :الص ــو5ي أب ــو عب ــد ال ــرحمن الس ــلم vالنيس ــابوري )ت 412هـ ـ(  ،ه ــو ش ــيخ
الص ــوفية  5ــي عص ــرﻩ  ،ل ــه مص ــنفات  5ــي ت ــاريخهم و طبق ــاMiم وتفس ـ |هم  ،لكن ــه ل ــيس
بعمــدة 5ــي الروايــة ،و مــMم بوضــع الحــديث للصــوفية .2وقــال الخطيــب عــن محمــد بــن
يوس ــف القط ــان أن السـ ــلم vك ــان يضـ ــع ٔالاحادي ــث للصـ ــوفية .ول ــه أربعـ ــون ح ــديثا 5ـ ــي
التصوف رويناها عالية وف~Mا موضوعات وﷲ أعلم.3
والعاشر :عي بن عبد ﷲ بن جهضم الزاهد أبو الحسن )ت  456هـ( شيخ الصوفية
بــالحرم املكــي ،ومصــنف كتــاب بهجــة ٔالاسـرارُ ،مـMم بوضــع الحــديث .قيــل فيــه  :تكلمــوا
ُ
فيه ،كان يكذب ،اMiم بوضع صالة الرغائب.قال الذه¨ : vلقد أتى بمصائب 5ي كتابه
بهجته ٕالاسـرار يشـهد القلـب ببطالMNـا .وروى عـن أبـي بكـر املـروزي 5ـي محنـة أحمـد فـأتى
ف~Mــا بعجائــب وقصــص ال يشــك مــن لــه أدنــى ممارســة ببطالMNــا .و ــي شــب~Mة بمــا وضــعه
البلوي 5ي محنة الشافي ،وذكر أن بشر املري´ vكان مـع بـن أبـي داود 5ـي محنـة أحمـد
وبشر مات قبل ذلك بمدة طويلة.4((.
والحـادي عشــر :الصــو5ي الحسـ ن بــن عــي ٔالاملــي الكاشـغري )ت484ه ـ( كــان صــالحا
مت ــدينا  ،ل ــه مص ــنفات  5ــي التص ــوف  ،لكن ــه م ــMم بالك ــذب و وض ــع الح ــديث و رواي ــة
املناك | إسنادا و متنا.5
وآخــرهم – الثــاني عشــر -عــي بــن احمــد الهكــاري)ت486ه ـ( كــان صــاحب عبــادة  ،و
اج Mــاد  ،و زه ــادة  ،و تف ـ ّـرد بطاع ــة ﷲ تع ــاBى  ،و ابت wــ§ أربط ــة للص ــوفية  .لكن ــه – م ــع

 1سبط ابن العجم :vالكاشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ،رقم . 686 :
 2ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج  5ص. 140 :
 3سبط ابن العجم :vالكاشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ،رقم . 645 :
 4ابن حجر :لسان امل °ان ،ج  4ص. 178 :
 5نفس املصدر  ،ج 2ص. 305 :
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ذلــك – لــم يكــن ثقــة  ،و اMiــم بوضــع الحــديث وتركيــب ٔالاســانيد .والغالــب عــى حديثــه
الغرائب و املناك | و املوضوعات.1
وبــذلك يتض ــح مم ــا ذكرن ــاﻩ أن ال ــرواة الك ــذاب ن ك ــانوا ينتم ــون إ Bــى مختل ــف طوائ ــف
املجتمع ٕالاسالمي ،من شيعة  ،وسنة ،ومع}°لة ،وصوفية  ،وزنادقة ،وزهاد وصوفية،
وغ ـ|هم مارسـوا اخـتالق ٔالاخبـار لغايـات 5ـي نفوسـهم  .لكـن رواة الشـيعة ٕالاماميـة كــانوا
ُ
أحصيت مMم أك| من  45كذابا شيعيا .
أك| عددا وغلوا ،وقد
ثانيا  :كبار الرواة الكذابن حسب التخصص العلمي:
تبـ ـ ّ ن  Bــي م ــن إحص ــاء أك ــ| م ــن  350راوي ــا ك ــذابا أن معظمه ــم ك ــان متخصص ــا  5ــي
الحديث النبـوي  ،و أن مـMم نحـو  63كـذابا تخصصـوا 5ـي مجـاالت أخـرى ؛ و بنـاء عـى
ذلــك فــإن vwال أتطـ ّـرق إBــى املتخصصـ ن 5ــي الحــديث  ،ألنــه ســبق وأن ذكرنــا مــMم عــددا
كب ـ|ا ؛ و إنم ــا أتط ـ ّـرق هن ــا لل ــرواة الك ــذاب ن م ــن القض ــاة  ،وٕالاخب ــاري ن ،والش ــعراء ،و
الوعاظ والقصاص .
فبالنسبة للقضاة الكذاب ن  ،فهـم فقهـاء تولـوا القضـاء  ،وقـد أحصـيت مـMم سـتة
عشر قاضيا كذابا ، 2أذكر مMم سبعة بv£ء من التفصيل  ،أولهم القا¶ vأصرم بن
َ
حوشب  ،توBى قضاء همدان  ،قال عنه نقاد الحديث  :كذاب خبيث منكر الحديث ،
يضع الحديث عى الثقات. 3
والث ــاني أب ــو البخ} ــ|ي وه ــب ب ــن وه ــب )ت 200ه ـ ـ( ت ــوBى قض ــاء املدين ــة  ،ق ــال عنـ ــه
املحدثون  :هو كذاب هذﻩ ٔالامة  ،و من أكذب الخلق  ،له جسارة عى الكـذب يمûـv
عامة ليله 5ي وضع الحديث. 4

 1نفس املصدر  ،ج 4ص. 195 :
 2عMم أنظر مثال  :العقيي  :الضعفاء  ،ج1ص ، 59 :ج2ص. 199 :و الذه¨ : vامل °ان  ،ج 1ص:
 ،387ج 2ص.190 :و ابن حجر  :املصدر السابق ،ج 3ص ،336 :ج 4ص. 164 :
 3ابن الجوزي :الضعفاء  ،ج 1ص. 126 :
 4ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج6ص 231 :و ما بعدها .
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وثـالMÉم قا¶ــ vجرجـان عمــرو بـن ٔالازهــر )ق3:ه ـ(  ،قـال عنــه املحققـون  :كــذاب لــيس
بثقة  ،يضع الحديث. 1
والرابــع  :عبــد ﷲ ب ــن زيــاد ب ــن ســمعان  ،تــوBى قض ــاء املدينــة املن ــورة  ،قــال عن ــه
أص ــحاب الح ــديث  :ك ــذاب ي ــروي املن ــاك | و يض ــع الح ــديث  ،وي ــروي عم ــن ل ــم ي ــرﻩ ،و
يحدث بما لم يسمع. 2
والخ ــامس  :القا¶ ــ vجعف ــر ب ــن عب ــد الواح ــد الهاش ــم) vت 258هـ ـ( ُم ـMم بالك ــذب ،
ّ
وحدث بأحاديث ال أصل لها ،و روى املناك | 3عن الثقات  ،من موضوعاته حديث أن
الن¨ ـ ــ -vعلي ـ ــه الص ـ ــالة والس ـ ــالم -ق ـ ــال  )) :أص ـ ــحابي ك ـ ــالنجوم م ـ ــن اقت ـ ــدى ب £ـ ــvء من ـ ــه
اهتدى((. 4
والسادس :عبد الرحمن بن محمد ٔالاM¹ري )ت342هـ( ،توBى القضاء 5ي عدة مدن،
ك ــان مMم ــا بالك ــذب ،و وض ــع الح ــديث  ،و تركي ــب ٔالاس ــانيد ع ــى املت ــون ،و التح ــديث
باملوضوعات ،و رواية ما لم يسمع من املصنفات.5
وآخ ــرهم – الس ــابع -القا¶ ــ ، vمحم ــد ب ــن عثم ــان النص ــي¨ ، vق ــال عن ــه نق ــاد أه ــل
الحديث  :كان كذابا  ،يضح ٔالاحاديث للرافضة-الشيعة ٕالامامية. 6-
و أم ــا ٕالاخب ــاريون فأحص ـ ُ
ـيت م ــMم نح ــو  24ك ــذابا ، 7أذك ــر م ــMم أث wــ vعش ــر إخباري ــا
ب£ــvء مــن التفصــيل  ،أولهــم محمــد بــن عمــر الواقــدي البغــدادي)ت207ه ـ(  ،إخبــاري
 1نفس املصدر  ،ج 4ص. 352 ،352 :
 2ابن حجر Mi :ذيب الMذيب  ،ج 5ص. 193 :
 3الحديث املنكر  ،هو ما رواﻩ الضعيف مخالف للثقة  .و هناك تعري ف آخر له هو  :الحديث
الذي إسنادﻩ راو فحش غلطه  ،أو ك|ت غفلته  ،أو ظهر فسقه  .محمود الطحان  ،تيس | مصطلح
الحديث  ،ص. 95-94 :
 4ابن حجر  :اللسان  ،ج  2ص. 118 :
 5نفس املصدر  ،ج 3ص. 430 :
 6ابن الجوزي :الضعفاء  ،ج 3ص. 84 :
 7عMم أنظر مثال  :الذه¨ : vم °ان اىعتدال  ،ج5ص ، 507 :ج 6ص ،161 ، 160 ،159 :ج 7ص:
 . 334و ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 4ص ،386 ،68 :ج 5ص. 344 ،72 :
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مش ـهور ل ــه مص ــنفات كث ــ|ة  5ــي املغ ــازي والس ـ ّ | و الطبق ــات  ،لكن ــه يفتق ــد إ Bــى امل ــنهج
ّ
العلم ــ vالص ــحيح  ،فه ــو ل ــيس بثق ــة و خل ــط  5ــي كتب ــه الغ ــث بالس ــم ن و الخ ــرز بال ــدر
الثم ن  ،و قال عMا ٕالامام الشافي إMNا كذب. 1
والث ـاني هــو عبــد الــرحمن بــن خ ــراش  ،جمــع ب ـ ن الحــديث و ٔالاخبــار ،وكــان يوص ــل
الروايــات املراســيل  ،وروي أخبــارا طعــن ف~Mــا 5ــي الشــيخ ن أبــي بكــر الصــديق وعمــر بــن
الخطــاب – ر¶ــ vﷲ عMمــا. -وفيــه يقــول الحــافظ ابــن حجــر  )) :هــذا و ﷲ هــو الشــيخ
املغ}| الذي ظل سعيه  ،فإنه كان حافظ زمانه  ،و له الرحلة الواسعة الاطالع الكث ـ|
و ٕالاحاطة  ،و بعد هذا ما انتفع بعلمه  ،فال عت¨§ عى حم | الرافضة ((. 2
والثال ــث :املـ ــؤدب الحسـ ـ ن بـ ــن ش ــبيب َ ،مـ ــMم بالك ــذب و ال}°ويـ ــر ،وح ـ ّـدث عـ ــن
الرواة الثقات بالبواطيل ،و وصل أحاديث مرسلة 5ي ٔالاصل. 3
والرابع :عبد ﷲ بن شبيب الربي  ،قال عنه أصحاب الحديث  :إخباري بارع ،لكنه
ذاهب الحديث و مMم 5ي دينه  ،يروي ٔالاحاديث الباطلة ،ويقلب ٔالاخبار و يسرقها . 4
والخــامس أبــو مخنــف لــوط بــن يح¾ــ§ )ت 157ه ـ(  ،مــؤرخ مشــهور  ،قــال عنــه نقــاد
الح ــديث  :م ــMم بالك ــذب ل ــيس بثق ــة  ،م} ــ|وك ال يوث ــق ب ــه  ،ش ــيي مح} ــ|ق ص ــاحب
أخبارهم  ،يروي عن الكذاب ن و املجهول ن. 5
والسادس ٕالاخباري املعروف بشوكر البصري )ق2:هـ(  ،قال عنه املحققـون  :مـؤرخ
شيي ال يعتمد عليه  ،كان يضع ٔالاحاديث و ٔالاخبار ؤالاسفار. 6

