
 نزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية
 د. سليمان العودة 

  

 بين يدي الموضوع : 
  

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وبعد :
  
 أشير قبل البدء بهذا الموضوع " في نزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية " إلى نقطتين هامتين :  
  
رة البحث في هذا الموضوع قد راود تني منذ زمنن اححساسني بمهميتن  ق وقند حندث  بعنال النزمالء منن أهنل احختصنا  : أن فكاألولى

تمكيندا  واقعينا  لهنذل الهمنوم المشنتركة والتني اشنتر  معني  " نزعة  الشيةي" "بهذا الموضوع فشاركوني الرأي في أهميتن  ق ولنذا ءناء  نندوة 
صنامل السنلمي قأ. يحينى بنن إبنراهيم بنن اليحينى المحاضنران وقتهنا فنى ءامعنة أم القنر  ق والءامعنة  فيها األخوة الزمالء : أ. محمد بنن

ذ أقدم اليوم هذا الموضوع بشكل أعمق فمنني أقدم الءهد الخا  بي في هنذا الصندد ق وأشنير إلنى مءهنود فينري فني هنذا  اإلسالميةق وا 
 المءال .

  
ابنن األثينر ونزعنة التشنيع فين  ق ومنع أن البحنث يمكنن أن يكنون اسنتكماح للموضنوع السنابق الثانية : أنني قدم  بحثا  آخر: حول كامنل 

فقنند آثننر  فصننل  حتننى ح يعننن المطلننع ألول وهلننة أنننني أصنننؤ ابننن األثيننر مننع المننالاين الشننيعةق بننل وإلبعنناد هننذا اححتمننال فقنند رأينن  
لبحننث فنني مءلننة البيننان اللندنيننة فنني عننددها الثنناني عشننر : شننوال عنونتنن  ب " نعننرة " فنني كتنناب الكامننل حبننن األثيننر" ق وقنند تننم نشننر ا

 م مع بعال التعديل الطايؤ في  .1988ه/ 1408/
  
  

 نزع  الشيي" وأثرها في الكشاب  الشاريخي 
  

 ماذا نقصد بنزعة التشيع ؟
  

 بعدة مراحلق تطنور الماهنوم يقابل الباحث في الشيعة والتشيع مصطلحا  تحتاج إلى تحرير وتمييزق ذل  أن مصطلح الشيعة مر  
خاللها من مسمى لم يكن يعد قصد أصحاب  تاضيل بعال الصحابة على بعال مع اححتااع لهم بالمحبة وسالمة الصدرق إلى ماهوم 
 عقدي ومذهبي لم يكتؤ منتحلول بمسملة احختالؤ بالتاضيل بين عثمان وعلى رضى اهلل عنهماق بل إلى اعتبار علي وصي رسول اهلل 

هو األءدر واألحق بالخالفة من أبي بكر وعمنر فضنال عنن عثمنان ق بنل  فنالى بعنال أصنحاب هنذل النزعنة إلنى اعتبنار الخلاناء قبلن  و 
مغتصننبين للخالفننة ق ومننن لننم يننر ذلنن  مننن األصننحاب فهننو مننتهم فنني ديننن  مختننل فنني عقيدتنن  ق ومننن هنننا انتحلنن  الروايننا  فنني انتقننا  

  الذي انتحل  في  روايا  أخر  مبالغنة فني وصنؤ علني ووصنا  بمنا ح يرضنى أن يوصنؤ هنو الصحابة ق والتءني عليهم ق في الوق
 .   (1)ب  

 وعلى ذل  فالشيعة األولى مصطلح ح يدخل فيما نحن بصددل وحتى نميزل عن فيرل نعرؤ ب  ونحدد المقصود من  .
  

 الييع  األولى :
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أبي عبد الرحمن وكان عثمانينا ق فقنال حبنن عطينة وكنان علوينا  إنني  عن 0000"  –في كتاب الءهاد  –ءاء في صحيح البخاري 
 . (2)الخ  …على الدماء  – )*(يعني عليا   -ألعلم ما الذي ءر أ صاحب 

  
قال الحافع في الاتح معلقا : وقول  " وكان عثمانينا  " أي يقندم عثمنان علنى علني فني الاضنلق وقولن  " وكنان علوينا  " أي يقندم علينا  

 . (3)ضل على عثمان وهو مذهب مشهور لءماعة من أهل السنة بالكوفة في الا
  

فلنم ياضنلوا أحندا   –رضني اهلل عنهمنا  –" وقؤ ءماعة من أئمة أهل السنة والسلؤ في علي عثمنان  –رحم  اهلل  –وقال ابن عبد البر 
ي تاضنيل علني فقند ذكنر ابنن أبني خيثمنة فني منهما على صاحب  منهم مال  بن أنسق ويحيى نب سنعيد القطانقوأمنا اخنتالؤ السنلؤ فن 

ثم نقل ابن عبد البر إءماع عامة أهل السنة على تاينل عثمنان فقنال: وأهنل السننة الينوم علنى منا ذكنر   -كتاب  من ذل  ما في  كاايةق 
لحنديث منن زمنن ل  من تقديم أبي في الاضل على عمرق وتقديم عمر على عثمانق وتقديم عثمان على علي  ق وعلى هذا عامة أهنل ا

أحمد ابن حنبل إح خوا  من ءل ة الاقهاء وأئمة العلماء فإنهم علنى منا ذكرننا عنن مالن  ويحينى القطنان وابنن معنينق فهنذا منا بنين أهنل 
 . (4)الاق  والحديث في هذل المسملةقوهم أهل السنةق وأما اختالؤ سائر المسلمين في ذل  فيطول ذكرل ق وقد ءمع  القوم 

رل ابنن عبند البنر عنن مالن  فني تقنديم علني علنى عثمنان ذكنر ابنن تيمينة رحمن  اهلل رواينة أخنر  عنن  تخالان ق حنين نقنل منا وهذا الذي ذكن 
استقر علي  أهل الحديث وأئمة الاق  في ذل  فقال: " وأما ءمهور الناي فاضلوا عثمانق وعلين  اسنتقر أمنر أهنل السننةقوهو منذهب أهنل 

حنند  الننروايتين عننن الحننديثق ومشننايخ الزهنند والتصننوؤقوأئ مة الاقهنناء كالشننافعي وأصنناحب ق وأحمنند وأصننحاب ق وأبنني حنياننة وأصننحاب ق وا 
مالنن  وأصننحاب ق قننال مالنن : ح أءعننل مننن خنناال فنني النندماء كمننن لننم يخننال فيهنناق وقننال الشننافعي وفيننرل إننن  بهننذا قصنند والنني المدينننة 

 (5..)الهاشميق ضرب مال ق وءعل طالق المكرل سببا عاهرُا 
  

رأينا  ثالثنا  يايند توقان  وعندم تاضنيل أحندهما علنى صناحب  وهنو النذي حكنال ابنن القاسنم عنن  –رحمن  اهلل  –قنل عنن " مالن  " كما ن 
 . (6)مال  عمن أدرك  من المدنيين 

  
 ويحدد ابن تيمينة مصنطلح الشنيعة األولنى ورأيهنم فني تقنديم الصنحابة فيقنول: وكانن  الشنيعة األولنى ح يشنكون فني تقنديم أبني بكنر

ياضننل علين  عليننا ق وهنذا قننول كثيننر منن الكننوفيين وفينرهمق وهننذا القننول األول  -يقصنند منن هنناحء -وعمنرق وأمننا عثمنان فكثيننر مننن النناس
قنال أينوب السنختياني: منن لنم يقندم عثمنان  …للشور  ثنم رءنع عنن .. وأمنا ءمهنور النناس فاضنلوا عثمنان وعلين  اسنتقر أمنر أهنل السننة

 . (7)ين واألنصار " على علي فقد أزر  بالمهاءر 
  

وبعنند أن ينقننل ابننن تيميننة فنني الاتنناو  اسننتقرار أمننر أهننل السنننة علننى تقننديم عثمننان يشننير إلننى أن هننذل المسننملة الخالفيننة ليسنن  مننن 
 . (8)األصول التي يضلل المخالؤ فيها عند ءمهور أهل السنةق لكن المسملة التي يضلل المخالؤ فيها هي مسملة الخالفة 

د الاننرق الننذي أشننرنا إلينن  آناننا ق ويحنندد مصننطلح التشننيع الننذي نرينند أن نتحنند ث عننن  كنزقننة مذهبيننة كننان لهننا أثرهننا فنني وهنو بهننذا ياكنن 
 الكتابة التاريخيةق فمتى نشم  هذل النزعة وما هو أثرها ؟

  
 نيأة الشيي" :

  
بننل  -لننيس هننو المقصننود بهننذل الدراسننةقلنن  أمننر يطننولق و  -ح أرينند هنننا اسننتعراال مختلننؤ انراء فنني نشننمة التشننيع والتننرءيح بينهننا

 الهدؤ اإلشارة إلى تاريخ النشمة وأصولها .
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شنيعة عثمنان وشنيعة علوينةق فهنذا ياكند أن زمنن الاتننة بنين  –كمنا يقنول ابنن تيمينة  –ولنئن كنان النناس فني الاتننة صناروا شنيعتين 
ي واحنتحنال العقندي النذي كنان لن  أثنرل فيمنا بعندق وابنن تيمينة الصحابة بداية احختالؤ لكن ذل  ح يعني استواء التشيع بنالماهوم المنذهب

إلننى أننن  لننيس كننل مننن قاتننل مننع علنني كننان ياضننل  علننى عثمننانق بننل كننان كثيننر منننهم ياضننل  –فنني الننن  ناسنن   -ياكنند هننذا وهننو يشننير
 . (9)عثمان علي  كما هو قول سائر أهل السنة 

  
أواخنر أينام  –يع في تل  الاترةقوخاصة بعد عهور عبد اهلل بن سبم اليهنودي ولكن ذل  كذل  ح يعني عدم القوم بعهور بذور التش

عالننن  أفكننارا  فريبننة لننم يقننل بهننا أحنند مننن قبلنن  كننالقول بالوصننية لعلنني ق والرءعننة ل ئمننةق وسننب الصننحابة  –عثمننان  وفيرهننا مننن  …وا 
اعتبننار عبنند اهلل بننن سننبم مبنندأ الننرفال والتشننيع  األفكننار التنني أصننبح  بعنند مننن أصننول ومنطلقننا  التشننيعقولهذا نقننل األئمننة عننن سننواهم

(10) . 
  

