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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

                     الحمد هلل رب العالمين 
                                          والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي األمين 

                                       وعلى آله وأصحابه وإخوانه الغر الميامين
                    النبدو  كدانوا مدن أ ددد                                                وبعدد  إد ن أةمدة ال درح واللعدديع مددن علمداء الحددي 

                                                            على هذا الدين  ومن أكثرهم غيرة على رسدولنا الكدريم عليده صدلوا              الناس حرصا
ْ                ْ وا األعمار إي كلابة األحادي  و ْمعها ونقدها  و مْ                      َ هللا وسالمه  ولذا إقد أإنَ       أسماء      ع                               

                                                                          الرواة مع النظر إي أحوالهم وأحواع مرويالهم  وذلك للمييد  مدا صدن مدن الروايدا  
                 ا للكدذب عدن رسدوله                     مرضداة هللا لعدالى  وذب د            َّ        َ عما لم يصنَّ  ابلغداءَ             عن رسوع هللا 

   ال يريدددون مددن أحددد مددن الندداس إددي مقابددع للددك ال هددود المضددنية   إددي ال ملددة                                                                       
   ا.                اء وال  كور  
                                       أنه ال يقع منهم الخطأ  إليسوا بمعصومين                 وللك ال هود               ذلك البذع          وال يعني 

                                                                     بهم أنهم بذلوا  هدهم  وأنهم كانوا على در دة عاليدة إدي الدودة والن اهدة ال   ْ حسْ       ْ ولكنْ 
                                 يدانيهم إيها أحد   إيما أعلم  . 

 
 

 االتهام الموجه من قبل بعض الباحثين لعلماء الحديث
                                                               يلددراءل لددبعب البدداحثين أن علمدداء الحدددي  لددم لكددن أحكددامهم علددى الددرواة 

                               هددا كاندد  لحددابي السددلطا  الحاكمددة                                         والمرويددا  لخضددع لمعددايير نقديددة منصدد ة  وأن
  ا                                                                  واألمددويين علددى و دده الخصددوي  وهددذا يعنددي م املددة النواصددب ولددوثيقهم غالب دد

                           ول رين المحبين آلع البي .
                                             ا على دراسة  ادة غير ملحي ة إ نه ي عد   الثقدة          ا ومبني                    إذا كان هذا صحيح  

   .  ؟ ؟                                      بأوواع أةمة الحدي   إهع هذا صحين إعال  
                                          ما يك ف عن و ه الحق إي هدذه المسدألة الهامدة      َ بعبَ                    لعع إي هذه الدراسة 

سددعي     بدد ذن        َّ       أن يمددنَّ علينددا         ددع وعددال               المددولى الكددريم       سدداةال                          هللا  وحسددبي أن أبددذع و 
                           باإلخالي واللسديد والقبوع.        ميعا

       
    :                           مقتطفات من كالم أحد الباحثين

                     لددم يلركددوا الروايددة عددن     ثين                      علددى الددرغم مددن أن المحددد "                   ودداع أحددد البدداحثين:
                          هم  وم املة النواصب ظداهرة                                            غير أن اللحامع عليهم ديدن المحدثين أو بعض          ال يعة

    . "                                                                     إي عبارالهم  نلي ة لأثرهم بالوضع السياسي إي الدولة األموية ثم العباسية
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                                                أبدو عبدد هللا  ع در الصداد  بدن محمدد البداور بدن علدي  يدن  "   :      الباح         ثم واع
           وداع علدي بدن                                طمدة ال هدراء وعلدي بدن أبدي طالدب             السبط ابن إا                   العابدين بن الحسين 

                                                                       المديني: سةع يحيى بن سعيد القطان عنده إقداع: إدي ن سدي منده  ديء  وم الدد أحدب 
   .  "   منه   ي  إل

      كددع مددن                                            كلدب ال ددرح واللعددديع ل خددر بدالل رين والل ددنيع ل "   :      الباحدد         ثدم ودداع
                      أصحابه أو سدكن الكوإدة            أو كان من         إي إضله                                   يحب عليا  والويع له إن رول حديثا

                                            ويرو  أحادي  كاذبة إي انلقاصده  كمدا إدي لر مدة       ّ                        ويعّدلون ويوثقون من يلعن عليا
   ي                                                              ريدد  بددن عثمددان وأضددرابه  ويم وددون حدددي  مددن يددرو  مثالددب معاويددة  كمددا إدد َ حَ 

    . "                             لر مة إبراهيم بن ظ هير الكوإي
    اصدب                 ويوثقدون النو                               إن المحددثين ي رحدون ال ديعة مطلقدا "   :      الباحد         ثدم وداع

                       ول نبددوا الروايددة عددن      رحددا   ي                                        ويعلبددرون محبددة أبددي بكددر لعددديال ومحبددة علدد     غالبددا
    . "                                                             ال يعة بح ة أنهم يقولون باللقية  كما ل نب البخار  علي بن ها م

                                                    لو سلمنا أن ال يعة م روحدون إد ن المحددثين لدم يسدلطيعوا  "   :      الباح         ثم واع
                             ديوخه  ديعة  ومدن م دايخه عبيدد                                            لركهم  ولن يسلطيعوا  إهذا اإلمام البخدار   دع 

                         مدة صدارم الددين الدو ير مةدة                    ونحو ذلك  وذكر العال                            هللا بن موسى  ويع إيه محلر 
                                                               وسلين من ح داظ أهدع البيد  و ديعلهم ممدن   دحن  كلدب الحددي  بروايدالهم         وواحدا

    . "                                                   و واهر أخبارهم  واعلمده أهع الصحاح إي الحالع والحرام
       مدوو هم  "                             عن مووف المحدثين من الدراو :         ب الكالم   ر       إي مع       الباح        ويقوع 

                              عداللده  بعكدس الدراو  إدي إضداةله                                           ال رح بأ  رواية إي مثالب معاوية وإسقاط     هو 
    . "                                                   المحكوم عليها بالكذب إ نه ال ي  رح وال ل سقط له عدالة

 
                                              أقول وهللا المستعان ومنه أستمد الهداية والتوفيق:

   ؟      الن يده        المنصدف                             هع هدذا الكدالم هدو نلي دة البحد                          ال بد من اللساؤع أوال: 
     !. ؟                                  أليس  المسألة  ديرة بالبح  واللقصي    !  ؟                         أو هو نلي ة اللأثر بالهول

   ّ               يعددّدلون ويوثقددون مددن  "      بددأنهم                                          دد مددن الغريددب أن يقددوع الباحدد  عددن المحدددثين
             ريدد  بددن عثمددان  َ حَ                                             ويددرو  أحاديدد  كاذبددة إددي انلقاصدده  كمددا إددي لر مددة            يلعددن عليددا
                                                                 إهع عند الباح  بعب األمثلة على لوثيق المحدثين لمن يرو  أحاديد   ! "       وأضرابه

ْ        ليلده ي عندى ب مدع بعدب األمثلدة ولبيدين أن الحْمدع إيهدا      ! ؟                    كاذبة إي انلقاي علي                                          
                            على الراو  الذ  يوثقونه!.

َ                     هنددا َحريدد  بددن عثمددان الناصددبي          الباحدد       ذكددر                        المحلددر   إهددع رول حريدد        
                            والمطلدوب هدو ذكدر روايدة واحددة     !. ؟           ع إيهدا عليده     ْ والحْمد                      رواية إي انلقاي علي 

      ؟!. {                              وع هع عندكم من علم إلخر وه لنا }                              على األوع  أليس يقوع هللا ع  و ع
             ه وودد رول لده                                                   ود يقاع إن حري  بدن عثمدان كدان يسدب عليدا رضدي هللا عند

    .                 البخار  إي صحيحه!
    :                                           إأووع: رول له البخار  إي صحيحه حديثين اثنين
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                                                                أما أحدهما إهو حدي  واثلة بدن األسدقع عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده 
    أو   َ رَ  َ لَد    لدم    مدا      عينده   َ  َ    ر     ي د    أو      أبيده     غيدر     إلى       الر ع      يدعي    أن   ل َ رَ      ال         أعظم    من    إن "      واع:
    . "   يقع    لم    ما   هللا      رسوع     على      يقوع

      عليه   هللا     صلى       النبي      َ صاحبَ    ر ْ سْ    ب      َ بنَ    هللا     َ عبدَ      سأعَ      َحري ا     أن                 وأما الثاني إهو
        عن قلدده    إددي     كددان   :   ودداع  .  ؟     دديخا     كددان      وسددلم      عليدده   هللا     صددلى       النبددي       أرأيدد   :    ودداع و      وسددلم
   .    بيب     را  َ عَ  َ  َ 

                            إددي صددحين البخددار   ولدديس لدده إددي               ريدد  بددن عثمددان َ حَ               هددذه هددي مرويددا  
   ّ                    يعدّدلون ويوثقدون مدن يلعدن                                    ووارن بدعول الباح  الدذ  يقدوع: "             صحين مسلم  يء

    . ! "            ري  بن عثمان                                             َ ويرو  أحادي  كاذبة إي انلقاصه  كما إي لر مة حَ       عليا
                     م املدة النواصدب نلي دة                                                وهالان الروايلان لعلهما إي نظر الباح  مدن آثدار "

    . ! "                                                  لأثرهم بالوضع السياسي إي الدولة األموية ثم العباسية
 

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

      ر  أو                                                      َ يددذكر المحدددثون إددي لر مددة الددراو  أندده  دديعي أو ناصددبي أو ودددَ      •

                                                                      مر ئ أو خار ي لإل ارة إلى بدعله  ولكن هذا ال يعني أنه ضدعيف الروايدة بسدبب 
ّ                                                            البدعة  بع إنهم ينّصون على لوثيقه إذا لم ي دوا إدي مرويالده مدا ي نكدر عليده  وربمدا                    
                                                                           رأل بعضهم أن ي ه ر المبلد  ول لدرك الروايدة عنده  لكدن ال يقولدون بلضدعي ه إال إذا 

                                                    اةب والمناكير ما يسلحق أن ي حكم عليه أل لها بالضعف.                       كان إي مروياله من الغر

                    ع ل خدر بدالل رين لكدع                                          من الغريدب ودوع الباحد  إن كلدب ال درح واللعددي     •

                       ويل نبدون الروايدة عدنهم                                   أن المحدثين ي رحون ال ديعة مطلقدا       وووله ب             من يحب عليا
   اظ                                                                  وود ذكر هدو ن سده أن كلدب الحددي    دحن  بروايدا  مةدة وواحدد وسدلين مدن ح د

     !.                             للك المرويا  إي الحالع والحرام                                          أهع البي  و يعلهم وأن أهع الصحاح اعلمدوا
                   بددالعقوع أ ددد مددن هددذا              وأ  اسددلخ اف                                  إددأ  لندداوب أكبددر مددن هددذا اللندداوب!

نان للقلم ليخط ما يمليه الهول.        االسلخ اف                                                              !. وكأن األخ الباح  يرخي الع 
ثيم الكوإي  إقد نقد نيدد عدن يحيدى بدن                                                انظر إلى لر مة سعيد بن خ                           ع ابدن ال  

                  . إقداع: و ديعي ثقدة  ؟                                                     معين أنده وداع عنده: كدوإي ال بدأس بده ثقدة. إقيدع ليحيدى:  ديعي
     [.  22        22   / 4                           وودر  ثقة. ]لهذيب اللهذيب: 

                                                             هددذا مددنهه  مهددور أةمددة ال ددرح واللعددديع  وابددن معددين عليدده رحمددة هللا مددن 
ّ   كبارهم  ي ّر                                   إيوثقدون الدراو  وهدو  ديعي أو وددر                                وون بين اللوثيدق وبدين االبلددا             

                                                                      إذا كانددد  روايالددده مسدددلقيمة  ويضدددع ونه وهدددو  دددديد إدددي السدددنة إذا كانددد  روايالددده 
                                مسلنكرة  دون م املة وال لحامع.

ْ    بَددْدء                             ثددم انظددر إلددى كلددب الحدددي     دد                                 مددن الصددحيحين ثددم السددنن والمسددانيد    ا َ
            إيهددا أحاديدد           إسددل د أن            وغيرهددا                  َ     وكلدداب الخصدداةي للنَسدداةي                 وإضدداةع الصددحابة

     أكثير                          وأن األحاديث في فضل عليي                           إي إضاةع الخل اء األربعة         األسانيد       صحيحة 
           َّ                  وأنه لم يصنَّ حدي  واحد إي إضدع                                          من مجموع ما صح في فضائل الخلفاء الثالثة،

        إلأمع.          معاوية.
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                                          عن المحدثين صحيحة لما كان ينبغي أن ن دد إدي        الباح                 لو كان  لصورا  
   مددا       م مددو                                                ذلددك العدددد الكبيددر مددن األحاديدد  الصددحيحة اللددي ل ددو              إضدداةع علددي 

                                 ولكددان ينبغددي أن ن ددد م موعددة مددن                                 صددن إددي إضدداةع أبددي بكددر وعمددر وعثمددان 
      َّ    لدم يصدنَّ إددي         ذلدك  إذ       بخدالف       الواودع                                     األحاديد  الصدحيحة إدي إضدع معاويدة  ولكددن 

   بدن  ا                   اإلمدام الكبيدر إسدحا      وداع                                   لى وواعدهم النقدية حدي  واحدد  كمدا  ع        معاوية     إضع
            رحمهما هللا.                       راهويه ورين اإلمام أحمد 

 
      ويوجيد                                                            هذه بعض أسماء أهل البيت والمتشيعين لهم ممن وثقهم المحدثون

    :         إمنهم            غيرهم الكثير
         : ثقة.                               عبد هللا بن حسن بن حسن بن علي 
         : ثقة.                                 حسين بن علي بن الحسين بن علي 

                  و دهد معده الم داهد       ي                                          رين بن هانئ بن ي يد: كدان مدن أصدحاب علد
                      وال قوا على لوثيقه.

