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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

                     الحمد هلل رب العالمين 

                                          والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي األمين 

                              وأصحابه وإخوانه الغر الميامين          وعلى آله

                    النبددوك نددانوا مددن أ ددد                                                وبعدددف نددئم أامددة اللددرح وال عدددي  مددن علمدداء الحدددي 

                                                            على هذا الدينف ومن أنثدرهم ييدرة علدى رسدولنا الكدريم عليده صدلوا              الناس حرصا

ْ  أ       هللا وسالمهف ولذا نقد أننوا األعمار ني ن ابة األحادي  وجْمعها ونقددهاف وجْمد أ أسدماء                 ْ                                                   

                                                                     ة م  النظر ني أحوالهم وأحدوا  مرويدامهمف وكلدت ل مييد  مدا صدل مدن الروايدا       الروا

ف اب غداء مرهللاداة هللا معدالىف وكب د            عن رسو  هللا                   ا للكدذب عدن رسدوله           ا                             عمدا لدم يصدلا

 ف ال يريدوم من أحد من الناس ني مقاب  ملت اللهود المضنية ـ ندي اللملدة ـ جد اء                                                                          

   ا.         وال  كور  

                                       أنه ال يق  منهم الخطد،ف نليسدوا بمعصدومينف             ت اللهود     ومل             كلت البذ           وال يعني 

                                                                     بهم أنهم بذلوا جهدهمف وأنهدم ندانوا علدى درجدة عاليدة ندي الدندة والن اهدة ال   ْ حسْ       ْ ولكنْ 

                                 يدانيهم نيها أحد ـ نيما أعلم ـ. 

 

 

 االتهام الموجه من قبل بعض الباحثين لعلماء الحديث

                   أحكددامهم علددى الددرواة                                              ي ددراءل لددبعب البدداحثين أم علمدداء الحدددي  لددم مكددن

                                                                      والمرويددا  مخضدد  لمعددايير نقديددة منصددكةف وأنهددا نانددت محددابي السددلطا  الحانمددةف 

  ا                                                                  واألمددويين علدددى وجدده الخصدددونف وهددذا يعندددي ملاملددة النواصددد  ومددوثيقهم يالب ددد

                             وملريل المحبين آل  البيت.

                                             ا على دراسة جادة يير م حي ة نئنه ي عد   الثقدة          ا ومبني                     وإكا نام هذا صحيح  

    .   ؟ ؟                                      ب،نوا  أامة الحدي ف نه  هذا صحيل نعال  

                                          ما يكشف عن وجده الحدف ندي هدذه المسد،لة الهامدة     بعب                    لع  ني هذه الدراسة 

سعي سااال     بئكم          ا            أم يمدنا عليندا جميعدا       ج  وعدال               المولى الكريم                              هللاف وحسبي أم أبذ  و 

                             باإلخالن وال سديد والقبو .

             

      :                           مقتطفات من كالم أحد الباحثين

                                 ثين لم ي رنوا الرواية عن الشديعة                     على الريم من أم المحد "               أحد الباحثين:     نا 

دد                              همف وملاملددة النواصدد  ةدداهرة نددي                                          أ ييددر أم ال حامدد  علدديهم ديدددم المحدددثين أو بعضأ

      . "                                                                  عبارامهمف ن يلة م،ثرهم بالوهللا  السياسي ني الدولة األموية ثم العباسية
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                       محمدد البدانر بدن علدي  يدن                          أبدو عبدد هللا جعكدر الصداد  بدن  "   :      الباحد         ثم ندا 

           ندا  علدي بدن                                طمدة ال هدراء وعلدي بدن أبدي طالد ف                               العابدين بن الحسدين السدبا ابدن نا

                                                                           المديني: سئ  يحيى بن سعيد القطام عنه نقا : ني نكسي منه  يءف وملالد أحد  إلدي 

    .   "   منه

      كدد  مددن                                            ن دد  اللددرح وال عدددي  م خددر بددال لريل وال شددني  ل "   :      الباحدد         ثددم نددا 

                                أو ندام مدن أصدحابه أو سدكن الكوندةف         ني نضدله                     ي  له إم رول حديثا              يح  علياف والو

                                            ويروك أحادي  ناكبدة ندي ان قاصدهف نمدا ندي مرجمدة       ّ                        ويعدّلوم ويوثقوم من يلعن عليا

                                                                 ريدد  بددن عثمددام وأهللاددرابهف ويم نددوم حدددي  مددن يددروك مثالدد  معاويددةف نمددا نددي     ح  

      . "                             مرجمة إبراهيم بن ة هير الكوني

                  ف ويوثقددوم النواصدد                          دثين يلرحددوم الشدديعة مطلقددا       إم المحدد "   :      الباحدد         ثددم نددا 

                     ف وملنبددوا الروايددة عددن                                             ف ويع بددروم محبددة أبددي بكددر معددديال ومحبددة علددي جرحددا     يالبددا

    . "                                                             الشيعة بحلة أنهم يقولوم بال قيةف نما ملن  البخارك علي بن ها م

                                                     ولو سلمنا أم الشيعة ملروحوم ندئم المحددثين لدم يسد طيعوا  "   :      الباح         ثم نا 

                                                                ن يس طيعواف نهذا اإلمام البخارك ج   يوخه  يعةف ومن مشدايخه عبيدد هللا          مرنهمف ول

                         مددة صددارم الدددين الددو ير مئددة                                           بددن موسددىف نيدد  نيدده مح ددر  ونحددو كلددتف وكنددر العال

                                                               وسدد ين مددن حكداة أهدد  البيددت و ديع هم ممددن   ددحنت ن د  الحدددي  بروايددامهم         وواحددا

      . "  ام                                                 وجواهر أخبارهمف واع مده أه  الصحاح ني الحال  والحر

       مدونكهم  "                                     ض الكالم عن مونف المحددثين مدن الدراوك: أ رأ      ني مع       الباح        ويقو  

                              عدال دهف بعكدا الدراوك ندي نضدااله                                           اللرح ب،ك رواية ني مثالد  معاويدة وإسدقاط     هو 

    . "                                                   المحكوم عليها بالكذب نئنه ال ي لرح وال م سقا له عدالة

 

                                              أقول وهللا المستعان ومنه أستمد الهداية والتوفيق:

   أو    ؟      الن يده        المنصدف                             ه  هذا الكالم هو ن يلة البحد                        ـ ال بد من ال ساؤ  أوال: 

        !!. ؟                                  أليست المس،لة جديرة بالبح  وال قصي    !ف ؟                      هو ن يلة ال ،ثر بالهول

   ّ                    يعدّلوم ويوثقوم مدن يلعدن  "      ب،نهم                                         ـ من الغري  أم يقو  الباح  عن المحدثين

             ريددد  بدددن عثمدددام                                                ويدددروك أحاديددد  ناكبدددة ندددي ان قاصدددهف نمدددا ندددي مرجمدددة ح        عليدددا

                                                               ف نه  عند الباح  بعب األمثلة على موثيف المحدثين لمدن يدروك أحاديد   ! "       وأهللارابه

ْ        لي ده ي عندى بلمد  بعدب األمثلدة ومبيدين أم الحْمد  نيهدا    ف ! ؟                    ناكبة ندي ان قدان علدي                                          

                              على الراوك الذك يوثقونه!.

ري  بن عثمام الناصبي المح ر ف نه  رول حريد  روايدة           الباح       كنر                                                         هنا ح 

                                والمطلددوب هددو كنددر روايددة واحدددة علددى     !. ؟                والحمدد  نيهددا عليدده                  نددي ان قددان علددي 

        ؟!. {                              ن  ه  عندنم من علم ن خرجوه لنا }                          األن ف أليا يقو  هللا ع  وج 

             ه وندد رول لده                                                  ـ ند يقدا  إم حريد  بدن عثمدام  ندام يسد  عليدا رهللادي هللا عند

      .                لبخارك ني صحيحه! ا

      :                                           ن،نو : رول له البخارك ني صحيحه حديثين اثنين
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                                                                أما أحدهما نهدو حددي  واثلدة بدن األسدق  عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده 

    أو     ر     م د    لدم    مدا      عينده     ك   أ رأ    ي د    أو      أبيده     ييدر     إلدى       الرجد       يددعي    أم   ل   ر     أ الكأ       أعظم    من    إم "      نا :

      . "   يق     لم    ما   هللا      رسو      على      يقو 

ري ا     أم            الثاني نهو     وأما        عليده   هللا     صدلى       النبدي        صاح      ر ْ سْ    ب        بن     هللا       عبد       س،        ح 

     را    ع       د        عنكق ده    ني     نام   :   نا   .  ؟     يخا     نام      وسلم      عليه   هللا     صلى       النبي       أرأيت  :    نا       وسلم

                                                                . هذه هي مرويامه ني صحيل البخاركف وليا له ني صحيل مسلم  يء.   بيب

 

    :   ؟         رضي هللا عنه                                 هل يجرح المحدثون كل من يحب عليا

                                                           يددذنر المحدددثوم نددي مرجمددة الددراوك أندده  دديعي أو ناصددبي أو ندددرك أو        •

                                                                      مرجئ أو خارجي لإل ارة إلى بدع هف ولكن هدذا ال يعندي أنده هللادعيف الروايدة بسدب  

ّ                                                            البدعةف ب  إنهم ينّصوم على موثيقده إكا لدم يلددوا ندي مرويامده مدا ي نكدر عليدهف وربمدا                    

                                نددهف لكدن ال يقولددوم ب ضددعيكه إال إكا                                            رأل بعضدهم أم ي هلددر المب دد  وم  ددرا الروايدة ع

                                                                          نام ني مرويامه من الغراا  والمنانير ما يس حف أم ي حكم عليه ألجلها بالضعف. 

                         م خر بال لريل لك  من                                          من الغري  نو  الباح  إم ن   اللرح وال عدي       •

                           وي لنبدوم الروايدة عدنهمف وندد                                  ،م المحدثين يلرحدوم الشديعة مطلقدا       ونوله ب          يح  عليا

                                                                هددو نكسدده أم ن دد  الحدددي    ددحنت بروايددا  مئددة وواحددد وسدد ين مددن حكدداة أهدد      كنددر 

       !.                             ملت المرويا  ني الحال  والحرام                                      البيت و يع هم وأم أه  الصحاح اع مدوا

                   بددالعقو  أ ددد مددن هددذا              وأك اسدد خكا    ف                              ندد،ك منددانب أنبددر مددن هددذا ال نددانب!

نام للقلم ليخا ما يم        االس خكا                 ليه الهول.                           أ                    !. ون،م األخ الباح  يرخي العأ

نيدد عدن يحيدى بدن  ثديم الكدونيف نقدد نقد  ابدن الل                                                                        ـ انظر إلى مرجمة سعيد بن خ 

                  . نقددا : و دديعي ثقددة  ؟                                                     معددين أندده نددا  عندده: نددوني ال بدد،س بدده ثقددة. نقيدد  ليحيددى:  دديعي

     [.  23  ـ     22  :  4                          وندرك ثقة. ]مهذي  ال هذي  

   مددن                                                           هددذا مددنهه جمهددور أامددة اللددرح وال عدددي ف وابددن معددين عليدده رحمددة هللا 

ّ أ نبارهمف يكّرأ                                                                    نوم بين ال وثيف وبين االب دا ف نيوثقوم الراوك وهو  ديعي أو نددرك إكا           

                                                                           نانت روايامه مس قيمةف ويضعكونه وهو  دديد ندي السدنة إكا ناندت روايامده مسد نكرةف 

                         دوم ملاملة وال محام .

ْ                                   ب ددْدء  مددن الصددحيحين ثددم السددنن والمسددانيد    ـ                         ثددم انظددر إلددى ن دد  الحدددي    ـدد    

                     نسدد لد أم نيهددا أحاديدد    ـ        وييرهددا                        ون دداب الخصدداان للن سددااي        صددحابة         ونضدداا  ال

     أنثدر                          وأم األحادي  ندي نضد  علدي                           ني نضاا  الخلكاء األربعةف        األسانيد       صحيحة 

                                                   ا                  من ملمو  ما صل ني نضاا  الخلكاء الثالثةف وأنده لدم يصدلا حددي  واحدد ندي نضد  

        ن ،م .          معاوية.

                                          عن المحدثين صحيحة لما نام ينبغي أم نلد ندي        الباح                 لو نانت مصورا   و

                                                       كلددت العدددد الكبيددر مددن األحاديدد  الصددحيحة ال ددي مكددو  مددا صددل نددي             نضدداا  علددي 

                                       ف ولكددام ينبغددي أم نلددد ملموعددة مددن األحاديدد                            نضدداا  أبددي بكددر وعمددر وعثمددام 

        معاويدة        ا       لدم يصدلا ندي نضد         كلدتف إك       بخال        الوان                              الصحيحة ني نض  معاويةف ولكن 

               بدن راهويده ندرين  ا                   اإلمدام الكبيدر إسدحا      ندا                              عدهم النقدية حددي  واحددف نمدا        على نوا

              رحمهما هللا.           اإلمام أحمد 
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      ويوجد                                                             وهذه بعض أسماء أهل البيت والمتشيعين لهم ممن وثقهم المحدثون

      :       ف نمنهم            غيرهم الكثير

           : ثقة.                             ـ عبد هللا بن حسن بن حسن بن علي 

         ثقة.   :                               ـ حسين بن علي بن الحسين بن علي 

                  و دهد معده المشداهدف                                            ـ  ريل بن هدانئ بدن ي يدد: ندام مدن أصدحاب علدي 

                        وامكقوا على موثيقه.