 ( .11ونقلوا أن عليا   " طلب أن يقتل عبد ا هلل بن سبم أول الرافضة حتى هرب من  " )
  

وهذا ليس قصرا  على أهل السنة وحندهمق بنل لنم يسنتطع الشنيعة أناسنهم إنكنار هنذل الحقيقنةق ومندونا  الشنيعة المتقدمنة تثبن  أهنل 
 . (12)فال إنما كان من عبد اهلل بن سبم أصل الر 
  

بنل لنم يعهنر اسنم    ،لم تءتمع وتصير لهم قوة إح بعد مقتل الحسنين -الرافضة -ومع التسليم بكون المصطلح لم يتبلورق والشيعة
أبنني بكننر وعمننر إح حننين خننروج زينند بننن علنني بننن الحسننين بعنند المائننة األولننى لمننا أعهننر التننرحم علننى  –كمننا يقننول ابننن تيميننة  –الننرفال 

رضي اهلل عنهما رفضت  الرافضة فسم وا " رافضة " اعتقدوا أن أبا ءعار هو اإلمام المعصومق واتبع  آخرون فسنم وا " زيدينة " نسنبة إلين  
(12) . 
  

ا فننني أقننول منننع التسنننليم بنننذل  فتبقننى عقائننند السنننبئية وأفكنننار عبننند اهلل بننن سنننبم التننني طرحهنننا ألول منننر ةق ومازالنن  الشنننيعة تتشنننبث بهننن 
 المنطلقا  األساسية والبذور األولى لنزعة التشيعق ومن أبرزها : والوصيةق والرءعةق وسب الصحابة.

  
" أننن  كنان ألننؤ نبني ولكننل نبني وصننيق وكنان علنني وصني محمنندق ثنم قننال: محمند خنناتم  –كمننا وضنعها بننن سنبم  -ومعننى الوصنية

 . (13)"     لم يءز وصية رسول اهلل ووثب على وصي رسول اهلل  األنبياء وعلي خاتم األوصياءق ثم قال بعد ذل  من أعلم ممن
كمنا يقنول القمني أول منن قنال  –وكنان ابنن سنبم  –وهذا هو المقصود  -وينشم عن القول بالوصية القول بارال إمامة الموصى ل 

 . (14)بارال إمامة علي 
  

 ( .15)وأول من أعهر القول بالن  بإمامة علي كما يقول الشهرستاني 
  

 . (16)أما الرءعة فتعني رءعة األموا  إلى الدنياق وابن سبم أول من قال ذل  
  

لةرادك إلةى  إن الذين فرض عليك القرآنوكان يقول: العءب ممن يزعم أن عيسى يرءع ويكذب بمن محمدا  يرءعق وقد قال اهلل )) 
 . (17)(( فمحمد أحق بالرءوع من عيسىق ووضع لهم الرءعة فتكلموا فيها  معاد

  
ومن لوازم هذل العقيدة عندهم احعتقناد بنمن علينا  حني لنم يمن ق ولهنذا فالشنيعة يقولنون بنمن علينا  لنم يقتنل ولنم يمن  وح يمنو  حتنى 

 . (18)يمل  األرالق ويسوق العرب بعصال 
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من أعهر الطعن في أبني بمن عبد اهلل بن سبم كان أول  –القميق والنوبختي  –أما سب الصحابة فياكد علمان من أعالم الشيعة 

 . (19)بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم 
  

إح قليال منهمق وينسبونهم إلنى الكانر  كانوا يسبون أصحاب رسول اهلل  -وهم أصل التشيع كما سبق –ويقول الهيتمي: أن السبمية 
 . (20)والزندقة ويتبرأون منهم 

  
ة . ألنها ستبدوا لننا أكثنر منن فيرهنا وضنوحا حنين الحنديث عنن نمناذج منن أثنر نزعنة أكتاي بإيراد هذل النماذج من معتقدا  الشيع

 التشيع في الكتابة التاريخية .
  

 في الكتابة -بشكل عام –وانن لنحدد أثر النزعة المذهبية 
 التاريخية ثم نتوقؤ بشيء من البيان والتاصيل عن أثر نزعة التشيع بشكل خا  .

  
 أثر النزع  المذهبي  :

  
ا  كانن   –تشكل النزعة المذهبية  منوردا  منن منوارد الزلنل والتحرينؤ وتعند واحندة منن أبنرز أسنباب الكنذب فني التناريخقوكيؤ ح  –أين 

 يكون ذل  كذل  وصاحب النزعة إنما يحاول بشكل إرادي أوح إرادي أن ياسر الحدث وفق مشرب ق ويصور األمور كما يشتهي ويعتقد .
  

النزعنة  –أول ما ذكر منن ذلن   –في مقدمت  للكذب في األخبار واألسباب المقتضيةق فذكر  -رحم  اهلل –ون ولقد تطرق ابن خلد
للمننذهب والتشننيع لننقراء فقننال: " ولمننا كننان الكننذب متطرقننا  للخبننر بطبيعتنن  ولنن  أسننباب تقتضنني ق وفمنننا التشننيعا  لننقراء والمننذاهبق فننإن 

ذا خامرهنا تشنيع  الناس إذا كان  على حال احعتدال في قبول الخبر أعطت  حق  من التمحي  والنعر حتنى تتبنين صندق  منن كذبن ق وا 
لرأي أو نحلة قبل  ما يوافقها من األخبار ألول وهل ق وكان ذل  الميل والتشيع فطاء على عين بصنيرتها منن احنتقناد والتمحني  فتقنع 

 . (21)في قبول الكذب ونقل  
  

 نزع  الشيي" : 
  

ذا كننان هننذا  مننن ذلنن  نصننيب وافننرق ويشننخ  لنننا شننيخ  –وهنني موضننع البحننث  –فنني عمننوم النزعننا  المذهبيننةق فلنزعننة التشننيع وا 
داء المذهبية عند الرافضةقوعمق الكذب عن الشيعة حين يقول: ولهنذا كنانوا أكنذب فنرق األمنةق  –رحم  اهلل تعالى  –اإلسالم ابن تيمية 

با وح أكثر تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق منهمق وسيما النااق  فيهم أعهر من فني سنائر فليس في الطوائؤ المنتسبة إلى القبلة أكثر كذ
ذا أاتمن خان " وفي رواية " أربع من كن في   ذا وعد أخلؤق وا  الناسق وهي التي قال فيها النبي  " آية المنافق ثالث إذا حدث كذبق وا 

ذا خاصنم فءنر" كان منافقا خصنلة مننهن كانن  فين  خصنلة منن الناناق حتنى يندعه ذا عاهند فندرقوا  ذا وعند اخلنؤ قوا  ا إذا حندث كنذب وا 
وكننل مننن ءننربهم يعننرؤ اشنننتمالهم علننى هننذل الخصننالق ولهنننذا يسننتعملون " التقيننة " التنني هنني سنننيما للمنننافقين واليهننود ويسننتعملونها منننع 

بناهلل ليرضنوا المنامنين واهلل ورسنول  أحنق أن  (( ويحلاون ما قالوا وقد قالواق ويحلاون يقولون بألسنشهم ما ليس في قلوبهمالمسلمين )) 
 .  (22) 0000يرضول 

  
هنو السنبب فيمنا شناع  -كمنا يقنول –إلى أنهم شر  من عامة أهل األهواءق وأحق بالقتال من الخوارجق وهذا  –ابن تيمية  –وينتهي 

 . (23)في العرؤ العام أن أهل البدع هم الرافضة 
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 , (24)الخوارج " المنصوصين فليسوا دونهم وأنهم إن لم يكونوا شرا  من " 

  
ثم يعرال للمقارنة بين النحلتينق وماكدا  أن الخوارج أقل ضالح من الروافال مع أن كنل واحندة منن الطنائاتين مخالانة لكتناب اهلل 

 ( .25)وسنة رسول اهلل  ومخالاة لصحابت  وقرابت ق ومخالاون لسنة خلاائ  الراشدين ولعترت  أهل بيت 
  

ينقل لنا في كتاب  " منهاج السننة " اتاناق أهنل العلنم بالنقنل والرواينة واإلسنناد علنى أن الرافضنة أكنذب الطوائنؤق وأن الكنذب فنيهم و 
 . (26)قديم 

  
ثم يقول: ومن تممل كتب الءرح والتعديل المصناة في أسنماء النرواة والنقلنة وأحنوالهم مثنل كتنب يحينى منن معنينق والبخناريق وأبني 