              دديد الل ديع                                  غسدان النهدد  الكدوإي: كدان مل ديعا                         مالدك بدن إسدماعيع أبدو
                    صف بأنه ثقة ملقن.                      ال قوا على لوثيقه وو  

                                     أل د : ماةدع عدن القصدد إيده لحامدع و ديعية                           ع ر بن  ياد األحمر: وداع ا  -
                                                                        غالية  وحديثه مسدلقيم. ووصد ه  ماعدة بالل ديع  ومدع ذلدك إقدد وثقده ابدن معدين إدي 
                            ُّ                                            رواية  ماعة عنه ووثقه الع ليُّ وعثمان بن أبي  ديبة ويعقدوب بدن سد يان البسدو   
                                                                          وواع أبو  رعة وأبدو داود: صددو . ووداع النسداةي: لديس بده بدأس. بينمدا وداع أحمدد:
                                                                            صالن الحدي . وواع الداروطني: ي علبر به. وواع ابن عمار: ليس عندهم بح ة. وواع 
                                                                        ابدن حبدان إدي الم دروحين: إذا رول عدن الثقدا  ل درد عدنهم بأ دياء إدي القلدب منهدا 

        يء.
ولأمع ووع األ د  الذ  لم يقف على ما إيه نكارة إي مروياله كيف ذكر 

مسلقيم  وأما ابن حبان إال يمكن أن يوصف غلوه إي الل يع وذكر أن حديثه 
  كما حبيه  ألنه من المحبين آلع البي باالنحراف عن علي رضي هللا عنه وم

يعرف ذلك من ورأ لرا مهم إي كلابه الثقا   إقوله إيه يعني أنه رأل إي مروياله 
  أ ياء اسلنكرها.

ادة الكوإي: كان يغلو إي الل يع  وال قوا عل   َ                                           محمد بن   ح    ى لوثيقه.          
إي الكلابة عنه للل يع  إ نه      ر                                       ّ   علي بن وادم الكوإي: واع البسو : وص  

كان يميع إلى الل يع  ثم و د  عامة كهولنا ود كلبوا عنه ووالوا هو ثقة. ]المعرإة 
  [.252 /2 :واللاريخ للبسو 

: واع               للميذ الك ليني 268   ع ر بن محمد بن  ع ر بن وولويه الملوإى سنة 
كان من كبار أةمة ال يعة وهو  يخ ال يخ الم يد  واع إيه الم يد: كع "الذهبي: ه إي

. ]لاريخ اإلسالم "وصف الناس به من  ميع وإقه ودين وثقة إهو إو  ذلك      ما ي  
ولر مه بنحو ذلك: صالح  [. ولم يلعقبه اإلمام الذهبي ب يء.286 /8 :للذهبي

ا   والحاإظ ابن ح ر إي  َ ي   َ إ                   َ كلابه الواإي بالو  إي  764الدين الص د  الملوإى سنة 
 على المي ان. لسان المي ان من  ياداله 
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إأووع:   ن بعده هذا الر ع                       َ   ْ                َ ود يسل كع طلبة الحدي  لم  لم  ي رح الذهبي وم  
ذلك ألن ال رح عند المحدثين للراو  يكون بسبب الطعن إي دينه وصدوه أو إي 

 أحد هذين األمرين لم ي رحوه. ضبطه  إ ذا لم ي دوا إيه مطعنا إي 
إأووع:  ال ي رحونه حلى ولو رول روايا  مناكير؟!.هم إ ن ويع: هع 

الرواية اللي يسلنكرها أةمة الحدي  ال يطعنون بسببها إي كع رواة إسنادها  ألنه ود 
ويكون باوي  عة واحدا من ر اع السند                                       يكون الضعيف أو الكذاب الذ  يلحمع اللب  

  ولذا إهم ينظرون إلى الراو  األضعف أو الم هوع إي السند ويقولون ر اله ثقا 
ع إيها على إالن.  ْ                 الحم      

 بن عمرو: السؤاال  كلاب إي الع لي واع: الحضرمي  ابر بن عمرو -
 س يان بن يعقوب وذكره. الل يع إي يغلو وكان ثقة  لابعي مصر  الحضرمي  ابر
 لم هؤالء أن يعني وهذا. الل يع بسبب ف   ّ  ض ع    إيمن البروي وذكره الثقا    ملة إي

إي  نب  بالكثيرة ليس  إنها أو منكرة  روايا  عليها وو وا اللي مروياله إي ي دوا
 يعني ال -عندهم    الل يع نيعني أ مما الثقة  مرلبة عن لن له بحي ما رول 
  .     َ الضعف  

 لقوع مخال ا وولهم إكان مروياله إي مناكير علىود وو وا  غيرهم وال بد أن
: وال و  اني النساةي وواع. مناكير هللا عبد بن  ابر عن رول: أحمد إقاع هؤالء 
: الضع اء كلاب إي الداروطني وواع. بخبره      ي حله ال: حبان ابن وواع. بثقة ليس

 إي ال آراةه إي الكذب بسبب هذا كان وربما بالكذب  األ د  والهمه. ملروك
  .السحاب إي عنه هللا رضي عليا إن: يقوع كان إقد رواياله 
  عبد الرحمن بن صالن األ د  العلكي: -

 يوسف حدثني :واع العليقي أخبرناواع الخطيب البغداد  إي لاريخ بغداد: 
 يوسف بن يعقوب أخبرنا :واع الخالع موسى بن محمد حدثنا :واع القواس عمر بن

 بنا     َ أحمد   يغ ى وكان  راإضيا األ د  صالن بن الرحمن عبد كان :واع المطوعي
 سبحان :إقاع !!.راإضي الرحمن عبد  هللا عبد أبا يا :له إقيع  نيه   ْ ويد   إيقربه  حنبع
  ؟!هم   َّ لحب   ال له نقوع وسلم عليه هللا صلى النبي بي  أهع من ووما    َّ أحب   ر ع  هللا
ولوإي سنة  267أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ولد سنة  ]العليقي. ثقة هو

وواع الخطيب: صدو . يوسف بن عمر القواس     وثقه أبو القاسم األ هر 441
  وثقه األ هر  والعليقي والخطيب. محمد بن 285ولوإي سنة  200ولد سنة 

  وثقه القواس. يعقوب بن يوسف 222موسى بن علي الخالع الدوالبي لوإي سنة 
[. إهذا سند   وثقه الداروطني287ولوإي سنة  208ن أيوب المطوعي ولد سنة ب

  .صحين
  وموسى بن هارونإي رواية  معين بن يحيى وثقهعبد الرحمن بن صالن و

  وذكره ابن حبان إي الثقا .  صالن بن محمد صدو ووواع أبو حالم 
 

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

سةع يحيى بن سعيد القطان " واع الباح  عند ذكره لإلمام  ع ر الصاد  •

  ."منه يء وم الد أحب إلي سي منه  عنه إقاع إي ن
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إي اإلمام وهو إمام من أةمة ال رح واللعديع إذا واع يحيى بن سعيد القطان 
ود لعني اللضعيف  وود لعني أن معظم    ع ر الصاد  هذه الكلمة إما الذ  لعنيه؟
  وهذا المعنى مما         َ  ال من و ب لهمن اإلرساع مروياله مراسيع إيلطر  اللضعيف إليها 

  .كانوا يسلعملونه أحيانا
 بكر أبي عن مريم أبي بن حكمال بن سعيدوهذا كنحو ما رول ابن عد  عن 

 سألناه :إقاع ؟!.ه     َ أدركل   وود محمد بن  ع ر من لسمع لم     َ مالك   :له ويع أنه عياش بن
 عن رويناها رواية ولكنها  ال :واع ؟.ه    َ سمعل   ءأ ي األحادي  من به يلحد  عما
 والمحدثون ال يرون صحة الروايا  المرسلة.  .آباةنا

نسى أوواع األةمة الذين ن وإذا كان إي هذه الكلمة لضعيف إي ب أن ال
وثقوه  وهم ال اإعي ويحيى بن معين وأبو حالم الرا   والسا ي والنساةي وابن 

                       : ثقة ال ي سأع عن مثله.الرا   حبان وابن عد   بع واع أبو حالم
 

 : ؟المحدثون حديث من يروي مثالب معاويةهل يمزق 

يم وون حدي  من يرو  مثالب معاوية  كما " :واع الباح  عن المحدثين •

  ."                                         إي لر مة إبراهيم بن الحكم بن ظ هير الكوإي
                                                                  أووع: إبراهيم بن الحكم بن ظ هير ضع ه األ د  والداروطني  والهمه أبو 

كذاب  رول إي " إيه الرا   أنه واعحالم بالكذب  ونقع الذهبي عن أبي حالم 
 [. 267 /1. ]لسان المي ان: "إم ونا ما كلبنا عنه مثالب معاوية

إي هذا الراو  هو الرا   إي كلاب ال رح واللعديع الذ  واله أبو حالم 
عن الذهبي ما نقله . و[94 /2 ]ال رح واللعديع: .  ولم ي د على ذلك"كذاب" كلمة

ولعله من أوهام البن ال و     الضع اء والملروكينب ي كلاكذلك إ وهأبي حالم 
  رحمه هللا.ابن ال و   

                                                         ع مثع للك الكلمة عن أحد المحدثين إينبغي أن ل  سر على أحد  ْ    نق       َّ ولو صن  
  و هين:
الو ه األوع ب ك الربط بين رواية مثالب معاوية ولم يق ما كلبوا عنه   

  ولكون كلمة "كذاب  رول إي مثالب معاوية  إم ونا ما كلبنا عنه"            ول قرأ هكذا
لم يق ما كلبوا لرول إي مثالب معاوية هي لللعريف بالراو  إقط  ال ألنها سبب 

 عنه  ويكون سبب اللم يق هو أنه كذاب. 
                                                       ابن أبي حالم إي أبي واود الليثي صالن  بن محمد بن  اةدة        َ هذا ووع  وي به 

. وليس المراد أنه منكر الحدي  ألنه كان "الحدي                      كان صاحب غ و  منكر  "
  إلأمع. صاحب غ و 

                   يكددون المعنددى: كددذاب        عندةددذ                                         الو دده الثدداني علددى أن ي لحددظ لقييددد اإلطددال   و
                                                                        رول إي مثالب معاوية روايا  منكدرة  إم وندا مدا كلبندا عنده. وهدذا ألنده ليسد  كدع 

    .                                                              الروايا  اللي ل رول إي مثالب معاوية ود ثبل  نسبلها إلى رسوع هللا 
                                                                هددذا ولددم أوددف علددى روايددة يرويهددا إبددراهيم بددن الحكددم بددن ظ هيددر إددي مثالددب 

ر بدن                                 معاويدة  لكدن ألبيده روايدة إدي ذلدك                          َ              رواهدا عدن عاصدم بدن أبدي النَ دود عدن   
بيش عن ابن مسعود.                       ح 
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                                                                وال بد أن يكون إلبراهيم بدن الحكدم بدن ظهيدر روايدا  مسدلنكرة سدمعها منده 
                                                    الهامه  وود واع ابدن أبدي حدالم: كلدب عنده أبدي بدالر  ولدم                        َ أبو حالم إكان  هي سببَ 
                       يحد  عنه  لرك حديثه.

 
   :  ؟            فضائل معاوية        شيئا في         من يروي    كل                      هل يوثق األئمة النقاد 

        ي ددداملون                                                كدددان المحددددثون ي رحدددون الدددرواة المل ددديعين آلع البيددد  و   لدددو    •

                                                  ملدأثرين بالوضدع السياسدي إدي الدولدة األمويدة والعباسدية                          النواصب ويوثقدونهم غالبدا
   إال          ديء  أو                    من األحاديد  النبويدة              إي إضع علي       عندهم          أن ال يصن            لكان ينبغي 
                                                         لكون ود صح  لديهم  ملة واإرة من األحادي  إي إضع معاوية.            القليع  وأن 

                                      إقدد صدح  إدي مقداييس المحددثين مدن أهدع          ذلدك لمامدا      بخدالف           والواوع هدو 
   َّ                    يصددنَّ إددي إضددع معاويددة حدددي      ولددم                                      السددنة األحاديدد  الكثيددرة إددي إضدداةع علددي 

    .                      إلدبروا يا أولي األلباب     !    واحد
 

   ة:                                    الرواة الذين رووا أحاديث فضائل معاوي
                                  عليه مدن كدالم أةمدة الحددي  إدي الدرواة                                   هذا وأود أن أسلعرب هنا ما وو    

           عيده الباحد                   َّ على مدل صحة ما يدَّ        لللعرف                             وي  من طريقهم إضاةع معاوية           الذين ر  
    : !                               م غالب ا ملأثرين بالوضع السياسي               من أنهم يوثقونه

 
                                    إبراهيم بن  كريا العبدسي الواسطي:  -

                       ابددن عمددر رضددي هللا عنهمددا أن                                  رول عددن مالددك عددن عبددد هللا بددن دينددار عددن 
             القنددي بهددن إددي  "       وودداع:      ثالثددا                َ   إددأعطى معاويددةَ      سدد ر ال                 أهدددل إلددى النبددي         ع ددرا
    . "     ال نة

                  إبراهيم بن  كريدا:    ه                                              واع ابن حبان: هذا موضو  ال أصع له. وواع عن راوي
                       : حديثدده منكددر. وودداع ابددن  ه                                             يددألي عددن مالددك بأحاديدد  موضددوعة. وودداع أبددو حددالم عندد

     [.   282  -     282   / 1                              بالبواطيع. ]لسان المي ان:        َّ عد : حدَّ 
                                                               ود يسلغرب من ال يعرف طريقة المحدثين ويقدوع: مدا و ده الحكدم علدى هدذا 

     ! ؟       هددم عدددوع          َّ الصددحابة كلَّ                                                 الحدددي  بالوضددع والنكددارة عنددد المحدددثين وهددم يددرون أن 
    . ! ؟                                                                  وأليس معاوية عندهم ود ناع  رف الصحبة وأنه ممن ي ر ى لهم دخوع ال نة

          ُ                                                  ينبغي أن يُعلم أن المحدثين ال ينظرون إلى صحة المعنى فقيط، ولكين       أووع: 
                                                                إلييى مييدس انسييجام الرواييية أو عييدم انسييجامها ميي  مجمييوع مييا ثبييت عنييدهم ميين 

   أن       عنددهم         إدال يك دي   ،                     ليذي كيان علييه رسيول هللا                              األحاديث النبوية وواق  الحال ا
      ا  وال               ليحكمدوا بثبولهد                             وضو  واحدد ك ضداةع معاويدة مدثال                       لألي روايا  ملعددة إي م

                                              مددن أإددراد المسددلمين للددألي األحاديدد  ب ضددله ولب دديره                           يك ددي أن يكددون معاويددة إددردا
          بال نة.