              ددديد ال شددي ف                                 يسددام النهدددك الكددوني: نددام م شدديعا                       ـدد مالددت بددن إسددماعي  أبددو

                      صف ب،نه ثقة م قن.                      امكقوا على موثيقه وو  

                                                              جعكر بن  يداد األحمدر: ندا  األ دك: مااد  عدن القصدد نيده محامد  و ديعية   -

                                                                        ياليددةف وحديثدده مسدد قيم. ووصددكه جماعددة بال شددي ف ومدد  كلددت نقددد وثقدده ابددن معددين نددي 

                            ُّ                                            رواية جماعة عنه ووثقه العلليُّ وعثمدام بدن أبدي  ديبة ويعقدوب بدن سدكيام البسدوكف 

                            لدديا بدده بدد،س. بينمددا نددا  أحمددد:                                               ونددا  أبددو  رعددة وأبددو داود: صدددو . ونددا  النسددااي:

                                                                            صالل الحدي . ونا  الدارنطني: ي ع بر به. ونا  ابن عمار: لديا عنددهم بحلدة. وندا  

                                                                        ابددن حبددام نددي الملددروحين: إكا رول عددن الثقددا  مكددرد عددنهم ب، ددياء نددي القلدد  منهددا 

          يء.

وم،م  نو  األ دك الذك لم يقف على ما نيه نكارة ني مرويامه نيف كنر 

ال شي  وكنر أم حديثه مس قيمف وأما ابن حبام نال يمكن أم يوصف يلوه ني 

ف نما يعر  حبيهف ألنه من المحبين آل  البيتباالنحرا  عن علي رهللاي هللا عنه وم

كلت من نرأ مراجمهم ني ن ابه الثقا ف نقوله نيه يعني أنه رأل ني مرويامه أ ياء 

  اس نكرها.

ادة الكوني: نام يغلوـ     ني ال شي ف وامكقوا على موثيقه.                                 محمد بن ج ح 

ني الك ابة عنه لل شي ف نئنه نام      ر                                       ّ ـ علي بن نادم الكوني: نا  البسوك: نص  

يمي  إلى ال شي ف ثم وجد  عامة نهولنا ند ن بوا عنه ونالوا هو ثقة. ]المعرنة 

  [.252: 2وال اريخ للبسوك 

نا  الذهبي: نام : 368ـ جعكر بن محمد بن جعكر بن نولويه الم ونى سنة 

من نبار أامة الشيعة وهو  يخ الشيخ المكيدف نا  نيه المكيد: ن  ما يوصف الناس به 

[. ولم 286: 8من جمي  ونقه ودين وثقة نهو نو  كلت. ]ماريخ اإلسالم للذهبي 

  ي عقبه اإلمام الذهبي بشيء.

 بن عمرو: السؤاال  ن اب ني العللي نا : الحضرمي جابر بن عمرو -

 سكيام بن يعقوب وكنره. ال شي  ني يغلو ونام ثقةف مابعي مصرك الحضرمي جابر

 لم هؤالء أم يعني وهذا. ال شي  بسب  ف   ّأ هللا ع    نيمن البرني وكنره الثقا ف جملة ني

ني جن   بالكثيرة ليست إنها أو منكرةف روايا  عليها ونكوا ال ي مرويامه ني يلدوا

 يعني ال -عندهم  ـ ال شي  ميعني أ مما الثقةف مرمبة عن من له بحي ما رول 

  .       الضعف  

 لقو  مخالكا نولهم نكام مرويامه ني منانير علىند ونكوا  ييرهم وال بد أم

: واللو جاني النسااي ونا . منانير هللا عبد بن جابر عن رول: أحمد نقا  هؤالءف
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: الضعكاء ن اب ني الدارنطني ونا . بخبره      ي ح ه ال: حبام ابن ونا . بثقة ليا

 ني ال آرااه ني الكذب بسب  هذا نام وربما بالكذبف األ دك وامهمه. م روا

  .السحاب ني عنه هللا رهللاي عليا إم: يقو  نام نقد روايامهف

  عبد الرحمن بن صالل األ دك الع كي: -

 بن يوسف حدثني :نا  الع يقي أخبرنانا  الخطي  البغدادك ني ماريخ بغداد: 

 يوسف بن يعقوب أخبرنا :نا  الخال  موسى بن محمد حدثنا :نا  القواس عمر

 بنا أحمد يغشى ونام فرانضيا األ دك صالل بن الرحمن عبد نام :نا  المطوعي

 سبحام :نقا  !!.رانضي الرحمن عبد فهللا عبد أبا يا :له نقي  فنيه   ْ ويد   نيقربه حنب 

 هو ف؟!هم   ا محب   ال له نقو  وسلم عليه هللا صلى النبي بيت أه  من نوما    ا أح    رج  فهللا

ف وثقه 441وموني سنة  367]الع يقي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ولد سنة . ثقة

 300أبو القاسم األ هرك ونا  الخطي : صدو . يوسف بن عمر القواس ولد سنة 

والخطي . محمد بن موسى بن علي  ف وثقه األ هرك والع يقي385وموني سنة 

ف وثقه القواس. يعقوب بن يوسف بن أيوب 323الخال  الدوالبي موني سنة 

  .[. نهذا سند صحيلف وثقه الدارنطني287وموني سنة  208المطوعي ولد سنة 

صالل وونا  أبو حامم  فوموسى بن هارومني رواية  معين بن يحيى ووثقه

  ني الثقا .وكنره ابن حبام  فبن محمد صدو 

 

 : ؟الصادق رحمه هللاجعفرا                                   هل ضع ف يحيى بن سعيد القطان اإلمام 

سئ  يحيى بن سعيد القطام " نا  الباح  عند كنره لإلمام جعكر الصاد   •

  ."ء وملالد أح  إلي منهيكسي منه  عنه نقا  ني ن

الصاد  إكا نا  إمام اللرح وال عدي  يحيى بن سعيد القطام ني اإلمام جعكر 

ند معني ال ضعيفف وند معني أم معظم مرويامه مراسي   فهذه الكلمة نما الذك معنيه؟

        أ     ال من ن ب له.من اإلرسا  ني طر  ال ضعيف إليها 
 بكر أبي عن مريم أبي بن الحكم بن سعيدوهذا ننحو ما رول ابن عدك عن 

 س،لناه :نقا  ؟!.أدرن ه وند محمد بن جعكر من مسم  لم       مالت   :له ني  أنه عياش بن

 .آباانا عن رويناها رواية ولكنها فال :نا  ؟.سمع ه ءأ ي األحادي  من به ي حدث عما

 والمحدثوم ال يروم صحة الروايا  المرسلة. 

نسى أنوا  األامة الذين وثقوهف ن وإكا نام ني هذه الكلمة مضعيف نيل  أم ال

والساجي والنسااي وابن حبام وابن وهم الشانعي ويحيى بن معين وأبو حامم الرا ك 

                       : ثقة ال ي س،  عن مثله.الرا ك عدكف ب  نا  أبو حامم

 

 : ؟هل يمزق المحدثون حديث من يروي مثالب معاوية

يم نوم حدي  من يروك مثال  معاويةف نما " نا  الباح  عن المحدثين •

  ."                                         ني مرجمة إبراهيم بن الحكم بن ة هير الكوني

                                                                  أنو : إبراهيم بن الحكم بن ة هير هللاعكه األ دك والدارنطنيف وامهمه أبو 

نذابف رول ني مثال  " نيه حامم بالكذبف ونق  الذهبي عن أبي حامم الرا ك أنه نا 

 [. 1/267. ]لسام المي ام: "نم ننا ما ن بنا عنه معاوية
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الراوك هو ني هذا الرا ك ني ن اب اللرح وال عدي  والذك ناله أبو حامم 

عن الذهبي ما نقله . و[94 /2 ]اللرح وال عدي : .ف ولم ي د على كلت"نذاب" نلمة

ولعله من أوهام ابن البن اللو كف  الضعكاء والم رونيني ن اب نذلت ن وهأبي حامم 

  رحمه هللا.اللو ك 

                                                            مث  ملت الكلمة عن أحد المحدثين نال ينبغي أم م كسر إال على   ْ نق         ا ولو صل  

  جهين:أحد و

الوجه األو  بكت الربا بين رواية مثال  معاوية ومم يف ما ن بوا عنهف  

ف ومكوم نلمة رول "نذابف رول ني مثال  معاويةف نم ننا ما ن بنا عنه"            وم قرأ هكذا

 م يف ما ن بوا عنهف لني مثال  معاوية هي لل عريف بالراوك نقاف ال ألنها سب  

ويشبه هذا نو  ابن أبي حامم ني أبي واند الليثي ويكوم سب  ال م يف هو أنه نذاب. 

. وليا المراد أنه منكر "نام صاح  ي وف منكر الحدي "     أ                 صالل  بن محمد بن  اادة

  ن ،م . الحدي  ألنه نام صاح  ي وف

                   يكددوم المعنددى: نددذابف       عنداددذ                                         الوجدده الثدداني علددى أم ي لحددا مقييددد اإلطددال ف و

                                     نندا مدا ن بندا عنده. وهدذا ألنده ليسدت ندد                                      رول ندي مثالد  معاويدة روايدا  منكدرةف نم

      .                                                              الروايا  ال ي م رول ني مثال  معاوية ند ثب ت نسب ها إلى رسو  هللا 

                                                                هددذا ولددم أنددف علددى روايددة يرويهددا إبددراهيم بددن الحكددم بددن ة هيددر نددي مثالدد  

بدي   ر بن ح                                                                  أ           معاويةف لكن ألبيه رواية ني كلتف رواها عن عاصم بن أبي الن لود عن  أ

         عود.         عن ابن مس

                                                                    وال بد أم يكوم إلبراهيم بن الحكم بن ةهير روايا  مس نكرة سمعها منده أبدو 

                                                         امهامهف وند نا  ابن أبي حامم: ن   عنه أبدي بدالرك ولدم يحددث                      حامم نكانت هي سب   

                    عنهف مرا حديثه.

 

    :   ؟                                         هل يوثق األئمة النقاد من يروي فضائل معاوية

        يلددداملوم                     الم شددديعين آل  البيدددت و                           ندددام المحددددثوم يلرحدددوم الدددرواة    لدددو      •

                                                  م دد،ثرين بالوهللادد  السياسددي نددي الدولددة األمويددة والعباسددية                          النواصدد  ويوثقددونهم يالبددا

   إال          ديءف أو                    مدن األحاديد  النبويدة              ني نضد  علدي       عندهم          أم ال يصل            لكام ينبغي 

                                                                        القلي ف وأم  مكوم ند صحت لديهم جملة وانرة من األحادي  ني نض  معاوية.

                                    ف نقددد صددحت نددي مقدداييا المحدددثين مددن أهدد           كلددت ممامددا      بخددال            والواندد  هددو 

   ف !   ا                        يصلا ني نض  معاوية حدي  واحد    ولم                                      السنة األحادي  الكثيرة ني نضاا  علي 

    .                      ن دبروا يا أولي األلباب

 

                                       الرواة الذين رووا أحاديث فضائل معاوية:

             ي  ندي الدرواة                      عليده مدن ندالم أامدة الحدد                                  هذا وأود أم أس عرض هنا مدا ونكدت  

           عيده الباحد                   ا على مددل صدحة مدا يدا        لل عر                              ويت من طريقهم نضاا  معاويةف          الذين ر  

    : !                               م يالب ا م ،ثرين بالوهللا  السياسي               من أنهم يوثقونه

 

                                    إبراهيم بن  نريا العبدسي الواسطي:  -
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                       ابددن عمددر رهللاددي هللا عنهمددا أم                                  رول عددن مالددت عددن عبددد هللا بددن دينددار عددن 

             القنددي بهددن نددي  "       ونددا :      ثالثددا                  ف ندد،عطى معاويددة       سددكرجال                 أهدددل إلددى النبددي        جعكددرا

      . "     اللنة

                  الدراوك إبدراهيم بدن     هدذا                                           نا  ابن حبام: هدذا موهللادو  ال أصد  لده. وندا  عدن 

                       : حديثه منكر. ونا  ابدن  ه                                                     نريا: ي،مي عن مالت ب،حادي  موهللاوعة. ونا  أبو حامم عن

       [.   283-  82 2 / 1                            ث بالبواطي . ]لسام المي ام:        ا عدك: حدا 

                                                               ند يس غرب من ال يعدر  طريقدة المحددثين ويقدو : مدا وجده الحكدم علدى هدذا 

   ف ! ؟       هددم عدددو                                                           ا الحدددي  بالوهللادد  والنكددارة عنددد المحدددثين وهددم يددروم أم الصددحابة نلا 

      . ! ؟                                                                  وأليا معاوية عندهم ند نا   ر  الصحبة وأنه ممن ي رجى لهم دخو  اللنة

                                                             ينبغي أم ي علم أم المحددثين ال ينظدروم إلدى صدحة المعندى نقداف ولكدن       أنو : 

                                                                        إلى مدل انسلام الرواية أو عدم انسلامها مد  ملمدو  مدا ثبدت عنددهم مدن األحاديد  

               أم مد،مي روايدا        عنددهم         ندال يككدي   ف                                          النبوية ووان  الحا  الذك نام عليه رسو  هللا 

                   اف وال يككدي أم يكدوم           مدوا بثبومهد    ليحك                             وهللاو  واحد نكضاا  معاويدة مدثال           م عددة ني م

                                                          من أنراد المسلمين ل ،مي األحادي  بكضله ومبشيره باللنة.             معاوية نردا

      وال مددن                                                         ومددا مددن  ددت نددي أنهددم نظددروا إلددى أم معاويددة لدديا مددن السددابقينف

                                                                                أصحاب الموانف الممي ة ني عهد النبوةف وإلى أنه من الطلقاء الذين لم يسلموا إال بعد 

                                                               نه نا   ني أمر الخالنة وأخذها عنوة ثم جعلها لولدده مدن بعددهف وبعدد                ن ل مكةف وإلى أ

                                                                         هددذا نلددد أمثددا  ملددت األحاديدد  ال ددي ملعدد  لدده الكضدداا  والمناندد  ال ددي ال يرويهددا إال 

      . !                             ن ع رنوا بروايا  أخرل مس نكرة                الملاهي  أو الذي

      رة أو                                                             لد المحدثين ال ي ونكوم ني الحكم على أمثا  ملت الروايدا  بالنكدا ن     وهنا 

                                                  البطالم أو الوهللا  وعلى روامها بال لريل واالمهام.