براهيم بن يعقوب الءزوءاني السنعديق ويعقنوب بنن سنايان الاسنويق وأحمند بنن صنالح العءلنيق والعقيلنيق أحمد ن ع ديق والدارقطنيق وا 
ومحمد بن عبد اهلل بن عمار الموصليق والحناكم النيسنابوريق والحنافع عبند الغنني بنن سنعيد المصنري ق وأمثنال هناحء النذين هنم ءهابنذة 

 . (27)اد رأي المعروؤ عندهم الكذب في الشيعة أكثر منهم في ءميع الطوائؤ ونقاد وأهل معرفة بمحوال اإلسن
  

تحرج أصحاب الصحيح عن النقل عنن خينارهم فضنال عنن منن دونهنم فيقنول: حتنى أن أصنحاب الصنحيح  –ابن تيمية  –ثم ينقل 
بنن سنلمة وأمثنالهمق مننع أن هناحء منن كالبخاري لنم ينرو عنن أحند منن قندماء الشنيعة مثنل عاصنم ينن ضنمرةق والحنرث األعنور وعبند اهلل 

 . (28)خيار الشيعة 
  

ابن تيمية نقوح  عن األئمة األعالم في كذب الرافضةق فيروي عن " مال  " قولن : وقند سنئل عنن الرافضنة: ح تكلمهنم  )*(ثم يوثق 
 . (29)وح ترو عنهم فإنهم يكذبون 

  
 . (30)أهل الكتاب ح تصد قوهم وح تكذ بوهم وكان يقول: نز لوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث 

  
ولما اشتهر  الكوفة اختص  بالكذب فقد شب هها " مال " رحم  اهلل بدار الضربق فقد قال ل  عبند النرحمن ابنن مهندي: ينا أبنا عبند 

الننرحمن: ومننن أيننن لنننا دار اهلل سننمعنا فنني بلنندكم أربعمائننة حننديث فنني أربعننين يومننا ق ونحننن فنني يننوم واحنند نسننمع هننذا كلنن  . فقننال لنن  عبنند 
 . (31)الضربق أنتم عندكم دار الضرب تضربون بالليل وتناقون بالنهار 

  
ق وعن األعمش أن  قنال: أدركن  النناس ومنا يسنم ونهم إح الكنذابين  (32)وعن الشافعي قول : لم أر أحد أشهد بالزور من الرافضة

 وهم من الرافضة . – (33)يعني أصحاب المغيرة بن سعيد 
  

 . (34)كما نقل ابن تيمية عن يزيد بن هارون قول : نكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إح الرافضة فإنهم يكذبون
  

 أحمل العلم عن كل من لقي  إح الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذون  دينا   -قول  –مع أن في  تشيعا   –وعن شري 
  

بقول : وشري  هذا هو ابن عبد اهلل القاضي قاضني الكوفنة منن أقنران الثنوري وأبني حنيانة ق  ويعلق ابن تيمية على كالم شري  هذا
 . (35)وهو من الشيعة الذي يقول بلسان  أنا من الشيعةق وهذل شهادة فيهم 
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 . (36) وفوق ذل  ينقل الذهبي عن ابن المبار  قول : الدين ألهل الحديث والكالم والحيل ألهل الرأيق والكذب للرافضة

  
لنو كنانوا منن الطينر لكنانوا رخمنا ق ولنو كنانوا منن البهنائم لكنانوا  (37)وقد ثبن  عنن الشنعبي أنن  قنال: منا رأين  أحمنق منن الخشنبية 

 . (38)حمرا ق واهلل لو طلب  منهم أن يملاا هذا البي  ذهبا  على أن أكذب على علي أعطونيق وواهلل ما أكذب علي  أبدا  
  

 . (39)كم أهل هذل األهواء المضل ة وشر ها الرافضة وهو القائل: أحذر 
  

ولنم تكنن الشننيعة تتنورع عننن الكنذب البتننة ق وفني هنذا يقننول حمناد بننن سنلمة: حنندثني شنيخ لهنم قننال: كننا إذا اءتمعنننا استحسننا شننيئا 
 . (40)ءعلنا حديثا  

  
حتنى قننال سننايان الثننوري: منعتنننا الشننيعة أن  ولانرط كننذبهم وتزويننرهم امتنننع بعننال األئمننة األعنالم عننن الحننديث فنني فضننائل علنني ق

 .  (41)نذكر فضائل علي 
  

ذا كن  بالكوفة فاذكر مناقب أبي بكر وعمر   . (42)وكان يقول: إذا كن  بالشام فاذكر مناقب علي وا 
  

 . (43)" لقد بغضوا إلينا حديث علي بن أبي طالب  –قد ذكر  الرافضة يوما  عندل  –وقال الشعبي 
  

تمصل الكذب في الرافضة فقال: " إن أصل األكاذيب في أحاديث الاضائل كنان منن  – )*(مع تشيع   –ابن أبي الحديد  وقد أكد
 " .( 44)ءهة الشيعةق فإنهم وضعوا في مبدأ األمر أحاديث مختلاة في صاحبهمق وحملهم عل وضعها عداوة خصومهم"

  
ح فهنا  فيرها لمن تممل .أكتاي بإيراد هذل النصو  ولعل فيها كااية لبيان الم  قصودق وا 

  
ولعل آن األوان ألن ننتقل من التوصيؤ النعري إلى التطبيق العملي لنتبين من خالل  كذب الشيعة وافترااهم من خالل المرويا  

 التاريخية التي رووهاق والمصناا  التي ألاوها. 
 لمصناا  .ومن هنا سوؤ يكون الحديث عن نزعة التشيع ءامعا بين الرواة وا

  
 ولئن لم يكن باإلمكان نقصي كل راوق واإلحاطة بكل مصنؤ شيعي فحسبنا الوقوؤ على نماذج من هذا وذا .

  
 أوال : الرواة الييع  :

  
سننمكتاي بننإيراد نمننوذءين لننرواة الشننيعةق ونمننوذءين آخننرين للمصننناا  الشننيعيةق ح بقصنند الحصننر ألثننر نزعننة التشننيع فنني الكتابننة 

 در ما أقصد منها إبراز نموذج ألثر هذل النزعة في مروياتنا ومصناا  أسالفنا .التاريخية بق
  

 ) أ ( لوط بن يحيى " أبو مخنف "
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( روايننةق وفنني فتننرة مهمننة مننن 585ه( والمكثننرين حتننى بلغنن  مروياتنن  فنني تنناريخ الطبننري ) 157وهننو مننن رواة المتقنندمين )    
 . (45)ه  132حتى سقوط الدولة األموية سنة  رسول فترا  التاريخ اإلسالمي ابتدأ  من وفاة ال

  
 . (46)وهذا الراوي فارق في التشيع من شحمة أذني  حتى أخم  قدمي  ولهذا قال عن  ابن عدي: شيعي محترق 

  
الننذين  ولننئن كننان أمننرل مكشننوفا لعلمنناء الءننرح والتعننديل وأربنناب التنناريخ المتقنندمينق فلننيس األمننر كننذل  لننبعال المننارخين المتننمخرين

 .(47)تناقلوا مرويات  دون نعر أن تمحي ق ويكشؤ لنا المتقدمين حقيقت  فيقول ابن معين: ليس بشيء
  

 . (48)وقال ابن حيان: رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعا  عن الثقا  
  

 . (50)ومثل  قال ابن حءر  (49)وقال في  الذهبي: إخباري تالؤ ح يوثق ب  
  

فضل القول فين  فقنال: ط حندث بمخبنار منن تقندم منن السنلؤ الصنالحينق وح يبعند منن  أن يتنناولهمق وهنو شنيعي  أما ابن عدي فقد
نمنا لن  منن األخبنار  نما وصات  لالستغناء عن ذكر حديث  فإني ح أعلنم منن األحادينث المسنندة منا أذكنرل ق وا  محترق صاحب أخبارهمق وا 

 . (51)المكرول الذي ح أستءيز ذكرل 
  

 . (52)ذكرل العقيلي في الضعااء مشيرا  إلى تضعيؤ ابن معين ل  وقد 
  

لنننيكم منننا يثبننن  أدانتننن  منننن خنننالل بعنننال مروياتننن  وسمقتصنننر كنننذل  علنننى  تلننن  نصنننو  تكاننني إلداننننة أبننني مخننننؤ وتعنننرؤ بهنننن وا 
 نموذءين.
  