      وال مددن            السددابقين                                             مددا مددن  ددك إددي أنهددم نظددروا إلددى أن معاويددة لدديس مددن 
                                                                            أصحاب المواوف الممي ة إي عهد النبوة  وإلدى أنده مدن الطلقداء الدذين لدم يسدلموا إال 
                                                                             بعد إلن مكة  وإلى أنه نا   إي أمر الخالإة وأخذها عنوة ثم  علها لولدده مدن بعدده  
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                                                                           وبعد هذا ن د أمثاع للك األحادي  اللدي ل عدع لده ال ضداةع والمناودب اللدي ال يرويهدا 
    . !                             ن ع رإوا بروايا  أخرل مسلنكرة              اهيع أو الذي      إال الم

                                                                د المحدثين ال يلوو ون إي الحكدم علدى أمثداع للدك الروايدا  بالنكدارة  ن     وهنا 
                                                   أو البطالن أو الوضع وعلى روالها بالل رين وااللهام.

 
                                                أحمد بن عبد هللا بن مسمار  أبو عبد هللا الديرعاوولي:   -

                                               عن أبي الربيدع ال هراندي بحددي  موضدو  منكدر إدي                   َّ واع ابن الن ار: حدَّ 
                                                                          مناوب معاوية بن أبي س يان. وواإقه على ذلدك الدذهبي وابدن ح در. ]لسدان الميد ان: 

     حددددي                                               والحددددي  الموضدددو  الدددذ  أ دددار إليددده ابدددن الن دددار هدددو    [.    505  -     504   / 1
                                                                   "ال داك إددي إضددلك يددا معاويدة لن ددق األرب عندده يددوم القيامدة وإددي عنقدده طددو  مددن 

    .    نار"
 
                              أحمد بن محمد بن ناإع الصوإي:   -

                                                                 رول اإلمام الحاإظ أبو سعيد النقاش إي كلابه الموضوعا  من طريق أحمدد 
نّداةي عدن حمداد بدن  يدد عدن أيدوب                                               ّ                           بن محمد بن ناإع واع: حدثنا حسين بن يحيدى الح 
                                                                     عن ناإع عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه واع: لمدا ن لد  آيدة الكرسدي وداع رسدوع 

  ال  "        . ودداع: ؟                          َ ْ             . إقدداع: يددا رسددوع هللا مددا لددي بَكلْبهددا إن كلبلهددا "      اكلبهددا "    يددة   عاو  لم    هللا 
                                             . واع النقاش: هذا حدي  موضو  بال  ك. وواع ابن  "                           يقرؤها أحد إال ك لب لك أ رها

     [.   624   / 1                                                 ال و   والذهبي عن الراو : الهموه. ]لسان المي ان: 
                     علي بن عمرو األصدبهاني                                              والنقاش هذا هو اإلمام الحاإظ أبو سعيد محمد بن 

                                              وهو غير أبي بكر النقاش البغداد  الكذاب.   414                     الحنبلي  الملوإى سنة 
 
  :                             إسحا  بن محمد بن إسحا  السوسي  -

                                                                واع ابن ح ر عنه: ذاك ال اهع الذ  ألى بالموضوعا  السم ة إدي إضداةع 

    [.   76  –    75   / 2                                                          معاوية  إهو الملهم بها أو  يوخه الم هولون. ]لسان المي ان: 

 
              بكر ال يباني:          أصبغ أبو  -

               أوع مدن يددخع مدن  "          أنده وداع:                                 رول عن السد  عدن عبدد خيدر عدن علدي 
    . "                                                   األمة ال نة أبوبكر وعمر وإني لموووف مع معاوية للحساب

                  وحديثده غيدر مح دوظ.                                         قيلي إي الضع اء وواع عن الراو : م هوع           رواه الع  
                            : هذا أولى بكلداب الموضدوعا .                                            وأخر ه ابن ال و   إي الواهيا   وواع ابن ح ر

     [.   209   / 2                                                ووصف الذهبي هذا الخبر بأنه منكر. ]لسان المي ان: 
 
    :             بلة بن عطية  -

                 اللهدم علدم معاويددة  "      وداع:                                       رول عدن ر دع عدن مسدلمة بدن مخلددد أن النبدي 
ّ   الكلاب  ومّك                                           . ووصف الذهبي هذا الخبر بأنه منكر بمرة. "             ن له إي البالد          
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               إأمدا  بلدة إنقدع                                        ولعل اآلفة في الحديث من الرجيل المجهيول،             واع ابن ح ر: 
        اآلإدة مددن  "       وودولهم     [.   420 / 2                                                ابدن أبدي حدالم لوثيقده عدن ابددن معدين. ]لسدان الميد ان: 

                                       يعني أن الحدي  موضو  أو  به الموضو .   "   إالن
 
                         ع ر بن محمد األنطاكي:  -

                                                             رول عن  هير بن معاوية عن أبي خالد الوالبي عدن طدار  بدن  دهاب عدن 
                 ي بعد  معاويدة يدوم  "   :                                                حذي ة بن اليمدان رضدي هللا عنهمدا أنده وداع: وداع رسدوع هللا 

    . "                         القيامة وعليه رداء من نور
                                                       وددداع ابدددن حبدددان: هدددذا موضدددو  ال أصدددع لددده. ووددداع عدددن  ع دددر بدددن محمدددد 

                   وعدن غيدره مدن األثبدا                    معاويدة الموضدوعا                رو  عن  هيدر بدن        :  يخ ي       األنطاكي
                                                                  وواع الذهبي عن هذا الخبر إنه باطع  وواإقه ابن ح در. ]لسدان الميد ان:             المقلوبا .

2 /   467   .]     
 
ْ    الحسن بن َ بيب المْكلب:  -        َ             

                                                               رول عن مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن عبد هللا بدن ديندار عدن أبيده 
َ                  بعَب مدداةن ال دام ر دع        َّ ليلينَّ  "       نه واع  أ                                  عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النبي    

                 . إقاع بقضيب كدان  ؟                           . إقاع ر ع: من هو يا رسوع هللا "                          ع ي  منيع  هو مني وأنا منه
    . "      هو هذا "                       إي يده إي و ا معاوية:

                             عن الثقا . وذكره ابن حبان إدي                                       واع ابن عد  عن الراو : حد  بالبواطيع
                                                                       الثقددا  وودداع: ربمددا أغددرب. وودداع البرودداني عددن الددداروطني: أخبددار  لدديس بددالقو   

             ي علبر به.
                                                      ّ              وعندددما نقددع الددذهبي وددوع الددداروطني علددق عليدده بقولدده: الملعدديّ ن مددا ودداع ابددن 

     [.  56   / 2                        عد  إيه. ]لسان المي ان: 
                          وايلده اللدي رواهدا ابدن عدد                                            ويبدو أن من اولصر على لليينه لم يقف على ر

ّ ٍّ       ا حكم     ثع م                                       ولو ووف عليها لما لردد إي الحكم عليه بم ٍّ ابن  َعد   ّ    َ     .       به عليه     
 
               الحسن بن كثير:  -

                  ال بيدر عدن  دابر بدن                                            رول عن بكر بن أيمن عن عدامر الصدريمي عدن أبدي
                           إذا رأيددلم معاويددة علددى منبددر   "          أندده ودداع:                             عبددد هللا رضددي هللا عنهمددا عددن النبددي 

    . "                        إاوبلوه  إ نه أمين مأمون
                                                                    رواه الخطيب البغداد  إدي لداريخ بغدداد ووداع: لدم أكلبده إال مدن هدذا الو ده  
                                                                           ور اع إسناده ما بين محمد بن إسحا  وأبي ال بير كلهم م هولون. ]لسدان الميد ان: 

                    [. وأوره ابن ح ر.   109         108   / 2
 
                 عبد هللا بن بكار:  -
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                     أنه واع: دخدع النبدي                                         رول عن أبيه عن  ده عن أبي موسى األ عر  
                     . وال : وما لي ال أحب  "       لحبينه؟ "                            معاوية إي ح رها  إقاع لها:                     على أم حبيبة ورأس  

    . "                   إ ن هللا ورسوله يحبانه "         !. واع: ؟   أخي
                                                         قيلي إي الضع اء وواع عن الدراو : م هدوع النسدب  وروايلده غيدر           رواه الع  

                أ  هو م هدوع غيدر     [.   442   / 4                                              مح وظة. وأوره الذهبي وابن ح ر. ]لسان المي ان: 
               ن يرو  عنهما.  ا  لذ ل                        معروف  وكذلك أبوه و ده ا

 
ّ   عبد هللا بن ح ي الوكيع السامّر :  -                           

   بدن         عدن ثابد     ار          ّ بدن أبدي سديّ      ّ   عدن سديّار         بن ب دير                       رول عن س ريه عن ه  يم 
            غيدر معاويدة            من أصحابي               ال أإلقد أحدا "      واع:           أن النبي          عن أنس               أسلم الب ناني 

                                                             ثم يقب ع إلي على ناوة من المسك  ح دوها مدن الرحمدة  وواةمهدا                   ال أراه ثمانين عاما
                                                                   من ال بر د  إأووع أين كن ؟. إيقوع: كند  إدي روضدة لحد  عدرش ربدي يندا يني 

   .  "                         وب ما كن  ل  لم إي الدنيا                     وأنا يه ويقوع هذا ع  
                                حدددي  موضددو . وودداع عددن الددراو : كددان                             رواه عندده ابددن عددد  وودداع: هددذا

                         َّ                                يسر  الحدي   وأملى عليَّ أحادي  موضوعة ال أ ك أنه واضعها.
          ونيراه مميا                                          د  عدن هدذا الحددي : هدذا باطدع سدندا وملندا                 واع الخطيب البغددا

                                               وضعه الوكيل، فإن رجال إسناده كلهم ثقات سواه.
                       باألخذ عن هذا الد اع.                                            واع الذهبي: ما كان ينبغي ال بن عد  أن يل اغع 

و واني حديثه المدذكور عدن س دريه عدن ه  ديم بسدنده              واع ابن ح ر:                                                       سا  ال  
                                                                    ثدم ودداع: هدذا حدددي  حسدن غريددب. وداع ابددن ح در: ولعقبدده ابدن ال ددو   إيمدا وددرأ  
                                                                  بخطدده  نعددوذ بدداهلل مددن العصددبية  إدد ن مصددنف هددذا الكلدداب ال يخ ددى عليدده أن هددذا 

    [.    462-     461   / 4                             الحدي  موضو . ]لسان المي ان: 
ّ                             و واني حّسن هذا الحدي  وهو من المحدثين                        إ ن ول : أال لرل أن ال         !. ؟        

وَ وَداني هدو الحسدين بدن إبدراهيم بدن ا َ  َ                             إأووع: ال                          لحسدين بدن  ع در  الملدوإى             
                                          وودد الهمده ابدن ال دو   رحمده هللا إدي كلابده "       األباطيدع "               مصنف كلاب   542    سنة 

              وداع: كدان لهدذا  و                                        بوضع حدي  إي صالة يوم االثندين وصدلوا  أخدرل            الموضوعا 
                                                                 الر ددع حددظ مددن علددم الحدددي  إسددبحان مددن يطمددس علددى القلددوب. وودداع الددذهبي إددي 

                                       علدى أحاديد  موضدوعة وواهيدة مدع أوهدام إيده.                                 ٍّ طبقا  الح اظ عن كلابه: هو محلوٍّ 
     [.   146         142   / 2                ]لسان المي ان:                                         وواع ابن ح ر: عليه إي كثير منه مناو ا .

و واني ملأخر  وليس من طبقة األةمة ال إي ال من وال إي القدر.      ثم إن                                                               ال  
 
    :                    عبد الرحمن بن الحسام  -

          بي عدن ر دع          َّ وران مرَّ                    َ أخبرنا ر ع من أهع حَ    :                    عبد الرحمن بن الحسام    واع 
                   إلمدا وضدى الصدالة              وا علدى النبدي  َ دَ                                        َ آخر أنه واع: ا لمع ع رة من بني ها م  إغَ 

                                                ونا إليددك لنددذكر لددك بعددب أمورنددا  إن هللا وددد ل ضددع بهددذه           َ رسددوع هللا  غدددَ     يددا        وددالوا:
                                                    إنا ل رإك  وهذا معاوية بن أبي س يان يكلب الدوحي  إقدد                        َّ الرسالة  إ رإك بها  و رَّ 

  .  "                       نعدم  انظدروا إدي ر دع غيدره "           منده. وداع:                    أهع بيلدك أولدى بدذلك                 رأينا أن غيره من 
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                إأودام  بريدع                                                         واع: وكان الوحي ين ع إي كع أربعدة أيدام مدن عندد هللا إلدى محمدد 
   يدا  "                                                           ال ين ع  إلما كان يدوم  أربعدين هدبط  بريدع بصدحي ة إيهدا مكلدوب:             أربعين يوما

 َ ه  إ نه أمين                                                َ محمد  ليس لك أن لغير من اخلاره هللا لكلابة وحيه  إأ       ره.     َ . إأوَ  "   َّ            و رَّ
                                                                     واع ابن عساكر إي لاريخه: هذا خبر منكر  وإيه غير واحد من الم هولين.