 

                                                أحمد بن عبد هللا بن مسمارف أبو عبد هللا الديرعانولي:   -

                                             ث عدن أبدي الربيد  ال هراندي بحددي  موهللادو  منكدر ندي                   ا نا  ابن النلار: حددا 

                                        علدى كلدت الدذهبي وابدن حلدر. ]لسدام الميد ام:                                    منان  معاوية بن أبي سدكيام. ووانقده

            حددي  "الشداا                                              والحدي  الموهللاو  الذك أ دار إليده ابدن النلدار هدو    [.    505  -   504 / 1

                                                                      ني نضلت يا معاوية منشف األرض عنه يوم القيامة وني عنقه طو  من نار".

 

                              أحمد بن محمد بن نان  الصوني:   -

                      لموهللادوعا  مدن طريدف أحمدد                                            رول اإلمام الحانا أبو سعيد النقاش ني ن ابه ا

نّااي عن حماد بن  يد عن أيدوب عدن                                             أ ّ                              بن محمد بن نان  نا : حدثنا حسين بن يحيى الحأ

                                                                      نان  عن ابن عمر رهللاي هللا عنهما أنه نا : لما ن لت آية الكرسدي ندا  رسدو  هللا 

    أحدد           ال يقرؤهدا "        . ندا : ؟                            ْ             . نقا : يا رسدو  هللا مدا لدي بك  ْبهدا إم ن ب هدا "      ان بها "    ية     لمعاو

                                                    . ندا  النقداش: هدذا حددي  موهللادو  بدال  دت. وندا  ابدن اللدو ك  "                إال ن    لت أجرهدا

       [.   634 / 1                                          والذهبي عن الراوك: امهموه. ]لسام المي ام: 

                                                                  والنقاش هذا هو اإلمام الحانا أبو سعيد محمد بن علدي بدن عمدرو األصدبهاني 

       ذاب.                                     ف وهو يير أبي بكر النقاش البغدادك الك   414                     الحنبليف الم ونى سنة 
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                                إسحا  بن محمد بن إسحا  السوسي :  -

                                                                نا  ابن حلر عنه: كاا اللاه  الذك أمدى بالموهللادوعا  السدملة ندي نضداا  

     [.    76  –    75 / 2                                                          معاويةف نهو الم هم بها أو  يوخه الملهولوم. ]لسام المي ام: 

 

              بكر الشيباني:          أصبغ أبو  -

   مددن              أو  مددن يدددخ  "          أندده نددا :                                 رول عددن السدددك عددن عبددد خيددر عددن علددي 

    . "                                                   األمة اللنة أبوبكر وعمر وإني لمونو  م  معاوية للحساب

                  وحديثده ييدر محكدوة.                                                 رواه العقيلي ني الضعكاء ونا  عن الدراوك: ملهدو ف

                                                                       وأخرجه ابن اللو ك ني الواهيا ف ونا  ابن حلدر: هدذا أولدى بك داب الموهللادوعا . 

     [.   209 / 2                                                ووصف الذهبي هذا الخبر ب،نه منكر. ]لسام المي ام: 

 

      :            جبلة بن عطية  -

                 اللهددم علددم معاويددة  "      نددا :                                       رول عددن رجدد  عددن مسددلمة بددن مخلددد أم النبددي 

ّ أ الك ابف ومّكأ                                          . ووصف الذهبي هذا الخبر ب،نه منكر بمرة. "             ن له ني البالد          

                                                                  نا  ابن حلر: ولع  اآلنة ندي الحددي  مدن الرجد  الملهدو ف ن،مدا جبلدة ننقد  

       [.   420 / 2         المي ام:                                        ابن أبي حامم موثيقه عن ابن معين. ]لسام 

                                                             ونولهم واآلنة من نالم يعني أم الحدي  موهللاو  أو  به الموهللاو .

 

                          جعكر بن محمد األنطاني:  -

                                                             رول عن  هير بن معاوية عن أبدي خالدد الدوالبي عدن طدار  بدن  دهاب عدن 

                 ي بعدد  معاويددة يددوم  "   :                                                حذيكددة بددن اليمددام رهللاددي هللا عنهمددا أندده نددا : نددا  رسددو  هللا 

      . "          داء من نور               القيامة وعليه ر

                                                                نا  ابن حبام: هذا موهللاو  ال أص  له. ونا  عن جعكر بدن محمدد هدذا:  ديخ 

     وندا                                 وعدن ييدره مدن األثبدا  المقلوبدا .                                 روك عن  هير بدن معاويدة الموهللادوعا  ي

     [.   467 / 2                                                             الذهبي عن هذا الخبر إنه باط ف ووانقه ابن حلر. ]لسام المي ام: 

 

ْ    الحسن بن   بي  المْك  :  -                        

                                                               رول عن مروام بن معاوية عن عبد الدرحمن بدن عبدد هللا بدن ديندار عدن أبيده 

                     بعدب  مدداان الشدام رجد         ا ليلدينا  "        أنه ندا                                    عن ابن عمر رهللاي هللا عنهما عن النبي 

                 . نقدا  بقضدي  ندام  ؟                           . نقا  رج : من هو يا رسدو  هللا "                          ع ي  مني ف هو مني وأنا منه

    . "      هو هذا "                       ني يده ني نكا معاوية:

                                                          عدك عن الراوك: حدث بالبواطي  عن الثقا . وكندره ابدن حبدام ندي          نا  ابن

                                                                              الثقا  ونا : ربما أيرب. ونا  البرناني عن الدارنطني: أخبارك ليا بالقوكف ي ع بدر 

        به.

                                                      ّأ                 وعندما نق  الذهبي نو  الدارنطني علف عليه بقوله: الم عيّأن ما نا  ابن عددك 

       [.  56 / 3                    نيه. ]لسام المي ام: 
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                                                      ن صر على مليينه لدم يقدف علدى رواي ده ال دي رواهدا ابدن عددكف              ويبدو أم من ا

ّكٍّ                                              ولو ونف عليها لما مردد ني الحكم عليه بما حكم  ٍّ ابن  ع دأ  ّ       .       به عليه        أ

 

                الحسن بن نثير :  -

                                                             رول عن بكر بن أيمن عدن عدامر الصدريمي عدن أبدي  ال بيدر عدن جدابر بدن 

                 معاويددة علددى منبددرك            إكا رأيدد م "          أندده نددا :                             عبددد هللا رهللاددي هللا عنهمددا عددن النبددي 

      . "                        نانبلوهف نئنه أمين م،موم

                                                                    رواه الخطيدد  البغدددادك نددي مدداريخ بغددداد ونددا : لددم أن بدده إال مددن هددذا الوجددهف 

                                                                           ورجا  إسناده ما بين محمد بن إسحا  وأبي ال بيدر نلهدم ملهولدوم. ]لسدام الميد ام: 

                      [. وأنره ابن حلر.   109  –     108 / 3

 

                   عبد هللا بن بكار:  -

                     أنده ندا : دخد  النبدي                          جده عن أبي موسى األ دعرك                 رول عن أبيه عن

                     . نالت: ومدا لدي ال أحد   "       محبينه؟ "                                              على أم حبيبة ورأس معاوية ني حلرهاف نقا  لها:

      . "                   نئم هللا ورسوله يحبانه "         !. نا : ؟   أخي

                                                                 رواه العقيلي ني الضعكاء وندا  عدن الدراوك: ملهدو  النسد ف ورواي ده ييدر 

       [.   442 / 4                    حلر. ]لسام المي ام:                           محكوةة. وأنره الذهبي وابن 

 

ّ     عبد هللا بن حكن الوني  السامّرك  :  -                           

      ندا :           أم النبي                              ّ                  رول عن س ريه عن ه شيم عن سيّار عن ثابت عن أنا 

        أ               ف ثدم يقبأد  إلدي علدى ناندة                               يير معاويةف ال أراه ثمدانين عامدا          من أصحابي               ال أن قد أحدا "

                             ف ن،نو  أين نندت؟. نيقدو : نندت                                              من المستف حشوها من الرحمةف نواامها من ال برجد

                                                                  ني روهللاة محت عدرش ربدي ينداجيني وأناجيده ويقدو  هدذا عدوض مدا نندت م شد م ندي 

    .   "      الدنيا

                                                                رواه عنه ابن عدك ونا : هذا حدي  موهللاو . ونا  عن الراوك: نام يسدر  

                      ا                                الحدي ف وأملى عليا أحادي  موهللاوعة ال أ ت أنه واهللاعها.

            ف وندراه ممدا                            الحددي : هدذا باطد  سدندا وم ندا          دك عدن هدذا                   ونا  الخطي  البغددا

                                               وهللاعه الوني ف نئم رجا  إسناده نلهم ثقا  سواه.

                                                                      ونا  الذهبي: ما نام ينبغي ال بن عدك أم ي شاي  باألخذ عن هذا الدجا .

و ناني حديثه المذنور عدن س دريه عدن ه شديم بسدنده               ونا  ابن حلر:                                                       سا  الل 

                                 حلددر: ومعقبدده ابددن اللددو ك نيمددا نددرأ                                     ثددم نددا : هددذا حدددي  حسددن يريدد . نددا  ابددن 

                                                                         بخطهف نعوك باهلل من العصبيةف نئم مصنف هذا الك اب ال يخكى عليده أم هدذا الحددي  

     [.     462-     461 / 4                      موهللاو . ]لسام المي ام: 

ّ                             نئم نلت: أال مرل أم اللو ناني حّسن هذا الحدي  وهو من المحدثين        !. ؟                              

ن اني هو الحسين بن إبراهيم بن ا و                              لحسين بن جعكرف الم دونى سدنة                                              ن،نو : الل 

                                        ف وندددد امهمددده ابدددن اللدددو ك رحمددده هللا ندددي ن ابددده "       األباطيددد  "             ف مصدددنف ن ددداب   543

                  نا : لقد نام لهذا  و                                        بوهللا  حدي  ني صالة يوم االثنين وصلوا  أخرل            الموهللاوعا 



 11 

                                                                       الرج  حا من علم الحدي  نسبحام من يطما على القلوب. ونا  الذهبي ندي طبقدا  

                                                على أحادي  موهللاوعة وواهية مد  أوهدام نيده. وندا  ابدن       ٍّ مح وٍّ                     الحكاة عن ن ابه: هو 

     [.   146  –     142 / 3                ]لسام المي ام:                                  حلر: عليه ني نثير منه منانشا .

و ناني م ،خرف وليا من طبقة األامة ال ني ال من وال ني القدر.                                                               نالل 

 

    :                    عبد الرحمن بن الحسام  -

          بدي عدن رجد                              ا أخبرنا رج  من أه  حدورام مدرا    :                    عبد الرحمن بن الحسام    نا  

                 ف نلمدا نضدى الصدالة              وا علدى النبدي    د                                           آخر أنه نا : اج م  عشرة من بندي ها دمف نغ د

                                                          رسددو  هللاف يدددونا إليددت لنددذنر لددت بعددب أمورندداف إم هللا نددد مكضدد  بهددذه     يددا        نددالوا:

ّ                                          الرسالةف نشرنت بهاف و ّرننا لشرنتف وهذا معاوية بن أبدي سدكيام يك د              الدوحيف نقدد                       

  .  "                       نعدمف انظدروا ندي رجد  ييدره "                                                رأينا أم ييره من أهد  بي دت أولدى بدذلت  منده. ندا :

              ف ن،ندام جبريد                                                          نا : ونام الدوحي يند   ندي ند  أربعدة أيدام مدن عندد هللا إلدى محمدد 

   يدا  "                                                           ال يند  ف نلمدا ندام يدوم  أربعدين هدبا جبريد  بصدحيكة نيهدا مك دوب:             أربعين يوما

هف نئنه أمين                      محمدف ليا لت أم مغير م       ره.       . ن،ن   "                            أ ا            ن اخ اره هللا لك ابة وحيهف ن، نأرا

                                                                       نا  ابن عسانر ني ماريخه: هذا خبر منكرف ونيه يير واحد من الملهولين.

                                               : ب  هو مما ي قط  ببطالنهف ندوهللا إندي ألخشدى أم يكدوم                  وعلف ابن حلر نااال

    [.   95 / 5                       اإليمام. ]لسام المي ام:                    الذك ان راه مدخو   

 

                          لع ي  بن بحر المرو ك:     عبد ا  -

                                                               رول عن إسماعي  بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد هللا بدن ديندار عدن أبيده 

                      اآلم يطلد  علدديكم رجدد  مددن  "      نددا :                                   عدن ابددن عمددر رهللادي هللا عنهمددا أم رسددو  هللا 

                                    ّ          أنت مني يا معاويةف وأنا منتف ل  احمنّي علدى بداب  "                      . نطل  معاويةف نقا : "         أه  اللنة

                   وأ ار بئصبعيه.  .  "            اللنة نهامين

                                                             نا  ابن عدك عدن الدراوك لديا بمعدرو ف ووصدف الدذهبي هدذا الخبدر ب،نده   

       [.   194 / 5                                    باط ف وأنره ابن حلر. ]لسام المي ام: 

 

    :                   عبد الملت بن ي يد  -

                              مدن طريدف إسدحا  بدن وهد  العدال  عدن             يراا  مالت  ي                 أخرج الدارنطني ن

                                                                       عبد الملت بن ي يدد عدن مالدت عدن ندان  عدن ابدن عمدر أنده ندا : أهددل جعكدر بدن أبدي 

          القندي بهدن  "                                           أرب  سكرجال ف ن،عطى منها معاوية ثالثا  ونا                   طال  إلى رسو  هللا 

      . "        ني اللنة

   / 5                                                                نددا  الددذهبي عددن عبددد الملددت بددن ي يددد: ال ي دددرل مددن هددو. ]لسددام الميدد ام:

278     –  279   .]     