 الرواي  األولى في سقيف  بني ساعدة :
  

بسنندل  -بين المهاءرين واألنصار في أمر اإلمامة في سقياة بنن سناعدةللهءرة خبر ما ءر   11ذكر الطبري ضمن أحداث سنة 
 عن أبي مخنؤ قال:

  
اءتمعنن  األنصننار فنني سننقاية بننن سنناعدةق فقننالوا: نننولى هننذا األمننر بعنند محمنند علينن  السننالم سننعد بننن عبننادةق وأخرءننوا سننعدا  وهننو 

بعند أن ذكنرل سنابقة  –أو بعنال بنني عمن ق وكنان ممنا قالن   مريالق فلما اءتمعوا تكلم فيهم بصو  ضعيؤ كان يبلغ القوم عنن  ابنن لن 
بمسننيافهم  األنصننار وءهننادهم وأن لهننم سننابقة فنني النندين وفضننيلة فنني اإلسننالم ليسنن  لقبيلننة مننن العننرب    وأن العننرب داننن  لرسننول اهلل 

 . (53)وتوفى اهلل ورسول  وهو راال الناس " 
  

رأي وأصب  في القول ولن نعد ما رأي  ونولي  هذا األمرق ثم ترادوا الكنالم بيننهم ثم أن القوم أءابول بمءمعهم: أن قد ورفق  في ال
 فقالوا فإن أب  مهاءرة قريش فقالوا: نحن المهاءرون وصحابة رسول اهلل األولون ونحن عشيرت  وأولياال فعالم تنازعوننا هذا األمر بعندل

  
  

أميرق ولن نرضى بدون هذا األمر أبدا ق فقال سعد بن عبادة حين سمعها : هنذا فقال  طائاة منهم: فإنا نقول إذا : من ا أمير ومنكم 
 . (54)أول الوهن 
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وأتنى عمننر الخبننر فمقبننل إلننى منننزل النبنني  ق فمرسننل إلننى أبنني بنن  ر وأبننو بنن  ر فنني النندارق وعلنني بننن أبنني طالننب دائننب فنني ءهنناز 

 المنذر فتكلمق ومما قال: رسول اهلل ويعد مءيئ  تكل أبو بكرق ثم عمرق ثم قال الحباب بن
  

" يا معشر األنصار املكوا على أيديكم وح تسمعوا مقالة هذا وأصحاب  فيذهبوا بنصيبكم من هذا األمرق فإن أبوا عليكم ما سملتمول 
ا واهلل لنئن شننئتم فنمءلوهم عنن هننذل النبالد .. فننمنتم واهلل أحنق بهنذا األمننر مننهم .. إلننى أن قنال: أنننا ءنذيلها المحكن  وعننذيقها المرءنبق أمنن 

 .( 55)لتقيدنها ءذعةق فقال عمر: إذا  يقتل  اهلل   قال: بل إيا  يقتل ..
  

وعن أبي مخنؤ قال عبد اهلل بن عبد الرحمن: فمقبنل النناس منن كنل ءاننب يبنايعون أبنا بكنر وكنادوا يطئنون سنعد بنن عبنادةق فقنال 
ل قتلنن  اهلل   ثننم قننام علننى رأسنن  فقننال: لقنند هممنن  أن أطننم  حتننى تننندر ننناس مننن أصننحاب سننعدق اتقننوا سننعدا  ح تطئننولق فقننال عمننر: اقتلننو 

عضد ق فمخذ يعد بلحية عمر فقال: واهلل لو حصص  من  شعرة ما رءع  وفي في  واضحةق فقال أبو بكر: مهال ينا عمنر  الرفنق هنا 
مع  مننني فنني أقطارهننا وسننككها زئيننرا  هنننا أبلننغق فننمعرال عننن  عمننر ق وقننال سننعد: وأمننا واهلل لننو أن بنني قننوة مننا أقننو  علننى النهننوال لسنن 

 . (56)الخ  000يحءر  وأصحاب  
  

هذل مقتطاا  من رواية أبي مخنؤ الطويلة في حادثة السقياة ويعهر منها التعدي على الصحابة وتصويرهم بصورة ح تليق بمنن 
 ؟ هو أقل منهم من صالحي المسلمين فكيؤ بخيار األمة وأصحاب رسول اهلل 

  
لقضية صراعا على السلطة يتناسى مع  األصحاب كل فضيلة وسنابقة فني الندين لمنن سنواهم ق وهنل يلينق باألنصنار فهو يصو ر ا

أن ينسبوا ألناسهم فضال دون المهاءرين فيعتبروا أناسهم أصحاب سابقة فني الندين وفضنيلة فني اإلسنالم ليسن  لقبيلنة منن العنرب  وهنو 
 و أن يستبدوا لهذا األمر دون الناس ؟يعلمون تقديم المهاءرين عليهم في القرآنق أ

  
 وهل يعقل أن يعتبر زعماء األنصار أن اختيار أمير من المهاءرين وآخر من األنصار أول الوهن   
  

ق وفيرل من أمثال أبني بكنر  وحدل مهتما بءهاز رسول اهلل  كما يالحع رائحة التشيع التي تاوح من الرواية وأبو مخنؤ يبرز عليا 
 عمر ح يعلم حتى يمتي  الخبر؟في دارل و 
  

ولي  شعري أيليق بننبالء الرءنال النذين ءمنع اهلل قلنوبهم علنى التقنىق وآخنى الرسنول  بيننهم حتنى كنان الرءنل مننهم ينرث أخنال بعند 
ءلوهم هل يليق بهناحء أن تصندر مننهم إلخنوانهم عبنارا  الءنالء عنن بالدهنم ؟ " فنإن أبنو علنيكم منا سنملتم فنم –حتى نسخ ذل   –موت  

 عن هذل البالد " .
  

أما إعادة نعرا  الءاهليةق فتل  قد اندثر  في ناوس أولئ  األخيارق لكنها حية في ناوس الشنعوبيين وأصنحاب النزعنا  المذهبينة 
 المنحرفةق وبالتالي يحاولون إسقاطها على أولئ  القرون العاهرة وهم منها براء .

  
والكلما  البذيئة ق بل ربمنا وصنل  إلنى احعتنداء والضنرب بنين الصنحابة  وتلن  آفنة الرواينا  وهكذا تمتلئ الرواية بملااع المهاترة 

المختلقةق وهي أثر من آثنار معتقند الشنيعة فني سنب الصنحابة والنينل مننهمق فهنل ينتبن  قنر اء التناريخ لمثنل هنذل المروينا  السناقطةق وهنل 
 يستتبع ذل  همم عالية لنقدها سندا  ومتنا  ؟  

 ( .33)ا علم أن هنا  مرويا  أخر  في مصادر أخر ق وعن طريق رواة موثقين في هذل الحادثة أو فيرهاخاصة إذ
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 الرواي  الثاني : في قص  اليورى :

  
 وقد ساقها الطبري في تاريخ  بسند في " أبو مخنؤ " وبمتن طويل أقبس من  الاقرا  التالية :

  
ح تنندخل معهننمق قننال علنني: أكننرل  –أن حنند د عمننر السننتة الناننر الننذين تكننون فننيهم  بعنند –قننال العبنناس لعلنني ) رضنني اهلل عنهمننا( 

 . (34)الخالؤق فقال ل  العباس: إذا  تر  ما تكرل 
  

وهكذا يبدأ أبو مخنؤ الرواية بامتعاال العباس من دخول علي ويحذرل مما يكرل إن قبلق وكمن  بنذل  يصنو ر العبناس مندركا  ألمنر 
اق فقنال: ومنا علمن  ؟ قنال: قنرن  –حنين تلقنال  –ر مبي  على فير ما يمملون ؟  قال علني للعبناس فاب عن عليق وأن األم عندل  عنن 

بني عثمننانق وقننال كوننوا مننع األكثننر فنإن رضنني رءننالن  رءنال ق ورءننالن رءننال ق فكوننوا مننع الننذين فنيهم عبنند الننرحمن بنن عننوؤق فسننعد ح 
عبد الرحمنق فلو كان انخران معي لم يناعانيق بل  أني ح أرءو إح أحدهما  يخالؤ ابن عم  عبد الرحمنق وعبد الرحمن صهر عثمان

فرد علي  العباس مذكرا بما قال  ل  حين سمي في الستة ثم أوصال قائال: أحاع عني واحدة: كلمنا عنرال علين  القنوم فقنل: ح ق إح  …
حتننى يقننوم لنابنن  فيرنننا .. فقننال علنني: أمننا لننئن بقنني عثمننان  أن يولننو ق واحننذر هنناحء الننرهط فننإنهم ح يبرحننون ينندفعوننا عننن هننذا األمننر

 . (35)ألذكرت  ما أتىق ولئن ما  ليتداولنها بينهم ق ولئن فعلوا ليءدني حيث يكرهون 
  

 واعتقد أن ما ورد في الرواية من عبارا  نابية فريبةق واتهام مشين بين الصحابة كاؤ لسقوطها متنا ق فضال عن سقوطها سندا   
  

ا ورد فنني الروايننة أن عبنند الننرحمن بننن عننوؤ دعننا عليننا  فقننال: علينن  عهنند اهلل وميثاقنن  لننتعملن بكتنناب اهلل وسنننة رسننول  وسننيرة كمنن 
الخلياتين من بعدل ؟ قال: أرءو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتيق ودعا عثمان فقال لن  مثنل منا قنال لعلنيق قنال: نعنم فبايعن ق فقنال 

هذا أول يوم تعاهر ثم في  عليناق فصبر ءميل واهلل المستعان على ما تصاونق واهلل ما ولي  عثمان إح  علي: حبوت  حبو دهر ق ليس
 . (36) …ليرد األمر إلي ق واهلل كل يوم هو في شمن 

  
خن  بكنالم وهذا الءزء من الرواية ح يختلؤ في فرابت  عما قبلن ق وقند كااننا الحنافع ابنن كثينر ماننة النرد علين ق حينث أبنان فني تاري

 ءزل تارد الرواة الشيعة وفيرهم من القصا  برواية هذل األخبار الساقطة حيث قال ما نص  : 
نن  إنمنا وليتن  ألنن   " وما يذكرل كثير من المارخين كابن ءرير وفيرل عن رءال ح يعرفون أن عليا  قال لعبند النرحمن: خندعتنيق وا 