 1الذه¨ : vالس ّ | ج 9ص. 462 ،، 454 :
 2لسان امل °ان  ،ج 3ص. 444 :
 3الخطيب البغدادي  :تاريخ بغداد  ،ج 7ص. 328 :
 4الذه¨ : vامل °ان  ،ج 4ص. 119 ، 118 :
5الذه¨ : vاملصدر السابق  ،ج 5ص. 508 :و الس |  ،ج  7ص. 320 :
 6الذه¨ : vامل °ان  ،ج3ص. 391 :و ابن حجر  :اللسان  ،ج 3ص. 158 :
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والسابع :عي´§ بن دأب اللي vÏاملدني )ق2:هـ( كان عارفا بالسـ ّ | ؤالانسـاب و ٔالادب
و أيام الناس  ،لكنه أفسد علمه و أسقط مكانته بوضعه لألحاديث و ٔالاخبار. 1
و أم ــا الث ــامن فه ــو الهي ــثم ب ــن ع ــدي الط ــائي الك ــو5ي )ت207ه ـ ـ(  ،م ــؤرخ إخبـ ــاري
عالمــة ،قــال عنــه نقــاد الحــديث :كــذاب م}ــ|وك الحــديث ،و مــن غرائبــه و مخازيــه أنـه
كان متفرغا للكذب. 2
والتاس ـ ــع :س ـ ــيف ب ـ ــن عم ـ ــر التميم ـ ــ) vق2:هـ ـ ـ(  ،إخب ـ ــاري ع ـ ــارف  ،لكن ـ ــه يح ـ ـ ّـدث
باملوضــوعات و يــروي عــن الكــذاب ن واملجهــول ن .و قــال عنــه الحــافظ بــن ِحبــان  :يــروي
املوضوعات عن ٔالاثبات ،و يضع الحديث. 3
والعاشــر :الحس ـ ن بــن القاســم الكــوك¨ ، vإخبــاري مشــهور كــذاب 5 ،ــي أخبــارﻩ كث ــ|
من املناك | يروMËا بأسانيد جياد. 4
و الح ــادي عش ــر ه ــو نص ــر ب ــن م ـزاحم العط ــار البغ ــدادي)ت212هـ ـ(  ،م ــؤرخ مش ــهور
اعتمــد عليــه الطــ|ي كث ـ|ا 5ــي تاريخــه . 5و قــال عنــه نقـاد أهــل الحــديث  :كــذاب رافــض
مغال  ،حديثه فيه اضطراب و خطأ كث |  ،و روى املناك | عن الضعفاء. 6
ٍ
و آخرهم – الثاني عشر -إبراهيم بن محمد بن هالل الثقفي )ت283هـ(  ،مـؤرخ لـه
مصنفات تاريخية كث |ة  ،مMا  :املغازي  ،و السقيفة ،والMروان ،و مقتل عي ،
و مقتل الحس ن ،و أخبار املختار الثقفي  ،لكنه كان مMما بالكذب غالبا 5ي التشيع و
الرفض. 1
 1ابن حجر  :نفس املصدر  ،ج ج4ص. 408 :و الخطيب البغدادي  :املصدر السابق  ،ج11ص148 :
و ما بعدها .
ّ
 2ابن حجر :املصدر السابق  ،،ج 6ص. 211-210 :و الذه¨ : vامل °ان  ،ج 7ص. 111 :و الس |  ،ج10
ص. 104 ،103 :
 3الذه¨ : vامل °ان  ،ج 3ص 353 :ال .و املغ ، vwج 1ص. 292 :و ابن الجوزي  :الضعفاء  ،ج 2ص.35:
 4ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 2ص. 309 :
 5عن ذلك انظر الفصل الثالث .
 6العقيي :الضعفاء ،ج4ص. 300 :و الذه¨ :vاملصدر السابق ،ج 7ص . 24 :و ابن الجوزي :الضعفاء،
ج 3ص. 160 :
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و ُيالحــظ عــى هــؤالء ٕالاخبــاري ن الكــذاب ن  ،أن كث ـ|ا مــMم جمع ـوا ب ـ ن الكــذب 5ــي
الح ــديث النب ــوي والك ــذب  5ــي ٔالاحب ــار التاريخي ــة .وأن جماع ــة م ــMم ه ــم م ــن أقط ــاب
ٕالاخباري ن املعروف ن الذين ّ
دونوا التاريخ ٕالاسالمي 5ي القرون الثالثة الهجرية ٔالاوBى ،
كمحمد بن عمر الواقدي  ،و سيف بن عمر التميمـ، vو أبـي مخنـف لـوط بـن يح¾ـ§ ،و
نصر بن مزاحم .
و أما بالنسبة للوعاظ الكذاب ن فسأذكر مMم سبعة :أولهم عبـد الواحـد بـن زيـد شـيخ
الصوفية وواعظهـم عـن الحسـن البصـري  ،كـذب عـى الحسـن البصـري ،فنسـب إليـه
مـا لـم يقلــه .2قيـل فيــه :م}ـ|وك  ،ــvء املـذهب لـيس مــن معـادن الصــدق  ،لـه منــاك |،
ولــيس لــه علــم بالحــديث ,وهــو ضــعيف وقــد دلــس ب£ــvء ،كــان ممــن يقلــب الاخبــار مــن
ســوء حفظ ــه وك ــ|ة وهم ــه ،فلمــا ك ــ| ذل ــك من ــه اس ــتحق ال}ــ|ك .ل ــه حكاي ــات كث ــ|ة  5ــي
الزهد والرقائق روى عنه أهل البصرة.3
والثــاني  :عبــد املــنعم بــن إدريــس اليمــاني )ت228ه ـ(  ،،قــال عنــه النقــاد املحققــون :
كذاب ال يعتمد عليه  ،وضع الحديث و ّ
حدث عن أبيه و لـم يسـمع منـه ،و كـذب عـى
وهب بن منبه. 4
والثالث :هو أبو عبد ﷲ غالم خليل البغدادي )ت275هـ(  ،واعظ بغداد 5ي زمانه ،
س ــماﻩ الح ــافظ أب ــو داود السجس ــتاني  :دج ــال بغ ــداد  ،وض ــع أحادي ــث كث ــ|ة ل}|قي ــق
القلوب عى حد زعمه. 5
والرابع :أبو الحس ن أحمد بن الحس ن بن أحمـد  ،املعـروف بـابن السـماك الـواعظ
البغدادي )ت  424هـ( نقل الخطيب البغدادي عن أشياخه أنه كذاب وقد سمع منـه
الخطيــب وكذبــه ابــن أبــي الفــوارس  .وقــال الخطيــبَ :روى عــن أبــي عمــرو بــن الســماك
 1ابن جحر :اللسان  ،ج1ص. 102 :
 2سبط ابن العجم :vالكاشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ،رقم ، 468 :ص. 93:
 3بن حجر :لسان امل °ان ،ج  4ص.61 :
 4ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 4ص. 73 :
 5الذه¨ : vالس ّ |  ،ج 13ص. 484 ،483 :
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ُ
فذكرت روايته ألبي القاسم الص |5ي فقال :لم يـدرك
حديثا مظلم ٕالاسناد منكر امل}ن
َ
أبا عمرو وهو أصـغر مـن ذلـك لكنـه وجـد جـزءا فيـه سـماع أبـي الحسـ ن بـن أبـي عمـرو
بن السماك من أبيه فرتب عى ذلك السماع وادعاﻩ. 1
وقــال الص ـ |5ي :لــم ُيعــرف ابــن الســماك )) بطلــب العلــم إنمــا كــان يبيــع الســمك 5ــي
السوق إBى أن صار رجال ثم سافر فصحب الصـوفية .وقـال أبـو الفـتح أحمـد املصـري :
ُ
لم أكتب ببغداد عمن أطلق عليه الكذب من املشـايخ غ ـ| أربعـة أحـدهم أبـو الحسـ ن
بن السـماك .وقـال رزق ﷲ التميمـ : vكـان أبـو الحسـ ن بـن السـماك يـتكلم عـى النـاس
بجامع املنصور وكـان ال يحسـن مـن العلـوم شـيئا إال مـا شـاء ﷲ ،وكـان مطبوعـا يـتكلم
عى مذهب الصوفية ((.2
والخامس :الحس ن بن عي الكاشغري )ت 484هـ(  ،واعـظ معـروف بالصـالح  ،لكنـه
مMم و بوضع الحديث ،و رواية املناك | ال vليس لها وجه صحيح. 3
والس ــادس :إس ــماعيل ب ــن ع ــي ٕالاس ــ}|ابادي )ت448هـ ـ(  ،واع ــظ مع ــروف  ،ل ــم يك ــن
يتــورع مــن الكــذب 5ــي مجــالس وعظــه  ،فقــد ُســئل 5ــي مجلــس لــه بدمشــق عــن حــديث
موضوع  ،فقال هذا حديث مختصر ،و زاد 5ي متنه أشياء مختلقة دون إسـتاد  ،فلمـا
سألوﻩ عنه –أي ٕالاسناد – و عدهم به مستقبال. 4
وآخـ ــرهم – السـ ــابع -الـ ــواعظ عبـ ــد الـ ــرحمن بـ ــن داود )ق7:ه ـ ـ( كـ ــان يعقـ ــد مجالسـ ــه
ّ
بالق ــاهرة  ،و ي ــذكر ف~ Mــا أحادي ــث موض ــوعة رك ــب له ــا أس ــانيد ص ــحيحة  ،أخ ــذها م ــن
صحيح البخاري و سÇن أبي داود و غ |هما .و من أكاذيبه أنه ّ
حدث بكتـاب الجمـع بـ ن
الصـحيح ن للحميـدي  ،عـن املحـدث أبـي الوقـت عبـد ٔالاول )ق6:ه ـ(  ،و زعـم أنـه لقيـه
بمكة  ،و هذا كذب مكشوف  ،ألن أبا الوقت ما دخل مكة. 5
 1ابن حجر :لسان امل °ان ،ج  1ص. 123 :
 2ابن حجر :لسان امل °ان ،ج  1ص. 123 :
 3ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 2ص. 305 :
 4نفس املصدر  ،ج1ص. 422 :
 5الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج  4ص. 275 :
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ُ
وأمـ ــا القصـ ــاص الكـ ــذابون  ،فهـ ــم مMمـ ــون بإفسـ ــاد الحـ ــديث ،وإماتـ ــة العلـ ــم  ،و
ُ
أحصيت مMم أحد عشر قاصـا ، 2أذكـر
واللعب بالعقول و إفسادها بالخرافات. 1و قد
م ــMم ثماني ــة  :أوله ــم احم ــد ب ــن عب ــد ﷲ البك ــري  ،ق ــال عن ــه نق ــاد الح ــديث  :ك ــذاب
دجال  ،يضع القصص الخياليـة الـ vال أصـل لهـا  ،و لـم يـرو مـن العلـم حرفـا بسـند ،
ول ــه كت ــب قصص ــية كث ــ|ة تكل ــم  5ــي بعض ــها ع ــن السـ ـ |ة النبوي ــة  ،فج ــاءت محش ــوة
باألكاذيب و ٔالاباطيل. 3
و الثــاني هــو إســحاق بــن بشــر البخــاري )ت206ه ـ(  ،قــال عنــه املحــدثون املحققــون :
ق ــاص ت ــالف  ،ك ــذاب م} ـ|وك  ،ح ـ ّـدث ع ــن أق ــوام ل ــم ي ــدركهم ،ووض ــع الح ــديث ع ــى
الرواة الثقات. 4
والثالـ ــث :محمـ ــد بـ ــن الحسـ ــن النقـ ــاش البغـ ــدادي)ت351ه ـ ـ(  ،قـ ــاص مفسـ ــر مـ ــMم
بالكــذب  ،لــه كتــاب  :أخبــار القصــاص5 ،ــي أحاديثــه منــاك | بأســانيد مشــهورة  . 5بمعwــ§
أنه كان يركب ألحاديثه أسانيد ِصحاح .
والرابـع ــي القاصــة  :حكامــة بنــت عثمــان بــن دينــار ،قيــل ف~Mــا :ال ìــvء ،لهــا أحاديــث
تشبه أحاديث القصاص  ،و ي أحاديث ال أصل لها. 6
والق ــاص الخ ــامس ه ــو عم ــر ب ــن واص ــل  ،م ــMم بالك ــذب و وض ــع ح ــديث نس ــبه إ Bــى
الن¨ــ -vعلي ــه الص ــالة والس ــالم -يقــول في ــه  )) :أن ــا خ ــاتم ٔالانبيــاء  ،و أن ــت ي ــا ع ــي خ ــاتم
ٔالاولياء ((. 1
َ
 1أبو نعيم ٔالاصفهاني  :حلية ٔالاولياء ،ط ، 4ب |وت  ،دار الكتاب العربي ،1405 ،ج 2ص ، 287 :و
ج 3ص. 11 :و ابن حجر :اللسان  ،ج 1ص. 13 :
 2انظر مثال  :الذه¨ : vامل °ان  ،ج 7ص. 47 ، 46 :و ابن حجر  :نفس املصدر  ،ج 7ص. 23 :و
العقيي :الضعفاء،ج6ص.136:
 3ابن حجر  :املصدر السابق  ،،ج 1ص. 202 :
 4الذه¨ :vالس ّ |  ،ج 15ص. 417 :
 5نفس املصدر ،ج15ص. 575 :
 6ابن حجر :املصدر السابق  ،ج 2ص. 331 :
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والس ـ ــادس :الق ـ ــاص أب ـ ــو الخط ـ ــاب ال Mـ ــاس ب ـ ــن فه ـ ــم البص ـ ــري  ،ق ـ ــال عن ـ ــه نق ـ ــاد
الحــديث :مــMم بالكــذب يــروي املنــاك | عــن املشــاه | و يخــالف الثقــات ،روى عــن عطــاء
عن ابن عباس –ر¶ vﷲ عنه  -أشياء منكرة  ،لذا ال يجوز الاحتجاج به. 2
والسـ ــابع :القـ ــاص املعـ ــروف بس ـ ــيعويه  ،ذكـ ــرﻩ ابـ ــن الج ـ ــوزي 5ـ ــي مصـ ــنفه  :كت ـ ــاب
الحمق ـ ــى و املغفل ـ ـ ن  ،ك ـ ــان ال يب ـ ــاBي بوض ـ ــع ٔالاس ـ ــانيد واملت ـ ــون  ،وق ـ ــد روى ح ـ ــديثا  5ـ ــي
إسنادﻩ :أخ|نا شبابة  ،عن ورقاء  ،عن قتادة  ،عـن عـي بـن الجعـد  ،فقيـل لـه  :هـذا
ع ــي ب ــن الجع ــد م ــا يـ ـزال حي ــا ،و ل ــم يل ــق قت ــادة  ،فق ــال  :م ــا كن ــت أظن ــه إال  5ــي ب wــv
إسرائيل. !! 3
و آخرهم – الثامن  -القاص أبو داود سليمان النخي ّ ،
حدث عن ثقـات املـدني ن و
ّ
الشامي ن باملناك | ،و كذبه ٕالامام احمد بن حنبل. 4
الحم ــ|ي املش ــهور بالس ــيد
وأم ــا الش ــعراء الك ــذابون  ،فم ــMم إس ــماعيل ب ــن محم ــد ِ
الحم ــ|ي  ،قـ ــال عن ــه نقـ ــاد الح ــديث  :كـ ــان رافض ــيا خبيثـ ــا  ،يس ــب السـ ــلف و يف}ـ ــ|ي
ِ
5
عل~Mم .
والثــاني :الشــاعر حمــاد الراويــة )ق2:ه ـ(  ،عــالم بالشــعر ٔالانســاب ،ومــMم بالكــذب 5ــي
الرواية وقول الشعر و نسبته إBى املتقدم ن  ،ح§ قيل فيه  :إنه أفسد الشعر. 6
و الثالـ ــث  :الشـ ــاعر الهجـ ــاء دعبـ ــل بـ ــن عـ ــي الخزاÍـ ــي )ق3:ه ـ ـ(  ،قـ ــال عنـ ــه نقـ ــاد أهـ ــل
الحديث  :راف vûبغيض سباب  ،مMم بالكذب  ،روى عن ٕالامام مالك املناك |. 7
و آخرهم -الرابع -الشاعر عي بن الحسن الصقر الصائغ البغدادي  ،قال عنه نقاد
الحديث  :كذاب يسرق الحديث  ،ويضع ٔالاحاديث عى الشيوخ.1
 1الخطيب البغدادي  :تاريخ بغداد  ،ج  10ص. 356 :
 2ابن الجوزي :الضعفاء ، ،ج 3ص. 166 :
 3ابن حجر :اللسان  ،ج 3ص. 132 :
 4أبو نعيم ٔالاصفهاني :الضعفاء  ،ط ، 1الدار البيضاء ،دار الثقافة  ، 1984 ،جذ 1ص. 88 :
 5ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 1ص. 438-437 :
 6نفس املصدر  ،ج 2ص. 352 :
 7الذه¨ : vامل °ان  ،ج 3ص. 44 :
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و  M¹ــؤالء يتب ـ ن مم ــا ذكرن ــاﻩ ع ــن الك ــذاب ن حس ــب تخصص ــاMiم العلمي ــة  ،أن كث ـ|ا
مMم كانوا مختصـ ن 5ـي علـم الحـديث  ،وأن قلـة مـMم تخصصـوا 5ـي علـوم أخـرى 5 ،ـي
مقدمMم ٕ :الاخباريون ثم القضاة  ،ثم القصاص  ،ثم الوعاظ  ،و آخرهم الشعراء .
و ه ــؤالء كله ــم  -و غ ــ|هم م ــن ال ــرواة الك ــذاب ن -جمعه ــم الك ــذب ع ــى ٕالاس ــالم وأهل ــه
ليؤسســوا بــه مدرســة الــرواة الكــذاب ن 5ــي روايــة التــاريخ ٕالاســالمي و تدوينــه  ،وليكونــوا
هم مؤسيسوها و روادها وممثلوها املتحمسون لها بالكذب والتدليس .
ثالثا  :كبار الرواة الكذابن حسب مدم و بلدام :
أخ ـ ُ
ـذت عين ــة م ــن كب ــار ال ــرواة الك ــذاب ن بطريق ــة عش ــوائية  ،بل ــغ مجموعه ــا 145
ُ
فوجدت  94راويا كذابا من العراق  ،و
كذابا ،ثم فرزMiم وأحصيMم حسب بلداMNم ،
ُ
الباي )  51راويا كذابا( موزعون كاآلتي  13 :من الشام  ،و  09من خراسان ،و  09من
مصــر  ،و  05مــن همــدان ،و  04مــن املدينــة  ،و  04مــن الــري  ،و  02مــن الــيمن ،و 02
من جرجان ،و  01من مكة.و 01من بخارى  ،و  01من كرمان. 2
فبخصــوص إقلــيم الع ـراق فــإن ع ــددهم بلــغ  94راوي ــا كــذابا م ــوزع ن عــى بع ــض
مدنه كاآلتي  42 :من الكوفة  ،و  27من البصرة  ،و  19من بغداد  ،و  02من الرقة،
و  02من املوصل  ،و  01من ّ
حران ،و  01من واسط.
و واضــح مــن ذلــك الاحصــاء أن هــؤالء الــرواة الكــذاب ن حســب بلــداMNم  ،أMNــم كــانوا
من مختلف أمصار و مدن املشرق ٕالاسالمي  ،لكن معظمهم كانوا من العراق عامة ،
و مـن جنوبــه خاصــة ،و مـن الكوفــة و البصــرة تحديــدا .فالكوفـة لوحــدها ينتســب إل~Mــا
 42راويا كذابا  ،ثم البصرة ب 27 :راويا كذابا  ،و السبب 5ـي ذلـك معـروف و واضـح ،
ه ــو أن منطق ــة جن ــوب الع ـراق عام ــة ،والكوف ــة و م ــا جاوره ــا خاص ــة يس ــكMا الش ــيعة
ٕالاماميــة  ،وقــد ســبق وأن ّبينــا أن عــددا كب ـ|ا مــن الكــذاب ن الــذين ذكرنــاهم ســابقا، 3
 1نفس املصدر  ،ج 4ص. 220 :
ّ
 2يتعذر عي ذكر مصادر هؤالء  ،لضيق الح ّ  ، °لكن معظم هؤالء الكذاب ن سبق ذكرهم .
 3انظر املبحث ٔالاول من الفصل الثاني .
53