                                           يدة رحمه هللا ني حا ية اللسام إلى أم إسدحا  بدن             الك اح أبو                ونبه الشيخ عبد

                                                                         وه  العال  نذابف نما مقدم ني مرجم هف وأم الحم  عليه. ]انظر مرجم ه ندي لسدام 

ددددراحا         . ونيهددددا:   83  -    82  /  2         الميدددد ام:         . ونددددا                                 نددددا  ابددددن حبددددام: يضدددد  الحدددددي  ص 

                                                         : نددذاب م ددروا. ونددا  الحددانم: رول عددن ابددن وهدد  أحاديدد  موهللاددوعةف          الدددارنطني
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                                                          وإكا نام عبد الملت بن ي يد يير معرو  أصال والدراوك عنده ندذاب                سانا الحدي [.

                                                                   ا  نالم هم بالحدي  هو الدراوك عنده إسدحا  بدن وهد  العدال ف وربمدا ندام اسدم   ا وهللاا 

                                                 كلت الراوك الملهو  هو من اخ را  الراوك الكذاب.

ّ                                                     د مددّر هددذا الحدددي  بنحددوه نددي مرجمددة إبددراهيم بددن  نريددا العبدسددي       هددذا وندد    

                                                           الواسطي من طريقه عن مالت عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر.

 

                      عبيد هللا بن سليمام:  -

                    وك مدن طريقدهف عدن عبدد  ا                                        رول ابن عسدانر ندي ماريخده ندي مرجمدة هدذا الدر

ْ                             الر ا  عن مْعمر عدن ال هدرك عدن أندا بدن مالدت                عدن النبدي           : إندي "          أنده ندا     

                                ف ثم أراه ن،نو : يا معاويةف أين                                                   ألدخ  اللنة نال أنقد نيها أحدا إال معاويةف سبعين عاما

                         هدذا بمدا ندانوا يشد مونت ندي    :    نقدا    .                                    . نيقو : ننت محت عرش ربي ي حكني بيدده ؟   ننت

      . "          دار الدنيا

                                                             نا  ابن عسانر: هذا حدي  منكرف ونيه يير واحد من الملاهي .

   / 5                                                   هذا الخبر ب،نده باطد ف وأندره ابدن حلدر. ]لسدام الميد ام:             ووصف الذهبي 

330   .]     

 

                                  يال  بن عبيد هللا الع قيلي الل رك:  -

       نقدا :                  أعطدى معاويدة سدهما           أم النبدي                            رول عن عطاء عن أبدي هريدرة 

      . "                               هاا هذا ح ى موانيني به ني اللنة "

              والنسدااي: لديا                                                   يال  بدن عبيدد هللا م كدف علدى مضدعيكهف وندا  نيده ابدن معدين 

                                                                  بثقة وال ي ك   حديثه. ونا  أبو حامم: م روا الحدي  منكر الحدي .

                                                                  ووصف الذهبي هذا الحدي  ب،نه موهللاو ف وأنره ابن حلدر. ]لسدام الميد ام:  

6 /   297     –  299   .]       

         مث  كلت.           عن النبي                                            ورول ناسم بن بهرام عن أبي ال بير عن جابر 

                                  و  االح لداج بده بحدا . وندا  ابدن عددك:                                 وناسم هذا نا  نيه ابدن حبدام: ال يلد

     [.   370  –     369   / 6                     نذاب. ]لسام المي ام: 

                                                              ورول و ير الل رك عن يالد  بدن عبيدد هللا هدذا الحددي ف نقدا  ابدن معدين: 

                                                                     و ير الذك يحدث بحدي  معاوية ني السهم ليا بشديء. وهللادعكه أبدو  رعدة ويعقدوب 

    [.  7  37  –     376   / 8                                       بن  يبة والساجي وييرهم. ]لسام المي ام: 

 

                محمد بن الحسن:   -

                       إنه ي حشر وعليه حلة مدن  "              نا  لمعاوية:           أم النبي                    رول بسنده عن سعد 

  . "                                                                         نورف ةاهرها من الرحمةف وباطنها من الرهللااف يك خر بها ني اللم ف لك ابة الوحي

                     مدن حلمده واا مانده علدى                       إم معاويدة ي بعد  نبيدا "          أنه نا :                  وبسنده عن النبي 

      . "       نالم ربي
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                                                               نا  اإلمام الذهبي رحمه هللا عن محمد بن الحسدن هدذا: رول عنده إسدحا  بدن 

                                                                        محمد السوسي أحادي  مخ لقة ني نض  معاويدةف ولعلده النقداش صداح  ال كسدير نئنده 

     [.  67   / 7                                                          نذابف أو هو آخر من الدجاجلة. وأنره ابن حلر ]لسام المي ام: 

               مقددم كندره وأنده                                                   والراوك عنه إسحا  بن محمد بن إسحا  السوسي هدو الدذك 

                                                                   أمدددى بالموهللادددوعا  السدددملة ندددي نضددداا  معاويدددةف وأنددده هدددو المددد هم بهدددا أو  ددديوخه 

               الملهولوم.

                                                             والنقدداش هددذا هددو أبددو بكددر محمددد بددن الحسددن بددن محمددد بددن  يدداد الموصددلي 

            ف وهددو م ددروا    351            الم ددونى سددنة  و     266            المولددود سددنة                          البغدددادكف المقددرم المكسددرف 

                       النقاش الذك مقدم كنره.                              الحدي  نذاب. وهو يير أبي سعيد 

 

                  محمد بن رجاء:  -

               بدن  يدد بدن ثابدت    ة                                               رول عن عبد الرحمن بن أبي ال ناد عدن أبيده عدن خارجد

                       لمعاويدة مندتف ند،ني أراه                          يا أم حبيبدةف هلل  أ دد حبدا "          أنه نا :           عن النبي           عن أبيه 

      . "               على رنار  اللنة

                 بوهللاعهف وأندره ابدن                                                   ُّ  وصف الذهبي هذا الخبر ب،نه باط  وأم هذا الراوك امُّهم

     [.   133  –     132   / 7                    حلر. ]لسام المي ام: 

 

                               محمد بن  هير بن عطية السلمي:  -

                                                            رول األ دك من طريقه عن أبي محمد وندام يسدكن بيدت المقددس عدن هشدام 

                 أوحى هللا إلى نبيده:  "          أنه نا :                                العللي عن عبادة بن الصامت ّ أ ّرأ    و                 بن مودود عن م  

ْ                   اس ك ْ  معاوية نئنه أمين        . "     م،موم     

                                                               نا  األ دك رحمه هللا عن هذا الدراوك: سدانا ملهدو  ال ي ك د  حديثده. وندا  

                                                                          الذهبي عن هذا الخبر ب،نده باطد  وأم محمدد بدن  هيدر لعلده ان دراه. وأ دار ابدن حلدر 

                                                                     إلددى أم االمهددام بالوهللادد  ألحددد الملهددولين نددي السددند دوم ييددره لدديا بليددد. ]لسددام 

                                           إ ارة إلى أم الواهللا  المك درك ندد يكدوم هدو أبدا            [. وني هذا    142  -   141   / 7         المي ام: 

      .                           يسكن بيت المقدس أو  يخه مثال               محمد الذك نام

 

                                        محمد بن عبد المليد ال ميمي المكلوج:  -

ْ    رول عن أصرم بن حو   عن أبي سنام عن الضحاا عن النّ ا  بدن س دْبرة           ّ                                                 

       سد ك به                                              أراد أم يسد ك   معاويدةف ناس شدار جبريد ف نقدا : ا           أم النبدي          عن علدي 

               نئنه أمين.

                                                                  نق  الذهبي أم محمدد بدن عبدد المليدد هللادعكه محمدد بدن يالد  مم دامف ثدم ندا : 

     [.   314  -     313   / 7                                             أصرم ليا بثقة. وأنره ابن حلر. ]لسام المي ام: 

 

                                                                   محمد بن عبد الواحد بن أبي ها م أبو عمر ال اهد يالم ثعل  الم ونى سدنة   -

345     :    
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                                  دي م درول ندي نضداا  معاويدة. وندانوا                                 نام له جد ء ندد جمد  نيده األحاديد  ال

                                       يوثقونه ني الحدي  وال يوثقونه ني اللغة.

                                                                   نا  ابن حلر: رأيت الل ء الذك جمعه ني نضداا  معاويدةف نيده أ دياء نثيدرة 

       [.   320  -     319   / 7                                           موهللاوعةف واآلنة نيها من ييره. ]لسام المي ام: 

 

                         محمد بن ي يد العابد:  -

                     ني نضداا  معاويدةف نمدا              خبرا موهللاوعا                           ل عن محمد بن عمرو بن علقمة   رو

     [.     592   / 7                                                         نا  الذهبيف ونا : هو آن ه. وأنره ابن حلر. ]لسام المي ام: 

 

      :                    مولى الخليكة الم ون                       مسرة بن عبد هللا الخادم  -

                                                              رول عن نردوس بن محمد القانالني عن ي يد بدن محمدد المدرو ك عدن أبيده 

               إك جداء معاويدةف              يددك رسدو  هللا                             أنه نا : بينا أنا جالا بدين                 عن  جده عن علي 

                                                           القلم من يدك ندنعه إلى معاويةف نما وجد  ني نكسي إك علمدت أم               ن،خذ رسو  هللا 

                 هللا أمره بذلت.

                                         نا  ابن حلر: هذا م ن باط  وإسناد مخ ل ف.

                                نددي مبغضددي أبددي بكددر وعمددر ونددا : هددذا                                ورول لدده الخطيدد  البغدددادك حددديثا

                                                                       الحدي  نذبف والرجا  المذنوروم ني إسدناده نلهدم ثقدا  سدول مسدرةف والحمد  نيده 

                                                                     عليددهف علددى أندده نددد كنددر أندده سددمعه مددن أبددي  رعددة بعددد مومدده بدد،رب  سددنين. ]لسددام 

                                                   وندا  عنده الخطيد  البغددادك ندي مرجم ده مدن مداريخ بغدداد:     [.  37  -    36   / 8   :       المي ام

                                   ونا  ني موهللا  آخر: كاه  الحدي .          ليا بثقة. 

 

                                                           موسى بن محمد بن عطاء الدمياطي البلقاوك المقدسي أبو طاهر:  -

                      دن  إلدى معاويدة سدكرجلة                                           رول عن مالت عن نان  عن ابن عمر أم النبي   

      . "                  القني بها ني اللنة "      ونا 

                                                                    نذبه أبو  رعة الدرا ك وأبدو حدامم الدرا كف وندا  النسدااي: لديا بثقدة. وندا  

                                                                      دارنطني وييره: م روا. ونا  ابن عدك: ندام يسدر  الحددي . وندا  ابدن حبدام: ال   ال

                                                                     مح  الرواية عنهف نام يض  الحدي . ونا  ابن يدونا: رول عدن مالدت موهللادوعا ف 

                                                                      وهددو م ددروا الحدددي . ونددا  الع قيلددي: يحدددث عددن الثقددا  بالبواطيدد  والموهللاددوعا . 

     [.   218  –     216  /  8               ]لسام المي ام: 

 

  :            يحيى بن يال   -

                                الحسددن نددي نضدداا  معاويددة نددذنر خبددرا                            نددا  الددذهبي: رول عددن أبيدده عددن 

     [.   470   / 8                                . وأنره ابن حلر. ]لسام المي ام:       موهللاوعا

                                  لغالدد  بددن عبيددد هللا الددذك مقدددمت مرجم دده                                 أنددو : ربمددا نددام هددذا الددراوك ابنددا

                     ني نضاا  معاوية.             خبرا موهللاوعا           والذك رول

 

                          يعي  بن هشام القرنساني:  -
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       ن، هددك                                                          رول عن مالت عن نان  عن ابن عمر أنه نا : ننا عندد رسدو  هللا 

           ملقاني بهدا  "                                                               له سكرج ف ن،عطى أصحابه واحدة واحدةف وأعطى إحداهن معاوية ونا :

      . "        ني اللنة

                                                                 نا  الحانا الذهبي رحمه هللا عن هذا الخبر إنه موهللاو ف ونا  عن يعي  بدن 

                     . وأنره ابن حلر. "          وهللا  الحدي                           والراوك عنه ملهو  ن،حدهما  "       هشام:

                                              و يعي  بن هشام هللاعكه الدارنطني وابن عسانر.

ر القرنسانيف وند نا : حددثنا يعدي  بدن هشدام  ْهو  ْ                                            والراوك عنه هو أحمد بن ج                           

     [.   543  -     542   / 8                                                          الخابورك وسمعت يحيى بن معين يقو : نام ثقة. ]لسام المي ام: 

ر هذا نا  عنه الذهبي ني  ْهو  ْ                           وأحمد بن ج                                 مرجم ده:  ديخ مد هم بالكدذب. وأندره            

                                                                         ابن حلر ونا : من أباطيله أنه  عم أنه سدم  يحيدى بدن معدين يقدو : يعدي  بدن هشدام 

                                       [. نانظر إلدى حدرن الكدذاب علدى االدعداء بد،م    421  -     420   / 1                    ثقة. ]لسام المي ام: 

                                      ج بالروايدة عنده األباطيد  المخ لقدةف ولكدن                                      ّ يحيى بن معين ند وثف الكذاب اآلخرف ليروّ 

                                                                          بى هللا إال أم يكضل الكذابين على ألسنة أامة اللدرح وال عددي ف الدذين يقكدوم ألولئدت   ي،

                              المك رين وأمثالهم بالمرصاد.