 …صهر  وليشاور  كل يوم في شمن  
  

من األخبار المخالاة لما ثب  في الصحاح فهي مردودة على قاليها وناقليهاق واهلل أعلم. والمعنون بالصحابة خالؤ   إلى فير ذل 
ما يتوهم كثير من الرافضة وأفبياء القصا  الذين ح تمييز عندهم بين صحيح األخبار وضعياها ومستقيمها وسقيمها وميادها وقويمهنا 

 .( 37)واهلل الموفق للصواب 
  

 ( .38)وهكذا تمتلي الرواية بكثير من األخطاء والتءاوزا  والمغالطا  ويكشؤ عورها فيرهما من الروايا  الصحيحة
  

 )ب( هيام بن  محمد بن السائب الكلبي :
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بنري منا وهذا راو آخر من رواة الشيعةق وممن أكثر الرواية عنهم إمام المارخين ابن ءرير الطبريق إذ بلغ  روايات  فني تناريخ الط
 ( .39)يقرب من ثالثمائة رواية شمل  تاريخ األنبياء والسيرة النبوية وتاريخ الخلااء وطرفا من أخبار الدولة األموية

وقد تحث أئمة الءرح والتعديل عن تشيع  وفرابة مرويات  قال العقيلي: حدثنا عبد اهلل بن أحمد قال: سنمع  أبني يقنول: هشنام بنن 
 . (40)ن يحد ث عن   إنما هو صاحب سمر ونسبق ما عنن  أن أحدا  يحد ث عن  محمد بن السائب الكلبي م

  
وقال عن  ابن حبان: منن أهنل الكوفنةق ينروي عنن أبين  ومعنروؤ منولى سنليمان والعنراقيين العءائنب واألخبنار التني ح أصنول لهناق 

 . (41)ق في وصاها وكان فاليا  في التشيع ق وأخبارل في األفلوطا  أشهر من أن يحتاج إلى اإلفرا
  

وقال الذهبي: هشام ح يوثق ب ق ونقل عن ابن عساكر قول : رافضي ليس بثقةق ما  سنة أربع ومائتينق وقينل: أن مصنناات  أزيند 
 . (42)من مائة وخمسين مصناا  ؟  

  
 وها  نموذءين من مرويات  : 

  
 النموذج األول: اشهام معاوي  باخشالق الكشب :

  
حديث هشنام عنن أبني مخننؤ أن معاوينة أن معاوينة لمنا أينس منن قنيس أن يتابعن  علنى أمنرل شنق علين  ذلن  لمنا  رو  الطبري من

يعننرؤ مننن حزمنن  ويمسنن  وأعهننر للننناس قبلنن  أن قننيس بننن سننعد قننن تننابعكم فننادعوا اهلل لنن  وقننرأ علننيهم كتابنن  الننذي ألن فينن  وقاربنن ق قننال: 
 هل الشام .واختلق معاوية كتابا من قيس بن سعد فقرأل على أ

  
واسننتنكارل لننذل ق ثننم رد قننيس بننن سننعد علينن ق ومننا ءننر  بينهمننا مننن  ثننم أورد الطبننري ننن  الخطننابق وموقننؤ علنني بننن أبنني طالننب 

 . (43)محاورة في كالم يطول 
  

هكذا يقتاني هشنام أثنر شنيخ  أبني مخننؤ فني النينل منن الصنحابة وتشنوي  صنورتهمق مسنتخدما فني ذلن  تزوينر الحقنائقق وهنل بعند 
 باختالق الكتب لتدعيهم موقا  شيء؟  تهام معاوية ا
  

  
 النموذج األخر: وصف معاوي  بأوصاف ميين 

  
بننالزيغ والضناللق وقننول  –علنى لسننان قنيس بننن سنعد  –وفني مقابنل الصننورة األخنر  يختلننق هشنام روايننة أخنر ق يننتهم فيهنا معاويننة 

لي    قطعة من ن  هذل الرسالة :الزورق بل وفوق ذل  بكون  طافوتا من طوافي  إبليس ؟  وا 
  
مننن قننيس بننن سننعد إلننى معاويننة بننن أبنني سننايان أمننا بعنند: فننإن العءننب مننن افتننرار  بنني وطمعنن  فنني واستسننقائ  رأيننيق  0000"  

وسنيلةق وتنممرني بالندخول فني  أتسومني الخروج من طاعة أولنى النناس بناإلمرةق وأقنوالهم للحنقق وأهنداهم سنبيالق وأقنربهم منن رسنول اهلل 
عت ق طاعة أبعد النناس منن هنذا األمنرق  وأقنولهم للنزورق وأضنلهم سنبيال وأبعندهم منن اهلل عنز وءنل ورسنول  ق ولند ضنالون مضنلينق طا

 . (44)0000طافو  من طوافي  إبليس    
  

This file was downloaded from QuranicThought.com



صنر النمناذج أكتاي بهذين النموذءين من رواة الشنيعةق وأكتاني بهنذل النمناذج الواقعينة منن مرويناتهمق ألن الدراسنة ح تهندؤ إلنى ح
والمرويا  قدر ما تهدؤ إلى إبنراز النزعنة وأثرهنا فني المروينا  التاريخينةق حنتقنل بعند ذلن  إلنى نمناذج المصنادر الشنيعية ومنا تاطنح بن  

 من فثاء المرويا  السقيمة واألخبار الواهية والتشوي  المتعمد خير قرون األمة  
  

 : ثانيًا: المصنفات الييع 
  

 ) أ ( وقع  صفين :
  

هق ول  كتب أخر  أمثال: الغارا  ق كتاب الءمنلق مقتنل حءنر 212وهو أحد كتب نصر بن مزاحم المنقري الكوفي المتوفى سنة 
 . (45)ابن عديق مقتل الحسين بن علي 

  
ثنم  ونصر بن مزاحم هذا من أعالم الشيعة الغنالينق قنال فين  العقيلني: كنان ينذهب إلنى التشنيع وفني حديثن  اضنطراب وخطنم كثينرق

 : الزمر " .33(( " انية  والذي جاء بالصدق وصدق بهساق ل  نموذءا يمثل انحراف  في المرويا  في تاسير قول  تعالى: )) 
  

 ( .46)ق ثم علق العقيلي على ذل  بقول : وهذا ح يتابع علي  قال نصر: الذي ءاء بالصدق محمد  ق والذي صدق ب  علي 
  

 ق ونقل طرفا من أقوال العلماء في ق فعن الءوزءاني قوله  كان نصر زائغا  عن الحنق منائال  ق ثنم كما ترءم ل  الخطيب في تاريخ
علق الخطيب بقول : أراد بذل  علو ل في الرفالق كما أن  نقل عن صنالح بنن محمند قولن : نصنر بنن منزاحم رو  عنن الضنعااء أحادينث 

 , (47)بن مزاحم فال في مذهب   مناكيرق وعن الحافع أبي الاتح محمد بن الحسين قول : نصر
  

 وقال عن  الذهبي: رافضي ءلد تركولق ثم نقل عن أبي خيثمة: كان كذ ابا  .
 . (48)وعن أبي حاتم: واهي الحديث مترو ق وقال الدارقطني: ضعيؤ 

  
ث لنصنر بنن منزاحم منع كما ذكرل ابن عدي في الضعااء وساق عددا  من أحاديث رواهاق ثم علق ابن عدي بقول : " وهنذل األحادين 

 . (49)فيرها مما لم أذكرها عمن رواها عامتها فير محاوعة " 
  

 نماذج من وقع  صّفين :
  
 ومن مرويات  أسوق النماذج التالية : 
  
سنيروا  …"حنين عنزم علنى الخنروج إلنى صناينق وكنان ممنا ءناء فيهنا : - -نقل أو اختلق صاحب " وقعنة صناين " خطبنة علني  

 . (50).. " …نن والقرآنق سيروا إلى بقية األحزاب ق قتلة المهاءرين واألنصار إلى أعداء الس
  

أن سنبب امتنناع معاوينة عنن البيعنة إنمنا كنان  - -وفي خطبة أخر  ح تقنل سنوء عنن سنابقتها ينسنب نصنر ابنن منزاحم إلنى علني 
: فكينؤ يبنايع معاوينة علينا  وقند قتنل أخنال حنعلنة ق وخالن  إلنى النناس فقنال –يعنني علينا   –ثمرا  لدماء فني الءاهلينة إذ يقنول: " ثنم التان  

الوليدق وءد ل عتبة في موقؤ واحدق واهلل ما أعن أن ياعلواق ولنن يسنتقيموا لكنم دون أن نقصند فين  المنر انق وتقطنع علنى هنامتهم السنيوؤ 
 . (51)وتشرحوا حواءبهم يعمد الحديدق وتكون أمور ءمة بين الاريقين 
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 أن يقول مثل ذل ق وقاتل اهلل داء النزعة المذهبية وتل  آثارها .وحاشا عليا  
  

معاوية رءال محتاح  يبحث عن رءال يتحدثوا ل  فني مسنب ة علني ويقنول:  " لمنا  –صاحب وقعة صاين  –وفي رواية ثالثة يصو ر 
قنال: إن اهلل قند أحينا لن  " عمنر " بالشنام قدم عبيد اهلل بن عمر بن الخطاب على معاوية بالشنام أرسنل معاوينة إلنى عمنرو بنن العنا  ف

بقدوم " عبيد اهلل " وقد رأي  أن أقيم  خطيبا فيشهد علنى علني بقبنل عثمنان ويننال منن ق فقنال النرأي منا رأين ق فبعنث إلنى عبيند اهلل فمتنال 
م علينا  واشنهد علين  أنن  قتنل فاصنعد المنبنر واشنت …فقال ل  معاوية: يا ابن أخي إن ل  اسم أبين  فنانعر بمنلء عينين  وتكلنم بكنل فين  

 عثمان " .
  