                                               : بع هو مما ي قطع ببطالنه  إوهللا إني ألخ ى أن يكدون                  وعلق ابن ح ر واةال
َ  الذ  اإلراه مدخوَع      [.   95   / 5                       اإليمان. ]لسان المي ان:                 

 
           المرو  :                  عبد الع ي  بن بحر   -

                                                               رول عن إسماعيع بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن دينار عن أبيده 
                      اآلن يطلدع علديكم ر دع مدن  "      وداع:                                   عن ابن عمر رضدي هللا عنهمدا أن رسدوع هللا 

                                   ّ          أن  مني يا معاوية وأنا منك  لل احمنّي علدى بداب  "                      . إطلع معاوية  إقاع: "         أهع ال نة
                 وأ ار ب صبعيه.  .  "            ال نة كهالين
                                                             واع ابن عد  عن الراو  ليس بمعدروف  ووصدف الدذهبي هدذا الخبدر بأنده   

     [.   194   / 5                        ابن ح ر. ]لسان المي ان:         على ذلك             باطع  وأوره 
 
   :                  عبد الملك بن ي يد  -

                              من طريق إسحا  بدن وهدب العدالف عدن             غراةب مالك  ي                 أخرج الداروطني إ
                                                                       عبد الملك بن ي يد عن مالك عن نداإع عدن ابدن عمدر أنده وداع: أهددل  ع در بدن أبدي 

      القندي  "                                           أربدع سد ر ال   إدأعطى منهدا معاويدة ثالثدا  ووداع                  طالدب إلدى رسدوع هللا 
    . "            بهن إي ال نة

   / 5                                                                واع الذهبي عن عبدد الملدك بدن ي يدد: ال ي ددرل مدن هدو. ]لسدان الميد ان:
278         279   .]     

    إلدى         الميد ان               إي حا ية لسان       لعالى            غدة رحمه هللا             ال لاح أبو                ونبه ال يخ عبد
                                                                      أن إسحا  بن وهب العالف كذاب  كمدا لقددم إدي لر ملده  وأن الحمدع عليده. ]انظدر 

                         ودداع ابددن حبددان: يضددع الحدددي           . وإيهددا:   82  -    82   / 2                        لر ملدده إددي لسددان الميدد ان: 
                                        روك. وواع الحاكم: رول عن ابن وهدب أحاديد                           . وواع الداروطني: كذاب مل      ص راحا

                                         وإذا كددان عبددد الملددك بددن ي يددد غيددر معددروف أصددال                        موضددوعة  سدداوط الحدددي [.
د                   وربمدا كدان اسدم              الكدذاب الوضدا                       ا  إدالملهم بالحددي  هدو                    َّ والراو  عنه كذاب وضَّ

                 الراو  الكذاب.    هذا                                 ذلك الراو  الم هوع هو من اخلرا  
ّ                                                     هددذا ووددد مددّر هددذا الحدددي  بنحددوه إددي لر مددة إبددراهيم بددن  كريددا العبدسددي           

                                                         الواسطي من طريقه عن مالك عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر.
 
                    عبيد هللا بن سليمان:  -

                    و  مدن طريقده  عدن عبدد  ا                                        رول ابن عساكر إي لاريخه إدي لر مدة هدذا الدر
ْ    الر ا  عن مْعمر      أنده            عدن النبدي                             عدن ال هدر  عدن أندس بدن مالدك        بدن را دد            

                      ثم أراه إدأووع: يدا                                  د إيها أحدا إال معاوية  سبعين عاما                   ألدخع ال نة إال أإق       إني "      واع:
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              هدذا بمدا كدانوا    :    إقداع   .                                    . إيقوع: كن  لح  عرش ربي يلح ني بيدده ؟               معاوية  أين كن 
    . "                     ي لمونك إي دار الدنيا

            الم اهيع.                                               واع ابن عساكر: هذا حدي  منكر  وإيه غير واحد من 
   / 5                                                               ووصف الذهبي هذا الخبر بأنه باطع  وأودره ابدن ح در. ]لسدان الميد ان: 

220   .]     
 
                                  غالب بن عبيد هللا الع قيلي ال  ر :  -

      وداع: و                  أعطى معاوية سدهما           أن النبي                            رول عن عطاء عن أبي هريرة 
    . "                               هاك هذا حلى لواإيني به إي ال نة "

                                        لضدعي ه  ووداع إيده ابدن معدين والنسداةي: لديس                         غالب بن عبيد هللا مل ق علدى 
                                                                بثقة وال ي كلب حديثه. وواع أبو حالم: ملروك الحدي  منكر الحدي .

                                                                  ووصف الذهبي هذا الحدي  بأنه موضو   وأوره ابن ح ر. ]لسان المي ان:
6 /   297         299   .]     

         مثع ذلك.           عن النبي                                            ورول واسم بن بهرام عن أبي ال بير عن  ابر 
                                                                  وواسم هذا واع إيه ابن حبان: ال ي و  االحل داج بده بحداع. ووداع ابدن عدد : 

     [.   270         269   / 6                     كذاب. ]لسان المي ان: 
                                                              ورول و ير ال  ر  عن غالب بن عبيد هللا هدذا الحددي   إقداع ابدن معدين: 

                                              اوية إي السهم ليس ب يء. وضع ه أبو  رعدة ويعقدوب                        و ير الذ  يحد  بحدي  مع
    [.    277         276   / 8                                       بن  يبة والسا ي وغيرهم. ]لسان المي ان: 

 
                محمد بن الحسن:   -

                    إنده ي ح در وعليده حلدة  "              وداع لمعاويدة:           أن النبدي                    رول بسنده عن سدعد 
       لكلابدة                                                                 من ندور  ظاهرهدا مدن الرحمدة  وباطنهدا مدن الرضدا  ي لخدر بهدا إدي ال مدع  

  . "     الوحي
                     مدن حلمده واةلمانده علدى                       إن معاوية ي بع  نبيا "          أنه واع:                  وبسنده عن النبي 

    . "       كالم ربي
                                                               واع اإلمام الذهبي رحمه هللا عن محمد بن الحسن هذا: رول عنه إسدحا  بدن 
                                                                        محمد السوسي أحادي  مخللقة إي إضع معاوية  ولعله النقاش صداحب الل سدير إ نده 

     [.  67   / 7                                      لد ا لة. وأوره ابن ح ر ]لسان المي ان:                     كذاب  أو هو آخر من ا
                                                                 والراو  عنه إسحا  بن محمد بن إسحا  السوسي هو الذ  لقدم ذكدره وأنده 
                                                                   ألددى بالموضددوعا  السددم ة إددي إضدداةع معاويددة  وأندده هددو المددلهم بهددا أو  دديوخه 

             الم هولون.
                                                             والنقدداش هددذا هددو أبددو بكددر محمددد بددن الحسددن بددن محمددد بددن  يدداد الموصددلي 

              وهددو ملددروك    251            الملددوإى سددنة  و     266            المولددود سددنة                      داد   المقددرا الم سددر      البغدد
                                                     الحدي  كذاب. وهو غير أبي سعيد النقاش الذ  لقدم ذكره.

 
                محمد بن ر اء:  -
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               بدن  يدد بدن ثابد     ة                                               رول عن عبد الرحمن بن أبي ال ناد عن أبيه عن خار د
                       لمعاوية مندك  كدأني أراه      حبا                    يا أم حبيبة  هلل  أ د  "          أنه واع:           عن النبي           عن أبيه 

    . "               على رإارف ال نة
                هم بوضدعه  وأودره  ُّ  ُّ                                                 وصف الذهبي هذا الخبر بأنده باطدع وأن هدذا الدراو  الد

     [.   122         122   / 7                        ابن ح ر. ]لسان المي ان: 
 
                               محمد بن  هير بن عطية السلمي:  -

                          عددن أبددي محمددد وكددان يسددكن بيدد             هددذا الددراو                     رول األ د  مددن طريددق
          أنده وداع:                                الع لي عن عبادة بن الصدام  ّ   ّر   َ وَ                     ه ام بن مودود عن م            المقدس عن 

ْ                        أوحى هللا إلى نبيه: اسلكلْب معاوية إ نه أمين مأمون "                       " .    
     ووداع                                                           واع األ د  رحمه هللا عن هذا الراو : ساوط م هوع ال ي كلدب حديثده. 

                               عن ه ام بن مودود: ضعيف م هوع. 
                                    وأن محمد بن  هير لعله اإلراه. وأ دار                                   واع الذهبي عن هذا الخبر بأنه باطع 

                                                                       ابن ح ر إلى أن االلهام بالوضدع ألحدد الم هدولين إدي السدند دون غيدره لديس ب يدد. 
                                          [. وإددي هددذا إ ددارة إلددى أن الواضددع الم لددر  وددد    142  -     141   / 7               ]لسددان الميدد ان: 

                     أ  إن السدند الدذ                             يسدكن بيد  المقددس أو  ديخه مدثال                           يكون هو أبا محمد الذ  كان
                            ولعيددين المددلهم بدده ال بددد لدده مددن            واحددد مددنهم                            كثددر مددن م هددوع إالحمددع إيدده علددى      إيدده أ
    .                             إذ ود يكون الذ  وضعه غيره     ورينة

 
                                      محمد بن عبد الم يد اللميمي الم لوج:  -

ّ       رول عددن أصددرم بددن حو ددب عددن أبددي سددنان عددن الضددحاك عددن النددّ اع بددن                                                  
ْ           َسددْبرة عددن علددي   َ   أن النبددي            :أراد أن يسددلكلب معاويددة  إاسل ددار  بريددع  إقدداع                                            
                     اسلكلبه إ نه أمين.

                                                                  نقع الذهبي أن محمد بن عبد الم يدد ضدع ه محمدد بدن غالدب لملدام  ثدم وداع: 
     [.   214  -     212   / 7                                             أصرم ليس بثقة. وأوره ابن ح ر. ]لسان المي ان: 

 
   إى                                                             محمد بن عبد الواحد بدن أبدي ها دم أبدو عمدر ال اهدد غدالم ثعلدب الملدو  -

   :    245    سنة 
       وكددانوا                                                          كددان لدده  دد ء  مددع إيدده األحاديدد  اللددي ل ددرول إددي إضدداةع معاويددة

                                       يوثقونه إي الحدي  وال يوثقونه إي اللغة.
                                                                   واع ابن ح ر: رأي  ال  ء الذ   معه إي إضاةع معاوية  إيه أ دياء كثيدرة 

     [.   220  -     219   / 7                                           موضوعة  واآلإة إيها من غيره. ]لسان المي ان: 
 
             يد العابد:          محمد بن ي   -
                     إي إضاةع معاوية  كمدا                                         ل عن محمد بن عمرو بن علقمة خبرا موضوعا  رو

    [.    592   / 7                                                         واع الذهبي  وواع: هو آإله. وأوره ابن ح ر. ]لسان المي ان: 
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    :                    مولى الخلي ة الملوكع                      مسرة بن عبد هللا الخادم  -
                                عن ي يد بن محمد المرو   عدن أبيده                                رول عن كردوس بن محمد القاإالني

               إذ  داء معاويدة                                          أنه واع: بينا أنا  الس بين يد  رسدوع هللا               ده عن علي     عن
                                                        القلم من يد  إدإعه إلى معاوية  إمدا و دد  إدي ن سدي إذ علمد                إأخذ رسوع هللا 
                  أن هللا أمره بذلك.

                                      َ  واع ابن ح ر: هذا ملن باطع وإسناد مخللَق.
                                إدي مبغضدي أبدي بكدر وعمدر ووداع: هدذا                 البغدداد  حدديثا               ورول له الخطيب 

                                                           والرجال المذكورون في إسناده كلهم ثقات سوس مسرة، والحمل فيه             الحدي  كذب  
        . ]لسددان  !                                                       علددى أندده وددد ذكددر أندده سددمعه مددن أبددي  رعددة بعددد مولدده بددأربع سددنين      عليييه، 
                                                   وواع عنه الخطيب البغداد  إدي لر ملده مدن لداريخ بغدداد:     [.  27  -    26   / 8   :       المي ان

                                           ليس بثقة. وواع إي موضع آخر: ذاهب الحدي .
 
                                                  موسى بن محمد بن عطاء الدمياطي المقدسي أبو طاهر:  -
                      دإع إلى معاوية س ر لة                                           رول عن مالك عن ناإع عن ابن عمر أن النبي   

    . "                  القني بها إي ال نة "      وواع
                                 ووددداع النسددداةي: لددديس بثقدددة. ووددداع   ان                              كذبددده أبدددو  رعدددة وأبدددو حدددالم الرا يددد

                                                                        الداروطني وغيره: ملروك. وواع ابن عد : كان يسر  الحدي . ووداع ابدن حبدان: ال 
                                                                     لحع الرواية عنه  كان يضع الحدي . وواع ابن يونس: رول عن مالك موضدوعا   

                      بالبواطيددع والموضددوعا .                                                 وهددو ملددروك الحدددي . وودداع الع قيلددي: يحددد  عددن الثقددا  
     [.   218         216   / 8               ]لسان المي ان: 

 
              يحيى بن غالب:  -

                                الحسددن إددي إضدداةع معاويددة إددذكر خبددرا                            ودداع الددذهبي: رول عددن أبيدده عددن 
     [.   470   / 8                                . وأوره ابن ح ر. ]لسان المي ان:       موضوعا

                                  لغالددب بددن عبيددد هللا الددذ  لقدددم  لر ملدده                                 أوددوع: ربمددا كددان هددذا الددراو  ابنددا
                   إي إضاةع معاوية.            برا موضوعا خ           والذ  رول
 
                          يعيش بن ه ام القروساني:  -

           إأ هد                                                           رول عن مالك عن ناإع عن ابن عمر أنه واع: كنا عند رسوع هللا 
       للقداني  "                                                               له س ر ع  إأعطى أصحابه واحددة واحددة  وأعطدى إحدداهن معاويدة ووداع:

    . "            بها إي ال نة
                        إنده موضدو   ووداع عدن يعديش                                       واع الحاإظ الذهبي رحمه هللا عن هذا الخبدر 

                   . وأوره ابن ح ر. "      الحديث                                الراوي عنه مجهول فأحدهما وض    "          بن ه ام:
                                            و يعيش بن ه ام ضع ه الداروطني وابن عساكر.