      :                                                  أحاديث في فضائل معاوية مما لم أجده في لسان الميزان

 

                                                            رول ابن عدك ني الكام  من طريف عثمام بن عبدد الدرحمن اللمحدي عدن     ـ 

                 اللهدم علدم معاويدة  "   :                                                 عطاء بن أبي ربداح عدن ابدن عبداس أنده ندا : ندا  رسدو  هللا 

    . "                          الك اب والحسابف ونه العذاب

                                                                     عثمام بن عبد الرحمن اللحمي نا  نيه أبو حدامم: لديا بدالقوكف ي ك د  حديثده 

              يده مندانير إمدا                                        دك ني الكام : منكدر الحددي ف وعامدة مدا يرو                       وال ي ح ه به. ونا  ابن ع

      .                إسنادا وإما م نا

 

د   ب                                                        رول ابن اللو ك ني الموهللاوعا  من طريف أحمد بن عبد هللا األ    -      ي عدن  ّأ لّأ

ميد الطوي  عن أنا بن مالت أنه نا : ندا  رسدو  هللا                     هدبا علدي جبريد  عليده  "   :                                                ح 

                                      العلي األعلى يقرات السالم ويقو : حبيبديف                                       السالم ومعه  نلم من كه  إبري  نقا : إم 

                                                                        ند أهدديت لدت هدذا القلدم مدن ندو  عر دي إلدى معاويدة بدن أبدي سدكيامف ن،وصدله إليدهف 

ْ                                                                         ومْره أم يك   آية الكرسي بخطه بهذا القلم ويشكله ويعلمه ويعرهللاه عليتف ندئني ندد    

      . "       القيامة                يك بها إلى يوم                                                      أ ن بت له من الثواب بعدد ن  من يقرأ آية الكرسي من ساعةأ 

                                                                   نا  ابن اللو ك: هذا حدي  موهللاو ف وما أبرد الذك وهللاعهف ولقد أبد  نيدهف 

                                                  وأنثر رجاله ملهولوم. ]الموهللاوعا  ال بن اللو ك[.

ميدد الطويد  ال ي عدر ف والخبدر                           ونا  الدذهبي: أحمدد بدن عبدد         ّ                                  هللا األ ب لّدي عدن ح 

     [.   506   / 1       مي ام:                          باط ف ن،نه عمله. ]لسام ال

 

                                               و ك ني الموهللاوعا  من طريف ابن عدكف وهدذا مدن طريدف            رول ابن الل  -

            ثدم نكدر ولحدف    ف                         أنه نا : ندام ابدن خطد  يك د                              أصرم بن حو  ف بسنده عن علي 

                              . نق  د  يدوم ند ل مكدة وهدو م علدف  "                        من ن   ابن خط  نلده اللندة "   :                 بمكةف نقا  النبي 
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        اسد ك به  "                      ناس شدار جبريد ف نقدا :               ك   معاويدةف     أم يسد                             ب،س ار الكعبةف ن،راد النبي 

      . "         نئنه أمين

                                                            نا  ابن اللو ك: الم هم به أصرم. ]الموهللاوعا  البن اللو ك[.

                                                                وأصرم بن حو   هذا نا  نيه يحيى بن معين: ندذاب خبيد . وندا  البخدارك 

                                                                       ومسددلم والنسددااي والكددالس: م ددروا. ونددا  الدددارنطني: منكددر الحدددي . ونددا  الحددانم 

     [.     212  -     210   / 2                      هللاوعا . ]لسام المي ام:                   والنقاش: يروك المو

 

                                                          رول ابددن اللددو ك نددي الموهللاددوعا  مددن طريددف الخطيدد  البغدددادكف وهددذا   -

                                                                         من طريف علي بن عبد هللا بن الكرج البردانيف بسنده عن أبي هريرة أنه ندا : سدمعت 

      . "                                     األمناء عند هللا ثالثة: أنا وجبري  ومعاوية "       يقو :        النبي 

                                           الخطيددد  البغددددادك أم الحمددد  نيددده علدددى البرداندددي.                   نقددد  ابدددن اللدددو ك عدددن 

                             ]الموهللاوعا  ال بن اللو ك[.

                                       ُّ                           وكنر الذهبي أم علي بن عبد هللا البرداني امُّهم بالوهللاد ف وجعد  هدذا الحددي  

     [.   554   / 5                              وأنره ابن حلر. ]لسام المي ام:    ف          من أباطيله

 

                                                          رول ابن اللو ك ني الموهللاوعا  من طريف ابن عدكف وهدذا مدن طريدف   -

       األمنداء  "      ندا :                                                       مد بن عيسى الخشابف بسنده عن واثلة بدن األسدق  أم رسدو  هللا   أح

      . "                              عند هللا ثالثة: جبري  وأنا ومعاوية

                                 أ حبدام أم هدذا حددي  موهللادو ف وعدن ابدنأ                                 أ نق  ابن اللو ك عن النسااي وابنأ 

                                                    عدك أنه باط  من ن  وجه. ]الموهللاوعا  البن اللو ك[.

                                                            وأحمددد بددن عيسددى الخشدداب نددا  نيدده ابددن حبددام: نددام يددروك المنددانير عددن 

                                                                            المشاهير والمقلوبا  عن الثقا . ونا  الدارنطني: ليا بدالقوك. وندا  مسدلمة: ندذاب 

   / 1                                                                   حدث ب،حادي  موهللاوعة. ونا  ابن طاهر: نذاب يضد  الحددي . ]لسدام الميد ام: 

                    ي  مددن روايددة الخشددابف                                          [. ويبدددو أم الدددارنطني لددم يقددف علددى هددذا الحددد   569  -     568

                                    وإال أليلا نيه القو  نساار األامة.

 

                                                           رول ابن اللو ك ندي الموهللادوعا  عدن ابدن عبداس أنده ندا : جداء جبريد    -

      . "                         يا محمد إم نامبت هذا ألمين "                         وعنده معاوية يك   نقا :             إلى رسو  هللا 

                                                        نا  ابن اللو ك: نيه ملاهي . ]الموهللاوعا  البن اللو ك[.

 

                                                  لو ك ني الموهللاوعا  من طريف محمد بن معاوية بسدنده عدن           رول ابن ال  -

                     : اسد ك   معاويدة نئنده                                                  عبادة بن الصامت أنده ندا : أوحدى هللا عد  وجد  إلدى النبدي 

                أمين م،موم.

                                                               ورول نذلت ني الموهللاوعا  من طريف محمد بن معاوية ال يادك بسنده عن 

                 ي اسد ك اب معاويدة             اس شدر  ربدي ند "   :                                  جابر بدن عبدد هللا أنده ندا : ندا  رسدو  هللا 

      . "                       نقا : اس ك به نئنه أمين
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                                                                  ونق  ابن اللو ك عن اإلمام أحمد ويحيى بن معين والدارنطني أم محمدد بدن 

          الدرواي ين      ت   أ نأد ْ يْ                                                               معاوية هذا نذاب. ]الموهللاوعا  البن اللو ك[. ويبدو أم الحم  ني م  

             اللدو ك أم ندي                             ن ني السدندف وإال نقدد كندر ابدن             ألنه أهللاعف م     ف                  على محمد بن معاوية

                ن هو ملهو .                             ه من ليا بمؤممن على دينه وم                الطريقين يير  

   ره                                                                  ومحمد بن معاوية هذا هو ابن أعدين النيسدابورك البغددادك المكديف وندد كند

                    ه سئ  عنه نقا : ندام                             ف ونق  عن أبي  رعة الرا ك أن                            الم ك ني مهذي  الكما  مميي ا

                                     ما ني  إم هدذا مدن حدديثت حددث بدهف يليئده         ّ     ّ      ُّ ما ل قّن ملقّنف ون ُّ            ُّ إال أنه ن ُّ              يخا صالحا

                                  أنت معه نيحدث بها على ال وهم.                             ّ               الرج  نيقو  هذا من حدي  معلّى الرا ك وننت  

                                                                    ومن األنوا  ني هذا الراوك أم يحيى بن معدين ندا  لمدا بلغده مومده: الحمدد هلل 

                                  . وندا  أحمدد: رأيدت أحاديثده أحاديد                                      الذك أمامهف نئنه ندام يكدذب علدى رسدو  هللا 

                                                                          موهللاوعة. وندا  البخدارك والبد ار وأبدو أحمدد الحدانم: رول أحاديد  ال ي  داب  عليهدا. 

                                                                             ونا  مسلم: م روا الحدي . ونا  النسااي: م روا الحدي  ليا بثقة. وندا  البرنداني: 

                  [. وليددت بعددب الندداس    482  –     478   /  26                                   يضدد  الحدددي . ]مهددذي  الكمددا  وحا ددي ه: 

              رول أحاديد  لدم  "                        ا معنى نولهم ندي الدراوك                                    يدرنوم من النظر ني أنوا  األامة هنا م

    .   "            ي  اب  عليها

 

                                                       رول ابددن اللددو ك نددي الموهللاددوعا  مددن طريددف ابددن عدددك عددن محمددد بددن   -

  ى            ااد من  هللا علد "   :                                                       أحمد بن ي يدف بسنده عن ثابت عن أنا أنه ندا : ندا  رسدو  هللا 

    .   "                            ني األرض ومعاوية بن أبي سكيام                               وحيه: جبري  ني السماءف ومحمدا

                                                                 وكنر مضعيف ابن عدك للراوك والرواية. ]الموهللاوعا  ال بن اللو ك[.

   ف     بدمشددف     عندده      ن بددت                                             محمددد بددن أحمددد بددن ي يددد البلخددي نددا  نيدده ابددن عدددك: 

        وكندر لده    .      الحددي      أهد     مدن     يكدن     ولدم   ف      الحددي        ويسر    ف     منكرة        ب، ياء       حدثنا   ف    هللاعيف

   / 6          الميدد ام:     لسددام                                        الكامدد  نددي هللاددعكاء الرجددا  البددن عدددك. وانظددر:               هددذه الروايددة. ]

493   .]     

 

                                                           رول ابن اللو ك ندي الموهللادوعا  مدن طريدف ابدن بطدة ندا : حددثني أبدو   -

                                                                          صالل نا : حدثنا أبو األحون نا : حدثنا نعيم بن حماد ندا : حددثنا محمدد بدن  دعي  

                                                                  بن  ابور عن مروام بن جناح عن يونا بدن ميسدرة بدن حلدبا عدن عبددهللا بدن بسدر 

   أم النبي           بكدر وعمدر نقداال: هللا ورسدوله أعلدم. نقدا  رسدو  هللا             اس شار أبا                                          :   

ّ                        حّملوه أمرنم نئنه نوك أمين "                          . نلما ونف بين يديه نا : "               ادعوا لي معاوية "  " .      

                                                                    علف ابن اللو ك على سند الرواية نقا : نيده مدروام بدن جنداحف ندا  نيده أبدو 

                                                     حامم الرا ك: ال ي ح ه به. ]الموهللاوعا  البن اللو ك[.

                                                     ني أم هذه الروايدة موهللادوعةف ولكدن ال ينبغدي أم يكدوم الحمد              أنو : ال  ت

                                                                            نيها على مروام بن جناحف نهذا ند وثقه د حديم وأبدو داود وأبدو علدي الحسدين بدن علدي 

                                                                             النيسابوركف وكنره ابن حبام ني الثقا ف ونا  نيده الددارنطني: ال بد،س بده. وندا  نيده 

       [. نمدن    387  -     386   /  27     :     الكمدا                                              أبو حامم:  يخ ي ك د  حديثده وال ي حد ه بده. ]مهدذي  

                                                             أم يكوم هذا الراوك ندد رول مثد  هدذه الروايدة المنكدرة عدن يدونا بدن               المس بعد جدا
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د   ن                                                                           ميسرة بن حلبا ال ابعي الثقة عن الصحابيف ولذا ندال بدد مدن أم يكدوم ندي السدند م 

       خلدف بدن                   ديخ ابدن بطدةف وهدو                                                يحم  مبع ها ييرهف ولع  الحم  نيها علدى أبدي صدالل 

                                     ف وهدذا ندد هللادعكه أبدو سدعد اإلدريسديف وندا     361                           الخيام البخارك الم ونى سنة      محمد 

                     ال م عدر . وندا  الحدانم                  ّ                          على الخليلي: خلّداف وهدو هللادعيف جدداف رول م وندا         عنه أبو ي

                                                                               وابن أبي  رعة: ن بنا عنه الكثير ونبرأ من عهدمهف وإنما ن بندا عنده لالع بدار. ]لسدام 

                  ّ       ّ               د مدن مثد  هدذا المخلّدا المكنّدى بد،بي صدالل أم             [. ندال ي سد بع   373  -     372   / 3         المي ام: 

                            ا                                                ي وهللا  له مث  هذا الم ن وي رنا   له كلت اإلسناد مد  دعدول السدما  مدن الدراوك الثقدة 

      .         نيحدث  به     279              ا الم ونى سنة    ر     ب   ْ كْ                                  أبي األحون محمد بن الهيثم ناهللاي ع  

   :                                                               ـدد ي بددين ممددا مقدددم أم الباحدد  نددد جاندد  الصددواب عندددما نددا  عددن المحدددثين

       معاويددة                   "الددراوك نددي نضدداا    :                   ونددذا عندددما نددا  عددنهم   . "                    يوثقددوم النواصدد  يالبددا "

                           وأم نالمه هذا نام من مخيالمده    . "                                              المحكوم عليها بالكذب ال ي لرح وال م سقا له عدالة

                  المخالكة للوان . 

 

ُ    بعض ما ُروي                                     في فضل عثمان وعمر رضي هللا عنهما:            من المناكير        

  ف                          ويددا نددي نضدد  عثمددام بددن عكددام    ر                                ممددا ي صدد  بهددذا الموهللاددو  حددديثام   •

                                                                     رواهما أحد الرواة من نسلهف وهو عثمام بن خالد بن عمر األموك العثماني: 

    ندا                                                           هذا الدراوك رول حدديثين ندي نضداا  عثمدامف أحددهما أم رسدو  هللا 

                                                                      يا عثمامف هذا جبري  يقو  عن هللا معالى: إني ند  وج دت أم نلثدوم علدى مثد  مدا  "     له:

ْب ها            وج ت رنية  دحأ ْ    وعلدى مثد  مدا ص             إم لكد  نبدي  "      ندا :                      . والثداني أم رسدو  هللا  "               أ

      . "                                      ني اللنةف وإم رنيقي نيها عثمام بن عكام       رنيقا

   :  ؟                                       نما حا هذا الراوك من أنوا  األامة النقاد

                                                               ي دددراءل للدددذين ال يددددرنوم مدددنهه األامدددة النقددداد ونددد اه هم ندددي نقدددد الدددرواة 

                                          ثقدةف ولكدن الواند  ييدر كلدت!ف نقدد ندالوا نيده:                                    والمرويا  أم يكوم هذا الراوك عندهم 

                                                                          عنده منانير. عنده علاا . منكر الحدي . ليا بثقة. ندام ممدن يدروك المقلوبدا  عدن 

   /  19                                                                الثقددا . حدددث عددن مالددت وييددره أحاديدد  موهللاددوعة. ]مهددذي  الكمددا  وحا ددي ه: 

     [.   114   / 7                 . مهذي  ال هذي :    365  –     363

                         ولددو أدل إلددى مضددعيف روايددا        أحدددا                        ااه المددنهه الددذك ال يحددابي          هددذا مددن ن دد

                                    رويت ني نضاا  أحد الخلكاء الرا دين.