ه ــم م ــن الش ــيعة ٕالامامي ــة  .وأن العلم ــاء ق ــد وص ــفوهم ب ــأMNم م ــن أك ــذب الطوائ ــف ،
يضعون الحديث و يتخذونه دينا .و أMNم قد كذبوا عى عي بن أبي طالب و أهل بيتـه
نحــو  300ألــف حــديث .فعلــوا ذلــك تأسيســا وانتصــار للمــذهب الشــيي ٕالامــامي الــذي
عندما لـم يجـد لـه مكانـا 5ـي القـرآن الكـريم والتـاريخ الصـحيح املوافـق لـه أوجـد لنفسـه
مكانا باملرويات الحديثية والتاريخية املكذوبة .
و مــن أشــهر هــؤالء الكــذاب ن  ،طائفــة مــن الكوفــة  ،وهــم  :محمــد بــن بــن الس ــائب
الكل¨ــ ، vو هشــام بــن محمــد الكل¨ــ ، vو املغ ــ|ة بــن ســعيد ،و جــابر الجعفــي ،و أبــو داود
نفيع بن الحارث،و معى بن هالل الطائي ،و لوط بن يح¾§ ،و أبو مريم عبد الغفار بن
القاسم ،و عمر بن شمر  ،و ٔالاصبغ بن نباتة و غ |هم كث |. 1
و مــن كــذابي البصــرة  :عثمــان بــن الــ|ي ،و محمــد بــن يــونس الكــديم ،vوعمــرو بــن
عبيد املع}B°ي  ،و سلم§ بن عبد ﷲ الهذBي ،و إبراهيم بن هدبة ،و حرب بن ميمون،
و الحسن بن عي العدوي. 2
و أمــا الكــذابون مــن بــاي املــدن فسأقتصــر عــى بعضــهم  ،فمــن بغــداد  :محمــد بــن
عمر الواقدي ،و نصر بن مزاحم  ،وغالم خليل ،و محمد بن زياد اليشـكري  ،و حسـن
بن علوان بن قدامة .
ومن مصر  :أبو يح¾§ زكريا بن يح¾§ الوقار ،و احمد بن طاهر بن حرملة التجي¨، vو
احمد بن عي´§ التني´، vو أبو الفضل جعفر بن احمد بـن سـيابة املعـروف بـابن أبـي
العالء  ،و الحسن بن عف | العطار.1

 1انظر  :الذه¨ : vامل °ان  ،ج  2ص ، 107 /ج 5ص ،508 ،324 :ج 6ص ،371 ، 352 ،159 :ج
7ص. 47 ،46 :و العقيي  :الضعفاء ،ج  1ص. 129 :و الحسيٕ : vwالاكمال  ،ج 1ص. 272 :
 2الذه¨ : vنفس املصدر ج 2ص ، 261 ،260 :ج 5ص ،72 :ج  6ص ، 378 :ج 7ص. 334 :و
العقيي  :نفس املصدر  ،ج  3ص.277 :و ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 1ص. 119 :و البخاري :
التاريخ الكب | ،ج  3ص. 63 :
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و قب ــل إ MNــاء كالمن ــا ع ــن كب ــار ال ــرواة الك ــذاب ن  ،أش ـ | هن ــا إ Bــى فائ ــدت ن ج ــديرت ن
بالتنويهٔ :الاوBى إن هناك طائفة من الـرواة الكـذاب ن قـد توارثـت الكـذب عـى مسـتوى
ٔالاب و ابنه  ،أذكرهم فيما يأتي :
مMم  :محمد بن السائب الكل¨ vو ابنه هشام  .و احمد بن عامر و ابنه عبد ﷲ .و
أيوب بن أبي عالج املوصي و ابنه عبد ﷲ ،وهو أكذب من والدﻩ .و عبد القـدوس بـن
حبيـب الكالÍــي لـه ابــن كــذاب مثلـه و شــر منــه  .و محمـد بـن قـراد الخزاÍـي و ابنــه عبــد
ﷲ  .و عي بن املث §wالاس}|ابادي و ابنه إسماعيل  ،قيل فيه  :كذاب بن كذاب. 2
والفائدة الثانية ي أن هناك ثالثة كذاب ن لهم نفس اللقلب ،هو أبو بكر ،
و هــم :أبــو بكــر بــن احمــد بــن أبــي يح¾ــ§ ،وأبــو بكــر بــن أبـي داود السجســتاني ،و أبــو بكــر
بن الباغندي. 3
وإMNـ ًـاء لهــذا الفصــل -الثــانيُ -يســتنتج منــه أن الــرواة الكــذاب ن الــذين أحصـ ُـيMم
ينتم ـ ــون إ Bـ ــى مختل ـ ــف التخصص ـ ــات العلمي ـ ــة ،و الطوائ ـ ــف املذهبي ـ ــة والاجتماعي ـ ــة ،
جمعه ــم الك ــذب  5ــي الرواي ــات الحديثي ــة ؤالاخب ــار التاريخي ــة  ،مك ــون ن ب ــذلك مدرس ــة
ُعرفـت M¹ــم رغـم اخــتالف مــذاهMßم و بلـداMNم .إال أن الكث ــ| مــن هـؤالؤ الــرواة الكــذاب ن
كــانوا ينتمــون إBــى الطائفــة الشــيعية ٕالاماميــة ،و أن معظمهــم يقطنــون جنــوب الع ـراق
عامة و الكوفة و ما جاورها خاصة.

 1عن معظم هؤالء انظر  :ابن حجر Mi :ذيب الMذيب  ،ج9ص. 150 :و الخطيب البغدادي  ،ج8
ص. 62 :و لسان امل °ان  ،ج 1ص ،240 ،189 :ج 2ص. 243 ، 108 :و ابن الجوزوي  :الضعفاء ،
ج 1ص. 196 :
 2عن هؤالء انظر  :ابن أبي حاتم  :الجرح و التعديل  ،ج 7ص. 270 :و الذه¨ : vامل °ان  ،ج 7ص.89 :
و ابن حجر  :اللسان  ،ج  1ص ، 422 :ج 3ص ، 148 ،261 ،252 :ج 4ص. 46 :
 3ابن عدي  :الكامل  ،ج 1ص. 351 :
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الفصل الثالث

أسباب ظهور مدرسة الرواة الكذابن وآثارها السيئة
عى التاريخ ٕالاسالمي

أوال:أسباب و أهداف ظهور مدرسة الرواة الكذابن
ثانيا:خصائص مدرسة الرواة الكذابن
ثالثا ٓ :الاثار السيئة ملدرسة الكذابن عى تاريخنا ٕالاسالمي
رابعا :كيفية التعامل مع مدرسة الرواة الكذابن ومقاوما
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أسباب ظهور مدرسة الرواة الكذابن وآثارها السيئة
عى التاريخ ٕالاسالمي
تب ـ ـ ن ممـ ــا ذكرنـ ــاﻩ 5ـ ــي الفصـ ــل ن السـ ــابق نٔ -الاول والثـ ــاني -أن ظـ ــاهرة الكـ ــذب 5ـ ــي
الحـ ــديث النبـ ــوي و ٔالاخبـ ــار التاريخيـ ــة كانـ ــت منتشـ ــرة بكـ ــ|ة  ،خـ ــالل القـ ــرون الثالثـ ــة
الهجريـة ٔالاوBــى خاصــة ،وفيمــا بعــدها عامـة  ،عــى أيــدي رواة كــذاب ن كث ــ|ين أحصـ ُ
ـيت
مــMم أزيــد مــن  350راويــا كــذابا  .فمــا ــي ٔالاســباب الــ vجعلــMم ُيقــدمون عــى اخــتالق
الرواي ـ ــات الحديثي ـ ــة والتاريخي ـ ــة ؟ و م ـ ــا ـ ــي أه ـ ــدافهم م ـ ــن ذل ـ ــك ؟ و م ـ ــاذا ن ـ ــتج ع ـ ــن
ممارسMم لذلك الفعل القبيح ؟ .
أوال :أسباب وأهداف ظهور مدرسة الرواة الكذابن:
يوجـ ــد ت ــداخل كب ـ ــ| ب ـ ـ ن ٔالاسـ ــباب و ٔالاهـ ــداف الـ ــ vكانـ ــت مـ ــن وراء انتشـ ــار ظـ ــاهرة
الكذب 5ي الروايات الحديثية والتاريخية  ،فالحادثة الواحدة قد تجمع ٔالامرين  ،فإذا
نظرنــا إل~Mــا كــدافع فنعــدها ســببا  ،و إذا نظرنــا إل~Mــا كنتيجــة فنعــدها هــدفا ؛ لكــن مــع
ذل ــك فإن ـه توج ــد أس ــباب رئيس ــية عميق ــة واض ــحة أدت إ Bــى ك ــ|ة الك ــذب والك ــذاب ن
خـ ــالل القـ ــرون الثالثـ ــة الهجريـ ــة ٔالاوBـ ــى ،أهمهـ ــا :الخالفـ ــات السياسـ ــية ،و الانحرافـ ــات
الفكرية املذهبية ،و ٔالامراض النفسية .
فالخالف ـ ــات السياس ـ ــية ـ ــي ال ـ ــّ v
مزق ـ ــت ٔالام ـ ــة ٕالاس ـ ــالمية و حول Mـ ــا إ Bـ ــى طوائ ـ ــف
متنـاحرة متقاتلـة  ،منــذ الفتنـة الكــ|ى )40-35ه ـ( إBـى مـا بعـد قيــام الدولـة العباســية،
بــل وإBــى يومنــا هــذا .والشــك أن هــذﻩ ٔالاوضــاع ــي الــ vفتحــت بــاب اخــتالق الروايــات
الحديثية والتاريخية عى مصراعيه .
وأما الانحرافات الفكرية املذهبية ف vÑقد خرجت من رحم الفتنة السياسية  ،ثم
عمقMـا و ّ
واكبMـا و ّ
قعـدMiا و دافعـت عMـا  ،و أعطMـا الصـبغة الشـرعية املقدسـة  ،كمــا
ه ــو ح ــال كث ــ| م ــن الف ــرق ٕالاس ــالمية  ،م ــن خ ــوارج وش ــيعة و غ ــ|هم .فأوص ــلت تل ــك
الانحراف ــات أه ــل ٔالاه ــواء م ــن ه ــذﻩ الف ــرق إ Bــى التش ــريع للك ــذب والح ــث علي ــه ب ــدعوى
التقية واملصلحة ،والرد عى الخصوم والانتصار للمذهب .
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و أمــا ٔالامـراض النفســية  ،مــن كفــر ونفــاق ،و حســد و حقــد  ،وحــب للــدنيا وحــرص
عل~Mا  ،ف vÑال vدفعت الكث |ين من الرواة إBى اختالق الروايات الحديثية والتـاريخ و
التخصص ف~Mا  .ثم ازداد تأث |ها الس¾ عى الرواة الكذاب ن عندما ام}°جت أمراضهم
النفسية بالخالفات السياسية والانحرافات املذهبية .
تلــك ــي ٔالاس ــباب الرئيســية العميق ــة الــ vكونــت ٔالارض ــية الــ vانطل ــق مMــا ال ــرواة
الكذابون 5ي إقبالهم عى الكذب باختالق الروايـات و تنافسـهم ف~Mـا  ،خدمـة ملـذاهMßم
و شهواMiم و مصالحهم .
وبن ـ ًـاء ع ــى ذل ــك ف ــإن م ــن أه ــدافهم ال ــ vس ــعوا إ Bــى تحقيقه ــا  :نص ــرة أفك ــارهم و
مــذاهMßم  ،فمــن ذلــك أن الـراوي الكــذاب احمــد بــن عبــد ﷲ الجويبــاري  ،كــان يضــع
الح ـ ــديث للم ـ ــتكلم محم ـ ــد ب ـ ــن ك ـ ـ ّـرام)ق3:هـ ـ ـ(  ،فك ـ ــان ه ـ ــذا ٔالاخ ـ ــ| ي ـ ــذكرها ب ـ ــدورﻩ  5ـ ــي
كتبه1نصرة ملذهب الكرامية و دفاعا عنه .
ونف ــس العم ــل ق ــام ب ــه ال ـراوي الك ــذاب إس ــحاق ب ــن محمش ــاد )ق3:هـ ـ( ،ك ــان يض ــع
الحــديث ع ــى م ــذهب الكراميــة  ،م ــن ذل ــك  ،عــن الن¨ ــ -vعلي ــه الصــالة والس ــالم -أن ــه
ُ
قـال )) :يـيء 5ــي آخـر الزمــان رجـل ُيقــال لـه محمــد بـن كـ ّـرام  ،تح¾ـ§ بــه السـنة ((  ،و لــه
أيضا كتاب 5ي فضائل محمد بن ّ
كرام. 2
وم ــMم أيض ــا الـ ـراوي الك ــذاب القا¶ ــ vمحم ــد ب ــن عثم ــان النص ــي¨ ، vك ــان يض ــع
ٔالاحادي ــث للش ــيعة  .و ك ــذلك أب ــو الج ــارود ب ــن املن ــذر الك ــو5ي ك ــان يض ــع ٔالاحادي ــث  5ــي
مثالـب الصــحابة  .و نفــس العمـل قــام بــه عبــد الــرحمن بــن خـراش الشــيي  ،إنــه كتــب
رسالت ن 5ي مثالب الشيخ ن أبي بكر الصديق و عمر بن الخطاب -ر¶ vﷲ عMما ،-و
قدمهما ألحد أعيان الشيعة فأجازﻩ بألفي درهم. 3