َ                                          والراو  عنه هو أحمد بن َ ْهَور القروساني  وود واع: حدثنا يعيش بن ه دام   ْ  َ                        
  -     542   / 8    ان:                                                       الخددابور  وسددمع  يحيددى بددن معددين يقددوع: كددان ثقددة. ]لسددان الميدد 

542   .]     
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َ                                                        أحمد بن َ ْهَور هذا واع عنه الذهبي إدي لر ملده:  ديخ مدلهم بالكدذب. وأودره   ْ  َ         
                                                                         ابن ح ر وواع: من أباطيله أنه  عم أنه سمع يحيى بن معين يقدوع: يعديش بدن ه دام 

                                       [. إانظر إلى حري الكذاب على االدعاء بدأن    421  -     420   / 1                    ثقة. ]لسان المي ان: 
     ولكين                                  ج بالرواية عنه األباطيع المخللقدة                 ّ كذاب اآلخر  ليروّ                       يحيى بن معين ود وثق ال

                                                                      يييأبى هللا إال أن يفضييح الكييذابين علييى ألسيينة أئميية الجييرح والتعييديل، الييذين يقفييون 
                                    ألولئك المفترين وأمثالهم بالمرصاد.

 
    :                                                  أحاديث في فضائل معاوية مما لم أجده في لسان الميزان

 
      حدي عدن  َ مَ                          عثمان بن عبد الدرحمن ال                                 رول ابن عد  إي الكامع من طريق     

                 اللهدم علدم معاويدة  "   :                                                 عطاء بن أبي رباح عن ابن عبداس أنده وداع: وداع رسدوع هللا 
    . "                          الكلاب والحساب  ووه العذاب

                                            ي واع إيه أبو حالم: ليس بالقو   ي كلدب حديثده َ  َمح                         عثمان بن عبد الرحمن ال   
              يده منداكير إمدا             وعامة ما يرو                                                   وال ي حله به. وواع ابن عد  إي الكامع: منكر الحدي  

    .                إسنادا وإما ملنا
 
د   ب                                                        رول ابن ال دو   إدي الموضدوعا  مدن طريدق أحمدد بدن عبدد هللا األ    -   ي  ّ  لّ 

ميد الطويع عن أنس بن مالك أنه واع: وداع رسدوع هللا                هدبط علدي  بريدع  "   :                                                   عن ح 
             السدالم ويقدوع:                                             ولم من ذهب إبري  إقداع: إن العلدي األعلدى يقرةدك                  عليه السالم ومعه

                                                                         حبيبي  ود أهدي  لك هذا القلم من إو  عر ي إلى معاويدة بدن أبدي سد يان  إأوصدله 
ْ                                                                 إليه  ومْره أن يكلب آية الكرسي بخطه بهدذا القلدم وي دكله ويع مده ويعرضده عليدك           

               يكلبهدا إلدى يدوم                                                                 إ ني ود كلب  له من الثواب بعدد كع من يقرأ آية الكرسي من سداعة  
    . "       القيامة

                     الدذ  وضدعه  ولقدد أبدد                                    َ ال و  : هدذا حددي  موضدو   ومدا أبدردَ          واع ابن
                                          ر اله م هولون. ]الموضوعا  ال بن ال و  [.              إيه  وأكثر  

ميدد الطويدع ال ي عدرف  والخبدر                           وواع الذهبي: أحمد بن عبدد         ّ                                  هللا األ ب لّدي عدن ح 
     [.   506   / 1       مي ان:                          باطع  كأنه عمله. ]لسان ال

 
                                                          رول ابن ال و   إي الموضوعا  من طريق ابن عد   وهذا من طريدق   -

د                             أنه واع: كان ابن خطع يكلدب                             أصرم بن حو ب  بسنده عن علي    ق             ثدم ك در ولح 
                         لع يوم إدلن مكدة وهدو ملعلدق           . إق "                        من ولع ابن خطع إله ال نة "   :                 بمكة  إقاع النبي 

        اسدلكلبه  "                   ل دار  بريدع  إقداع:   إاس              لكلب معاوية      أن يس                             بأسلار الكعبة  إأراد النبي 
    . "         إ نه أمين

                                                          واع ابن ال و  : الملهم به أصرم. ]الموضوعا  البن ال و  [.
                                                               أصرم بن حو ب هذا واع إيه يحيى بن معين: كدذاب خبيد . ووداع البخدار  
                                                                       ومسددلم والنسدداةي وال ددالس: ملددروك. وودداع الددداروطني: منكددر الحدددي . وودداع الحدداكم 

    [.    212  -     210   / 2                          الموضوعا . ]لسان المي ان:               والنقاش: يرو  
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                                                          رول ابن ال و   إدي الموضدوعا  مدن طريدق الخطيدب البغدداد   وهدذا   -

                                                                    مددن طريددق علددي بددن عبددد هللا بددن ال ددرج البردانددي  بسددنده عددن أبددي هريددرة أندده ودداع: 
    . "                                     األمناء عند هللا ثالثة: أنا و بريع ومعاوية "       يقوع:             سمع  النبي 

                                             ن الخطيددب البغددداد  أن الحمددع إيدده علددى البرداندددي.                 نقددع ابددن ال ددو   عدد
                           ]الموضوعا  ال بن ال و  [.

                    هم بالوضددع  و عددع هدددذا  ُّ  ُّ                                        وذكددر الددذهبي أن علددي بدددن عبددد هللا البردانددي الددد
     [.   554   / 5                              وأوره ابن ح ر. ]لسان المي ان:                      الحدي  من أباطيله

 
                                                          رول ابن ال و   إي الموضوعا  من طريق ابن عد   وهذا من طريدق   -

       األمنداء  "      وداع:                                                         أحمد بن عيسى الخ اب  بسنده عن واثلة بن األسقع أن رسوع هللا 
    . "                              عند هللا ثالثة:  بريع وأنا ومعاوية
                                   حبان أن هذا حدي  موضدو   وعدن ابدن               ساةي وابن                       َ نقع ابن ال و   عن النَ

                                 ع و ه. ]الموضوعا  البن ال و  [.                 عد  أنه باطع من ك
                                                           أحمددد بددن عيسددى الخ دداب ودداع إيدده ابددن حبددان: كددان يددرو  المندداكير عددن 

   بددن                                                                        الم داهير والمقلوبدا  عدن الثقددا . ووداع الدداروطني: لديس بددالقو . ووداع مسدلمة
                                                                 : كذاب حد  بأحادي  موضوعة. وواع ابن طاهر: كذاب يضع الحددي . ]لسدان     واسم

                                               [. ويبدددو أن الددداروطني لددم يقددف علددى هددذا الحدددي  مددن    569  -     568   / 1         الميدد ان: 
                                                رواية الخ اب  وإال ألغلظ إيه القوع كساةر األةمة.

 
                                                           رول ابن ال و   إي الموضوعا  عن ابدن عبداس أنده وداع:  داء  بريدع   -

    . "                         يا محمد إن كالبك هذا ألمين "                         وعنده معاوية يكلب إقاع:             إلى رسوع هللا 
                               هيع. ]الموضوعا  البن ال و  [.                       واع ابن ال و  : إيه م ا

 
                                                         رول ابدن ال ددو   إددي الموضددوعا  مددن طريددق محمددد بددن معاويددة بسددنده   -

       معاويدة           ْ : اسدلكلبْ                                                     عن عبادة بن الصام  أنه واع: أوحدى هللا عد  و دع إلدى النبدي 
                   إ نه أمين مأمون.

                                                            ورول كذلك إي الموضدوعا  مدن طريدق محمدد بدن معاويدة ال يداد  بسدنده 
                      اسل ددر  ربددي إددي اسددلكلاب  "   :                                     عددن  ددابر بددن عبددد هللا أندده ودداع: ودداع رسددوع هللا 

    . "                              معاوية إقاع: اسلكلبه إ نه أمين
                                                               ونقع ابن ال و   عدن اإلمدام أحمدد ويحيدى بدن معدين والدداروطني أن محمدد 

   َ كَ    ن دد ْ يْ                                                                َ بددن معاويددة هددذا كددذاب. ]الموضددوعا  البددن ال ددو  [. ويبدددو أن الحمددع إددي لَ 
            إقددد ذكددر ابددن                 ن إددي السددند  وإال           َ ألندده أضددعف َمدد                                الددروايلين علددى محمددد بددن معاويددة

              ن هو م هوع.                         َ من ليس بمؤلمن على دينه ومَ  م  ه                          َ ال و   أن إي الطريقين غيرَ 
   ره                                                                  ومحمد بن معاوية هذا هو ابن أعين النيسابور  البغدداد  المكدي  وودد ذكد

                ه سدةع عنده إقداع:                               ونقدع عدن أبدي  رعدة الدرا   أند                            الم   إي لهذيب الكماع لميي ا
                               ما ويدع إن هدذا مدن حدديثك حدد  بده       ّ      ُّ للقّن  وكعُّ         ّ ما ل قّن           ُّ إال أنه كعُّ                 كان  يخا صالحا
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                      أند  معده إيحدد  بهدا علدى                                    ّ             َ ي يةه الر ع إيقوع هذا من حددي  معلّدى الدرا   وكند َ 
          اللوهم.

                                                                    ومن األوواع إي هذا الراو  أن يحيى بن معين واع لما بلغه مولده: الحمدد هلل 
              حاديثده أحاديد                     . ووداع أحمدد: رأيد  أ                                     الذ  أماله  إ نه كان يكذب على رسدوع هللا 

                                                                          موضوعة. وواع البخار  والب ار وأبدو أحمدد الحداكم: رول أحاديد  ال ي لدابع عليهدا. 
                                                                   ووددداع مسدددلم: ملدددروك الحددددي . ووددداع النسددداةي: ملدددروك الحددددي  لددديس بثقدددة. ووددداع 

            [. وليد  بعدب    482         478   /  26                                             البرواني: يضع الحدي . ]لهذيب الكماع وحا يله: 
    رول  "                                                                  الناس يددركون مدن النظدر إدي أودواع األةمدة هندا مدا معندى ودولهم إدي الدراو 

   .  "                      أحادي  لم ي لابع عليها
 
                                                       رول ابن ال و   إدي الموضدوعا  مدن طريدق ابدن عدد  عدن محمدد بدن   -

َ      اةلمَن هللا علد "   :                                                       أحمد بن ي يد  بسنده عن ثاب  عن أنس أنه واع: واع رسوع هللا    ى     
   .  "                            إي األرب ومعاوية بن أبي س يان        ومحمدا                بريع إي السماء       وحيه:  

                                                               وذكر لضعيف ابن عد  للراو  والرواية. ]الموضوعا  ال بن ال و  [.
         بدم ددق     عندده      كلبدد                                              محمددد بددن أحمددد بددن ي يددد البلخددي ودداع إيدده ابددن عددد : 

        وذكدر لده    .      الحددي      أهدع    مدن     يكن     ولم          الحدي        ويسر          منكرة        بأ ياء       حدثنا        ضعيف
   / 6               لسددان الميدد ان:                                       الكامددع إددي ضددع اء الر دداع البددن عددد . وانظددر:           الروايددة. ]    هددذه 
492   .]     

 
                                                           رول ابن ال و   إي الموضوعا  مدن طريدق ابدن بطدة وداع: حددثني أبدو   -

                                    عيم بن حماد واع: حدثنا محمد بدن  دعيب                                         صالن واع: حدثنا أبو األحوي واع: حدثنا ن  
         هللا بدن بسدر                                                   عن مروان بن  ناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبدد          بن  ابور

   أن النبي           بكر وعمر إقاال: هللا ورسدوله أعلدم. إقداع رسدوع هللا             اسل ار أبا                                          :   
ّ                        حّملوه أمركم إ نه وو  أمين "                          . إلما ووف بين يديه واع: "            وا لي معاوية   ع    ْ ادْ  "  " .    

                         وان بن  نداح  وداع إيده أبدو                                            علق ابن ال و   على سند الرواية إقاع: إيه مر
                                                   حالم الرا  : ال ي حله به. ]الموضوعا  البن ال و  [.

                                                               أووع: ال  ك إي أن هذه الروايدة موضدوعة  لكدن ال ينبغدي أن يكدون الحمدع 
                                                                            إيها على مروان بن  ناح  إهذا ود وثقه د حيم وأبو داود وأبو علدي الحسدين بدن علدي 

                                               الثقا   وواع إيه الداروطني: ال بأس به. ووداع إيده                               النيسابور   وذكره ابن حبان إي 
    [.    287  -     286   /  27    ع:                                                   أبو حالم:  يخ ي كلب حديثه وال ي حله به. ]لهذيب الكما

                                                     أن يكون هذا الراو  ود رول مثع هذه الرواية المنكرة عن                  من المسلبعد  دا
     ن إدي       أن يكدو         إالظداهر                                                     يونس بن ميسرة بن حلبس اللابعي الثقدة عدن الصدحابي  ولدذا 

                  ديخ ابدن بطدة  وهدو                                         علها غيره  ولعع الحمع إيها على أبي صالن            ن يحمع لب         َ السند مَ 
                         وهددذا وددد ضددع ه أبددو سددعد    261                                       خلددف بددن محمددد الخيددام البخددار  الملددوإى سددنة 

  ال                  ّ                          علددى الخليلددي: خلّددط  وهددو ضددعيف  دددا  رول ملونددا                       اإلدريسددي  وودداع عندده أبددو ي
                                      نه الكثير ونبرأ من عهدلده  وإنمدا كلبندا                                          ل عرف. وواع الحاكم وابن أبي  رعة: كلبنا ع

                              ّ  [. إدال ي سدلبعد مدن مثدع هدذا المخلّدط    272  -     272   / 2                            عنه لالعلبار. ]لسان الميد ان: 
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َ                        المكنّى بأبي صالن أن ي وضع له مثع هدذا المدلن وي ركَّدَب لده ذلدك اإلسدناد مدع دعدول  َّ                                           ّ     
            الملدوإى سدنة    ا َ رَ  َ بَد ْ كْ                                                         السما  من الراو  الثقة أبي األحوي محمدد بدن الهيدثم واضدي ع  

َ    إيحدَ  به     279     .    
   "                    يوثقون النواصب غالبدا "                 واع عن المحدثين     الذ                               يلبين مما لقدم أن الباح  

   :                   وكدذا عنددما وداع عدنهم                      عنددما وداع هدذا القدوع                  و انبده الصدواب                  َ ود  انب الصدوابَ 
   . "                                              المحكدوم عليهدا بالكدذب ال ي  درح وال ل سدقط لده عدالدة       معاويدة                   "الراو  إي إضاةع

                                             وأن كالمه هذا كان من لخيالله المخال ة للواوع. 
 