 

                لدو ندام بعددك نبدي  "                                               ـ  سئ  اإلمام أحمد رحمه هللا عن حدي  عقبدة بدن عدامر

                            نما ني المن خد  مدن علد  الخدال   ]                                 نقا : اهللارب عليهف نئنه عندك منكر.    "        لكام عمر

    . [   106     برنم 

 

ُ                          الحكم بالوضع على أحاديث ت                             فضائل الخلفاء الراشدين:       روى في  ُـ 

                                                           ـدد  كنددر ابددن اللددو ك رحمدده هللا نددي ن ابدده الموهللاددوعا  الكبددرل سدد ة عشددر 

                   [ف وثالثددة أحاديدد  نددي   64  ـ ــ    2 /   40 ]                                       حددديثا  مرويددة باألسددانيد نددي نضدد  أبددي بكددر 
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        [ف وسدد ة   78  -    67   / 2                           [ف ومسددعة أحاديدد  نددي نضددلهما ]  2 /   64    -  67 ]          نضدد  عمددر 

   / 2        الثالثدة ]                           [ف وحدديثين ندي نضد  الخلكداء  2 /   78    -  88 ]                      أحادي  ني نض  عثمام 

                    [ف وأربعدة أحاديد  ندي    2 /   92    -  196 ]             ندي نضد  علدي                 [ف وس ين حدديثا  91  -    90

     249   / 2                              [ف وس ة أحادي  ندي نضد  معاويدة ]   200  -     196   / 2                    نض  الخلكاء األربعة ]

  ف                   عدن سدبعة مدن الصدحابة     مروك                                     وواحد من ملت األحادي  ني نض  معاوية   [ف    263  -

         عدن اإلمدام            ابدن اللدو ك        ثم رول                                 له ليخرجه من األحادي  الموهللاوعةف             وهذا لم يشك  

              ندي نضد  معاويدة                                                         المحدث الناند إسدحا  بدن راهويده أنده ندا : ال يصدل عدن النبدي 

          يء.

وكنر ابن اللو ك نذلت ني ن ابه العل  الم ناهية ني األحادي  الواهية 

كاء الرا دين األربعة على االنكراد أحادي  باألسانيد الواهية ني نضاا  الخل

  [.254 - 183 /1واالج ما  وني نض  معاوية ]

 

عن المحدثين صحيحة لما نام ينبغي أم الباح  لو نانت مصورا  ـ  هذا و

نلد ني األحادي  الموهللاوعة والواهية هذه األحادي  الكثيرة ني نض  أبي بكر 

  وعمر وعثمام ومعاوية.

نا  اإلمام ابن عدك رحمه هللا ني ن اب الكام  ني هللاعكاء الرجا : حدثنا  -

الحسن بن علي النيسابورك بمصر ومحمد بن حمدوم بن خالد بنيسابور ناال: حدثنا 

عبد هللا ]بن محمد[ بن سعيد بن أبي مريم نا : حدثنا جدك نا : حدثنا سكيام بن 

أنه  {و اورهم ني األمر}معالى  عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ني نوله

هذا الحدي  ليا بمحكوة عن ابن ": نقا  ابن عدك وعلف. "أبو بكر وعمر" نا 

أبي مريم هذا إما أم يكوم مغكال ال يدرك ما    أ بن       أ سعيد     أ بن       أ محمد         هللا بن                عيينةف وعبد  

                             حدي  مما لم أكنره ههنا يير                                            يخرج من رأسه أو ي عمدف نئني رأيت له يير  

  ."محكوة

ه  يس طي  أحد من أه  األهواء أم يكسر لنا لم نا  ابن عدك عن هذا 

أليا من الواهللال  !.؟!"يير محكوة" الحدي  المونو  المروك عن ابن عباس ب،نه

ا أم يصل عن ابن عباس مكسير نوله معالى                                                                         وهللاوح الشما أم ابن عدك يس بعد ممام 

ْ      ب،م المراد  اور  أبا { و اورهم ني األمر} أليا ني هذا دلي  ساط   ف!!؟بكر وعمر              

  !!.؟على دنة نظر المحدثين النقاد وعلو مقامهم ني الن اهة

 

  :؟في السنة كل راو سني وخاصة إذا كان متشدداهل يوثق األئمة 

   ّأ            ورد   االب دا  من          أ ني السنة   ا م شددا ّ   ن ي            الراوك س                  كن يمنعهم نوم  ي لمم والمحدث

بسببهف بخال  ما ند يظنه بعب يس حف ال لريل وجدوا ني مرويامه ما ملريحه إكا 

  كلت:هذه بعب األمثلة مد  على الباحثين اليومف و

 

  ـ حماد بن سلمة:

ني نكوس العلماء وخاصة أه  الحدي ف لما  لحماد بن سلمة مقام نبير جدا

ا  هر عنه من ال مست الشديد بالسنة ومقاومة االب دا ف ح ى نا  ابن المديني: من 
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مكلم ني حماد بن سلمة نامهموه ني الدين. ونا  ابن حبام ني الثقا : لم يكن من أنرام 

 ْ             واللم                                                                حماد بن سلمة بالبصرة مثله ني الكض  والدين والنست والعلم والك  

  والصالبة ني السنة والقم  أله  البد .

                                                     وأثنى عليه األامةف ووثقه العللي والساجي والنسااي.

                                                                      وهذا لم يمن  جماعدة مدن النقداد أم يبيندوا مدا ةهدر لهدم ندي مرويامدهف نقدد ندا  

    ْ إمْ  "         . وندا : "                                       حماد عن  ياد األعلم ونيا بن سعد ليا بدذاا "                     يحيى بن سعيد القطام: 

                                ندذا. نسد،  عبدد هللا بدن أحمدد أبداه ألك   .  "                        ك حمداد عدن نديا بدن سدعد نهدو          نام مدا يدرو

                       أك: والمعدرو  نيهدا أنهدا                                       نقا  أحمد: ألنه رول عنه أحاديد  رنعهدا.   ف ؟            يء نا  هذا

            مونونة.

                                                                   ووثقه اإلمام أحمدف ونا  مرة عنه: أسدند عدن أيدوب أحاديد  ال يسدندها النداس 

                نكيهدا اخد ال  ومدن                 منده األصدنا                                    ووثقه ابن معدينف وندا  مدرة عنده: مدن سدم      عنه.

                                                ابن معين بين النسخ ال ي سدمعها حمداد مدن  ديوخه              ا نهو صحيل. نكرا               سم  منه نسخا

                             ف نالنسددخ ال ددي ن بهددا عددن  دديوخه        نددي حكظدده                                   وبددين مصددنكامهف أك نك،ندده وندد  لدده مغيددر 

         وندا  ابدن                                                                 صحيحةف ولكنه عندما ن   مصنكامه ني آخر عمره ونعت لده نيهدا أخطداء.

                                                                    ثقة نثير الحدي  وربما حدث بالحدي  المنكر. ونا  البيهقدي: هدو أحدد أامدة           سعد: نام

    [.   16  ـ     11   / 3   :              ]مهذي  ال هذي                                     المسلمينف إال أنه لما نبر ساء حكظه.

 

                     بن هاروم البلخي:       ـ  عمر 

                                                         ّ  ّأ            نا  عنه الحانم ني ماريخ نيسابور: نام من أه  السنة والذّابّأين عن أهلها.

                                                بن سعيد يقو  للرير بن عبد الحميد الرا ك: إم عمدر                         وم  هذا نئنا نلد ن يبة

   إم  "     نقدا                                                                  بن هاروم حدثنا عن القاسم بن مبدرور أنده ندا  ند   جبريد  علدى النبدي 

                                                        . يعنددي معاويددة. نقددا  جريددر: اكهدد  إليدده نقدد  لدده نددذبت. ]مهددذي   "              نامبددت هددذا أمددين

                       عن الضعكاء للع قيلي[.                                 هذي  ني مرجمة عمر بن هاروم نقال   ال 

              وصددرام ه نددي رد        الددرا ك                                        نددانظر إلددى سددرعة جددواب جريددر بددن عبددد الحميددد 

      .                 والحكم على راويها                الرواية المنكرة 

                                                                  ّ  ّأ   وهذه أنوا  األامة النقاد ني عمر بن هاروم الذك نام من أه  السنة والدذّابّأين 

                                                                    عن أهلهدا: مقدارب الحددي . نيده هللادعف. هللادعيف. حددث بالمندانير. م دروا الحددي . 

                                           معضال . يكذب. نذاب خبي  ليا حديثه بشيء.                 يروك عن الثقا  ال

 

                                                           ـدد أحمددد بددن محمددد بددن عمددرو بددن مصددع  المصددعبي المددرو ك الم ددونى سددنة 

323   :      

                                               نام ممن يضد  الم دوم لاثدار ويقلد  األسدانيد ل،خبدارف  "                   نا  عنه ابن حبام:

       حريمهددا    عددن                                                        ّأ   علددى أندده نددام مددن أصددل  أهدد   ماندده نددي السددنة وأنصددرهم لهددا وأكبّأهددم 

                                                                ن خالكهدداف ونددام مدد  كلددت يضدد  الحدددي  ويقلبددهف نلددم يمنعنددا مددا علمنددا مددن           وأنمعهددم لمدد

      . "                                     صالب ه ني السنة ونصرمه لها أم نسكت عنه

                   ندي السدنة والدرد علدى                             نام حانظا عذب اللسام ملردا "                     ونا  عنه الدارنطني:

   [.    471   / 7   :                  مدداريخ اإلسددالم للددذهبي      انظددر:    . ] "                              المب دعددةف لكندده نددام يضدد  األحاديدد 
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     238   / 6   :                                                         الديولي بالكذب وأبو سعد اإلدريسي بوهللا  الحددي . ]مداريخ بغدداد       وامهمه 

    [.    643  ـ      642   / 1   :              . لسام المي ام 9  23  ـ 

                                                                     نه   ك  له أنه من أصل  أه   مانه ني السنة م  الرد على المب دعة ندي أم 

      . ! ؟                                        يسكت النقاد عن وصكه ب،نه نام يض  األحادي 

 

                       ـ مؤم  بن إسماعي :

                                                    ام البسوك:  يخ جلي  سني. ووصكه أبو حامم الرا ك ب،نه                 نا  يعقوب بن سكي

                  ديد ني السنة.

                  ابدن سدعد: ثقدة نثيدر     عنده         لكدن ندا     ف         بدن راهويده                         وثقه يحيى بن معين وإسحا  

                                                                          الغلا. ونا  أبو حامم: صدو   دديد ندي السدنة نثيدر الخطد،. وندا  يعقدوب بدن سدكيام: 

                            لثقا  ونا : ربما أخطد،. وندا                                                  يروك المنانير عن ثقا   يوخه. وكنره ابن حبام ني ا

                 نلدم يشدك  لده نونده     [.   381  ـ      380  :   10                                          الدارنطني: ثقة نثير الخطد،. ]مهدذي  ال هدذي  

                                               ديدا ني السنة من بيام حاله وأنه نثير الخط،. 

 

                                      ـ ن عيم بن حماد المرو ك ن ي  مصر:

                                    ألبي عصدمةف وهدو  دديد الدرد علدى اللهميدة                                 نا  اإلمام أحمد: نام نعيم نامبا

                                                                        وأه  األهواءف ومنه معلم نعيم بن حمداد. وندا  ابدن عددك: وندام أحدد مدن ي صدل  ندي 

                                         السنةف وما  ني محنة القرآم ني الحبا.

                                                                    وثقه اإلمام أحمد والعلليف ووثقه ابدن معدين ندي روايدةف وندا  ندي روايدة: إال 

                                   اية أخرل: لديا ندي الحددي  بشديء ولكنده                                      أنه نام ي وهم الشيء نيخطئ. ونا  ني رو

                                                                           صاح  سنة. ونا  صالل ج رة: عنده منانير نثيرة ال ي  اب  عليها. وندا  ابدن يدونا: 

                                                                            رول أحادي  منانير عن الثقا . وكنره ابن حبام ني الثقا  ونا : ربما أخط، ووهدم. 

                                             ونا  الدارنطني: إمام ني السنة نثير الوه م.

 

                                           المعتزلي أو الحنفي المذهب بسبب مذهبه؟:                        هل يضعف المحدثون الراوي 

                                                                  يظن بعب الناس أم المحدثين يضعكوم ن  مدن ال يدوانقهم نيمدا يدذهبوم إليده 

                                                                            ني العقيدة أو الكقهف نيضعكوم المع  لة بئطال ف ويضعكوم اإلمام أبا حنيكة رحمده هللا 

  ك                                                        مدن ندام علدى مذهبدهف وهدذا ييدر صدحيلف ألنهدم يضدعكوم الدراوك الدذ           ا معالى وند ا 

     رحمده                                                     ا                    وجدوا له روايا  أخط، نيها وأنها ال م ح م  مندهف نقدد هللادعاكوا اإلمدام أبدا حنيكدة 

                                                                        بسب  األخطداء ال دي وند  نيهدا ندي السدند أو المد نف ولدو ندام مضدعيكهم إيداه بددان    هللا 

               ا                                             ال عص  لضعاكوا ن  من نام على مذهبهف ولكن الوان  يير كلت.