فاقتنع بذل ق ولكن  حينما صنعد المنبنر وبندا لن  فينر ذلن ق وأحءنم عنن الحنديث عنن علني هءنرل معاوينة واسنتخؤ بحقن  وفسنق     
(52) . 

  
 ولنصر في وقعة صاين مرويا  فير هذلق وهي تخرج من مشكاتها .

  
ح تقؤ عنند سنب معاوينة واتهامن  وحندلق بنل تشنمل أم المنامنين عائشنة رضني اهلل  وفوق ذل  نقل عن  الطبري في تاريخ  روايا 

 أءمعينق وحتى علي  لم يسلم من أذال. عنهاق وطلحةق وأبا موسى األشعري وفيرهم من الصحابة 
  

صنناحب وثلننث علننى  –يعننني عائشننة  –أن دم عثمننان ثالثننة أثننالث: ثلننث علننى صنناحبة الهننودج  –فنني إحنند  رواياتنن   –فهننو يننر  
 . (53)وثلث على علي بن أبي طالب  -يعني طلحة  –الءمل األحمر 

  
 . (54)فقد كار ؟   –تعني عثمان  –بل ينسب إلى عائشة ما هو أكبر من ذل  فقد رو  أنها قال : اقتلوا نعثال 

  
ل لن : فنواهلل إنن  لمنن المننافقين أما أبو موسى فعدادل في المنافقين في مرويا  " نصر" حيث ينقل على لسنان " األشنتر ": أنن  قنا

 . (55)قديماق ثم أمرل األشتر بالخروج من القصرق وأن الناس دخلوا ينتهبون متاع أبي موسى حتى منعهم األشتر فكاوا عن     
  

 )ب( شاريخ المسعودي ) مروج الذهب ( 
  

ودي وانحرافنن  فنني الكتابننة التاريخيننة وبخاصننة وهننو نمننوذج أخننر للمصننناا  الشننيعية التنني مزخننر بالمرويننا  الواهيننةق وتشننيع السننمع
 تاريخ الصحابة فير خاؤ على العلماء قديما وحديثا .

  
ه حنننذر منننن  فننني كتابننن  القننني م: العواصنننم منننن القواصنننم فننني عاصنننمة: " اححتنننراز منننن الماسنننرين  543فنننابن العربننني المتنننوفى سننننة 

إلى أن قال : ومن أشد الناس شنيء  (56)أوهم على البدعة مصرين  والمارخين وأهل انداب حيث نسبهم إلى الءهالة بحرما  الدينق
 إلى أن قال : (57)على الناس ءاهل عاقل أو مبتدع محتال 

 . (58)" وأما المبتدع المحتال فالمسعوديق فإن  يمتي من  متاخمة اإللحاد فيما رو  من ذل ق وأما البدعة فال ش  في  " 
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. وهننم الننذين  يصنناون  (59)عننال أربنناب التنناريخ ويصنناهم ب " الطائاننة التاريخيننة الركيكننة " وكثيننر مننا ينعننى ابننن العربنني علننى ب
 بعال الصحابة بالبالهة والضعؤ والخداعق ولعل "المسعودي " في عداد هاحء عند " ابن العربي ". 

  
ؤق واحسنتخااؤ بهنم واختنراع وكيؤ ح يكون كذل  وابن العربي يتحدث عن النذين ينشنئون أحادينث فيهنا اسنتحقار الصنحابة والسنل
ثنم يتحندث بعند ذلن   (60) …احسترسال في األقوال واألفعال عنهمق وخروج مقاصدهم عنن الندين إلنى الندنيا ق وعنن الحنق إلنى الهنو  

 عن المسعودي .
  

 . (61)أما بن تيمية فقد ال: " وفي تاريخ المسعودي من األكاذيب ما ح يحصي  إح اهلل تعالى 
  

 الحافع ابن حءر لنقد المسعودي وكتب  فقال:كما تعرال 
" وكتب  طافحة بمن  كان شيعيا  معتزليا  حتى أن  قال في حق ابن عمنر أنن  امتننع منن بيعنة علني بنن أبني طالنب ثنم بنايع بعند ذلن  

 . (62)يزيد بن معاوية والحءاج لعبد المل  بن مروانق ول  من ذل  أشياء كثيرة " 
  

  عبارات  عن المسعودي بين القدح والمدحق واإلعءاب والذمق فاني بداينة حديثن  فني " المقدمنة" ذكنر وهنو أما ابن خلدون فقد تردد
 يتحدث عن مشاهير المارخين ما في كتب المسعودي من المطاعن والمغامز فقال:

ن كان في كتب المسعودي والواقدي من الطعن والغمز ما هو معروؤ عند اإلثبا  و مشهور بين الحاع  . (63)ة الثقا  " " وا 
  

 . (64)ثم ذكر ابن خلدون نماذج من الوهم والخطم في تاريخ المسعودي 
  

وفننني منننوطن آخنننر يشنننير " ابنننن خلننندون " إلنننى ننننوع منننن أننننواع التنننمليؤ فننني التننناريخق هنننو ذكنننر األحنننوال العامنننة لقفننناق واألخبنننار 
ي ق قال : إن المسعودي بنذل  صنار إمامنا  للمنارخين يرءعنون واألعصارق ثم قال: فذل  أس  للمارخق ومثل ذل  بمروج الذهب للمسعود

 . (64)إلي ق واصال يعولون في تحقيق الكثير من أخبارهم علي  
  

والننذي يعهننر أن منندح ابنننن خلنندون للمسننعودي لعمنننوم منهءنن ق وشننمول  فننني كتابنن  ألحننداث المشنننرق والمغننربق والعننرب والعءنننم ق 
ل  والدولق  وهذا حقق لكن فرق بين هذا وبنين تحقينق الرواينا  والبعند عنن السنواقط والمنكنرا ق ووصا  الءبال والبلدان والبحارق والمما

 . (65)وهو ما نحن بصددل 
  

ق وعلننى تعاطانن  العلننوي فنني (66)ومننن البنناحثين المحنندثين ياكنند النندكتور السننويك  علننى الميننول الشننيعية القويننة عننند المسننعودي 
 . (67)ى أحكام  على الرفم من محاولت  العهور بالمارخ الحيادي المصنؤ  معالءت  التاريخ اإلسالمي وأثرها عل

  
 .( 68)وأن  خدم التشيع ءيدا  وبطريقة تخاي على كثير من الناس 

وأن ما دون  في مالاات  من معلوما  عن التاريخ اإلسالمي األول يم يكن محل رضا من العلماء المسلمين المحققينق بسبب عدم 
 .(69)مكانتهم في الناوس المنهج اإلسالمي القويم الذي يحاع لصحابة رسول اهلل التزام  في ب

  
كما يالحع أن نزعة المسعودي الشيعية قد أثر  على كتابتن  فني تناريخ الخلاناء الراشندين واألمنويينق ولنم يسنتطع أن يكتنب تاريخنا 

 . (70)…مءردا من الهو  
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 عودي التي لم تكن ولن تكون محل رضا العلماء المسلمين والباحثين المنصاين .وبعد فقد آن األوان لنقل بعال مرويا  المس
  

 نماذج لروايات في كشاب المسعودي ) مروج الذهب(
  

فحسننبنا فنني هننذل الدراسننة أن نقننؤ علننى واحنند مننن أشننهر كتبنن  وأكثرهننا  (71)إذا كننان للمسننعودي عنندد مننن المصننناا  فنني التنناريخ 
 رواءا وهو " مروج الذهب " .

  
 وقبل نقل المرويا  يسءل على المسعودي في " مروج الذهب" المالحعا  التالية :

  
( اختصر الحديث في خالفة أبي بكر الصديق  اختصارا مخالق حيث لم يتءاوز حديث  ثماني صاحا  قال فني نهايتهنا معلنال 1)

 . (72) ذل : وقد أعرضنا عن ذكر كثير من األخبار في هذا الكتاب لالختصار واإليءاز
  

وح أدري لمناذا يكننون احختصننار هنناق بينمننا فنني خالفنة علنني تبلننغ ثمنانين صنناحةق ومننع ذلن  يعتننذر فنني النهاينة عننن حصننر مناقننب 
 ( .73)علي وفضائل  معلال ذل  بعرض  في كتب أخر 

  
 . (74)( ليس ذل  فحسب بل األدعى من ذل  أن المتممل بالتمرد الندم على قبول الخالفة 2)
  

 . (75)لم يقبلها إح خشية الاتنة وهو 
  

شارة المسعودي   ياكد ذل  كل  ؟   (76)إلى إمامة الماضول  –في معرال حديث  عن خالفة أبي بكر  –وا 
 . (78)ونهاية علي باحستشهاد  (77)( يصؤ المسعودي نهاية عمر وعثمان بالقتل 3)
  
الننذين كاننن  لهننم مواقننؤ مننع علنني ق ووصنناهم بمننا ح يلينننق  ( تعنند  المسننعودي وتءنناوز فنني حديثنن  علننى كثيننر مننن الصننحابة4)