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

                             ويدا إدي إضدع عثمدان بدن ع دان                                 مما يلصدع بهدذا الموضدو  حدديثان ر     •

                                                                     رواهما أحد الرواة من نسله  وهو عثمان بن خالد بن عمر األمو  العثماني: 
    وداع                                                          هذا الراو  رول حديثين إي إضداةع عثمدان  أحددهما أن رسدوع هللا 

                                                                      يا عثمان  هذا  بريع يقوع عن هللا لعالى: إني ود  و لك أم كلثوم على مثع مدا  "     له:
ْبلَ  َ    ْ َ  و لك روية وعلى مثع ما َصدح             إن لكدع نبدي  "      وداع:                      . والثداني أن رسدوع هللا  "  ها                       

    . "                                      إي ال نة  وإن رإيقي إيها عثمان بن ع ان       رإيقا
   :  ؟                                       إما حظ هذا الراو  من أوواع األةمة النقاد

                                                               يلدددراءل للدددذين ال يددددركون مدددنهه األةمدددة النقددداد ونددد اهلهم إدددي نقدددد الدددرواة 
                    لدك!  إقدد ودالوا إيده:                                                          والمرويا  أن يكون هذا الراو  عندهم ثقة  ولكن الواوع غيدر ذ

                                                                          عنده مناكير. عنده ع اةب. منكر الحدي . ليس بثقة. كان ممن يرو  المقلوبا  عدن 
   /  19                                                                الثقا . حد  عدن مالدك وغيدره أحاديد  موضدوعة. ]لهدذيب الكمداع وحا ديله: 

     [.   114   / 7                 . لهذيب اللهذيب:    265         262
                         ولددو أدل إلددى لضددعيف روايددا                                اةه المددنهه الددذ  ال يحددابي أحدددا         هددذا مددن نلدد

                                   وي  إي إضاةع أحد الخل اء الرا دين.   ر  
 
                لدو كدان بعدد  نبدي  "                                            سةع اإلمام أحمد رحمه هللا عن حدي  عقبدة بدن عدامر    
                            كما إي المنلخب من علع الخدالع  ]                                 إقاع: اضرب عليه  إ نه عند  منكر.    "        لكان عمر

    . [   106     بروم 
 

ُ                          الحكييم بالوضيي  علييى أحاديييث تيي                         فضييائل الخلفيياء الراشييدين    بعييض        روس فييي  ُـ 
    :      وغيرهم
                         الموضددوعا  الكبددرل سددلة ع ددر                             ابددن ال ددو   رحمدده هللا إددي كلابدده     رول    دد
                   [  وثالثدة أحاديد  إدي   2 /   40        64 ]                                مرويدة باألسدانيد إدي إضدع أبدي بكدر        حديثا

        [  وسدلة   78  -    67   / 2                           [  ولسعة أحادي  إدي إضدلهما ]  2 /   64    -  67 ]          إضع عمر 
   / 2        الثالثدة ]                           [  وحديثين إي إضع الخل اء  2 /   78    -  88 ]                      أحادي  إي إضع عثمان 

                    [  وأربعدة أحاديد  إدي    2 /   92    -  196 ]             إي إضع علي                 [  وسلين حديثا  91  -    90
    . [   200  -     196   / 2                    إضع الخل اء األربعة ]
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                                                                      أووع: إضاةع الخل اء الرا دين األربعة ثابلة ثبو  ال مس إي رابعة النهار  
                                                                    بصددحبلهم للنبددي المخلددار صددلوا  ربددي وسددالمه عليدده  ووددد أغندداهم هللا لعددالى بللددك 
                                                                 الصدحبة مدع اله درة والنصدرة والبدذع عددن أن يدألي بعدب الوضداعين ليضدع بعددب 

                   األحادي  إي إضلهم. 
                         هم أصحاب منهه دويدق ال يصدع             من المحدثين   ر                            المهم هنا هو أن األةمة الكبا

      هالء.                                         إلى إهمه وال إلى م رد لصوره كثير من ال   
   / 2                          سددلة أحاديدد  إددي إضددع معاويددة ]                            رول ابددن ال ددو   إددي الموضددوعا   و
            وهدذا لدم                   عدن سدبعة مدن الصدحابة     مدرو                 من للك األحاديد           وواحد     [     262  -     249
         عددن اإلمددام            ابددن ال ددو          ثددم رول            الموضددوعة                      لدده ليخر دده مددن األحاديدد       ي دد ع 

              إدي إضدع معاويدة                                                         المحد  الناود إسحا  بن راهويه أنه وداع: ال يصدن عدن النبدي 
        يء.

وذكر ابن ال و   كذلك إي كلابه العلع الملناهية إي األحادي  الواهية 
أحادي  باألسانيد الواهية إي إضاةع الخل اء الرا دين األربعة على االن راد 

  [.254 - 182 /1 لما  وإي إضع معاوية ]واال
 
عن المحدثين صحيحة لما المسكين الباح  ذلك لو كان  لصورا  هذا و  

كان ينبغي أن ن د إي األحادي  الموضوعة والواهية هذه األحادي  الكثيرة إي 
  إضع أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية.

واع اإلمام ابن عد  رحمه هللا إي كلاب الكامع إي ضع اء الر اع: حدثنا  -
الحسن بن علي النيسابور  بمصر ومحمد بن حمدون بن خالد بنيسابور واال: حدثنا 
عبد هللا بن محمد بن سعيد بن أبي مريم واع: حدثنا  د  واع: حدثنا س يان بن عيينة 

 :أنه واع {و اورهم إي األمر}عالى عن عمرو بن دينار عن ابن عباس إي ووله ل
هذا الحدي  ليس بمح وظ عن ابن عيينة  ": إقاع ابن عد  وعلق. "أبو بكر وعمر"

أبي مريم هذا إما أن يكون مغ ال ال يدر  ما يخرج      بن         سعيد       بن         محمد         هللا بن         وعبد  
  ."مح وظ                           َ حدي  مما لم أذكره ههنا غير                                     َ من رأسه أو يلعمد  إ ني رأي  له غير  

هع يسلطيع أحد من أهع األهواء أن ي سر لنا لم واع ابن عد  عن هذا 
أليس من الواضن  !.؟"غير مح وظ" الحدي  الموووف المرو  عن ابن عباس بأنه

                                                                     ح ال مس أن ابن عد  يسلبعد لمام ا أن يصن عن ابن عباس ل سير ووله لعالىوضو
ْ              بأن المراد  اور  أبا بكر وعمر{ و اورهم إي األمر} أليس إي هذا دليع ساطع   !؟              

  !.؟على دوة نظر المحدثين النقاد وعلو مقامهم إي الن اهة
 

  :؟في السنة كل راو سني وخاصة إذا كان متشدداثق األئمة        هل يو  
  ّ           ورد   االبلدا             إي السنة   ا مل ددا ّ   ن ي            الراو  س                  كن يمنعهم كون  ي لمن والمحدث

بسببه  بخالف ما ود يظنه يسلحق الل رين و دوا إي مروياله ما من ل ريحه إذا 
  ذلك:لدع على اللي هذه بعب األمثلة بعب الباحثين اليوم  و

 
    حماد بن سلمة:
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ما                                      إي ن وس العلماء وخاصة أهع الحدي   ل   مقام كبير  دالحماد بن سلمة 
ا لهر عنه من اللمسك ال ديد بالسنة ومقاومة االبلدا   حلى واع ابن المديني: من 
لكلم إي حماد بن سلمة إالهموه إي الدين. وواع ابن حبان إي الثقا : لم يكن من 

             َ ْ         ك والعلم والك ل ب وال مع أوران حماد بن سلمة بالبصرة مثله إي ال ضع والدين والنس
  والصالبة إي السنة والقمع ألهع البد .

        ساةي.                                           َ وأثنى عليه األةمة  ووثقه الع لي والسا ي والنَ
                                                                      وهذا لم يمنع  ماعة من النقاد أن يبيندوا مدا ظهدر لهدم إدي مرويالده  إقدد وداع 

         . ووداع: "                                       حمداد عدن  يداد األعلدم ووديس بدن سدعد لديس بدذاك "                     يحيى بن سعيد القطدان: 
                             كدذا. إسدأع عبدد هللا بدن أحمدد أبداه   .  "                                  كان ما يرو  حماد عدن وديس بدن سدعد إهدو    ْ إنْ  "

                  أ : والمعروف إيهدا                                       إقاع أحمد: ألنه رول عنه أحادي  رإعها.     ؟              أل   يء واع هذا
               أنها موووإة.

                                                                   ووثقه اإلمام أحمد  وواع مرة عنه: أسند عن أيوب أحاديد  ال يسدندها النداس 
                إ يهدا اخدلالف ومدن                                  وواع مرة عنده: مدن سدمع منده األصدناف                ووثقه ابن معين        عنه.

                                                ابن معين بين النسخ اللي سمعها حماد من  ديوخه              َّ إهو صحين. إ رَّ               سمع منه نسخا
                               إالنسددخ اللددي كلبهددا عددن  دديوخه        إددي ح ظدده                                   وبددين مصددن اله  أ  إكأندده ووددع لدده لغيددر 

         ووداع ابدن    .                                                             صحيحة  ولكنه عندما كلب مصن اله إي آخر عمره ووع  له إيها أخطاء
            هو أحد أةمة                                                                  سعد: كان ثقة كثير الحدي  وربما حد  بالحدي  المنكر. وواع البيهقي: 

   .  [  16        11   / 2   :              ]لهذيب اللهذيب                                    المسلمين  إال أنه لما كبر ساء ح ظه.
 
                   بن هارون البلخي:    عمر     

                                                         ّ  ّ             واع عنه الحاكم إي لاريخ نيسابور: كان من أهع السنة والذّابّ ين عن أهلها.
                                   : مقدارب الحددي . إيده ضدعف. ضدعيف. حدد   ه                          وهذه أوواع األةمدة النقداد إيد

                                                                     بالمناكير. ملروك الحدي . يرو  عن الثقا  المعضدال . يكدذب. كدذاب خبيد  لديس 
              حديثه ب يء.
 

                            المصدعبي المدرو   الملدوإى سدنة                                  أحمدد بدن محمدد بدن عمدرو بدن مصدعب 
222   :    

                                               كان ممن يضع الملون لآلثدار ويقلدب األسدانيد لاخبدار   "                   واع عنه ابن حبان:
       حريمهدا    عدن            ّ    هم لهدا وأذبّ هدم                           أهدع  مانده إدي السدنة وأنصدر                         على أنده كدان مدن أصدلب  

                       فليم يمنعنيا ميا علمنيا مين                                                هم لمن خال ها  وكان مع ذلدك يضدع الحددي  ويقلبده        وأومع  
    . "                                     صالبته في السنة ونصرته لها أن نسكت عنه

                   إي السنة والرد علدى                             كان حاإظا عذب اللسان م ردا "                     وواع عنه الداروطني:
   [.    471   / 7   :                  لدداريخ اإلسددالم للددذهبي      انظددر:    . ] "                              المبلدعددة  لكندده كددان يضددع األحاديدد 

   / 6   :                                                 بالكددذب وأبددو سددعد اإلدريسددي بوضددع الحدددي . ]لدداريخ بغددداد                والهمدده الدددغولي
    [.    642         642   / 1   :              . لسان المي ان 9  22         228

                                                          له أنه من أصلب أهع  مانه إي السدنة مدع الدرد علدى المبلدعدة إدي    َ عَ  َ  َ      َ إهع  َ 
    . ! ؟                                           أن يسك  النقاد عن وص ه بأنه كان يضع األحادي 
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                       مؤمع بن إسماعيع:

                                                               واع يعقوب بن س يان البسدو :  ديخ  ليدع سدني. ووصد ه أبدو حدالم الدرا   
                      بأنه  ديد إي السنة.

                  ابدن سدعد: ثقدة كثيدر     عنده         لكن وداع              بن راهويه                         وثقه يحيى بن معين وإسحا  
                                                                          الغلط. وواع أبو حالم: صدو   ديد إي السنة كثيدر الخطدأ. ووداع يعقدوب بدن سد يان: 

                                       ره ابدن حبدان إدي الثقدا  ووداع: ربمدا أخطدأ.                                 يرو  المناكير عدن ثقدا   ديوخه. وذكد
         ع له  ل    إلم     [.   281         280   /  10   :                                              وواع الداروطني: ثقة كثير الخطأ. ]لهذيب اللهذيب

                       حاله وأنه كثير الخطأ.          أن ي بين     إي      السنة         اللمسك ب   إي       دله 
 

                                      ن عيم بن حماد المرو   ن يع مصر:
                                    ألبي عصمة  وهو  دديد الدرد علدى ال هميدة                                 واع اإلمام أحمد: كان نعيم كالبا

                                               عيم بن حماد. ووداع ابدن عدد : كدان أحدد مدن يلصدلب إدي                           وأهع األهواء  ومنه لعلم ن  
                                       السنة  وما  إي محنة القرآن إي الحبس.