 1الذه¨ : vامل °ان  ،ج  1ص. 245 :
 2ابن حجر  :اللسان  ،ج  1ص. 375 :
 3عن هؤالء الثالثة انظر  :ابن الجوزي :الضعفاء  ،ج 3ص ،84 :ج 4ص. 365 :و ابن حجر  :املصدر
السابق ج 3ص. 444 :
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وك ــان ه ــدف ه ــؤالء الثالث ــة ٔالاخ ــ|ين نص ــرة م ــذهMßم  ،ألن ــه ال يق ــوم إال بالك ــذب و
الطعن 5ي الصحابة خ | البشر بعد ٔالانبياء و الرسل  .و قد سـبق أن ذكرنـا أMNـم – أي
الشيعة ٕالامامية – وضعوا عى عي بن أبي طالب وآل بيته – ر¶ vﷲ عMم  -قرابة
ُ
 300ألـ ــف حـ ــديث مكـ ــذوب  .فكـ ــم يـ ــا ت ـ ـرى قـ ــد وضـ ــعوا مـ ــن حـ ــديث و خـ ــ| 5ـ ــي ثلـ ــب
الصحابة و الطعن ف~Mم ؟ .
و الهــدف الثــاني هــو إفســاد ديــن ٕالاســالم و الطعــن فيــه و 5ــي علمائــه .وأشــهر مــن قــام
بــذلك طائفتــانٔ :الاوBــى ــي جماعــة الســبئية الــ vأسســها عبــد ﷲ بــن ســبأ وأصــحابه،
فمن ــذ أن ظه ــرت  5ــي MNاي ــة خالف ــة الخليف ــة الش ــهيد عثم ــان ب ــن عف ــان ب ــدأت  5ــي نش ــر
سمومها وأفكارها املدمرة لدين ٕالاسالم وأهله  .ف vÑال vوضعت الروايات الـ vتطعـن
 5ــي الق ـرآن الك ــريم والص ــحابة ،واختلق ــت خراف ــة إمام ــة وعص ــمة ع ــي ب ــن أب ــي طال ــب
وأفراد من آل بيته.1
والطائف ــة الثاني ــة ه ــم الزنادق ــة  ،فق ــد دس ــوا بـ ـ ن الن ــاس ،وأه ــل العل ــم ٔالاحادي ــث
الباطلــة املستبشــعة و املســتحيلة  ،إلفســاد الــدين و تهجينــه مــن جهــة ،و التشــنيع M¹ــا
ع ــى أه ــل الح ــديث  ،و إظه ــارهم ب ــأMNم يؤمن ــون بالخراف ــات و ي ــروون املس ــتحيالت م ــن
جهــة أخــرى  ،و قــد رووا عــن أصــحاب الحــديث حــديثا مكــذوبا جــاء فيــه :عــن الن¨ــ– v
عليه الصالة والسالم -أنـه قـال  )) :إن ﷲ ملـا خلـق نفسـه  ،خلـق الخيـل فأجراهـا حـ§
عرق ــت  ،ث ــم خل ــق نفس ــه م ــن ذل ــك الع ــرق … ، ((.ه ــذا الخ ــ| م ــن أب ــاطيلهم الخرافي ــة
الظـاهرة الــبطالن شـرعا و عقــال ،2لكـMم رووﻩ لعلهــم يحققــون بـه مــا خططـوا لــه ســلفا
عــن ســبق إصـرار وترصــد .و عنــدما üــيء بالزنــديق عبــد الكــريم بــن أبــي العوجــاء لقطــع
عنقــه  ،اقــر أنــه وضــع أربعــة آالف حــديث حـ ّـرم ف~Mــا الحــالل و حلــل ف~Mــا الحـرام  .و قــد
ّ
قدر العلماء ما وضعه الزنادقة من ٔالاحاديث ب 12 :ألف حديث مكذوب.3

