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ABSTRACT: 

This research includes an introduction, four topics, and a conclusion, I 

have highlighted the approach of scholars of Hadith in dealing with 

historical narrations which do not usually include the rulings and details of 

the Shariah, so I have given examples that the Scholars of Hadith do not 

deal with historical narrations as they deal with the general Ahadiths, and 

I mentioned examples of their words and their practices. Although the 

general principles of investigation and scrutiny in accepting news were 

present in their work, but the degree of strictness therein is not the same 

as in the narrations of rulings, and I have mentioned an applied example 

from the work of Al-Hafiz Ibn Hajar where he accepted the narrations of 

some of the narrators who are concerned with the narrations of History, 

in the chapter on biography and history, but did not accept it In the 

chapter on the permissible and the forbidden, which confirms the 

difference between the two chapters, and I concluded my research by 

mentioning the results of the research with recommendations 

.KEYWORDS: Scholars of Hadith, historical narrations, Ahadiths  
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(2)  Muslim, muslim bin Hajjaj, Muqaddama Sahee muslim vol.1, P.15. 
(3)  Al hakim, abu Abdullah hakim Naisaburi, Marefah Uluum ul hadith 

(Darul kutub ilmiyyah, Berut 1977), P.6.  
(4)  Ibn Taymiah, Ahmed bin abdul salam bin taymiyyah, Majmoo Al 

Fatawa, (King fahd Quran complex 1425H) Vol.1 P.9. 
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(5)  Abu Shahba, Muhammad bin Suwailim abu shahbah, Defa an Sunnah, 

(Makataba Al Sunnah, first edition 1983) P.36. 
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(6)  Al Khateeb, Ahmed bin ali bin sabit Al Baghdadi, Al kifayah fi Usuul ir 

riwayah (Dar ibn al jawzi, Dammam, 1432H), vol. 1, P. 327. 
(7)  Al Khateeb, Al kifayah, vol. 1, P. 328. 

، مات سنة ) (8) ي
ي موالهم المدن  ـه( ويقال بعدها، 051دمحم بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلب 

ومسلم، واألربعة. روى له البخاري تعليقا،   
كر ابن إسحاق-قال اإلمام أحمد 

ُ
ي الحالل والحرام -وذ

 
ي المغازي وأشباهه فيكتب، وأما ف

 
: )أما ف

: وإنما لم يخرجه البخاري  -فيحتاج إىل مثل هذا  ومد يده وضم أصابعه(، وقال أبو يعىل الخليىلي
ي "الصحيح"؛ من أجل روايته للمطوالت, والمغازي, ويستشهد به, 

 
ي وأكف

 
ثر عنه فيما يحكي ف

ي ملسو هيلع هللا ىلص ي التواري    خ, وهو عالم واسع العلم، وقال الخطيب: )وقد أمسك عن  أيام النب 
 
ي أحواله, وف

 
وف

ُ واحد من العلماء ألسباب منها أنه كان يتشيع، وينسب إىل  االحتجاج بروايات ابن إسحاق غير
ي حديثه، فأما الصدق فليس بمدفوع عن

 
ه أهل الحديث فرأوا القدر، ويدلس ف ه... وقد اختي 

ا، مع مدحة ابن شهاب له، وقد ذاكرت دحيما قوَل مالك  ي فيه-صدقا وخير
فرأى أن ذلك  -يعب 

: )الذي استقر عليه األمر أن اْبن إسحاق  ي ليس للحديث إنما هو ألنه اتهمه بالقدر(، وقال الذهب 
ي األحكام(

 
 ف

ُ
ه
ْ
ي المغازي أقوى ِمن

 
. وقال ابن حجر: )إمام المغازي، صدوق صالح الحديث، وأنه ف

ل عن درجة الحسن، ا: )وحديثه مع ذلك ال يي  
ً
ط  يدلس، وُرمي بالتشيع، والقدر(. وقال أيض بشر

).السالمة من التدليس جمته:   وينظر لير  
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Ibn abi hatim, Abdul rehman bin abi hatim al razi, Al jarho wal tadeel, 
(Daira maaraif al usmania, first edition, 1371H), vol. 1, P.192. 
Al Khateeb, Al Baghdadi, Tareekh Baghdad (Dar al gharb al islami, Beirut, 
1422H), vol. 2, P. 22-28. 
Al zahabi, Shamsuddin Muhammad bin ahmed bin usman, Tareekhul 
Islam, (Dar al Gharb, 2003), Vol. 4, P.196. 