 .( 79)أءمعين   بمكانتهمق كطلحة والزبيرق وعائشةق ومعاوية 
  

 نماذج من كشاب  المسعودي في " المروج " 
  

 النموذج األول : الشهكم بمعاوي  ومن معه ؟
  

تقا -يعني معاوية –: وبلغ ( 80)يقول السمعودي  ن  لها واءتذاب  قلوب خواص  وعوام  أن رءال منن أهنل من إحكام  للسياسة وا 
الكوفة دخل على بعير ل  إلى دمشق في حالة منصرفهم عن صناين فتعلنق بن  رءنل منن دمشنق فقنال: هنذل نناقتي أخنذ  منني بصناينق 

وأمرل بتسليم البعير إلين  ق  فارتاع أمرهما إلى معاويةق وأقام الدمشقي خمسين رءال بين  يشهدون أنها ناقت ق فقضى معاوية على الكوفيق
فقال الكوفي: أصلح  اهلل إنن  ءمنل ولنيس بناقنةق فقنال معاوينة: هنذا حكنم قند مضنىق ودس إلنى الكوفنة بعند تانرقهم فمحضنرل وسنمل  عنن 

 الءمل .ثمن بعير فدفع إلي  ضعا  ق وبر ل وأحسن إلي ق وقال ل : أبلغ عليا  أني أقاتل  بمائة ألؤ ما فيهم من يارق بين الناقة و 
  

 بالتهكم والسخرية بمعاوية واستغاال من مع  إلى درءة يقول معها : –في بقية ورايت   –ثم يتماد  المسعودي 
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وقد بلغ من أمرهم ؤ طاعتهم ل  أن  صل ى بهم عند مسيرهم إلى صاين الءمعة في ينوم األربعناء ؟  إلنى أن يقنول: ثنم ارتقنى بهنم 
 . (81)ن علي سنة ينشم عليها الصغير ويهل  عليها الكبير   األمر في طاعت  إلى أن ءعلوا لع

  
ثم يقول السمعودي: وذكر بعنال اإلخبناريين أن قنال لرءنل منن أهنل الشنام منن زعمنائهم وأهنل النرأي والعقنل مننهم : منن أبنو تنراب 

 . (82)هذا الذي يلعن  اإلمام على المنبر ؟ قال: أرال لصا  من لصو  الاتن 
  
  

 لي: بين معاوي  والحسن ) رضي اهلل عنهما(النموذج الشا
  

 ومع أن الحسين بن علي رضي اهلل عنهما صالح معاوية ق وتنازل ل  عن الخالفةق وحقق بذل  نبوءة النبي  حيث قال :
 . (83)" إن ابني هذا سيدق ولعل اهلل أن يصلح ب  بين فئتين من المسلمين " 

  
ن صننننيع ق وخنننرج المعتزلنننون للاتننننة منننن الصنننحابة وبنننايعوا معاوينننة وسنننمي العنننام عنننام وباركننن  األمنننة هنننذل الخطنننوةق وأكبنننر  للحسننن 

. إح أن الرافضة لنم تنرال بنذل  ق وبنا  علمنااهم يسنردون رواينا  سناقطة فني الوقيعنة  (84)الءماعة حءتماع الناس وانقطاع الحرب 
 بين الحسن ومعاوية .

  
بن علي وأن  دس  إلى زوءت  " ءعدة بنن  األشنعث بنن قنيس الكنندي " إنن   أن معاوية وراء قتل الحسن –مثال –فالمسعودي يذكر

 (85)إن احتل  في قتل الحسن وءه  إلي  بمائة ألؤ درهمق وزوءت  من يزيدق فكان ذل  الذي بعثها على سم  
  

وفيهنا سنرور معاوينة حنين وثمة رواية أخر  ينقلها المسعودي وعزوها إلى ابن ءرير الطبري ويسندها إ‘لى محمد بن حميد النرازي 
بلغ  مو  الحسنقوأن  كبر وتكبيرة كبر مع  أهل الخضراءق ثنم كبنر أهنل المسنءد بتكبينرهمق وأن ابنن عبناس حنين بلغن  ذلن  دخنل علنى 
 معاوية فقال علم  يا ابن عباس أن الحسن توفىق قنال ألنذل  كبنر  ؟ قنال: نعنمق قنال: أمنا واهلل منا موتن  بالنذي يناخر أءلن  وح حارتن 
مام المتقين ورسول رب العالمين ثم بعدل بسيد األوصنياءق فءبنر اهلل تلن   بسادة حارت ق ولئن أصبنا ب  لاقد أصبنا قبل  بسيد المرسلين وا 

 . (86)المصيبةق ورفع تل  العترةق فقال ويح  يا ابن عباس ما كلمت  قط إح وءدت  معدا  
  

ةق فالحسنن وابنن عبناس فني ءاننبق ومعاوينة فني ءاننب آخنرق وفنوق ذلن  فعلني وهكذا يبدو النناس الشنيعي واضنحا  فني هنذل الرواين 
 يحشر في الرواية حشرا ق ويوصؤ بسيد األوصياء  

  
ومعاوية ح يسر فحسب بمو  الحسن ويخاى ذل  في ناس ق بل يعلن  على الم ق وتتالقنى تكبينرا  أهنل الخضنراء وأهنل المسنءد 

نما فرحا  بمو  سبط رسول اهلل مع تكبيرات ق أذل  حنتصار المسلمين  ؟ سنبحان  هنذا بهتنان  في معركةق أم ترال لهال  طافية ؟  كال وا 
 ععيم   

وبعنند فهننذل نمنناذد مختصننرة أكتانني بإيرادهنناق واقتصننر بهننا عننن مننا سننواها مننن نمنناذجق ألن هننذل الدراسننة ح تهنندؤ إلننى حصننر الننرواة 
نمنا القصند اإلبانننة عنن هنذل النزعنة أثرهنا فنني الكتابنة التاريخينةق والتمثينل لهنا القنندر  الشنيعة ولنيس القصند منهنا ءمننع المروينا  الشنيعية وا 

الذي يكشؤ للقارئ وءودها وخطرها ق ويهدي  بعند إلنى تتبنع نعائرهناق ورصند مثيالتهناق والتعنرؤ علنى أصنحابهاق وأرءنو أن تكنون حلقنة 
نقصنا في الدراسنا  التاريخينة ءمنع النصنو  والتنمليؤ بينهنا. في سلسلة لدراسا  أوسعق وبداية لبحوث أعمق في هذا الميدانق فليس ي

نمنا النذي نحتنناج إلين  كشننؤ مخبنوء النصنو  ومعرفننة منن وراءهنناق وتتبنع عننورا  بعنال النرواة والكشننؤ عنن مننناهءهم ونزعناتهم وأثننر  وا 
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األسنلوب األمثنل لرسنم الصنورة الحقيقينة ذل  على مروياتهمق وهذا وذا  من الوسائل الناءعة إلعادة كتابة تاريخنا ق وهو المنهج األقوم و 
 لحضارتنا وتاريخ أسالفنا .

  
 واهلل من  وراء القصد وصلى اهلل على نبينا محمد .

  
  
  

بأسةةانيد جيةةدة أنةةه قةةال ال أوشةةى بأحةةد يفضةةلني علةةى أبةةي بكةةر إال جلدشةةه حةةد المفشةةرى . ) فشةةاوى ابةةن شيميةة   ( ورد عةةن علةةي 1)
28/475. ) 

 (.8/45رحًا به في الرواي  األخرى في اسششاب  المرشدين، باب ما جاء في المشأويلين )صحيح البخاري)*( كما جاء ذلك مص
 باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في يعور أهل الذم  والمؤمنات إذا عصين اهلل وشجريدهن . 4/38( 2)
 . 21/306،  6/191( فشح الباري 3)
 . 4/202( منهاج السن  5)
. وقال ابن شيمي  معلقًا على هذا الرأي: وهذا يحشمل السكوت عن الكةالم فةي ذلةك فةال يكةون قةوال وهةو 4/202 ( المصدر السابق6)

 األظهر، ويحشمل الشسوي  بينهما .
 . 2/178، وقريبا منه في المصدر نفسه 4/202( المصدر السابق 7)
 . 3/153( الفشاوى 8)
 . 2/178( منهاج السن  9)
 . 28/483انظر: الفشاوى ( 10)
 . 28/500( الفشاوى 10)
 .6-5، ابن المرشضى : طبقات المعشزل  ص 20، النوبخشي: فرق الييع  ص  20( انظر القمي: المقاالت والفرق ص 11)
 . 4/490( الفشاوى 12)
 . 4/430( انظر: شاريخ الطبري 13)
عبةةد اهلل بةةن سةةبأ وأثةةرا فةةي أحةةدا  الفشنةة  والنظةةر لمزيةةد الشفضةةيل كشةةب المقةةاالت والفةةرق وكشةةاب  -20( المقةةاالت والفةةرق ص14)

 للمؤلف .
 . 1/155( الملل والنحل 15)
 . 50( السكسكي: البرهان في معرف  عقائد أهل األديان ص 16)
 . 4/140( شاريخ الطبري 17)
 . 19( القمي: المقاالت والفرق ص 18)
 . 44، وفرق الييع  للنوبخشي ص 20( المصدر السابق ص 19)
 . 6المحرق  ص ( الصواعق 20)
 . 35( انظر: مقدم  ابن خلدون " نير دار إحياء الشرا  العربي " ص 21)
 . 28/479( انظر الفشاوى 22)
 . 28/482( المصدر السابق 23)
 . 28/477( المصدر السابق 24)
 . 493- 28/483( المصدر السابق 25)
 .1/16( منهاج السن  النبوي  في نقض كالم الييع  القدري  26)
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 .  1/18( المصدر السابق 27)
 . 1/18( المصدر السابق 28)