 1للتوسع 5ي معرفMا فكرا ورجاال أنظر كتابنا :بحوث حول الخالفة والفتنة الك|ى ،والكتاب منشور
ورقيا وإلك}|ونيا .
 2ابن حجر  :املصدر السابق  ، ،ج  1ص، 13 :ج  2ص. 239 :
3الذه¨ :vامل °ان  ،ج4ص . 386 :و العقيي  :املصدر السابق  ،ج1ص. 14 :
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و الهــدف الثالــث هــو ترغيــب النــاس 5ــي الــدين و ترقيــق قلــوM¹م  ،واحتســاب ٔالاجــر
عند ﷲ عى حد زعمهم  ،كل ذلك تم عـن طريـق الكـذب  ،مـارس هـذا الفعـل القبـيح
جماعة من الزهاد ُ
والعباد و الصوفية  ،و قد قال عMم الحافظ يح¾§ بن القطان )) :
ما رأيت الصـالح ن 5ـي ìـvء أكـذب مـMم 5ـي الحـديث  ،يكتبـون عـن كـل أحـد (( . 1و قـد
ك ــان الزاه ــد ميس ــرة ب ــن عب ــد رب ــه ٔالاك ــال البص ــري  ،يض ــع الح ــديث ل ُ |غ ــب الن ــاس  5ــي
الدين ،و يقول  :إني احتسب ٔالاجر 5ي ذلك . 2و كان الزاهد غالم خليـل يضـع ٔالاحاديـث
و يقول  :وضعناها ل|Çقق M¹ا القلوب  ،كما سبق أن تكلمنا عنه .
وه ــؤالء ق ــد نس ــوا أو تناس ــوا أن م ــا يفعلون ــه ه ــو ك ــذب ،و تق ـ ّـول ع ــى الرس ــول –
ص ــى ﷲ عليـ ــه وسـ ــلم – بمـ ــا لـ ــم يقلـ ــه  ،و 5ــي الحـ ــديث الصـ ــحيح أنـ ــه عليـ ــه الصـ ــالة
والسـ ــالم أنـ ــه قـ ــال  )):مـ ــن كـ ــذب عـ ــي متعمـ ــدا فليتبـ ــوأ مقعـ ــدﻩ مـ ــن النـ ــار (( .3و هـ ــذا
الصنف من الزهاد هم إما مغفلون جهال بالدين  ،وإما مكارون مخـادعون تظـاهروا
بالتــدين و الصــالح لتحقيــق أهــواMéم و مــآرM¹م  ،و إال فــإن التــدين الصــحيح ال يجتمــع
معه الكذب ،و باألخص الكذب عى رسول ﷲ –صى ﷲ عليـه وسـلم -؛ و ﷲ تعـاBى
ُ
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ـات اللـ ـ ـ ـ ـ ِـه َوأ ْول ـ ـ ـ ـ ـ ِئ َك ُهـ ـ ـ ـ ـ ُـم
يقـ ـ ـ ـ ــول ِ )) :إن َمـ ـ ـ ـ ــا َيف}ـ ـ ـ ـ ـ ِـ|ي الكـ ـ ـ ـ ـ ِـذ َب الـ ـ ـ ـ ـ ِـذين ال ُيؤ ِمنـ ـ ـ ـ ــون ِب َآيـ ـ ـ ـ ـ ِ
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ون َعـ ـ ــى اللـ ـ ـ ِـه الك ـ ـ ـ ِذ َب ال ُي ْف ِل ُحـ ـ ــون (
الكـ ـ ـ ِـاذ ُبون()النحـ ـ ــل ،(( 105 :و)) ِإن الـ ـ ـ ِـذين يف}ـ ـ ــ|
)النحل.(( 116:
والهــدف الرابــع ه ـو حــب التظ ــاهر بســعة العل ــم و كــ|ة الش ــيوخ و املرويــات  ،فق ــد
ك ــان الك ــذاب أب ــو ص ــالح ب ــاذام م ــوBى أم ه ــانئ مختص ــا  5ــي الك ــذب فيم ــا يخ ــص تفس ـ |
الق ـرآن الك ــريم  ،فم ــا س ــئل عن ــه  5ــي  ìــvء إال ّ
فس ــرﻩ  ،و ق ــد اع} ــ|ف لتلمي ــذﻩ املفس ــر
الكــذاب محمــد بــن الســائب الكل¨ــ ، vأن كــل ìــvء ّ
حدثــه بــه فهــو كــذب . 4و كــان الزاهــد
غالم خليل  ،دجاال ُي ّ
حدث 5ي كل ما ُيسأل.5
 1الذه¨ : vنفس املصدر  ،ج 6ص. 359 :
 2ابن حجر  :املصدر السابق ،ج  6ص. 139 :
ٔ 3الالباني :صحيح أبي داود  ،ج  1ص ، 11 :رقم. 28 :
 4الذه¨ : vامل °ان  ،ج 2ص . 431 :البخاري  :التاريخ الكب | ج 1ص. 101:و ابن أبي حاتم  :الجرح و
التعديل  ،ج7ص. 270:
 5ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 1ص. 272 :
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وم ــMم أيض ــا ال ـراوي الك ــذاب عب ــد امل ــنعم ب ــن إدري ــس )ت 228هـ ـ( ك ــان ُيح ـ ّـدث ع ــن
أقــوام لــم يســمع مــMم  ،وآخــرين لــم يلحــق M¹ــم ،و أخــذ كتــب والــدﻩ ،واشــ}|ى أخــرى ،
وحدث M¹ا كلها عن والدﻩ و هو لم يسمع منه شيئا  ،ألنه ُولد بعد وفاة والدﻩ. 1
و اله ــدف الخ ــامس ه ــو اس ــتمالة الع ــوام و تجم ــيعهم إش ــباعا للرغب ــات ؤالاه ــواء ،
ونشرا للذكر ب ن الناس .و أشهر من مارس ذلك القصاص والوعاظ  ،فإن كث |ا مMم
قـ ـ ــد شـ ـ ــحنوا عق ـ ـ ــول العـ ـ ــوام باألكاذي ـ ـ ــب مـ ـ ــن العجائ ـ ـ ــب ووالخرافـ ـ ــات  ،و املن ـ ـ ــاك | و
املستحيالت  ،ليستميلوهم إل~Mم. 2
وقـد كـان إبـراهيم بـن الفضــل ٔالاصـفهاني )ت 530ه ـ( يقــف 5ـي ســوق أصـفهان و يقـرأ
ع ــى الن ــاس أحادي ــث مكذوب ــة  ،يختلقه ــا م ــن عن ــدﻩ  5ــي الح ــال  ،و يرك ــب له ــا ٔالاس ــانيد
الصحاح. 3
و الهــدف الثــامن هــو الطعــن 5ــي بعــض ٔالاعــالم  ،أو مــدحهم  ،ألســباب مذهبي ــة أو
شخصــية أو همــا معــا  ،فقــد كــان الحــافظ نعــيم بــن حمــاد يضــع الحكايــات املــزورة 5ــي
ثلــب ٕالامــام أبــي حنيفــة النعمــان . 4و 5ــي املقابــل وضــع الـراوي الكــذاب احمــد الجويبــاري
حــديثا 5ــي مــدح أبــي حنيفــة  ،جــاء فيــه :عــن الن¨ــ -vصــى ﷲ عليــه وســلم -أنــه قــال )) :
سيكون 5ي أم vرجل ُيقال له أبو حنيفة  ،يجدد ﷲ به سن vعى يدﻩ ((.
و اله ــدف التاس ــع يخ ــص بع ــض الك ــذاب ن  ،و ه ــو ال ــدفاع ع ــن الح ــديث النب ــوي ،
فقــد وضــع الحــافظ نعــيم بــن حمــاد أحاديــث 5ــي تقويــة الســنة النبويــة .5ربمــا ألنــه رأى
بعـض املنحــرف ن عـن الشــرع يطعنـون 5ــي الحــديث النبـوي ويتهجمــون عليـه  ،فوجـد 5ــي
الكذب وسيلة للـرد علـ~Mم و نصـرة السـنة .لكنـه عمـل ال يصـح ،ألنـه كـذب متعمـد عـى
الرسول -عليه الصالة والسالم ، -ويندرج ضمن الذين يكذبون عليه تعمدا .
 1الخطيب البغدادي :املصدر السابق  ،ج 11ص. 133 :
 2ابن حجر  :املصدر السابق  ،ج 1ص. 13 :
 3نفس املصدر  ،ج1ص. 89 :
 4الذه¨ :: vاملصدر السابق  ،ج 7ص. 44 :
 5نفس املصدر  ،ج  7صث. 44 :
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و الهــدف العاشــر هــو طلــب املــال و الجــاﻩ باســتخدام الكــذب  ،فقــد خــرج ال ـراوي
الكــذاب عمــرو بــن زيــاد البــاهي مــن بغــداد إBــى ٔالاهــواز بــبالد فــارس وقــال ألهلهــا أنــه هــو
يح¾ــ§ بــن معـ ن هـرب مــن محنــة خلــق القـرآن  ،فحــد Mم واعطــوﻩ أمــوالا  ،ثــم خــرج إBــى
ُ
خراسان و كذب عى أهلها و قال لهم بأنه من ولد عمر بن الخطاب.1
و آخرهــا – الهــدف الحــادي عشــر – هــو طلــب اللــذة بالكــذب و الاســتمتاع بــه ،
فقــد ُروي أنــه قيــل ألحــد ال ــرواة الكــذاب ن  :مــا الــذي يحمل ــك عــى الكــذب ؟ قــال  :ل ــو
ُ
ُ
تغرغرت به مرة ما
نسيت حالوته. 2
وقــال كــذاب آخــر  :إذا أيـ ُـت مــن هــو أكــذب مwــ ، vنـ ُ
ـدمت حســدا لــه .. 3أي أنــه نــدم
ر
عى قلة كذبه هو تجاﻩ ٓالاخر الذي ّ
تفوق عليه 5ي الكذب  ،فحسدﻩ عى ذلك !!.
وقيــل لكــذاب آخــر  :هــل صــدقت مــرة 5ــي حياتــك ؟ قــال  :اكــرﻩ أن أقــول ال  ،فــأكون
قــد صـ ً
ـدقت . 4قولــه هــذا مبــالغ فيــه جــدا  ،لكنــه عــى كــل حــال يعطــي لنــا صــورة عــن
نفسيات هؤالء الكذاب ن املر¶§ املMافت ن عى الكذب املتقوت ن به .
وواض ــح م ــن ذل ــك أن معظ ــم الك ــذاب ن – إن ل ــم يكون ــوا كله ــم – ك ــانوا يتل ــذذون
باألكاذيب ال vيف}|وMNا  ،فلو نفرت نفوسهم من الكذب و قاومته  ،ما تخصصوا فيه
،وما ّ
تفرغوا له ،و ما وضعوا عشرات ومئات ٓالاالف من ٔالاكاذيب .
فمــن ذلــك مــثال أن ال ـراوي الكــذاب أبــو البخ}ــ|ي وهــب بــن وهــب كــان يمûــ vعامــة
ليلـه 5ـي وضــع ٔالاحاديـث .و كـان الكــذاب الهيـثم بـن عــدي الكـو5ي يمûـ vمعظــم ليلـه 5ــي
الصــالة  ،فــإذا أصــبح جلــس للكــذب . 5فهــذان الكــذابان لــو لــم يجــدا لــذة و متعــة فيمــا
يف}|يان ــه م ــا ص ــ|ا ع ــى ذل ــك  .لك ــن يج ــب التفري ــق ب ـ ن م ــن يك ــذب م ــن أج ــل الك ــذب
ليتلــذذ بالكــذب  ،و ب ـ ن مــن يكــذب و يتمتــع بالكــذب  ،لــيس مــن أجــل التمتــع  ،و إنمــا
 1ابن أبي حاتم  :الجرح و التعديل  ،ج 6ص. 233 :
 2العقيي  :الضعفاء  ،ج 1ص. 10 :
 3العقيي  :الضعفاء  ،ج 1ص. 10 :
 4نفسه  ،ج1ص. 10 :
 5ابن حجر  :اللسان  ،ج  6ص . 232 ،211 ، 210 ، 209 :
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خدم ــة ألهداف ــه املذهبي ــة و الدنيوي ــة  ،لك ــن ق ــد يوج ــد م ــن بي ــMم م ــن طل ــب التمت ــع
واملكاسب املذهبية والدنيوية معا .
و بــذلك يتضــح جليــا أن أســباب تعــاطي الــرواة الكــذاب ن للكــذب و إقبــالهم عليــه و
تف ّـرغهم لــه ،وتفنــMم فيــه  ،تعــود 5ــي أساســها إBــى عوامـل مرضــية عميقــة 5ــي نفوســهم ،
زادMiـ ــا العوام ـ ــل السياسـ ــية و املذهبي ـ ــة و املاديـ ــة عمق ـ ــا وح ـ ـرارة و نش ـ ــاطا  ،لتحقي ـ ــق
مكاسب وغايات 5ي نفوسهم خططوا لها ُمسبقا عن سبق إصرار وترصد.
ثانيا  :خصائص مدرسة الكذابن :
يتبـ ن لنـا مـن كـل مــا ذكرنـاﻩ عـن الـرواة الكـذاب ن مــن جهـة تنـوع مظـاهر كــذM¹م ،و
اتساع رقعة نشاطهم ،و ك|ة أعدادهم و أهدافهم  ،أن القوم كانت تجمعهـم مدرسـة
ُ
سميMا  :مدرسـة
تاريخية تأريخية  ،جمعت ب ن رواية التاريخ ٕالاسالمي وتدوينه ؛ و قد
الــرواة الكــذاب ن 5ــي روايــة التــاريخ ٕالاســالمي و تدوينــه  .و ــي مدرســة فكريــة لهــا رجالهــا
،ومواضيعها ،و مناهجها  ،ووسائلها ،وأهدافها .
فرجالها سبق ذكر الكث | من رواMiا الكـذاب ن عـى اخـتالف مـذاهMßم وتخصصـاMiم
وبلداMNم .
ومواضــيعها تركــزت أساســا 5ــي الكــذب عــى رســول ﷲ –عليــه الصــالة والســالم –
وعى صحابته والتابع ن و من جاء بعدهم .
ومناهجهـا قامـت أساســا عــى الجمــع والحشــو مــن دون أي نقــد وال تحقيــق لألخبــار.
فلـم يكـن هـم رواMiـا تمي ـ °صـحيح ٔالاخبـار مـن سـقيمها طلبـا للحقيقـة التاريخيـة ،وإنمـا
ك ــان همه ــم تحقي ــق غاي ــات  5ــي نفوس ــهم ُمخط ــط له ــا س ــلفا.وم ــنهجهم ه ــذا يتف ــق تم ــام
الاتف ــاق م ــع خلفي ــاMiم وغاي ــاMiم ووس ــائلهم  .فم ـ§ ك ــان الك ــذابون واملختلق ــون لألخب ــار
ُيحقق ــون الرواي ــات ُويمحص ــوMNا طلب ــا للحقيق ــة ؟؟ !!  .فل ــو ك ــانوا يطلبو MNــا م ــا ك ــذبوا .
وهــل ُيعقــل أن ُيحقــق الـراوي الكــذاب الروايــات الــ vاختلقهــا هــو  ،أو الــ vيعلــم يقينــا
أ MNـ ــا مكذوب ـ ــة ؟؟ !!  .ف ـ ــالراوي الك ـ ــذاب ال يطل ـ ــب الحقيق ـ ــة التاريخي ـ ــة ،وال يس ـ ــتخدم
املنــاهج العلميــة الصــحيحة  ،وال أن ُيحقــق وينقــد ٔالاخبــار التاريخيــة .فــإن فعــل بعــض
ذلك ،فسيفعله انتصارا تأييدا ألكاذيبه وأباطيله .
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وأمـا وسـائل تلـك املدرســة  ،فÑـ vقـد اسـتخدمت وســائل غ ـ| شـرعية ،وال أخالقيــة،
وغ ــ| علمي ــة وال حيادي ــة  5ــي أك ــ| مرويا Miــا .واعتم ــدت أساس ــا ع ــى الك ــذب والتحري ــف،
والت ــدليس والتلفي ــق ،والتلب ــيس والتالع ــب بالرواي ــات ،م ــع والوقاح ــة و قل ــة الحي ــاء،
وٕالاصرار عى الكذب.
وأمــا أهــدافها فكانــت متعــددة و متداخلــة فيمــا بيMــا مســت مختلــف جوانــب رغبــات
ُ
ومصالح رجالها ،وقد سبق تفصيلها آنفا ،فال أعيدها هنا .
وأمــا خصــائص تلــك املدرســة فÑــ vكث ــ|ة  ،أذكــر مMــا الخصــائص ٓالاتيــة :أوله ــا إن
مجالها ٔالاسا vالذي نشطت فيه ّ
وتفرغت له هو الكذب 5ي الحديث النبوي ؤالاخبار
التاريخية خالل القرون الثالثة الهجرية ٔالاوBى خاصة ،و ما بعدها عامة .
والخاص ــية الثاني ــة ــي أ MNــا مدرس ــة تاريخي ــة ع ــدد روا Miــا الك ــذاب ن كب ــ| ج ــدا م ــن
جهة  ،متعددة طوائفهم املذهبية والاجتماعيـة مـن جهـة ثانيـة ،ومتنوعـة تخصصـاMiم
العلمية من جهة ثالثة .
والخاصية الثالثة ـي أن كـل رجالهـا سـيئة أخالقهـم  ،ومـMم طائفـة أخالقهـا سـيئة
جــدا  ،وال حيــاء لهــم و ال يخــافون ﷲ تعــاBى .وفــ~Mم وقاحــة و جســارة عــى الكــذب حــ§
أص ــبح ج ــزءا أساس ــيا م ــن س ــلوكياMiم الس ــيئة و شخص ــياMiم املمس ــوخة والدنيئـ ــة ،
يفرحون بالكذب و يتلذذون به .
والخاصية الرابعـة أن مرويـات رجالهـا الكـذاب ن قـد تس ّـربت إBـى مختلـف املصـنفات
من ش§ العلوم  ،كالفقه و الحديث  ،وعلوم القرآن ،و التاريخ ؤالادب ،و علم الكالم
 ،و هذا أمر خط | جدا كان له تأث | س¾ للغاية عى فكرنا و تراثنا ٕالاسالمي ن .
والخاصــية الخامســة ــي أن كث ـ|ا مــن رجالهــا قــد تخصصــوا 5ــي الكــذب ّ
وتفرغــوا لــه
ُ
برواية واختالق ٔالاكاذيب و ٔالاباطيل  ،و العجائـب واملسـتحيالت ،والخرافـات وال}|هـات
 .فكان أحدهم يصي عامة ليله  ،و 5ي الصـباح يجلـس للكـذب  .و كـان آخـر يشـتغل 5ـي
الMار قاضيا و 5ي الليل يتفرغ للكذب  .ووجدت ببغداد جماعة متعاونة عى الكذب .و
كانت أخرى مح}|فة للكذب ح§ سماها الناس جماعة الكذاب ن  .كل ذلك يؤكد بأن
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ظـاهرة الـرواة الكـذاب ن لـم تكـن حالـة شـاذة يمثلهـا بعـض النـاس  ،و إنمـا كانـت تمثـل
تيارا فكريا جارفا نشطا  ،يمتد 5ي املجتمع أفقيا وعموديا  ،ويتم  °بالتعاون
و التنظيم.
والخاص ــية السادس ــة أ MNــا مدرس ــة فاق ــدة للموض ــوعية والحي ــاد العلم ــ 5 vــي رواي Mــا
للتــاريخ ٕالاســالمي وتدوينــه  ،وال تتمتــع بأيــة مصــداقية علميــة .إMNــا كــذلك بســبب ثالثــة
أمــور أساســية ٔ :الاول هــو أن رواMiــا مــن الكــذاب ن املمارس ـ ن للكــذب عــن ســبق إص ـرار
وترصد  ،ومعظمهم كان ُيمارس الكذب تعبدا وتدينا بـدعوى التقيـة .فمـاذا ننتظـر مـن
مدرسة هؤالء رجالها ومؤسسوها ؟؟ !! .
ؤالام ــر الث ــاني ه ــو أ MNــا مدرس ــة ال تطل ــب الحقيق ــة التاريخي ــة غاي ــة له ــا ،وإنم ــا غاي Mــا
الانتصار ملذاهب رواMiا ح§ وإن كانت باطلة .
ؤالامــر ٔالاخ ــ| -الثالــث -إMNــا مدرســة ال تملــك منهجــا تاريخــا لنقــد ٔالاخبــار ،وال رجالهــا
مارســوﻩ 5ــي روايــاMiم لهــا و تــدويMا ،وال هــم بحثــوا عنــه  .فمــاذا ننتظــر مــن مدرســة ذلــك
حالها مع منهج نقد الخ| ؟؟ !! .
والخاصية ٔالاخ |ة – السابعة -ي أMNا مدرسة رواMiـا الكـذابون فـرقMم مـذاهMßم
الفكري ــة ،و تخصص ــاMiم العلمي ــة ،وأه ــدافهم املرج ــوة ،وجمعه ــم الك ــذب ع ــى رس ــول
ﷲ – صى ﷲ عليه و سلم – خاصة  ،وعى الصحابة واملسلم ن عامة .
ثالثا ٓ :الاثار السيئة ملدرسة الكذابن عى تاريخنا ٕالاسالمي:
تركــت مدرســة الــرواة الكــذاب ن آثــارا ســيئة للغايــة عــى تاريخنــا ٕالاســالمي عامــة ،و
عـى القــرون الثالثــة الهجريــة ٔالاوBــى خاصــة  .أذكــر بعضــها فيمــا يــأتي تباعــا إن شــاء ﷲ
تعاBى .
أولهــا إMNــا مدرســة روايــات رجالهــا الكــذاب ن قــد تسـ ّـربت إBــى مصــنفاتنا التاريخيــة و
ٔالادبية  ،والشرعية و الكالمية  ،و أفسدت مMا جانبا ك|ا  ،فأصبحت تلك املصنفات
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تض ــم  5ــي طيا Miــا كث ـ|ا م ــن ٔالاباطي ــل و املتناقض ــات والخراف ــات  ،ال ــ vــي ثم ــرة م ــرة
وخبيث ــة ألكاذي ـب رج ــال مدرس ــة ال ــرواة الك ــذاب ن  .وفيم ــا ي ــأتي نبـ ـ ن ذل ــك ب £ــvء م ــن
التفصيل :
فبالنسـبة للمصــنفات التاريخيــة نأخـذ مMــا كتــاب تــاريخ ٔالامـم و امللــوك 1البــن جريــر
الط ـ ــ|ي)ت310ه ـ ـ ـ(  ،كنم ـ ــوذج ملعرف ـ ــة م ـ ــدى احتوائ ـ ــه ع ـ ــى رواي ـ ــات كب ـ ــار الك ـ ــذاب ن
املؤسس ن ملدرسة الرواة الكذاب ن  ،مMم:
 محمد بن السائب الكل¨ُ ، vع|ت له عى  12رواية.2
 هشام محمد بن السائب الكل¨ُ ، vع|ت له عى  55رواية. 3
 محم ــد ب ــن عم ــر الواق ــدي  ،أحص ـ ُـيت ل ــه أك ــ| م ــن  440رواي ــة ،وكث ـ|ا م ــا ورد ذك ــرﻩ
باسم  :محمد بن عمر. 4
ُ
 سيف بن عمر التميم، vأحصيت له أك| من  700رواية. 5
ُ
6
 أبو مخنف لوط بن يح¾§  ،ع|ت له عى أك| من  612رواية .ُ
أحصيت له . 7 16
 الهيثم بن عدي ، محمد بن إسحاق بن سيار –هو مMم بالكذب – ُع|ت له عى أك| من  164رواية.1

 1هو أهم و أوسع كتب التاريخ ٕالاسالمي املسندة  ،عن القرون الثالثة الهجرية ٔالاوBى  ،لذلك
اتخذناﻩ نموذجا للدراسة .
 2انظر مثال  :ج 1ص ، 566 ،516 :ج 2ص ، 662 ، 514 ، 277 ، 271 ، 215 ، 41 :ج3ص،631 :
.685 ، 6739
 3انظر مثال :ج1ص ، 362 ،110 ، 107 ،97 :ج 3ص ، 420 ، 400 ، 397 :ج 4ص، 212 ، 217 :
. 232
 4انظر مثال  :ج1ص  ، 458 :ج2ص ،11 ، 10 :ج 3ص ، 679 ، 178 :ج 4ص، 672، 552 ،517 :
. 366 ، 329
 5انظر مثال :ج 2ص ،466 ،400 ،371 ،338 ، 319 ، 277 ، 264 :ج،55 ،54 ،53 ،51 ،50 : 3
. 58 ،57 ،56
 6انظر مثال :ج2ص ،267 :ج 3ص ،114 ،112 ،82 ،76 :ج 3ص ،312 ،303 ،286 ،232 :ج 4ص:
.342 ، 340 ،338
 7انظر مثال :ج1ص ،496 :ج4ص. 460 ،458 ، 457 ،248 ،237 ،193 ،288 :
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و بــذلك يكــون مجمــوع مــا رواﻩ هــؤالء الــرواة الكــذابون  1999 :روايــة تضــمMا تــاريخ
الط|ي وحدﻩ  ،و هو عدد كب | رواﻩ سبعة من كبار ٕالاخباري ن الكذاب ن .
وليتب ـ ن ٔالام ــر أك ــ| نق ــارن م ــا له ــؤالء  5ــي ت ــاريخ الط ــ|ي  ،م ــع م ــا لخمس ــة م ــن كب ــار
ٕالاخباري ن الثقات من روايات 5ي نفس الكتاب  ،و هم :
 الزب | بن بكار ُع|ت له عى  08روايات .
ُ
أحصيت له  164رواية .
 محمد بن سعدُ
 مو§ بن عقبة ع|ت له عى  07روايات . خليفة بن خياط ُع|ت له عى رواية واحدة فقط .
ُ
أحصيت له  46رواية. 2
 وهب بن منبهو ب ــذلك يص ــل مجم ــوع م ــا أحص ــيته له ــؤالء الثق ــات  5ــي ت ــاريخ الط ــ|ي  209 :رواي ــات
مقابل  1999رواية ألولئك الكذاب ن السبعة .
و إذا أخذنا مـا رواﻩ خمسـة مـن كبـار الـرواة الكـذاب ن – مقابـل الخمسـة الثقـات –
و هـم  :محمــد بـن الســائب الكل¨ـ ، vو هشــام بـن محمــد الكل¨ـ ، vو أبــو مخنـف لــوط  ،و
محمد الواقدي  ،و سيف بن عمر  ،يصل املجموع إBى  1818رواية 5ي تاريخ الطـ|ي ،
مقابــل  209روايــات للــرواة الثقــات  ،وهــذا فــارق كب ــ| جــدا  ،ودليــل دامــغ وقطــي عــى
أن هـذا الكتـاب ِقســم كب ـ| منـه رواﻩ الكــذابون  ،وهـذا يفقـدﻩ – بــال شـك – كث ـ|ا مــن
الثقة ،و ُينقص من قيمته العلمية ،ويجعل الشكوك تحوم حول كث | من رواياته .بل
تفرض عى طال¨ vالحقيقة عدم ٔالاخذ بروايات تاريخ الط|ي إال بعد تحقيقها إسنادا
ومتنا .