                                                                    وثقه اإلمام أحمد والع لي  ووثقه ابن معين إي روايدة  ووداع إدي روايدة: إال 
                                   اية أخرل: ليس إي الحدي  ب ديء ولكنده                                      أنه كان يلوهم ال يء إيخطئ. وواع إي رو

                                                                     صدداحب سددنة. وودداع صددالن  دد رة: عنددده مندداكير كثيددرة ال ي لددابع عليهددا. وودداع ابددن 
                                                                       يونس: رول أحاديد  منداكير عدن الثقدا . وذكدره ابدن حبدان إدي الثقدا  ووداع: ربمدا 

َ   م. وواع الداروطني: إمام إي السنة كثير الوَهم.          أخطأ ووه                                               
 

                                         المعتزلي أو الحنفي المذهب بسبب مذهبه؟:                         هل يضعف المحدثون الراوي
                                                                  يظن بعب الناس أن المحدثين يضع ون كع من ال يواإقهم إيمدا يدذهبون إليده 
                                                                          إي العقيدة أو ال قه  إيضع ون المعل لة بد طال   ويضدع ون اإلمدام أبدا حني دة رحمده 

              بهذا اإلطال .                                 من كان على مذهبه  وهذا غير صحين             َّ هللا لعالى وكعَّ 
                                                     يضددع ون الددراو  الددذ  و دددوا لدده روايددا  أخطددأ إيهددا وأنهددا ال          المحدددثون 

                             بسبب األخطداء اللدي وودع إيهدا إدي        رحمه هللا                   َّ                    ل حلمع منه  إقد ضعَّ وا اإلمام أبا حني ة 
                                                     َّ                  السدند أو المدلن  ولدو كدان لضدعي هم إيداه بدداإع اللعصدب لضدعَّ وا كدع مدن كدان علددى 

                              مذهبه  ولكن الواوع غير ذلك.
                                     ا بلغهدم عنده مدن أودواع ال يرلضدونها  وودد                    َ ك الرواية عن راو لمَ           ود يرون لر

  .        ليس كلهم    لكن                       وود يضع ه بعضهم لذلك                                ينهون لالميذهم عن الكلابة عنه  
                                         وهذه بعب األمثلة اللي لبين صحة ما أووع:

             كدان ي درب    284                                                محمدد بدن عمدران بدن موسدى المر بداني الملدوإى سدنة 
        علدى ذلدك     علدق  و             ومدا كدان ثقدة.                                أبدو إسدحا  األ هدر : كدان معل ليدا    عنه             النبيذ  واع 

                                                                            الخطيب البغداد  إقاع: ليس حاله عندنا الكذب. ونقع عن  يخه الثقة أحمد بن محمد 
   / 8   :                        ثقة. ]لداريخ اإلسدالم للدذهبي   ا                              لعليقي أنه واع إيه: كان معل لي                 بن أحمد بن محمد ا

                                                            [. إددانظر إلددى لوثيددق العليقددي للمر بدداني وإوددرار الخطيددب البغددداد     564         562
                      والذهبي له على ذلك.
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                                                                       يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي للميذ اإلمام أبي حني ة رحمهما هللا:

              وواع: كان عند                                                       لينه بعب المحدثين  لكن ذكره ابن سعد إي الطبقا  الكبرل 
                                                                          أبي يوسف حدي  كثير  وكان ي عرف بالح ظ للحدي   ثم ل م أبدا حني دة إل قده وغلدب 
                                                                     عليدده الددرأ . وذكددره اإلمددام البخددار  إددي كلدداب الضددع اء وودداع: لركدده يحيددى وعبددد 

                         قطددان وعبددد الددرحمن بددن مهددد                                            الددرحمن ووكيددع وغيددرهم. أ  إن يحيددى بددن سددعيد ال
                     لركوا الرواية عنه.        ووكيعا

                                                           ذلك إقد واع اإلمام أحمد عنه: صددو   ولكدن مدن أصدحاب أبدي حني دة      ومع 
                          كان يميع إلدى أصدحاب الحددي                                               ال ينبغي أن ي رول عنه  يء. وواع يحيى بن معين: 

                                                                            وكلبنا عنه  ولم ي ع الناس يكلبون عنه. وواع أبو حالم الرا  : ي كلدب حديثده      كثيرا
                           ثالثدة إدي ال درح واللعدديع البدن                                 من الحسدن اللؤلدؤ . ]هدذه األودواع ال   ي          وهو أحب إل
             أبي حالم[.

                    أدخلندا  إدر وأبدا               كدان  ديخا ملقندا "                                     وأما ابن حبان إدذكره إدي الثقدا  ووداع:
                                                         ا لبين عندنا مدن عدداللهما إدي األخبدار  وأدخلندا مدن ال ي دبههما                   َ يوسف بين الثقا  لمَ 

    . "          إي الضع اء
           ه ثقدة ورول                        الكامدع ووداع: إذا رول عند      كلابده    إدي          أبا يوسف              وذكر ابن عد  

                                 هو عن ثقة إال بأس به وبرواياله.
 

                                                     إر بن الهذيع للميذ اإلمام أبي حني ة رحمهما هللا:
            لكدن وداع إيده                                                         واع عنه ابن سعد إي الطبقا : لم يكن  إر إي الحدي  ب ديء.

                                                                            أبو نعيم ال ضع بن دكين وابن معين: ثقة مأمون. ]كمدا إدي ال درح واللعدديع[. ووثقده 
                               حبان إي الثقدا  ووداع: كدان ملقندا                                               الداروطني ]كما إي سؤاال  البرواني[. وذكره ابن

              وليع الخطأ.       حاإظا
 

وخ  أبو عمر البلخي  الملدوإى سدنة  َ  َ                                  ح ي بن عبد الرحمن بن عمر بن إ  ُّ                                رُّ
199   :    

صف بأنه أإقه أصحابه الخراسانيين                                                                        هو أحد الرواة عن اإلمام أبي حني ة وو 
َ                                         صف بالَوودار وال قده والدور . وداع إيده أبدو حدالم: صددو       كما و                     مضدطرب الحددي .       

       نكر. ل     عرف و ل              وواع الخليلي: 
                                              مددن أةمددة ال ددرح واللعددديع اآلخددرين أن يكددون لهددم وددوع                    ولددم يمنددع هددذا عددددا

                                                   داود: خراساني مر ئ ولكنه صددو . ووداع النسداةي: صددو .                      آخر  إقد واع إيه أبو 
                    ووثقه الحاكم.                               ن حبان إي الثقا  وواع كان مر ةا        وذكره اب

                                                                        إقد اخلل   إيه أوواع أةمة ال رح واللعديع وواع كدع واحدد مدنهم مدا أداه إليده 
                            الل ق  كلمالهم على لضعي ه.                                 ه  ولو كان كع حن ي عندهم م روحا              نظره إي مرويال

 
                                      حماد بن د ليع أبو  يد واضي المداةن:    
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    أبدو     عنده     وداع     لكدن              ضدع ه األ د   و                                   ول عن أبدي حني دة  وأخدذ عنده ال قده ر
                                                                        داود: ليس به بأس. ووثقده ابدن معدين وابدن عمدار وأبدو حدالم  وذكدره ابدن حبدان إدي 

          الثقا .
 

   :    182                                                           النضر بن محمد القر ي العامر  موالهم المرو   الملوإى سنة 
                                                             كان من أصدحاب أبدي حني دة  ضدع ه األ د   ووداع إيده البخدار  والسدا ي 

                                           إيه ضعف  وواع أبو أحمد الحاكم ليس بالقو . 
                                                                    ووثقه النساةي والداروطني  وذكره ابن حبان إي الثقا  وواع كان مر ةا. 

 
     كدان       بدأس    بده     يكدن    لم   :      الع لي              يحيى بن معين و    واع     ي:     الكوإ                 رباح بن خالد 

    .     بقوله      يقوع               كان على مذهبه و    أ    .     حني ة     أبي       أصحاب    من      وكان         يل يع
 
    :   211                                       ى بن منصور الرا   البغداد  الملوإى سنة  َّ  َّ    معل  -

          المعلددى بددن   :    250                          ال قيدده الحن ددي الملددوإى سددنة                         ودداع أحمددد بددن كامددع القاضددي 
    .                                                               منصور من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد ومن ثقالهم إي النقع والرواية

         وكددان سدديئ    .                               مددا كلبدد  عددن معلددى  دديةا وددط وال حرإددا   :       بددن حنبددع ا         ودداع أحمددد 
    أن    مدن     ع    ْ يْخد    لدم    هدا   َ كلبَ      ومن        ال روط      يكلب     كان     وأنه          مر ة ا                 يرل أنه كان          الرأ  إيه
    .    ثالثة   و أ        حديثين    إي      يخطئ     يوم    كع      وكان        الرأ        واإق     بما      يحد      كان  :     وواع        يكذب

                                                                وواع ابن سدعد وأبدو حدالم وأبدو  رعدة الرا يدان: صددو . ووثقده ابدن معدين 
                           وذكره ابن حبان إي الثقا .                                            والع لي ويعقوب بن  يبة والخطيب البغداد 

 
    :   280            الملوإى سنة                                                 ابن أبي عمران أبو  ع ر أحمد بن موسى بن عيسى 

                                                                   هو أسلاذ أبي  ع ر الطحاو   و يخ الحن ية بمصر إي ووله  واع أبدو سدعيد 
     [.   248   / 6   :                                                  ابن يونس: ثقة. وأوره الخطيب البغداد . ]لاريخ بغداد

 
                                          محمدد بدن أحمدد بدن محمدد بدن أحمدد  واضدي الموصدع                        أبو  ع در السدمناني

                و يخ الحن ية:
         . ]لدداريخ      حن يددا                                      ب البغددداد : كلبدد  عندده وكددان صدددووا إاضددال         ودداع الخطيدد

     [.   662   / 9   :            اإلسالم للذهبي
 

                             سددلراباذ  ال قيدده الحن ددي: ذكددره   اإل                               دد أحمددد بددن علددي بددن محمددد بددن موسددى 
     [.   520         519   / 5   :            ]لاريخ بغداد   .                     الخطيب البغداد  ووثقه

 
                      سدلراباذ : وداع حمد ة بدن                                ا  بدن إبدراهيم بدن خالدد الطلقدي اإل               أبو بكر إسدح

                                                                   يوسددف السددهمي ال ر دداني: كددان مددن أهددع الددرأ  ثقددة إددي الحدددي . ]لدداريخ  ر ددان 
     [.    1069            للسهمي بروم 
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           ثقة من أهدع                                  ذ : واع حم ة بن يوسف: كان إقيها      سلرابا                     أحمد بن العباس اإل
     [.    1028                                الرأ . ]لاريخ  ر ان للسهمي بروم 

 
   داد بن حكيم أبو عثمان البلخي: -

م انبة حديثه  للعصبه                   ُّ واع ابن حبان: أحب    إر بن الهذيع                من الرواة عن    
  إي اإلر اء وبغضه من انلحع السنن أو طلبها  مسلقيم الحدي  إذا رول عن الثقا .
وواع الخليلي: رول عن الثور  وأبي  ع ر الرا   وأورانهما  ورول 

  [.2772بروم  227 /4 :نسخة عن  إر بن الهذيع  وهو صدو . ]لسان المي ان
 

    : ؟                       ا كانوا يستحقون التضعيف                            هل يضعف المحدثون أقرباءهم إذ
                                     عبد هللا بن  ع ر بن ن ين المديني:

                                                   ضعيف منكر الحدي   وهو والد اإلمام علي بن المديني.
                                                                  كان علدي بدن المدديني ال يحدد  عدن أبيده  إكدان ودوم يلهمونده بدالعقو   إلمدا 

    .    د   ْ رْ   َ اوَ  َ رَ       َ مدن الددَ    ي                                                      كان بآخره حد  عنه. وذكر أباه مرة إقاع: صدو  وهو أحدب إلد
                          . وسدةع عدن أبيده إقداع: سدلوا  "                     وإي حدي  ال يخ ما إيده "                         وحد  عن أبيه مرة ثم واع

                               الدين. أ  إن من حق األب أن أووع                                            غير . إأعادوا  إأطر  ثم رإع رأسه إقاع: هو
                            هنا أن ال أإعع  ألن الحدي  عدن    ي    م عل ّ   ّ    حل                                        إيه الخير وأن أذكره بالثناء  ولكن ديني ي

                          ّ                            وهو ليس بقو  إي الحدي . وحّد  وليبة بن سعيد مرة عدن عبدد       دين          رسوع هللا 
َ                                  هللا بن  ع ر المديني  إقام َحَد   من الم لدس إقداع: ابنده عليده سداخط  َ          حلدى يرضدى                             

     [.   176         174   / 5   :                    عليه. ]لهذيب اللهذيب
                                                                عبد هللا بن سدليمان بدن األ دع  الس سدلاني  ابدن اإلمدام أبدي داود صداحب 

         السنن:
                                                                وثقدده الددداروطني وغيددره  واعلددرف لدده العلمدداء بددالح ظ  ومددع ذلددك إقددد ودداع 

           انا مدا وداع                                                                  والده: ابني عبد هللا كذاب. وكذبه إبراهيم األصبهاني  وواع ابن صاعد: ك 
     [.   491         490   / 4   :                       أبوه إيه. ]لسان المي ان

                                                            دد الحسددين بددن الملوكددع بددن أبددي السددر  العسددقالني  وهددو أخددو محمددد بددن 
                                                                  واع إيه أخوه محمد: ال لكلبوا عن أخي إ نه كدذاب. ووداع أبدو عروبدة عنده:           الملوكع:

     [.   266         265   / 2   :                                              كذاب  هو خاع أمي. وضع ه غيرهما. ]لهذيب اللهذيب
 

                                                                قرائن على نزاهة المحدثين وبعدهم الشديد عين األهيواء النفسيية سيوس ميا 
        تقدم:

                                                                 من المعلوم المقطو  به عناية المحدثين بكلابدة الحددي   مدع الحدري علدى     
                                                                           الرحلة واللطواف إي سبيع كلابله ولدوينه  وود  داء حددي  يؤيدد إكدرة هدذا اللو ده  

                          وإلى مووف المحدثين منه:                     إانظر إلى هذا الحدي  
                      أبدي صدالن السدمان للميدذ                                               اء هذا الحدي  من أربعة طر  عن اللابعي الثقدة 

   :        إقدداع                           أن ر ددال  ددكا ح ظدده إلددى رسددوع هللا                عددن أبددي هريددرة            أبددي هريددرة



 26 

  -    65                                              . يعني: اكلب. ]لقييد العلم للخطيب البغدداد : ي  "                     اسلعن على ح ظك بيمينك "
68  .]   

                            يب بن  حدر  كذبه  عبة ويحيدى    ص                َ الطر  األربعة خَ                   إي الطريق األوع من 
                                                              بن سعيد القطان ويحيى بن معين والبخار  والسا ي وابن ال ارود.