د                                م عنده مدن أندوا  ال يرمضدونهاف وندد       ا بلغهد                               ند يروم مرا الروايدة عدن راو لم 

                                                  ينهوم مالميذهم عن الك ابة عنهف لكن ال يضعكونه بذلت.

                                         وهذه بعب األمثلة ال ي مبين صحة ما أنو :

           ف نددام يشددرب    384                                              ـدد محمددد بددن عمددرام بددن موسددى المر بدداني الم ددونى سددنة 

        علدى كلدت     علدف  و             ومدا ندام ثقدة.                                أبدو إسدحا  األ هدرك: ندام مع  ليدا    عنه     نا   و        النبيذف 

                                                                            الخطي  البغدادك نقا : ليا حاله عندنا الكذب. ونق  عن  يخه الثقدة أحمدد بدن محمدد 
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   / 8   :                        ثقدة. ]مداريخ اإلسدالم للدذهبي                                 لع يقي أنه نا  نيه: ندام مع  ليدا                 بن أحمد بن محمد ا

                                                            [. ندددانظر إلدددى موثيدددف الع يقدددي للمر بددداني وإندددرار الخطيددد  البغددددادك    564  ـ      563

                      والذهبي له على كلت.

 

                                                                     يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاهللاي ملميذ اإلمام أبي حنيكة رحمهما هللا:  ـ 

                                                                    لينه بعب المحدثينف لكن كنره ابن سعد ني الطبقا  الكبرل وندا : ندام عندد 

                                                                          أبي يوسف حدي  نثيرف ونام ي عر  بالحكا للحددي ف ثدم لد م أبدا حنيكدة ن كقده ويلد  

                           ضددعكاء ونددا : مرندده يحيددى وعبددد                                           عليدده الددرأك. وكنددره اإلمددام البخددارك نددي ن دداب ال

                         قطددام وعبددد الددرحمن بددن مهدددك                                           الددرحمن وونيدد  وييددرهم. أك إم يحيددى بددن سددعيد ال

                       مرنوا الرواية عنه.        وونيعا

                                                                 وم  كلت نقد نا  اإلمام أحمد عنه: صدو ف ولكن من أصحاب أبدي حنيكدةف ال 

                           نددام يميد  إلددى أصدحاب الحدددي                                            ينبغدي أم ي درول عندده  ديء. ونددا  يحيدى بددن معدين: 

                                                                          ف ون بنا عنهف ولم ي   الناس يك بوم عنه. وندا  أبدو حدامم الدرا ك: ي ك د  حديثده      نثيرا

                                                                           وهو أح  إلي من الحسن اللؤلؤك. ]هذه األنوا  الثالثة ني اللرح وال عدي  البدن أبدي 

           حامم[.

                  ف أدخلندا  ندر وأبددا               ندام  دديخا م قندا "                                     وأمدا ابدن حبدام ندذنره نددي الثقدا  وندا :

                                                          مبين عندنا من عدال هما ني األخبارف وأدخلنا من ال يشبههما ندي   ا                     يوسف بين الثقا  لم  

    . "       الضعكاء

                                  الكامد  وندا : إكا رول عنده ثقدة ورول       ن ابده    ندي          أبدا يوسدف              وكنر ابن عددك 

                                   هو عن ثقة نال ب،س به وبروايامه.

 

                                                    ـ  نر بن الهذي  ملميذ اإلمام أبي حنيكة رحمهما هللا:

            لكدن ندا  نيده                          يكن  ندر ندي الحددي  بشديء.                               نا  عنه ابن سعد ني الطبقا : لم 

                                                                            أبو نعيم الكض  بن دنين وابن معين: ثقدة مد،موم. ]نمدا ندي اللدرح وال عددي [. ووثقده 

                               حبدام ندي الثقدا  وندا : ندام م قندا                                               الدارنطني ]نما ني سؤاال  البرناني[. وكنره ابن

                نلي  الخط،.       حانظا

 

وخف أبدو عمدر  ـ                                  ـ حكن بن عبد الرحمن بن عمر بن ن                     البلخديف الم دونى سدنة    ُّ           رُّ

199   :      

صف ب،نه أنقده أصدحابه الخراسدانيينف                                                                       هو أحد الرواة عن اإلمام أبي حنيكة وو 

نددار والكقدده والددور . نددا  نيدده أبددو حددامم: صدددو       نمددا و                     مضددطرب الحدددي .                                                 صددف بالو 

         نكر. م     عر  و م              ونا  الخليلي: 

        و  آخدرف                                            من أامة اللرح وال عدي  اآلخرين أم يكوم لهم ند                   ولم يمن  هذا عددا

                                                                         نقد نا  نيه أبو داود: خراساني مرجئ ولكنه صدو . وندا  النسدااي: صددو . وكندره 

                    ف ووثقه الحانم.                               ن حبام ني الثقا  ونا  نام مرجئا  اب

                                                                        نقد اخ لكت نيه أنوا  أامة اللدرح وال عددي  وندا  ند  واحدد مدنهم مدا أداه إليده 

                        نلمامهم على مضعيكه.      المكقت                                  هف ولو نام ن  حنكي عندهم ملروحا              نظره ني مرويام
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                                         ـ  حماد بن د لي  أبو  يد ناهللاي المداان:

                                    رول عن أبي حنيكةف وأخذ عنه الكقه.

                                          أبو داود: ليا به ب،س. ووثقده ابدن معدين وابدن     عنه     نا      لكن              هللاعكه األ دكف و

                                            عمار وأبو حاممف وكنره ابن حبام ني الثقا .

 

   :    183                                                         ـ النضر بن محمد القر ي العامرك موالهم المرو ك الم ونى سنة 

                                                                 نام من أصحاب أبي حنيكةف وند هللاعكه األ دكف ونا  نيه البخارك والسداجي 

                                           نيه هللاعفف ونا  أبو أحمد الحانم ليا بالقوك. 

                                                                    ووثقه النسااي والدارنطنيف وكنره ابن حبام ني الثقا  ونا  نام مرجئا. 

 

     ندام   ف   بد،س    بده     يكدن    لدم   :      العللدي              يحيى بدن معدين و    نا      ي:     الكون                ـ رباح بن خالد

      .     بقوله      يقو                نام على مذهبه و    أك   .     حنيكة     أبي       أصحاب    من      ونام   ف     ي شي 

 

    :   211                                       ى بن منصور الرا ك البغدادك الم ونى سنة  اـ ا    معل  -

          المعلددى بددن   :    350                          الكقيدده الحنكددي الم ددونى سددنة                         نددا  أحمددد بددن نامدد  القاهللاددي 

      .                                           أبي يوسف ومحمد ومن ثقامهم ني النق  والرواية                    منصور من نبار أصحاب 

               وندام سديئ الدرأك    .                               ما ن بت عن معلى  يئا نا وال حرنا   :       بن حنب  ا         نا  أحمد 

   ف    يكدذب    أم    مدن          ْ يْخد    لدم    هدا     ن ب       ومدن        الشروط      يك       نام     وأنه          مرجئ اف              ف يرل أنه نام    نيه

      .    ثالثة   و أ        حديثين    ني      يخطئ     يوم    ن       ونام        الرأكف      وانف     بما      يحدث     نام  :     ونا 

                                                                ونددا  ابددن سددعد وأبددو حددامم وأبددو  رعددة الرا يددام: صدددو . ووثقدده ابددن معددين 

                           وكنره ابن حبام ني الثقا .    ف                                       والعللي ويعقوب بن  يبة والخطي  البغدادك

 

      :   280                                                          ـ ابن أبي عمرام أبو جعكر أحمد بن موسى بن عيسى الم ونى سنة 

                   ون دهف ندا  أبدو سدعيد                                                 هو أس اك أبي جعكر الطحاوكف و يخ الحنكية بمصر ني 

     [.   348   / 6   :                                                  ابن يونا: ثقة. وأنره الخطي  البغدادك. ]ماريخ بغداد

 

                                                              ـدد أبددو جعكددر السددمناني محمددد بددن أحمددد بددن محمددد بددن أحمدددف ناهللاددي الموصدد  

                  و يخ الحنكية:

               . ]مداريخ اإلسدالم      حنكيا                                        البغدادك: ن بت عنه ونام صدونا ناهللاال         نا  الخطي

       [.   663   / 9   :      للذهبي

 

                                    س راباكك الكقيه الحنكي: كنره الخطيد    اإل                    علي بن محمد بن موسى            ـ أحمد بن

     [.   520  ـ      519   / 5   :            ]ماريخ بغداد   .              البغدادك ووثقه
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                      سدد راباكك: نددا  حمدد ة بددن                                ا  بددن إبددراهيم بددن خالددد الطلقددي اإل             ـدد أبددو بكددر إسددح

                                                                   يوسددف السددهمي اللرجدداني: نددام مددن أهدد  الددرأك ثقددة نددي الحدددي . ]مدداريخ جرجددام 

     [.    1069            للسهمي برنم 

 

           ثقدة مدن أهد                                   كك: نا  حم ة بن يوسف: نام نقيهدا      س رابا                   ـ أحمد بن العباس اإل

     [.    1038                                الرأك. ]ماريخ جرجام للسهمي برنم 

 

   داد بن حكيم أبو عثمام البلخي: -

  من الرواة عن  نر بن الهذي .

نا  ابن حبام: أح  ملانبة حديثهف ل عصبه ني اإلرجاء وبغضه من ان ح  

  طلبهاف مس قيم الحدي  إكا رول عن الثقا .السنن أو 

ونا  الخليلي: رول عن الثورك وأبي جعكر الرا ك وأنرانهماف ورول نسخة 

  [.3773برنم  237 /4 :عن  نر بن الهذي ف وهو صدو . ]لسام المي ام

    بلغ

      : ؟                                                   هل يضعف المحدثون أقرباءهم إذا كانوا يستحقون التضعيف

             المديني:                        ـ عبد هللا بن جعكر بن نليل 

                                                     هللاعيف منكر الحدي ف وهو والد اإلمام علي بن المديني.

                                                                      نام علي بن المديني ال يحدث عن أبيهف نكام نوم ي همونه بالعقو ف نلمدا ندام 

                                                                       بآخره حدث عنه. وكنر أباه مرة نقا : صدو  وهو أح  إلي من الدراوردك. وحددث 

                      أبيده نقدا : سدلوا ييدرك.           . وسدئ  عدن  "                     وني حدي  الشيخ مدا نيده "                    عن أبيه مرة ثم نا 

                                                                       ن،عددادواف ندد،طر  ثددم رندد  رأسدده نقددا : هددو الدددين. أك إم مددن حددف األب أم أنددو  نيدده 

ّأ   ح دد                                    الخيددر وأم أكنددره بالثندداءف ولكددن دينددي ي                                   م علددي هنددا أم ال أنعدد ف ألم الحدددي  عددن  ّأـ 

                           ّ                           وهو ليا بقوك ني الحدي . وحدّث ن يبدة بدن سدعيد مدرة عدن عبدد       دينف         رسو  هللا 

دد ثم مدن المللدا نقدا : ابنده عليده سداخا          هللا بن جعكر           ح دى يرهللادى    ف                   م                               المدينيف نقدام ح 

     [.   176  ـ      174   / 5   :                    عليه. ]مهذي  ال هذي 

                                                              ـ عبدد هللا بدن سدليمام بدن األ دع  السلسد انيف ابدن اإلمدام أبدي داود صداح  

         السنن:

                                                                       وثقه الدارنطني وييرهف واع ر  له العلماء بالحكاف وم  كلت نقد ندا  والدده: 

                                                                 نذاب. ونذبده إبدراهيم األصدبهانيف وندا  ابدن صداعد: نكاندا مدا ندا  أبدوه           ابني عبد هللا

       [.   491  ـ      490   / 4   :                  نيه. ]لسام المي ام

                                                                        ـ الحسين بن الم ون  بن أبي السرك العسقالنيف وهو أخو محمد بن الم ون :

                                                                  نا  نيده أخدوه محمدد: ال مك بدوا عدن أخدي نئنده ندذاب. وندا  أبدو عروبدة عنده: 

       [.   366  ـ      365   / 2   :                                 أمي. وهللاعكه ييرهما. ]مهذي  ال هذي              نذابف هو خا  

                                                                 ـ أحمد بن محمد بن محمد بن سليمام البايندك: نا  عنه أبوه : يكذب. 

         وندد يكدوم         : يكدذب.    حمدد أ     ابنده                                            ـ محمد بن محمد بن سليمام البايندك: نا  عنه 

                                                                     ندي ندد  مددن األب وابندده  دديء مددن ال سداه  نددي الروايددة أو سددرنة الحدددي  ندد،طلف ندد  
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           القرابة مدن      صلة                                                     عن اآلخر لكظة الكذبف وهذا يعني أم أيا منهما لم ممنعه           واحد منهما 

                               أم يقو  رأيه بك  وهللاوح وصراحة. 

 

                                                                قرائن على نزاهة المحدثين وبعددهم الشدديد عدن األهدواء النفسدية سدوى مدا 

          تقدم:

                                                                 من المعلوم المقطو  به عناية المحدثين بك ابدة الحددي ف مد  الحدرن علدى    ـ  

                                                                           الرحلة وال طوا  ني سبي  ن اب ده ومدويندهف وندد جداء حددي  يؤيدد نكدرة هدذا ال وجدهف 

                                                 نانظر إلى هذا الحدي  وإلى مونف المحدثين منه:

                      أبدي صدالل السدمام ملميدذ                                              جاء هذا الحدي  من أربعة طدر  عدن ال دابعي الثقدة 

      اسد عن  "        ف نقدا                            أم رجال  كا حكظده إلدى رسدو  هللا                عن أبي هريرة            أبي هريرة

   [.  68  -    65                                              . يعني: ان  . ]مقييد العلم للخطي  البغدادك: ن  "               على حكظت بيمينت

دد                                  نددي الطريددف األو  مددن الطددر  األربعددة خ                             ي  بددن جحدددرف ونددد نذبدده  ددعبة  أ صأ

                                                                       ويحيى بن سعيد القطام ويحيى بن معين والبخارك و الساجي وابن اللارود.