 1انظر مثال :ج1ص ،540 ،523 :ج 2ص ،51 ،50 ،47 ،25 ،9 :ج ، 512 ،454 : 2ج3ص، 68 :
ج4ص. 597 :
 2عMم انظر مثال  :ج 1ص ،517 ،516 ، 390 ،373 ،354 ،325 :ج 2ص،269 ،85 ،62 ،31 :
 ،572 ،699 ،305ج 3ص ،269 ،22 ،9 :ج 4ص ،614 ،398 :ج5ص190 :
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علمـا بـأن ابـن جريـر الطـ|ي قـد اع}ـ|ف 5ـي مقدمـة تاريخـه أنـه يـروي عـن كـل الـرواة
ع ــى اخ ــتالف م ــذاهMßم و أه ــواMéم  ،دون نق ــد و ال تمح ــيص غالب ــا م ــع الال} ـ°ام ب ــذكر
رواياMiم مسندة إل~Mم  .لك vwأرى أنه ّ
قدم عمال ناقصا ،و ويبقى مسؤوال عما ّ
دونه 5ي
تاريخه  ،فتعمدﻩ ٕالاكثار من النقل عـن الـرواة الكـذاب ن و السـكوت عـMم  ،هـو أمـر 5ـي
غاية الخطورة  ،تسبب 5ـي إضـالل أجيـال كث ـ|ة جـاءت مـن بعـدﻩ ؛ فكـان عليـه إمـا أن
يضرب عن هؤالء صفحا فال يذكرهم إال لضرورة  ،أو ينقدهم و يمحص روايـاMiم  ،و
ال يكتف ــي ب ــذكر أس ــانيد رواي ــاMiم و يس ــكت ع Mــا  ،ألن الغالبي ــة العظم ــ vم ــن ال ــذين
يطالعون كتابه ليست لهـم القـدرات العلميـة الـ vتـؤهلهم لنقـد رواياتـه إسـنادا و متنـا
5،ي ح ن كان هو 5ي مقدورﻩ القيام بذلك العمل بسهولة ملا كان يتمتع به من ّ
تبحـر 5ـي
علم الحديث و التاريخ و علوم أخرى .
و ممـا زاد ٔالامــر خطــورة أن معظــم املــؤرخ ن – إن لــم يكونــوا كلهــم – الــذين جــاؤوا
من بعد الط|ي قد نقلوا عنه الكث | مما رواﻩ عن القرون الثالثة ٔالاوBى  ،وقد نقلـوﻩ
– 5ــي الغال ــب – دون إس ــناد كم ــا ه ــو ح ــال اب ــن الج ــوزي  5ــي منتظم ــه  ،و اب ــن ٔالاث ــ|  5ــي
كامله  ،و أبو الفدا 5ي مختصرﻩ ،وابن كث | 5ي بدايته  .و بذلك الفعل اختلطت روايات
الكـذاب ن بروايـات الثقــات ،و أصـبح مـن املســتحيل5 -ـي كث ـ| مــن ٔالاحيـان -التمي ـ °بيMــا
دون الرجوع إBي تاريخ الط|ي  ،الذي هو بـدورﻩ م °هـا و لـم يحققهـا كمـا سـبق أن ّبينـا
ذلك .
و أمـ ــا املصـ ــنفات ٔالادبيـ ــة  ،فنـ ــذكر م Mـ ـا كتـ ــاب ٔالاغـ ــاني ألبـ ــي الفـ ــرج ٔالاصـ ــفهاني  ،و
موضوعه ٔالاسا vتراجم الشـعراء و اللغـوي ن و املغنـ ن ،وقـد اعتمـد فيـه مؤلفـه عـى
روايات كث | من الرواة الكذاب ن 5 ،ي مقدمMم :
 محمد بن السائب الكل¨ ، vله نحو  25رواية . هشام بن محمد الكل¨ ، vله قرابة  290رواية. محمد بن عمر الواقدي له نحو  61رواية . حماد الراوية له قرابة  65رواية . ابن دأب له نحو  42رواية . أبو مخنف لوط بن يح¾§ له نحو  23رواية .68

 أبو بكر الهذBي له قرابة  28رواية . أبو بحر الجاحظ املع}B°ي له أك| من  25رواية . الهيثم بن عدي له أك| من  134رواية . عبد ﷲ بن شبيب له أزيد من  36رواية . الحس ن بن القاسم الكوك¨ vله أزيد من  24رواية . الشاعر دعبل بن عي الخزاÍي له نحو  25رواية. 1وبذلك يصل مجموع روايات مـا أحص ُـيته لهـؤالء 5ـي كتـاب ٔالاغـاني إBـى  839 :روايـة ،
وهــذا دليــل مــادي رقمــ ، vيش ـ | بقــوة إBــى أن قســما كب ـ|ا مــن كتــاب ٔالاغــاني رواﻩ أثwــ§
َ
عشــر كــذابا معروفــا ؛ فكــم يــا تــرى يكــون لبــاي الكــذاب ن ٓالاخــرين مــن روايــات 5ــي هــذا
الكت ــاب ؟  .لك ــن ذل ــك ال يع wــ vأن ٔالاص ــفهاني اعتم ــد ع ــى الك ــذاب ن فق ــط  5ــي ت ــدوين
كتابـه  ،فإنــه بـال شــك قـد اعتمــد عـى رواة آخــرين ثقـات  ،كوهــب بـن منبــه ،و خليفــة
خيــاط ،و الزب ــ| بــن بكــار . 2لكــن مــع ذلــك فــإن كتابــه يبقــى مصــدرا غ ــ| موثــوق فيــه  ،ال
تقي ـ ــل روايات ـ ــه إال بع ـ ــد تحقيقه ـ ــا  ،و مم ـ ــا ي ـ ــدعوا إ Bـ ــى ذل ـ ــك أيض ـ ــا  ،أن مؤلف ـ ــه – أي
ٔالاصفهاني – هو شخصيا مMم بالكذب و رواية ٔالاعاجيب باستخدام حدثنا
و أخ|ن ــا .3ف ــال قيم ــة علميـ ــة لعب ــارات :ح ــدثنا ،وأخ|نـ ــا ،وأنبأن ــا إذا وردت  5ــي أسـ ــانيد
ُمختلقة لتحقيق غايات 5ي نفوس أصحاM¹ا .
و فيما يخص مصنفات الحديث النبوي  ،فإن علماء الحديث قد نقدوا و وحققوا
محتوياMiــا كمــا 5ــي صــحيãي البخــاري و مســلم  ،لكــن مــع ذلــك فمــا ت ـزال روايــات كث ــ|ة
رواها كذابون  ،نجدها 5ي املسانيد والسÇن و املعاجم غ |ها من مصنفات الحديث ،
و ــي معروفــة لــدى علمــاء الحــديث و تكلمــوا ف~Mــا و بينوهــا لكMــا مــا تـزال 5ــي مصــنفاMiا
ٔالاصــلية  .ألن أصــحاM¹ا لــم يشــ}|طوا كتابــة الصــحيح 5ــي مصــنفاMiم فجــاءت متضــمنة
للصــحيح والضــعيف معــا .ولهــذا وجــدنا املحقــق الشــيخ ناصــر ٔالالبــاني ُيؤلــف  :ضــعيف
 1عMم انظر مثال  :ج 1ص ،238 ،133 ،74 ،46 ،43 ،4 :ج 3ص ، 179 ، 137 :ج 7ص،79 ،67 :
 ،124ج 12ص ،313 ،229 ،56 :ج16ص ،317 ،285 :ج 17ص ،157 ،143 ،142 ،137 :ج18ص:
. 173 ،106
 2انظر مثال  :ج 2ص ، 125 :ج16ص ،317 ،258 ،226 :ج 18ص. 213 :
 3الذه¨ : vامل °ان  ،ج 5ص. 151 :
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وص ـ ــحيح أب ـ ــي داود ،وص ـ ــحيح وض ـ ــعيف اب ـ ــن ماج ـ ــة ،وص ـ ــحيح وض ـ ــعيف ال}|م ـ ــذي،
وص ــحيح وض ــعيف النس ــائي  .وعمل ــه ه ــذا -مهم ــا قي ــل في ــه -فه ــو دلي ــل دام ــغ ع ــى أن
معظـم مصـنفات الحــديث مـا تـزال تتضـمن كث ـ|ا مــن ٔالاحاديـث الضــعيفة  ،بـل وحــ§
املوضوعة .
لــذلك يجــب التنبــه إBــى مــا أشــرنا إليــه والتحــذير منــه  .ونضــرب عــى ذلــك مثــال ن:
أولهما كتاب فضائل الصحابة لعبـد ﷲ بـن احمـد بـن حنبـل  ،تضـمن روايـات لـبعض
الكذاب ن  ،مMم :
 حبة العرني أحصي ُت له  04روايات . محمد بن السائب الكل¨ ، vرواية واحدة . سيف بن عمر التميم ، vرواية واحدة . محمد بن عمر الواقدي  ،رواية واحدة .ُ
1
 محمد بن إسحاق – املMم بالكذب -ع|ت له عى  16رواية .وبــذلك يبلــغ مجمــوع مــا أحصــيته لهــؤالء  23روايــة 5ــي كتــاب فضــائل الصــحابة لعبــد
ﷲ ب ــن احم ــد ب ــن حنب ــل  ،و ه ــو ع ــدد قلي ــل ج ــدا باملقارن ــة مل ــا وج ــدناﻩ م ــن رواي ــات
الكذاب ن 5ي تاريخ الط|ي و ٔالاغاني .
و املثال الثاني يخص كتاب املستدرك عى الصحيح ن للحاكم النيسابوري  ،و قد
ع|ت فيه عى طائفة من روايات الكذاب ن ي كما يأتي :
 هشام بن محمد الكل¨ vله  08روايات . محمد بن عمر الواقدي له  28رواية . أبو مخنف لوط بن يح¾§ له روايتان . -محمد بن إسحاق له أك| من  120رواية. 1
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وبــذلك يبلــغ مجمــوع روايــاMiم  158روايــة  ،و هــو عــدد قليــل باملقارنــة ملــا وجــدناﻩ 5ــي
كتابي تاريخ الط|ي ،و ٔالاغاني ؛ لكنه من جهة أخرى يعت| كب |ا نسبيا  ،و ال يصح أن
يوجــد 5ــي كتــاب ســماﻩ مؤلفــه  :املســتدرك عــى الصــحيح ن  ،لكننــا نســارع و نقــول  :إن
العلمــاء قــد ردوا عــى الحــاكم النيســابوري  ،و لــم يعطــوا قيمــة كب ــ|ة ملســتدركه  ،فهــو
كتاب غ | معتمد عند أهل السنة بصفة عامة  ،فال هو من الصحاح ،و ال من الكتب
الس ــتة ،وال م ــن الكت ــب التس ــعة  ،و مؤلف ــه مج ــروح ،و في ــه تش ــيع وتعص ــب ش ــديدين
للشيعة  ،والراجح عندي أنه شيي إمامي كان ُيمارس التقية . 2وهو يصحح الواهيات
واملنــاك | و املوض ــوعات ؛ و مــا يوج ــد 5ــي كتابــه ع ــى شــرط الص ــحيح ن فهــو أق ــل م ــن
ثلث الكتاب.3
و أما كتب التفس | فٔ vÑالاخرى مليئة بروايات و آراء املفسرين والرواة الكذاب ن  ،و
ال يكاد يخلو مMا تفس |  ،مع اختالف درجة وجودها ف~Mا  .فإذا أخذنا اثن ن مـن أشـهر
املفســرين الكــذاب ن  ،وهمــا  :محمــد الكل¨ــ vومحمــد بــن عمــر الواقــدي  ،ثــم بحثنــا عــن
آثارهما 5ي بعض أشهر كتب التفس | املعتمدة عند السني ن  ،ع|تا عى ما يأتي :
ملحمد الكل¨ vأك| من  34رواية 5ي تفس | ابـن كث ـ| .و لـه أزيـد مـن  41روايـة 5ـي تفسـ |
الطــ|ي .و لــه أكــ| مــن  330روايــة 5ــي تفسـ | القرط¨ــ . 4vو ملحمــد الواقــدي أزيــد مــن 30

 1انظر مثال :ج 1ص 309 ،303 ،105 ،104 ،71 :ج 2ص،603 ،599 ،394 ،299 ،202 ،65 ،40 :
ج 3ص. 510 ،508 ،454 ،283 ،276 ،19 :
ُ
2
ناقشت هذا ٔالامر 5ي كتابي :نقض الروايات القائلة بتحريف القرآن الكريم الواردة 5ي املصادر
السنية  .وقد أقمت ٔالادلة القوية عى صحة قوBي بأن الالحاكم النيسابوري كان شيعيا إماميا
ُيمارس التقية .
 3الذه¨ :vس | أعالم النبالء ،ج  17ص. 175 ،174 :
 4انظر  :تفس | ابن كث | ،ب |وت دار الفكر  ،1401 ،ص انظر مثال :ج1ص،220 ،160 ،40 ،39 :
ج2ص. 328 ،303 :و تفس | الط|ي  :،جامع البيان  ،ب |وت دار الفكر  ، 1405 ،ص انظر مثال :
ج1ص ،100 ،93 :ج2ص ،217 ،200 :ج9ص. 184 ،122 ،117 ،97 :و تفس | القرط¨ : vالجامع
ألحكام القرآن  ،ط ، 2القاهرة  ،دار الشعب  ، 1372،ص انظر مثال  :ج1ص،205 ،156 ،128 :
 ، 208 ، 207ج2ص ،84 ،42 ،2 :ج8ص. 138 ،85 :
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رواي ــة  5ــي تفسـ ـ | القرط¨ ــ. vو ع ـ ُ
ـ|ت ل ــه ع ــى رواي ــة واح ــدة فق ــط  5ــي تفس ــر الط ــ|ي .
ُ
و
أحصيت له  08روايات ي تفس | ابن كث |. 1
و بذلك يتب ن مما ذكرناﻩ عن مدرسـة الـرواة الكـذاب ن ،أن رواياMiـا قـد تس ّـربت إBـى
تراثنــا الفكــري و تغلغلــت فيــه عــى ك|تــه وتنوعــه ،و اســتحوذت عــى قســم كب ــ| منــه ،
فشوهته و سممته و مألته باألكاذيب .
واتضح أيضا – و لو جزئيا – مدى جناية تلك املدرسة عـى ال}ـ|اث الفكـري والتـاريخ
ٕالاس ـ ــالمي ن بأرق ـ ــام تقريبي ـ ــة مذهل ـ ــة  ،فق ـ ــد أحص ـ ــيت م ـ ــا كذب ـ ــه طائف ـ ــة م ـ ــن رجاله ـ ــا
ُ
فحصلت عى  2547000 :حديث وخ|  ،معظمها من ٔالاحاديث  ،و هذا الكم الهائل ال
يش ــمل ك ــل م ــا رواﻩ رج ــال مدرس ــة ال ــرواة الك ــذاب ن  ،و إنم ــا ه ــو يخ ــص طائف ــة م ــMم
فقط.
وال نــنس أن معظــم مــا اف}ـ|اﻩ هــؤالء الــرواة الكــذابون قــد تسـ ّـرب إBــى تراثنــا الفكــري
خــارج مصــنفات الســنة النبويــة  -الــ vــي أيضــا تضــمنت قســما منــه ، -فقــد تبـ ن مــن
إحصاء ألحد الباحث ن املعاصرين أن مجمـوع مـا 5ـي  71كتابـا مـن كتـب السـنة النبويـة
املعروفة  ،من الصحاح و املسانيد ،و الجوامع وغ |ها  ،قد بلغ نحو  42 :ألف حديث
فقــط. 3و هــذا يشــمل الصــحيح والحســن و الضــعيف ،و كث ــ| مــن املوضــوع  ،فــأين إذن
ذل ـ ــك الع ـ ــدد الهائ ـ ــل م ـ ــن رواي ـ ــات الك ـ ــذاب ن ال ـ ــذي أحص ـ ــيته ؟ !  ،فه ـ ــو خ ـ ــارج دائ ـ ــرة
مصــنفات الحــديث النبــوي املعروفــة  .و ممــا يزيــد ٔالامــر وضــوحا و تأكيــدا  ،أن ٕالامــام
البخــاري ّ
دون 5ــي صــحيحه نح ـو  04آالف حــديث غ ــ| مكــرر ، 4اختارهــا مــن  600ألــف
حــديث كمــا هــو معــروف .و نفــس العمــل قــام بــه الحــافظ أبــو داود السجســتاني  ،فقــد