(9)  Al Khateeb, Tareekh Baghdad, Vol.2, P.22. 
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(10)  Al Amri, Akram bin zia, Dirasat Tareekhiyyah (Islamic university of 

Madinah), P.26-28. 
(11)  Ibn sayyidil naas, Muhammad bin Muhammad Abul fath, (Dar al 

Qalam Beirut, 1st edition,  1993),  Vol.1, P.141. 
(12)  Ibn Hajar, Ahmed bin ali bin hajar Al asqalani, Fathul Bari (Maktaba 

Saladiyya, Vol. 3, P.599, Vol. 11, P.163, Vol. 12, P. 89. 
(13)  Ibn Hajar, Fathul Bari, Vol. 1, P.340, Vol. 7, P.472, Vol. 8, P. 157. 

ي 
 
، توف ي

، الواقدي، أبو عبد هللا المدن  ي قال  ه  712سنة  ودمحم بن عمر بن واقد األسلمي
عىلي بن المديب 

: )ال أكتب حديثه وال  ي
ون ألف حديث ال أصل لها(، وقال أبو داود السجستان  عن الواقدي: )عنده عشر

ي كتاب إال تبيرّ  أمره(، وقد قا
 
ل أحدث عنه، ما أشك أنه كان يفتعل الحديث، ليس ننظر للواقدي ف

ي عنه: )وقد تقرر أن الواقدي ضعيف،  ي الغزوات والتاري    خيحتاج إالذهب 
 
، ونورد آثاره من ليه ف

ي أن يذكر، فهذه الكتب الستة، و )مسند أحمد(، وعامة 
ي الفرائض؛ فال ينبغ 

 
غير احتجاج، أما ف

، ومع هذا ال  وكير  ي إخراج أحاديث أناس ضعفاء، بل ومير
 
خصون ف ي األحكام، نراهم يير

 
من جمع ف

ي  -مع ضعفه  - يخرجون لمحمد بن عمر شيئا، مع أن وزنه عندي أنه
يكتب حديثه ويروى؛ ألن 

ال أتهمه بالوضع، وقول من أهدره، فيه مجازفة من بعض الوجوه...(. سير أعالم النبالء 
وك مع سعة علمه(. (، وقال 9/969) ابن حجر: )مير  

جمته:   وينظر لير
Al bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Al tareekh Al kabeer, 
(Daira tul maraif al Usmania, Hyderabad, India, 1380H), Vol.1, P.178. 
Al Khateeb, Tareekh Baghdad, Vol. 4, P.5. 
Al mizzi, Abul hajjaj Yousuf bin Abdul rehman, Tahzeebul kamal 
(Muassasa al Risala, Beirut, 1400H) Vol. 26, P. 180. 
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Ibn Hajar, Ahmad bin ali bin Hajar Al asqalani, Taqreebul Tahzeeb (Dar ul 
Rasheed, Syria, 1986) (6175).  

(14)  ibn Hajar, Fathul Bari, Vol. 7, P.520. 
(15)  Ibn Hajar, Taqreeb ul Tahzeeb, (5725). 
(16)  Ibn Hajar, Taqreeb ul Tahzeeb, (6175). 
(17)  Ibn Hajar, Taqreeb ul Tahzeeb, (2085). 