)*( قةال ابةةن شيميةة  معلقةا علةةى هةةذا النصةوص: وهةةذا آثةةار ثابشةه قةةد رواهةةا أبةو عبةةد اهلل بةةن بطة  فةةي ا بانةة  الكبةرى هةةو و يةةرا .) 
 ( . 17-1/16المنهاج 

 . 1/16( المصدر السابق 29)
 . 1/309( منهاج السن  30)
= لهةةذا قةةال أحةةد البةةاحثين إن الكةةذب فةةي الكوفةة  نيةةأ مةة" الشيةةي" جنبةةًا إلةةى جنةةب " يحيةةى اليحةةي:  1/309( المصةةدر السةةابق 31)

 . 40مرويات أبي مخنف في شاريخ الطبري ص 
 . 1/16( منهاج السن  32)
 . 1/16( المصدر السابق 33)
 . 1/16( المصدر السابق 32)
 . 1/16( المصدر السابق 34)
 . 1/16( المصدر السابق 35)
 ط: السلفي  . 480( المنشقى من منهاج االعشدال ص36)
( ، كمةا نقةل ابةن شيمية  أن  1/8( المقصود بهم الييع ، فقد نقل ابن شيمي  النص في مواطن آخر بلفظ " الييع  " ) المنهةاج 37)

 ( .1/9مصطلح الرافض  إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خالف  هيام ) المنهاج 
 . 8-1/7منهاج السن   (38)
 .  1/7( المصدر السابق  39)
 . 1/39( الموضوعات الن الجوزي 40)
 . 7/27( أبو نعيم: حلي  األولياء 41)
 . 7/27( المصدر السابق 42)
 . 2/223( ابن عبد ربه: العقد الفريد 43)

 .13/190)*( وصفه ابن كثير بالييعي الغالي ) البداي  والنهاي  
 . 49-11/48لبال   ( يرح نهج ا44)
 . 487( انظر: يحي اليحى: مرويات أبي مخنف في شاريخ الطبري ص 45)
 . 6/2110( الكامل في ضعفاء الرجال 46)
 . 2/500( يحي بن معين: شاريخ يحي بن معين 47)
 . 4/366( لسان الميزان 48)
 . 430،  3/419( ميزان االعشدال 49)
 . 4/492( لسان الميزان 50)
 . 6/2110مل في ضعفاء الرجال ( الكا51)
 . 19-18/ 4( الضعفاء الكبير 52)
 . 3/218( شاريخ الطبري 53)
 . 221، 220، 3/219( المصدر السابق 54)
 . 3/219( انظر: شاريخ الطبري 55)
 . 3/222( انظر شاريخ الطبري 56)
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سةقبف ، وأخةرج ا مةام أحمةد فةي مسةندا خمةس ( ذكر األسشاذ يحيى اليحيى أن البخاري أخةرج فةي صةحيحه ثةال  روايةات فةي ال33)
روايات، والنسائي رواي  واحدة ، وابن أبي ييب  أرب" روايات، وابن سعد ثال  روايات، هذا فضال عن روايةات المةؤرخين كةالبالذرري 

ويةات أبةي مخنةف ، والذهبي وابن كثير، و يرهم، بل أن الطبري نفسه ساق روايات آخر ال ينشهي سندها إلى أبي مخنةف ) انظةر مر 
 ( وقد اسشقصى، وقارن اليحيى بين هذا الروايات ورواي  أبي مخنف فليرج" إليه .126، 112في شاريخ الطبري ص 

 . 4/228( شاريخ الطبري 34)
 . 230– 4/229( المصدر السابق 35)
 . 4/233( شاريخ الطبري 36)
 . 7/161( البداي  والنهاي  37)
صحيح  وبمصادر أخرى ، فقد أخرجها البخاري في صحيحه من طريقين، وابن حبان و يرهمةا )  ( وردت قص  اليورى بروايات38)

( . كما شطرق العلماء لقص  البيعة  لعثمةان ولةم يةذكروا 180، 170انظر: يحيى اليحى: مرويات أبي مخنف في شاريخ الطبري ص 
ًا  عليه فقد أزرى بالمهةاجرين واألنصةار واشهمهةم بمةا لةيس  رائب رواي  أبي مخنف بل أكدوا بيع  علي و يرا لعثمان، ومن قدم علي

 ( .175، مرويات أبي مخنف في شاريخ الطبري ص 428-4/427) انظر: فشاوى ابن شيمي   …فيهم 
( محمةةد السةةلمي: نزعةة  الشيةةي" وأثرهةةا فةةي الكشابةة  الشاريخيةة ، نةةدوة مسةةجل  ايةةشرك فةةي إلقائهةةا د/ سةةليمان بةةن حمةةد العةةودة ، 39)

 –وقد سحبت على )االسشنسل( ولم شطب" في كشةاب حشةى كشابة  هةذا البحة  –بن صامل السلمي، أ/يحيى بن إبراهيم اليحيى  أ/محمد
 . 444-10/443، وانظر في كثرة مرويات هيام في شاريخ الطبري فهارس الطبري 17ص
  
 . 4/339( الضعفاء الكبير 40)
 . 3/91( المجروحين من المحدثين والمشروكين 41)
 . 305-4/304( ميزان االعشدال 42)
 . 4/553( شاريخ الطبري 43)
 من المصدر نفسه . 4/547، وانظر: سند الرواي  عن هيام عن أيياخه 4/551( المصدر السابق 44)
 . 489( انظر: محمد السلمي: منهج كشاب  الشاريخ ا سالمي ص 45)
 . 4/300( الضعفاء الكبير 46)
 . 13/283( شاريخ بغداد 47)
 . 254،  4/235( الميزان 48)
 . 7/2502( الكامل في ضعفاء الرجال 49)
 . 94( نصر بن مزاحم: وقع  صفين ص 50)
 . 102( وقع  صفين ص 51)
 . 82( المصدر السابق ص52)
 . 4/465( شاريخ الطبري 53)
 . 4/459( المصدر السابق 54)
 . 4/487( المصدر نفسه 55)
ليس على إطالقه فهناك من أصحاب هذا الفنون أئم  موثُُقون، ويكفةي أن يسةشثني  –رحمه اهلل  –( هذا القول من ابن العربي 56)

ابن العربي من هةؤالء ا مةام الطبةري فحسةب ، فهنةاك  يةرا علةى كالشةه ، بةل لقةد أجةاد المحقةق " محةب الةدين الخطيةب " حةين لقةت 
وقةد أبةان عنةه الطبةري فةي مقدمشةه، والمعةول فةي ذلةك علةى دراسة  النظر إلى أن في شاريخ الطبةري مةن األخبةار الواهية  مةا ال يقبةل 

 األسانيد ونقد المشون سواء أكان عند الطبري أم  يرا .
 . 248( العواصم من القواصم ) شحقيق محب الدين الخطيب " ص 57)
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 . 249( المصدر السابق ص 58)
 . 174( المصدر نفسه ص 59)
 . 248( المصدر نفسه ص60)
 . 2/163سن  ( منهاج ال61)
 . 4/225( لسان الميزان 62)
 . 4( مقدم  ابن خلدون ص 62)
 . 12، 10( المصدر السابق ص63)
 . 32( مقدم  ابن خلدون ص 64)
( وهذا الرأي الذي أرا هو ما اسشلمحه من رأي الةدكشور سةليمان السةويكت فةي كشابةه: مةنهج المسةعودي فةي كشابةه الشةاريخ ص 65)

442 . 
 . 358،  74يكت: منهج السمعودي في كشابه الشاريخ ص ( سليمان السو 66)
 . 359،  397المرج" السابق ص  (67)
 .400( المرج" نفسه ص 68)
 . 444( المرج" السابق ص 69)
 . 368( منهج المسعودي في كشاب  الشاريخ ص 70)
 . 305ص  -خا الفصل الخامس: المسعودي مؤر  –( انظر: السويكت: منهج المسعودي في كشاب  الشاريخ 71)
 . 2/310( مروج الذهب 72)
 . 2/437( مروج الذهب 73)
 . 2/308( المصدر السابق 74)
 . 2/307( المصدر السابق 75)
 . 2/311( المصدر السابق 76)
 . 355، 2/329( المصدر السابق 77)
عةن علةي، بةل ذكةر مقشةل  = ولةم أقةف علةى ذلةك فةي حةدي  المسةعودي 359( انظر: منهج المسعودي فةي كشابة  الشةاريخ ص 78)

 . 2/423أمير المؤمنين علي 
 . 260( انظر: منهج المسعودي في كشاب  الشاريخ ص 79)
 . 42-3/41( مروج الذهب 81)
 . 3/43( المصدر السابق 82)
نما كشفي قال المسعودي، وذكر بعض ا خباريين80) أو نحوهةا  ( يالحظ أن المسعودي في كشابه ال يسشخدم ا سناد في الروايات، وا 

 من العبارات .
 من الفشح . 13/61من فشح الباري، وفي كشاب الفشن  7/94( صحيح البخاري، كشاب فضائل الصحاب  83)
 . 13/63( ابن الحجر: الفشح 84)
 . 3/5( مروج الذهب 85)
 . 3/8( مروج الذهب 86)
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