 1انظر  :تفس | القرط¨ ، vص مثال  :ج2ص ،303 ،125 ،26 :ج3ص ،423 ،242 ،198 :ج14ص:
.165 ،59و تفس | الط|ي  ،ج 4ص. 75 :و تفس | بن كث |  ،ص مثال  :ج1ص، 417 ،36 ،10 :
ج2ص ،318 :ج3ص. 24 :
 2املصادر سبق ذكرها فيما تقدم من املباحث .
 3عمر سليمان ٔالاشقر  :تاريخ الفقه ٕالاسالمي  ،الجزائر  ،قصر الكتاب  ،ص. 95 :
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اخت ــار  5274ح ــديثا ّ
دو MNــا  5ــي س ــننه  ،م ــن مجم ــوع  500أل ــف ح ــديث ك ــان يحفظه ــا. 1
فأين ذهب هذا الكم الهائل من الروايات املتبقية ؟ !  ،ال شك أن معظمه قد تسـرب
إBى تراثنا الفكري خارج كتب السنة النبوية  ،كما سبق أن ذكرنا أمثلة منه .
و ربم ــا ق ــد يش ــكك بع ــض الن ــاس فيم ــا ذكرت ــه م ــن أرق ــام ع ــن رواي ــات الك ــذاب ن ،و
يقول :إMNا أرقام مبالغ ف~Mا ،و بعيدة عن الحقيقة.
وأق ــول  :إن م ــن يق ــول ذل ــك ه ــو أح ــد شخص ـ ن  ،إم ــا أن ــه ال اط ـالع ل ــه ع ــى ال} ـ|اث
ٕالاس ــالمي  ،أو أن ــه ص ــاحب ه ــوى ال يرض ــيه م ــا أثبتن ــاﻩ و م ــا قلن ــاﻩ ع ــن مدرس ــة ال ــرواة
الك ــذاب ن  ،ألن ــه ال يتف ــق م ــع مذهبيت ــه ورغبات ــه  .لكwـ ـ vأؤك ــد هن ــا أن م ــا ذكرت ــه ع ــن
مجموع ما كذبته طائفة من الرواة الكذاب ن ،هو قليل من كث | .و من يرجع إBى كتب
التواريخ و ال}|اجم و الفرق ،و املذاهب ٕالاسالمية  ،سيجد كميات هائلة من املرويات
الغريب ـ ـ ــة و املتناقض ـ ـ ــة واملس ـ ـ ــتحيلة ،و ـ ـ ــي نت ـ ـ ــاج طبي ـ ـ ــي لالنقس ـ ـ ــامات الطائفي ـ ـ ــة و
الص ـراعات املذهبيــة و السياســية  ،الــ vعصــفت باملســلم ن 5ــي القــرون الثالثــة ٔالاوBــى
خاص ــة ،و م ــا بع ــدها عام ــة  .إ MNــا ظ ــروف لعب ــت  M¹ــا ٔالاه ــواء والعص ــبيات ،وامل ــذهبيات
املص ــالح الدنيوي ــة ،والص ـراعات السياس ــية والعس ــكرية ،فم ــاذا ننتظ ــر م ــن ت ــاريخ تل ــك
ظروفه الـ vغلبـت عليـه بعـد استشـهاد الخليفـة الشـهيد عثمـان بـن عفـان إBـى تـدوين
السنة النبوية وغ |ها من العلوم ؟؟.
وثانيا إن من آثار مدرسة الرواة الكذاب ن أيضا  ،أن فرق أهل ٔالاهواء املنتسبة إBى
ٔالام ــة ودي Mــا أنش ــأت م ــذاهMßا معتم ــدة ع ــى رواي ــات رجاله ــا – ه ــم م ــن رج ــال مدرس ــة
الكـ ــذاب ن ، -و اسـ ــتبعدت الق ـ ـرآن الكـ ــريم تمامـ ــا كمصـ ــدر أول وأساـ ــ vللتلقـ ــي ،و إن
رجع ــت إلي ــه فس ــتأخذ من ــه م ــا يتف ــق م ــع هواه ــا و ض ــاللها  ،فتأخ ــذ متش ــاM¹ه و ت} ــ|ك
محكمــه – و هــو أم الكتــاب  ، -و تنتقــي منــه بعــض آياتــه ّ
تأولهــا تــأويال تحريفيــا حســب
ّ
هواه ــا و م ــذهMßا  .وإال ف ــإن ك ــل الف ــرق ٕالاس ــالمية ل ــو تخل ــت ع ــن أق ــوال ش ــيوخها  ،و
أبع ــدت مرويا Miــا جانب ــا  ،ث ــم أقبل ــت ع ــى القـ ـرآن الك ــريم بص ــدق وإخ ــالص ،وعل ــم و
تج ـ ّـرد  ،فإ MNــا ال محال ــة – ب ــإذن ﷲ تع ــاBى – س ــتتفق و تتوح ــد و تص ــبح أم ــة واح ــدة
موحــدة  ،لكنwــ vال اعتقــد أن أهــل ٔالاهــواء مMــا ســيفعلون ذلــك ،ألMNــا فــرق متعصــبة
 1نفس املرجع  ،ص. 99 :
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للباطــل  ،و متشــبثة برواياMiــا املكذوبــة و بأقاويــل شــيوخها الفاســدة  .إMNــا فــرق تفتقــد
إBــى ٕالارادت ـ ن السياســية والعلميــة الصــادقت ن لكــي تــتخلص مــن ضــالالMiا وانحرافاMiــا
وتعود إBى الصراط املستقيم.
و ثالثــا إن مــن آثارهــا أيضــا  ،أMNــا ّروجـت لكث ــ| مــن ٔالاحاديــث الضــعيفة واملكذوبــة ،
نشرMiا ب ن كث | من الناس  ،كحديث  )) :أنا مدينـة العلـم وعـي باM¹ـا (( ،و )) و اطلبـوا
العلم و لو بالص ن (( ،و)) أصحابي كالنجوم ،أMËم اقتديتم اهتديتم ((. 1
ورابع ــا أن م ــن أث ــار تل ــك املدرس ــة ،تح ـ ّـول كث ــ| م ــن روايا Miــا املكذوب ــة إ Bــى حق ــائق
مزعوم ـ ــة ي ـ ــؤمن  M¹ـ ــا ماليـ ـ ـ ن م ـ ــن الن ـ ــاس  ،و يقدس ـ ــوMNا و يزورو MNـ ــا وين ـ ــذرون له ـ ــا ،و
يستغيثون M¹ا و قد يموتون من أجلها.
من ذلك مثال  :الزعم بأن قـ| الحسـ ن بـن عـي –ر¶ـ vﷲ عMمـا – بالقـاهرة  ،وأن
َ
قــ| عــي بــن أبــي طالــب بمدينــة النجــف بــالعراق  ،و أن قــ| الصــحابي أبــي بــن كعــب –
ر¶ــ vﷲ عنــه – بدمشــق  ،لكــن الحقيقــة أن قــ| الحس ـ ن ال يوجــد بالقــاهرة  ،فقــد
دفن جسدﻩ بكربالء ،و أخذ رأسـه إBـى الكوفـة حيـث أم |هـا عبـد ﷲ بـن زيـاد )ت67ه ـ(
 ،ثم أخذ الرأس – عى ٔالارجح -إBى املدينة. 2
َ
وكــذلك قــ| الصــحابي أبــي بــن كعــب -ر¶ــ vﷲ عنــه -ال يوجــد 5ــي دمشــق  ،ألنــه لــم
يقدم إل~Mا  ،فكيف إذن يقال أنه مدفون M¹ا 3؟ !! .
ومMا أيضـا  :قـ| عـي بـن أبـي طالـب -ر¶ـ vﷲ عنـه -ال يوجـد بـالنجف  ،فإنـه ُدفـن
بقصــر ٕالامــارة بالكوفــة  ،و ُعم ــ vقــ|ﻩ لكــي ال تنبشــه الخ ــوارج  ،ثــم بعــد أكــ| م ــن 300