                                                                   وإي الطريق الثاني يحيى بن سعيد العطار  واع إيه ابدن معدين: لديس ب ديء. 
ّ ٍّ ومسدلمة  ٍّ        وواع ال و  اني والع قيلي: منكر الحددي . وضدعّ ه ابدن خ يمدة وابدن َعدد   ّ    َ                   ّ                                          

                                              م  وواع ابن حبان: يرو  الموضوعا  عن األثبا .      بن واس
     ولكدن                             وثقده أحمدد بدن صدالن المصدر                                  وإي الطريق الثال  الخليع بن مرة  

                                                                      ودداع إيدده البخددار : منكددر الحدددي . وودداع أبددو حددالم: لدديس بقددو . وضددع ه النسدداةي  
                                                                    وذكره السا ي والعقيلي وابن ال ارود والبروي وابن السكن إي الضع اء.

                                                                  الطريق الرابع مسعدة بن اليسع  واع إيه اإلمام أحمد: خرونا حديثده مندذ     وإي 
                       دهر. وكذبه أبو داود.

        نده يؤيدد        خاصدة وأ       نكدارة              هدذا الحددي     إدي                    كثيدر مدن النداس اليدوم    رل  ي  ال    ود 
                                                                      عمع المحدثين  وربمدا يدرل كثيدر مدن النداظرين إيده صدحله!  ولكدن للمحددثين نظدر 

                                      ن رواه عدن أبدي صدالن السدمان إهدو كدذاب أو                                َ دويق  إهو عندهم حدي  منكر وكع َمد
    .                   إي الطريق إليه كذاب

                                                          وسدداةع الكلابددة إددي العهددد النبددو   دداةعة وميسددورة لدر ددة أن يددألي         لددم لكددن
     "                     اسدلعن علدى ح ظدك بيميندك "    له                      َ إليه سوء الح ظ إيقوعَ        َ إي كوَ                   الر ع إلى النبي 

                 ن درد بروايلده عنده      لمدا ا                                              كان هذا الحددي  ممدا سدمعه أبدو صدالن مدن أبدي هريدرة     لو و
    . ! ؟          ة المناكير ي   روا ب   و                  المعروإون بالكذب أ

           و  مدن طريددق    ر                                             داء حددي  غريدب إدي وصددف حداع المحددثين  وهدو مدا     د
                                                               محمددد بددن يوسددف بددن يعقددوب الروددي عددن الطبرانددي عددن إسددحا  الدددبر  عددن عبددد 

        إذا كدان  "           ونصده:                                                  الر ا  الصنعاني عن معمر عن ال هر  عن أنس عدن النبدي 
                                                                            يوم القيامة  اء أصحاب الحدي  بأيديهم المحدابر  إيدأمر هللا لعدالى  بريدع أن يدأليهم 

                                     . إيقولون: نحدن أصدحاب الحددي . إيقدوع هللا  ؟ م      من أنل                              إيسألهم وهو أعلم بهم  إيقوع:
                                                                        ع  و ع: ادخلوا ال نة على ما كان منكم  طداع مدا كندلم لصدلون علدى نبيدي إدي دار 

   / 1                                                            . ]الموضددوعا  البددن ال ددو   بلحقيددق الدددكلور نددور الدددين بويددا يالر: ] "      الدددنيا
425   .]     

      ، حييث                                                               لم يفرح المحدثون بهذا الحديث، وال قالوا إنه من المعجزات النبوية
        ووددد ودداع                                                            جيياء اإلخبييار عيينهم وعيين حملهييم المحييابر، ولكيين حكمييوا عليييه بالوضيي ، 

ا مددن سددلين نسددخة. وودداع الخطيددب                                                                    الددداروطني: وضددع محمددد بددن يوسددف الروددي نحددو 
                                                  البغداد : هذا حدي  موضو   والحمع إيه على الروي.

                                                          مدددن المعلدددوم أن المحددددثين يقولدددون إن القدددرآن كدددالم هللا لددديس بمخلدددو       ددد
                                                                     كرون أ دد اإلنكدار علدى القداةلين بخلدق القدرآن  ويقولدون إن اإليمدان ودوع وعمدع    وين

               رون مدن الروايدة                                                           ّ ي يد وينقي  ويكرهون المر ةة والقدرية وساةر أهع البد   ويحذّ 
               إدي هدذه المعداني                       ويد  أحاديد  عدن النبدي                                   عن غير أهع الصدد  واللثبد   إد ذا ر  
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                                   لدى وبولهددا وإ داعلها واالعلمدداد عليهددا                                           إدالمظنون إدديهم   عنددد كثيدرين   أن يبددادروا إ
                                                                         ولكن الواوع هو غير هذا  إانظر إلى هذه األحادي  وإلى حكم المحدثين عليها:

                                                         و  من طريق محمد بدن عبدد بدن عدامر السدمروند  مدن روايدة  دابر    ر      
              لدم يصدححوه  بدع   .  "                           من واع القدرآن مخلدو  إقدد ك در "          أنه واع:                    مرإوع ا إلى النبي 

                          ٍّ                                         ودداع الددداروطني: محمددد بددن عبدددٍّ يكددذب ويضددع. وودداع الددذهبي: كددان يضددع الحدددي . 
    .   151   / 1                             وانظر: الموضوعا  البن ال و  : 

                                                     و  مددن طريددق محمددد بددن يحيددى بددن ر يددن المصيصددي مددن روايددة أنددس    ر      دد
                                             كع ما إي السماوا  وما بينهما إهو مخلدو  غيدر هللا  "          أنه واع:                    مرإوع ا إلى النبي 

                       ء أوددوام مددن أملددي يقولددون  ي                                                والقددرآن  وذلددك أندده كالمدده  مندده بدددأ وإليدده يعددود  وسددي 
        محمدد بدن                وداع ابدن حبدان:              لم يصححوه  بدع   .  "                                   القرآن مخلو   إمن واله منهم إقد ك ر

                                               يضدع الحددي . ووداع الخطيدب البغدداد : ذاهدب الحددي .                        يحيى بن ر ين كان د اال
    .   152   / 1   :                           وانظر: الموضوعا  البن ال و  

            اإليمدان ي يدد  "                                              و  من طريدق عمدار بدن مطدر مدن روايدة معداذ مرإوعدا:   ر      
                                                واع أبو حالم الرا  : عمدار بدن مطدر كدان يكدذب. ووداع               لم يصححوه  بع   .  "     وينقي

                                                                     ابن عد : ملدروك الحددي   أحاديثده بواطيدع. وانظدر: الموضدوعا  البدن ال دو  :
1 /   188    .   

              ميد الدرا   مدن                                               و  من طريق أحمد بن محمد بن حر ب عن محمد بن ح     ر      
    ذلدك                                          اإليمان ووع وعمع  ي يدد ويدنقي  ومدن وداع غيدر  "                         رواية أبي هريرة مرإوعا:

                                         ودداع ابددن عددد  وابددن حبددان عددن أحمددد بددن محمددد بددن               لددم يصددححوه  بددع   .  "         إهددو مبلددد 
                                                                  حددرب: كددان كددذابا يضددع الحدددي . ومحمددد بددن حميددد: كذبدده أبددو  رعددة وابددن وارة 

   .    189   / 1                                      وغيرهما. وانظر: الموضوعا  البن ال و  : 
                                        صددن ان مددن أملددي ال لنالهمددا  دد اعلي: المر ةددة  "                   و  عددن أنددس مرإوعددا:   ر      دد
    .   195   / 1                               . انظر: الموضوعا  البن ال و  : "        والقدرية
   مددن  "                                                   و  عددن عبددد هللا بددن بسددر وعددن عاة ددة وعددن ابددن عبدداس مرإوعددا:   ر      دد

                             . انظدر: الموضدوعا  الكبدرل البدن  "                                  ر صاحب بدعة إقد أعان على هددم اإلسدالم َّ  َّ   وو
               رول نحدو هدذا عدن                                             . وواع المؤلف بعدد بيدان حداع أسدانيده: إنمدا ي د   444   / 1         ال و  :

    .                       . أ  من وولهم غير مرإو                                   ضيع بن عياب ونظراةه من أهع الخير  ال
                                                       و  من طريق هارون بن هدارون عدن عبدد هللا بدن  يداد بدن سدمعان عدن    ر      

                                     هددالك أملددي إددي ثددال : إددي العصددبية والقدريددة  "                           م اهددد عددن ابددن عبدداس مرإوعددا:
          ي لابع إدي                                               . هارون بن هارون واع إيه البخار  وأبو حالم: ال  "                   والرواية عن غير ثب 

                                                                      حديثه. وضع ه النساةي والداروطني  وواع ابن حبان: كدان يدرو  الموضدوعا  عدن 
                                                          هللا بن  ياد بن سدمعان كذبده مالدك وال و  داني  ووداع أحمدد: ملدروك               الثقا . وعبد

                                                                        الحدي . وواع ابن معين: ليس بثقة. وواع أبو  رعة: ال  يء. وانظر: الموضدوعا  
    .   456   / 1                   الكبرل البن ال و  : 

        أحمدد بدن                                                          واع الحاإظ أبو ال يخ األصبهاني إي طبقا  المحددثين بأصدبهان:     
   .   ما         لابع عليه                     بحديثين منكرين لم ي    َّ  حدَّ                  إبراهيم بن ي يد 
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     وداع:     أنده                  عدن عمدر بدن الخطداب                                       ثم رول من طريقه هذين الحديثين  أحدهما 
          لالوط مدنهم       ثدم ي د                            مع الناس غدا إدي الموودف   ي   "                             واع رسوع هللا صلى هللا عليه وسلم:

         وداع: وداع     أنده            عن ابن عمدر           . والثاني  "               ح رون إلى النار                      ة أصحابي ومبغضوهم إي   َ إَ  َ ذَ  َ وَ 
                                          كدع الندداس ير ددو الن دداة يدوم القيامددة إال مددن سددب  "                         رسدوع هللا صددلى هللا عليدده وسددلم:

    . "                     إ ن أهع المووف يلعنهم          أصحابي
                                                 وواع الذهبي إي المي ان عن هذا الراو : له مناكير.

          لوعيدد لمدن                                                       ه النكارة عند المحددثين إدي هدذين الحدديثين اللدذين إيهمدا ا      إما و 
    .                     يقذف الصحابة ويسبهم؟!

    نظددر                                                    مثددع هددذه النصددوي ال ل ددبه كددالم النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إددي 
                                                    يحكمددون عليهددا بالنكددارة حلددى وإن كاندد  ممددا يؤيددد طددريقلهم     هم            ولددذا إدد ن        المحدددثين
           ومذهبهم.
                                                                أليس إدي لدوهين هدذه األحاديد  ونحوهدا مدع الحكدم عليهدا بالوضدع: الددليع      
ْ             على ن اهة المحدثين وبْعدهم عن الهدول        الواضن                           ألديس إدي ذلدك أكبدر دليدع علدى      ! ؟                     

   لدم     ألنه              إلى رسوع هللا                                                      دوة نظر المحدثين إذ يرون النكارة إي نسبة هذه األحادي  
     !.                            الدواةق اللي لم لقع إي  منه؟              ه عن مثع هذه              َ يكن يحد  أصحابَ 

                           يو ددد إددي علمدداء سدداةر الطواةددف                               وألسدداءع إددي آخددر هددذا المطدداف: هددع   -
           مددن الن اهددة                  مددن علمدداء الحدددي                    مثددع مددا لهددؤالء األةمددة                      اإلسددالمية وغيددر اإلسددالمية 

      ؟!.                            والور  والبعد عن أهواء الن س
 

                 أهم نتائج البحث:
              السدددنة النبويدددة             مدددع روايدددا                                          ددد أةمدددة المحددددثين النقددداد يبدددذلون  هددددهم إدددي 

                                 بكع ن اهة ول رد وبعد عن الهول.         ولمحيصها 
                                                                     أحكام المحدثين على الرواة لخضدع لمعدايير نقديدة منصد ة دون محابداة وال 

         لحامع.          م املة وال 
                                                       قددون مددن كددان  دديعي ا أو ناصددبي ا إذا كاندد  مرويالدده مسددلقيمة     ّ يوثّ          المحدددثون    دد 

                                                         ون من كان  ديد ا إي السنة إذا كان إي مروياله مناكير.   ّ يضعّ  و
               أو يحكمدون عليده                                                ون حديث ا مروي ا إي إضع أحد الخل اء الرا ددين         ّ   ود يضعّ 
                         َ َ    يؤيددد أوددوالهم ومددذاهبهم العَقَديددة      الددذ       حدددي    ال           يحكمددون علددى     كمددا             بأندده موضددو   

                                         وال ينس م مع ما ع رف مدن الروايدا  الثابلدة                           إذا كان ال ي به كالم النبي        بالوضع 
    .   عنه

               بهم أن يقددوع كددع                          ْ ووددد لخللددف ا لهددادالهم  وحْسدد          م لهدددون               أةمددة المحدددثين    دد 
                                                             واحد منهم إي األحادي  أو الرواة بحسب ما يؤديه إليه ا لهاده.

      القددوع     ذلددك                                                     دد ال ي ددو  لمددن ووددف علددى وددوع ألحددد أةمددة المحدددثين أن ينسددب 
                                   إقد يكون لغيره من األةمة ووع آخر.        ب طال           للمحدثين 

  .                         وهللا   سبحانه ولعالى   أعلم
* * * * *          
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 ا وار ونا الباعه وحببنا إيه      اللهم أرنا الحق حق
هنا إيه ّ        وأرنا الباطع باطال  وار ونا ا لنابه وكر                                        

 والحمد هلل إي البدء والخلام
 

          يدوم األحدد        الخ ي دة                  سول بعدب اللعدديال               ة هذا البح                    وكان ال راغ من كلاب
        بن محمد                             بيد كالبه صالح الدين بن أحمد       2009   / 2   /  15         المواإق        1420   / 2   /  17

            ع  ي عنه.        اإلدلبي     سعيد 
 
 
                         

 