                  نيدده ابددن معددين: لدديا                                                ونددي الطريددف الثدداني يحيددى بددن سددعيد العطددارف ونددد نددا  

ّكٍّ  دددأ ٍّ بشدديء. ونددا  اللو جدداني والع قيلددي: منكددر الحدددي . وهللاددعّكه ابددن خ يمددة وابددن ع   ّ                                                 ّ                     أ

                                                             ومسلمة بن ناسمف ونا  ابن حبام: يروك الموهللاوعا  عن األثبا .

                                                                   وني الطريدف الثالد  الخليد  بدن مدرةف وندد ندا  نيده البخدارك: منكدر الحددي . 

                                      يف وكندره السداجي والعقيلدي وابدن اللدارود                                      ونا  أبو حامم: ليا بقوك. وهللاعكه النسداا

                                                            والبرني وابن السكن ني الضعكاءف ووثقه أحمد بن صالل المصرك.

                                                                      وني الطريف الراب  مسعدة بن اليس ف وند نا  نيه اإلمدام أحمدد: خرنندا حديثده 

                             منذ دهر. ونذبه أبو داود.

        ؤيد عمد      نه ي       خاصة وأ       نكارةف             هذا الحدي     ني                    نثير من الناس اليوم    رل  ي  ال    ند 

                                                                           المحدثينف وربما يرل نثير من الناةرين نيه صح ه!ف ولكن للمحدثين نظر آخر.

                                                                  مرل: ه  ناندت وسداا  الك ابدة ندي العهدد النبدوك  دااعة وميسدورة لدرجدة أم 

               اسدد عن علددى حكظددت  "                               نيشددكو إليدده سددوء الحكددا نيقددو  لدده                       يدد،مي الرجدد  إلددى النبددي 

                                                                 وه  نام هذا الحدي  مما سمعه أبو صالل من أبي هريرة نينكدرد برواي ده    ف  ؟! "      بيمينت

      . ! ؟                           عنه الكذابوم ورواة المنانير

           وك مددن طريددف    ر                                               ـدد  جدداء حدددي  يريدد  نددي وصددف حددا  المحدددثينف وهددو مددا 

                                                                      محمد بن يوسف بن يعقوب الرني عن الطبراني عن إسحا  الدبرك عدن عبدد الدر ا  

            إكا نددام يددوم  "         ف ونصدده:             أنددا عددن النبددي                               الصددنعاني عددن معمددر عددن ال هددرك عددن 

                                                                        القيامددة جدداء أصددحاب الحدددي  ب،يددديهم المحددابرف نيدد،مر هللا معددالى جبريدد  أم يدد،ميهم 

                                     . نيقولدوم: نحدن أصدحاب الحددي . نيقدو  هللا  ؟       مدن أند م                              نيس،لهم وهو أعلم بهمف نيقو :

   ار                                                                      ع  وج : ادخلوا اللنة على مدا ندام مدنكمف طدا  مدا نند م مصدلوم علدى نبيدي ندي د

   / 1                                                            . ]الموهللاددوعا  البددن اللددو ك ب حقيددف الدددن ور نددور الدددين بويدداجيالر: ] "      الدددنيا

425   .]     

                                                                    لم يكرح المحدثوم بهدذا الحددي ف وال ندالوا إنده مدن المعلد ا  النبويدةف حيد  

                                                                   جدداء اإلخبددار عددنهم وعددن حملهددم المحددابرف ولكددن حكمددوا عليدده بالوهللادد ف ونددد نددا  
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ا مددن سدد ين نسددخة. ونددا  الخطيدد                                    الدددارنطني: وهللادد  محمددد بددن يوسددف الرنددي                                  نحددو 

                                                  البغدادك: هذا حدي  موهللاو ف والحم  نيه على الرني.

                                                          مدددن المعلدددوم أم المحددددثين يقولدددوم إم القدددرآم ندددالم هللا لددديا بمخلدددو ف    ـددد  

                                                                        وينكددروم أ ددد اإلنكددار علددى القدداالين بخلددف القددرآمف ويقولددوم إم اإليمددام نددو  وعمدد  

               روم مدن الروايدة                      ّ وساار أهد  البدد ف ويحدذّ                                       ي يد وينقنف ويكرهوم المرجئة والقدرية

               نددي هددذه المعدداني                       ويددت أحاديدد  عددن النبددي                                   عددن ييددر أهدد  الصددد  وال ثبددتف نددئكا ر  

                                                                                 نالمظنوم نيهم ـ عند نثيرين ـ أم يبادروا إلى نبولها وإ اع ها واالع ماد عليهاف ولكدن 

                                                                      الوان  هو يير هذاف نانظر إلى هذه األحادي  وإلى حكم المحدثين عليها:

                                                          روك من طريف محمدد بدن عبدد بدن عدامر السدمرنندك مدن روايدة جدابر    ـ  

                  . ]ندا  الددارنطني:  "                           مدن ندا  القدرآم مخلدو  نقدد نكدر "          أنه ندا :                    مرنوع ا إلى النبي 

           ٍّ                                                          محمد بن عبدٍّ يكذب ويض . ونا  الذهبي: ندام يضد  الحددي . وانظدر: الموهللادوعا  

       [.   151   / 1            البن اللو ك: 

                                 حيددى بددن ر يددن المصيصددي مددن روايددة أنددا                      روك مددن طريددف محمددد بددن ي   ـدد  

                                             ن  ما ني السماوا  ومدا بينهمدا نهدو مخلدو  ييدر هللا  "          أنه نا :                    مرنوع ا إلى النبي 

                                                                               والقرآمف وكلت أنه نالمهف منه بدأ وإليه يعودف وسيليء أنوام من أم ي يقولوم القدرآم 

         ر يددن نددام                                  . ]نددا  ابدن حبددام: محمددد بددن يحيدى بددن  "                            مخلدو ف نمددن نالدده مدنهم نقددد نكددر

                                                                      دجاال  يض  الحدي . وندا  الخطيد  البغددادك: كاهد  الحددي . وانظدر: الموهللادوعا  

       [.   152   / 1   :          البن اللو ك

            اإليمدام ي يدد  "                                               روك من طريدف عمدار بدن مطدر مدن روايدة معداك مرنوعدا:   ـ  

                                                                  . ]نا  أبو حامم الرا ك: عمار بن مطر نام يكذب. ونا  ابدن عددك: م دروا  "     وينقن

    [.    188   / 1                                    اطي . وانظر: الموهللاوعا  البن اللو ك:                  الحدي ف أحاديثه بو

                                                           روك من طريف أحمد بن محمد بن حر ب عن محمد بن حميدد الدرا ك مدن    ـ  

                                             اإليمام ندو  وعمد ف ي يدد ويدنقنف ومدن ندا  ييدر كلدت  "                         رواية أبي هريرة مرنوعا:

                                                               . ]نا  ابن عدك وابن حبام عن أحمد بن محمد بن حرب: نام نذابا يضد   "         نهو مب د 

                                                           ي . ومحمددددد بددددن حميددددد: نذبدددده أبددددو  رعددددة وابددددن وارة وييرهمددددا. وانظددددر:     الحددددد

     [.     189   / 1                      الموهللاوعا  البن اللو ك: 

                                        صدنكام مدن أم دي ال منالهمدا  دكاع ي: المرجئدة  "                     رو ك عدن أندا مرنوعدا:   ـ  

       [.   195   / 1                                . ]انظر: الموهللاوعا  البن اللو ك: "        والقدرية

     ا  مدن ونادر  "         مرنوعا:                                            روك عن عبد هللا بن بسر وعن عااشة وعن ابن عباس   ـ  

                              . ]انظددر: الموهللاددوعا  الكبددرل البددن  "                                صدداح  بدعددة نقددد أعددام علددى هدددم اإلسددالم

                                                         . ونددا  المؤلددف بعددد بيددام حددا  أسددانيده: إنمددا يددرول نحددو هددذا عددن    444   / 1         اللددو ك:

                                          الكضي  بن عياض ونظرااه من أه  الخير[.

                                                         روك من طريف هداروم بدن هداروم عدن عبدد هللا بدن  يداد بدن سدمعام عدن   ـ  

                                     هددالا أم ددي نددي ثددالث: نددي العصددبية والقدريددة  "                           ملاهددد عددن ابددن عبدداس مرنوعددا:

                                                         . ]هاروم بن هاروم نا  نيه البخارك وأبو حامم: ال ي  داب  ندي  "                   والرواية عن يير ثبت

                                                                      حديثه. وهللاعكه النسااي والدارنطنيف وندا  ابدن حبدام: ندام يدروك الموهللادوعا  عدن 

                                 الدت واللو جدانيف وندا  أحمدد: م دروا                          هللا بدن  يداد بدن سدمعام نذبده م              الثقا . وعبد
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                                                                        الحدي . ونا  ابن معين: ليا بثقة. ونا  أبدو  رعدة: ال  ديء. وانظدر: الموهللادوعا  

     [.   456   / 1                   الكبرل البن اللو ك: 

        أحمدد بدن                                                          نا  الحانا أبو الشيخ األصبهاني ني طبقا  المحددثين ب،صدبهام:    ـ  

    .            اب  عليه                     بحديثين منكرين لم ي    ا  حداث                 إبراهيم بن ي يد 

     ندا :     أنده                  عدن عمدر بدن الخطداب                                       ثم رول من طريقه هدذين الحدديثينف أحددهما 

           النا مدنهم       ثدم ي د   ف                       لمد  النداس يددا ندي الموندف   ي   "                             نا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم:

         ندا : ندا      أنده            عدن ابدن عمدر           . والثاني  "               حشروم إلى النار                      ة أصحابي ومبغضوهم ني     ن     ذ     ن  

                                       الندداس يرجددو النلدداة يددوم القيامددة إال مددن سدد     ندد   "                         رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم:

      . "                     نئم أه  المونف يلعنهم   ف      أصحابي

                                                 ونا  الذهبي ني المي ام عن هذا الراوك: له منانير.

          لوعيدد لمدن                                                             نما وجده النكدارة عندد المحددثين ندي هدذين الحدديثين اللدذين نيهمدا ا

      .                     يقذ  الصحابة ويسبهم؟!

    نظدددر                عليددده وسدددلم ندددي                                      مثددد  هدددذه النصدددون ال مشدددبه ندددالم النبدددي صدددلى هللا

                                                    يحكمددوم عليهددا بالنكددارة ح ددى وإم نانددت ممددا يؤيددد طددريق هم     هم          ف ولددذا نددئن        المحدددثين

             ومذهبهم.

                                                                ألديا ندي مدوهين هدذه األحاديد  ونحوهدا مد  الحكدم عليهدا بالوهللاد : الددلي      ـ  

ْ             على ن اهة المحدثين وبْعددهم عدن الهدول        الواهللال                           ألديا ندي كلدت أنبدر دليد  علدى    ف ! ؟                     

   لدم     ألنده                                                                   دنة نظر المحدثين إك يروم النكارة ني نسبة هذه األحادي  إلدى رسدو  هللا 

       !.                            الدنااف ال ي لم مق  ني  منه؟                            يكن يحدث أصحابه عن مث  هذه

 

                           يوجددد نددي علمدداء سدداار الطوااددف                               وأمسدداء  نددي آخددر هددذا المطددا : هدد      -

           مددن الن اهددة                  مددن علمدداء الحدددي                    مثدد  مددا لهددؤالء األامددة                      اإلسددالمية وييددر اإلسددالمية 

        ؟!.                            والور  والبعد عن أهواء النكا

 

                 أهم نتائج البحث:

              السدددنة النبويدددة            جمددد  روايدددا                                          ـددد  أامدددة المحددددثين النقددداد يبدددذلوم جهددددهم ندددي 

                                   بك  ن اهة وملرد وبعد عن الهول.         وممحيصها 

                 كة دوم محابداة وال                                                    ـ  أحكام المحدثين على الدرواة مخضد  لمعدايير نقديدة منصد

                     ملاملة وال محام .

                                                       قددوم مددن نددام  دديعي ا أو ناصددبي ا إكا نانددت مرويامدده مسدد قيمةف    ّ يوثّ          المحدددثوم    ـدد  

                                                          كوم من نام  ديد ا ني السنة إكا نام ني مرويامه منانير.   ّ يضعّ  و

               أو يحكمدوم عليده                                               كوم حديث ا مروي ا ني نض  أحد الخلكداء الرا ددين          ّ ـ  ند يضعّ 

                                       يؤيد أنوالهم ومذاهبهم الع ق دية بالوهللاد       الذك      حدي    ال           يحكموم على     نما             ب،نه موهللاو ف 

      .   عنه                                         وال ينسلم م  ما ع ر  من الروايا  الثاب ة                           إكا نام ال يشبه نالم النبي 

                                        ونددد مخ لددف اج هددادامهمف وحسددبهم أم يقددو  ندد            مل هدددومف              أامددة المحدددثين    ـدد  

             اج هاده.                                                  واحد منهم ني األحادي  أو الرواة بحس  ما يؤديه إليه 
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      القددو      كلددت                                                     ـدد  ال يلددو  لمددن ونددف علددى نددو  ألحددد أامددة المحدددثين أم ينسدد  

                                     نقد يكوم لغيره من األامة نو  آخر.        بئطال ف         للمحدثين 

  .                         وهللا ـ سبحانه ومعالى ـ أعلم

* * * * *          

 

                                               اللهم أرنا الحف حق ا وار ننا امباعه وحببنا نيه

هنا نيه                                   وأرنا الباط  باطال  وار ننا اج نابه  ّ        ونر     

 والحمد هلل ني البدء والخ ام

 

   /   3   /  17          يدوم األحدد                 سول بعب ال عدديال               ة هذا البح                    ونام الكراغ من ن اب

             بددن محمددد سددعيد                             بيددد نامبدده صددالح الدددين بددن أحمددد       2009   /   3   /    15         المواندف   ف    1430

              ع كي عنه.        اإلدلبي

 

 

                                                 
 