 1عMا وغ |ها أنظر مثال :الشوكاني  :الفوائد املجموعة 5ي ٔالاحاديث املوضوعة  ،حققه عبد الرحمن
املعلم ،vاملكتب ٕالاسالمي ،ب |وت .
 2ابن تيمية  :اقتضاء الصراط املستقيم مخالفة أصحاب الجحيم  ،الجزائر  ،الدار امللكية  ،ص:
 . 286و بدر الدين الحنبي  :مختصر فتاوى ابن تيمية  ،ب |وت  ،دار الكتب العلمية  ،ص. 210 :
 3ابن تيمية  :املMاج  ،ج 4ص. 12 :و اقتضاء الصراط املستقيم  ،ص. 2867 :
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ســنة قيــل أن قــ|ﻩ بــالنجف . 1وقــد ذكــر املــؤرخ ابــن كث ــ| أن غالبيــة املــؤرخ ن قــالوا:إن
ق| عي بن أبي طالـب  -ر¶ـ vﷲ عنـه -يوجـد بـدار ٕالامـارة بالكوفـة ،مـMم  :محمـد بـن
عم ـ ــر الواق ـ ــدي)ت207هـ ـ ـ822/م( ،و اب ـ ــن جري ـ ــر الط ـ ــ|ي)ت 310هـ ـ ـ922/م( ،وأب ـ ــو بك ـ ــر
الخطيــب البغــدادي)ت  463ه ـ1070/م( .و أمــا ٕالادعــاء بــأن قــ|ﻩ بــالنجف  ،فــال دليــل
عليه و ال أصل له.2لكن مدرسة رواة الكذاب ن جعلت له أصال مزعوما واصبح عقيدة
لعشرات املالي ن من الناس !! .
وم ــن ذل ــك أيض ــا أن تل ــك املدرس ــة اختلق ــت روايـ ـات كث ــ|ة طعن ــت  M¹ــا  5ــي القـ ـرآن
الك ــريم ،والن¨ـ ــ-vعلي ــه الصـ ــالة والصـ ــالة والس ــالم -و5ـ ــي الص ــحابة -ر¶ـ ــ vﷲ عـ ــMم، -
وزعمت أMNم حرفوا القرآن  ،وأخذوا ٕالامامة من عـي بـن أبـي -طالـب -ر¶ـ vﷲ عنـه-
 .3هــذﻩ الروايــات باطلــة قطعــا ،ألMNــا مخالفــة ملتــوترات الشــرع والتــاريخ  ،اف}|اهــا رواة
تلـ ــك املدرسـ ــة لغايـ ــات 5ـ ــي نفوسـ ــهم ،ونجحـ ــوا 5ـ ــي تضـ ــليل مالي ـ ـ ن مـ ــن النـ ــاس قـ ــديما
وحديثا ،وأبعدوهم عن الشرع الصحيح  ،والعقل الصريح ،والتاريخ الصحيح .
وأخ ـ|ا  -خامس ــا  -إن م ــن آثاره ــا أيض ــا أن روايا Miــا املكذوب ــة ق ــد ش ـ ّـوهت جوان ــب
كث ـ ــ|ة مـ ــن التـ ــاريخ ٕالاسـ ــالمي ،و ّ
شوش ـ ــت نظـ ــرة النـ ــاس إليـ ــه ،و مألتـ ــه باألكاذي ـ ــب  ،و
ساهمت بقوة 5ي تفريـق املسـلم ن ،و تكـريس خالفـاMiم املذهبيـة ،و دفعهـم إBـى التنـاحر
ُ
واملواجه ــات الدامي ــة ق ــديما وح ــديثا . 4و ــي م ــن جه ــة أخ ــرى تعت ــ| س ــالحا فتاك ــا بي ــد
املغرض ـ ن و الض ــال ن  ،يس ــتخدموMNا للطع ــن  5ــي ال ــدين  ،و نص ــرة الفـ ـرق الض ــالة  ،و
التشكيك 5ي حقائق ومتواترات التاريخ ٕالاسالمي .
وقـ ـ ــد يتسـ ـ ــاءل بعـ ـ ــض النـ ـ ــاس فيقـ ـ ــول :ألـ ـ ــم يكـ ـ ــن ملدرسـ ـ ــة الـ ـ ــرواة الكـ ـ ــذاب ن مـ ـ ــن
إيجابيــات؟ ،فأســارع و أقــول  :نعــم لــم تك ـن لهــا إيجابيــات 5ــي أســاس تكويMــا ونواياهــا ،
ف Ñــ vقامـ ــت أساسـ ــا عـ ــى الكـ ــذب و ال ــدجل إلفسـ ــاد الـ ــدين  ،و زرع الفـ ــ}ن ،و تشـ ــويه
 1ابن كث |  :البداية و الMاية ،ب |وت  ،دار املعارف  ، 1985 ،ج 7ص . 331-330 :و ابن تيمية:
مMاج السنة النبوية  ،ب |وت  ،دار الكتب العلمية  ،ج 4ص. 12 :
 2ابن كث |  :املصدر السابق ج  7ص . 331-330 :
 3عن تلك املزاعم ؤالاباطيل أنظر مثال :الكلي :vwالكا5ي  ،ج  1ص 185 :وما بعدها .
 4عن ذلك أنظر لكاتب هذﻩ السطور  :صفحات من تاريخ أهل السنة و الجماعة 5ي بغداد .
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التاريخ خدمة لغاياMiا املذهبية والدنيوية  ،و لم تقم عى الحق لرد الباطل ،وال كانت
طالبــة للحــق ،و إنمــا قامــت عــى الباطــل لــرد الحــق و معاندتــه ،ومحاربــة أهلــه بكــل مــا
تستطيع من وسائل .
لك ـ ــن م ـ ــع ذل ـ ــك يمك ـ ــن أن يق ـ ــال :إن مدرس ـ ــة ال ـ ــرواة الك ـ ــذاب ن مل ـ ــا مارس ـ ــت عمله ـ ــا
التخري¨5 vي الواقع  ،كانت مـن أهـم أسـباب ظهـور مدرسـة النقـد والتحقيـق –عمليـا ال
نظريــا -عــى أي ــدي أهــل الح ــديث للــرد عــى تل ــك املدرســة  .كم ــا أن نشــاطها التخري¨ ــv
كشف عن وجهها القبيح  ،و دورها الخط | الهدام للدين والدنيا معا .
و ختامــا لهــذا املبحــث ُيســتنتج منــه  ،أن ملدرســة الــرواة الكــذاب ن آثــارا ســيئة كث ــ|ة
عى ديننا و تراثنـا و تاريخنـا ٕالاسـالمي  ،فغـزت مصـنفاتنا ،وش ّـوهت تاريخنـا و شـككتنا
 5ــي تراثن ــا  ،و ّ
خرب ــت جانب ــا كب ـ ـ|ا م ــن فكرن ــا ،وس ــاهمت بق ــوة  5ــي تفريقن ــا  ،وتك ــريس
فرقتنا ونزاعاتنا  .فكيف نتعامل معها ؟  ،و ما هو السبيل ملقاومMا ؟ .
رابعا  :كيفية التعامل مع مدرسة الكذابن و مقاوما :
يج ــب علين ــا أن نتعام ــل م ــع مدرس ــة ال ــرواة الك ــذاب ن و نقاومه ــا  ،وف ــق جمل ــة م ــن
املواقــف النظريــة وٕالاجـراءات العمليــة الضــرورية الــ vتتطلMßــا طبيعــة املوضــوع  ،أذكــر
مMا ما يأتي :
أوال علينا أن ننظـر إBـى التـاريخ ٕالاسـالمي  ،نظـرة اعتـدال وموضـوعية  ،فهـو و إن كـان
يضــم 5ــي مصــنفاته كث ـ|ا مــن روايــات الكــذاب ن  ،كمــا ســبق أن بينــاﻩ  ،فإنــه مــن جهــة
أخ ــرى يض ــم أيض ــا رواي ــات كث ــ|ة لطائف ــة م ــن ال ــرواة الثق ــات  ،ك ــاملؤرخ خليف ــة ب ــن
خيــاط ،و محمــد بــن ســعد ،و الزب ــ| بــن بكــار ،وموــ§ بــن عقبــة  ،ووهــب بــن منبــه  ،و
غ |هم كث |.1
وثانيــا يجــب أن ال يغيــب عنــا أن الســنة النبويــة الــّ v
تعرضــت لهجمــات شرســة مــن
رجــال مدرســة الــرواة الكــذاب ن  ،قــد تـ ّـم نقــد وتحقيــق معظمهــا  ،وتم ــ °صــحيحها مــن
 1انظر مثال  :الذه¨ : vم °ان الاعتدال  ،ج 5ص. 507 :
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س ـ ــقيمها  ،وض ـ ــعيفها م ـ ــن موض ـ ــوعها  ،بفض ـ ــل جه ـ ــود علما Méـ ــا ٔالاف ـ ــذاذ  5ـ ــي النق ـ ــد و
التحقي ــق و التمح ــيص  ،و ال ــذين م ــا ت ـزال أعم ــالهم مس ــتمرة إ Bــي يومن ــا ه ــذا  .ل ــذا ف ــال
خـوف عـى الحــديث النبـوي مــن روايـات مدرســة الـرواة الكــذاب ن ،مـع بقــاء طائفـة مــن
مرواياMiم ما تزال تشوش عى املسلم ن جانبا من ديMم القائم عى السنة النبوية .
وثالثا إن ما قلناﻩ عى السنة النبوية  ،ال يصدق عى التاريخ ٕالاسالمي  ،فمصادرﻩ
معظمه ـ ــا غ ـ ــ| محقق ـ ــة ،ومليئ ـ ــة برواي ـ ــات الك ـ ــذاب ن  .ل ـ ــذا يج ـ ــب علين ـ ــا أن ننق ـ ــدها و
نحققه ــا وف ــق م ــنهج علم ــ vش ــامل كام ــل  ،يجم ــع ب ـ ن نق ــد ٔالاس ــانيد واملت ــون مع ــا ق ــدر
َ
املسـتطاع  .و 5ــي الحــاالت الــ vتنعــدم ف~Mـا ٔالاســانيد  ،يجــب أن ال ُMNمــل نقــد ٕالاســناد ،
وإنمــا علينــا أن نركــز عــى الـراوي الوحيــد الــذي يتضــمنه ٕالاســناد  ،وهــو مؤلــف الكتــاب
الذي أورد ٔالاخبار من دون أسانيد .ألن املؤلف من رجال أسـانيد روايـات الكتـاب حـ§
ً
مــع انقطاعهــا أو عــدم وجودهــا أصــال .فاألخبــار تتــأثر بــه ســلبا وإيجابــا ،تعمــدا أو نســيانا
ً
وخطأ .
ومــن جهــة أخــرى ال بــد مــن توســيع دائــرة نقــد املتــون لتعــويض الــنقص املوجــود 5ــي
أس ــانيدها ،مـ ــع عـ ــدم نسـ ــيان أن هـ ــذﻩ املتـ ــون تفتقـ ــد إBـ ــى ٔالاسـ ــانيد  ،الـ ــ vـ ــي شـ ــرط
أسا vمن شروط صحة الخ| .
ورابعــا ال بــد مــن نشــر الــوÍي التــاريÝي ب ـ ن أهــل العلــم ،وتعــريفهم بمدرســة ال ـرواة
الكذاب ن و تحذيرهم مـن رواياMiـا و رجالهـا  ،ومؤلفاMiـا ،و اطالعهـم عـى آثارهـا السـيئة
عى فكرنا و تاريخنا و وحدتنا  .مع التأكيد عى ضـرورة الاكتفـاء باألخبـار الصـحيحة و
َُ
ّ
إن قلت ،و نبذ روايات الكذاب ن و إن ك|ت  .ففي القليل الصحيح كفاية وغ ، §wوهو
خ | من الكث | املكذوب  ،ومن املشكوك فيه أيضا .
شاف كاف ٍ ،وإال ما كان دين ٕالاسالم كامال تاما
علما بأن ما صح من السنة النبوية ٍ
ُمحكمــا  .قــال ســبحانه ك )) ْال َيـ ْـو َم َأ ْك َم ْلـ ُـت َل ُكـ ْـم ديـ َـن ُك ْم َو َأ ْت َم ْمـ ُـت َع َلـ ْـي ُك ْم ن ْع َمــَ vو َرضــيتُ
ِ
ِ
ِ ِ
ً
َ َْ
َُ ُ ْ ََ
الك َتـ ــاب مـ ــن ìـَ ــ ٍْ vء ُثـ ـ ﱠـم إ َBـ ــى َرّM¹ـ ــمْ
لكـ ــم ِٕالاسـ ــالم ِدينـ ــا()املائـ ــدة  ،(( 3 :و)) ﱠمـ ــا ف ﱠرطنـ ــا ِ5ـ ــي ِ ِ ِ
ِ ِِ
َ َ ٌ ُ ْ َ ْ َ ُُ ُ ﱠ ُ َّ
ﱠ
َ
ُ ْ َ َ
صل ْت ِمـن ل ُـد ْن َح ِك ٍـيم خ ِب ٍـ|
يحش ُرون ()ٔالانعام )) ،(( 38 :الر ِكتاب أح ِكمت آياته ثم ف ِ
َ ﱠ ُ َ َ ٌ َ ٌ َ َْ
َ
َْ َ
َْ
اطـ ُل ِمــن َب ـ ْ ِن َي َد ْيـ ِـه َوال ِمـ ْـن خل ِفـ ِـه ت ِ°Çيـ ٌـل
))هــود  ،(( 1 :و))وِإنــه ل ِكتـ
ـاب ع ِزيــز ال يأ ِتيـ ِـه الب ِ
َ
ْ َ
يد ()فصلت . (( 42 -41:
ِّمن ح ِك ٍيم ح ِم ٍ
وخامسـا يجـب علينــا أن نف ّـرق بـ ن املؤلـف الثقـة ،و بـ ن رجالـه الكــذاب ن الـذين قــد
يكون اعتمد عى أخبارهم  ،كما هو حال الط|ي  ،فهو ثقة لكن كث |ا من رجالـه مـن
الضعفاء والكذاب ن الذين كانوا يتعمدون اخـتالق ٔالاخبـار  .و 5ـي هـذﻩ الحـاالت ال نأخـذ
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عــن الطــ|ي أخبــارﻩ عــن هــؤالء  ،ألن أســانيدها غ ــ| صــحيحة ؛ و هــو 5ــي هــذﻩ الحالــة
مجرد ناقل عMم فقط .
وأمــا إذا كــان املؤلــف كــذابا فــال تقبــل رواياتــه حــ§ و إن كــان رجالــه ثقــات  ،ألنــه –
أي املؤلف – 5ي هذﻩ الحالة هو رجل من رجال ٕالاسناد ،واملتون تتأثر به ،ومن املمكن
جــدا أن يتــدخل 5ــي توجيــه رواياتــه حســب غاياتــه  ،وقــد تتــأثر بــه مــن دون تعمــد منــه .
لكننا نقبل روايات هؤالء الثقات إن وصلتنا من طريق مؤلف ن آخرين ثقات .
وأخ |ا  -سادسا  -إن ٔالاصل 5ي تعاملنا مع روايات الكذاب ن هو عـدم قبولهـا  ،لكننـا
قد نقبل بعضها استثناء  ،عند توفر القرائن و املرجحات واملسوغات من خارجها .ألن
الراوي الكذاب قد يصدق ،و هـو ال يـروي إال ٔالاخبـار الضـعيفة واملكذوبـة ،وإنمـا يـروي
ٔالاخبـار الصـحيحة أيضـا .ؤالاصــل 5ـي تعاملنـا مــع روايـات الثقـات هــو قبولهـا  ،لكننـا قــد
ن ـ ـ ــرفض بعض ـ ـ ــها اس ـ ـ ــتثناء  ،إذا تخلل Mـ ـ ــا ال ِعل ـ ـ ــل و الش ـ ـ ــذوذات ،و اجتمع ـ ـ ــت الق ـ ـ ـرائن
واملرجحات عى استبعادها .
و ً
إMNاء للفصل ٔالاخ | -الثالث  -يتب ن منه أن إقبال الرواة الكـذاب ن عـى الكـذب
و تف ـ ّـرغهم ل ــه تع ــود أس ــبابه العميق ــة إ Bــى الانحراف ــات الفكري ــة ،والخالف ــات السياس ــية
،ؤالامـ ـراض النفسـ ــية؛ الـ ــ vــي بـ ــدورها تفاعلـ ــت م ــع أهـ ــدافهم املذهبيـ ــة وأهـ ــواMéم و
مصالحهم الدنيوية .
كم ــا أن ه ــؤالء ال ــرواة الك ــذاب ن بس ــبب ك ــ|ة ع ــددهم ،وتخصص ــهم  5ــي الك ــذب و
تعــاوMNم عليــه  ،وحرصــهم عــى ممارســته وتوج~Mــه لخدمــة مصــالحهم ّ ،
كون ـوا مدرســة
ُعرفــت M¹ــم  ،و تم ــ°ت بخصــائص ســبق أن ذكرنــا جانبــا مMــا ،فم Mi°ــا عــن غ |هــا مــن
مــدارس روايــة التــاريخ ٕالاســالمي تدوينــه .فكانــت مدرســMم وبــاال عــى تاريخنــا :تشــوMËا و
تشـ ــكيكا  ،تحريفـ ــا وتضـ ــليال ،تشويشـ ــا واضـ ــطرابا .ممـ ــا يوج ـ ـب علينـ ــا التصـ ــدي لهـ ــا و
مقاومMا وكشفها ،وعدم الMاون 5ي أمرها.
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الخاتمة
أظه ــر بحثن ــا ه ــذا حق ــائق ونت ــائج كث ــ|ة وهام ــة تتعل ــق بمدرس ــة ال ــرواة الك ــذاب ن  5ــي
ُ ّ
روايــMم للتــاريخ ٕالاســالمي وتدوينــه .و ــي مبثوثــة 5ــي ثناياهــا بـ ن مباحثــه وفصــوله ،اذكــر
ببعضها فيما يأتي:
أوال تب ـ ـ ن مـ ــن البحـ ــث أن الـ ــرواة الكـ ــذاب ن الـ ــذين رووا ٔالاحاديـ ــث النبويـ ــة ؤالاخبـ ــار
التاريخيـة  ،كــان عـددهم كب ـ|ا  ،أحص ُ
ـيت مــMم أكـ| مــن  350راويـا كــذابا مـن مختلــف
طوائـف املجتمـع ٕالاســالمي .وقـد تجــاوزت مف}|يـاMiم  547ألـف حــديث و روايـة مكذوبــة
؛ ٔالامر الذي ُيثبت أن هؤالء كانوا ُيمثلون مدرسة قائمة بذاMiا تخصصـت 5ـي اخـتالق
الرواي ــات ،وتفرغ ــت للك ــذب وقام ــت علي ــه  .فك ــان له ــا رجاله ــا و خصائص ــها ،ومMاجه ــا
وأهدافها ،ومصنفاها ومذاهMßا ومصالحها ال vاختلقت ٔالاخبار من أجلها .
وثانيــا اتضــح أيضــا أن هــؤالء الــرواة الكــذابون كــانوا ينتمــون إBــى مختلــف الطوائــف
املذهبية والتخصصات العلمية  ،عى اختالف بلداMNم وتوجهاMiم ومصالحهم ؛ لكن
معظمهم كانوا ينتمون إBى الطائفة الشيعية الاث §wعشرية واملعروفة أيضـا بالرافضـة.
الذين كان عندهم اختالق الروايات عقيدة وعبادة ممارسة للتقية .
وأخ |ا -ثالثا – ُيستنتج منه أيضا أن كل رواة مدرسة الكذاب ن جمعهم الكذب عى
رســول ﷲ – صــى ﷲ عليــه وســلم –  ،وعــى الصــحابة والتــابع ن و مــن جــاء بعــدهم
مــن املســلم ن  .مارســوا ذلــك خدمــة ملــذاهMßم وأهــواMéم ،ومصــالحهم الدنيويــة  .فكــانوا
وبــاال ع ــى جانــب م ــن الســنة النبوي ــة  ،وع ــى تراثنــا الفك ــري و تاريخنــا ٕالاس ــالمي  ،مم ــا
ُيحتم علينا مقاومMم و كشفهم  ،للتخلص من أكاذيMßم وسمومهم .
تم الكتاب و هلل الحمد أوال و أخ |ا
ٔالاستاذ الدكتور
خالد كب | عالل
الجزائر-ُروجع الكتاب 5ي :ذو القعدة /1434 ،سبتم|. 2013 ،
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