ي زياد بن عبد هللا
ان 
ا
ي البكاء  - بن الطفيل العامري الَبّ

بفتح الموحدة وتشديد الّاف، نسبة إىل بب 
ي عامر بن صعصعة

، مات سنة ثالث  -من بب 
ً
ي البخاري موضٌع واحد متابعة

 
، له ف ي

 
أبو دمحم الكوف

؟، قال: )ما أرى   ي
ي صاحب المغازي البكان 

.  قال أبو داود: قلت ألحمد بن حنبل: زياد يعب  وثمانير 
ي ليس حديثه  كان

: )زياد البكان  به بأس، كان ابن إدريس حسن الرأي فيه(، وقال يحبر بن معير 
ي باع بعض 

ي المغازي ال بأس به، زعم عبد هللا ابن إدريس أن زياد البكان 
 
ء، وكان عندي ف ي

بشر
ة النبوية" عن  : )الشيخ، الحافظ، المحدث.... راوي "السير ي داره، وكتب المغازي(، وقال الذهب 

إسحاق(.  ابن  
جمته:   ينظر لير
Al khateeb, Tareekh Baghdad, Vol. 9, P.501. 
Ibn Abi Hatim, Al Jarh wa tadeel, Vol. 3, P.538. 
Al Zahabi, Siyar Aalam An nubala, (Muassasa Al Risalah, Beirut, 1405H), 
Vol. 9, P.5. 
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19

.

                                                 

 
، متهم بوضع الحديث والتحد (18) ي يث بالموضوعات، والرواية عن سيف بن عمر التميمي الضب 

وك، بابة  : ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: مير . وقال عنه يحي بن معير  الكذابير  والمجهولير 
الواقدي، وقال عنه ابن عدي: ولسيف بن عمر أحاديث غير ما ذكرت، وبعض أحاديثه مشهورة، 

: تركوه، وعامتها منكرة لم يتابع عليها، وهو إىلي الضعف أقرب منه إىلي الصدق، و  ي قال الذهب 
 واتهم بالزندقة. 
جمته:   وينظر لير
Al Ajurri, Abu Obaid al Ajurri, Sualat al Ajurri, (Makataba Farooq Al 
Haditha, Egypt), P. 60. 
Ibn Adi, Abu ahmed Abdullah bin adi, Al kamil (Al rushd, Ryadh, 2013), 
Vol. 6, P.19. 
Al zahabi, Shamsuddin Muhammad bin ahmed bin usman, )Al Nahdha al 
haditha, 1967), P.183. 

(19)  Ibn Hajar, Taqreeb ul Tahzeeb, (2724). 
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ري من أهل بغداد )ت  (20)

ُ
ذ
َ
ـه(، صاحب "أنساب ٩٧٢هو أحمد بن يحبر بن جابر بن داود الَبَل

ي أن البالذري كان أديبا راوية له،  
اف"، قال ابن عساكر: )بلغب  كتب جياد، ومدح المأمون األشر

جمته:  بمدائح، وجالس المتوكل(. ينظر    لير
Ibn Asakir, Abul Qasim Ali bin Al hasan, Tareekh Dimashq, (Dar ul fikr, 
1995), Vol.6, P.74. 
Al Zahabi, Siyar Aalam An nubala, Vol. 13, P.162. 

ي كتابنا هذا أن اع (21)
 
ت ذكره فيه مما قال ابن جرير: )وليعلم الناظر ف ي كل ما أحض 

 
تمادي ف

ي أنا 
ي أنا ذاكرها فيه، واآلثار البر

ي راسمه فيه، إنما هو عىل ما رويت من األخبار البر
طت أن  شر
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ي هذا من خي   ي كتان 
 
مسندها إىل رواتها فيه، دون ما أدرك بحجج العقول، وأستنبط...فما يكن ف

شنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له ذكرناه عن بعض الماضير  مما يستنكره قارئه، أو يست
ي من قبل 

ي ذلك من قبلنا، وإنما أنر
 
ي الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت ف

 
ي الصحة، وال معب  ف

 
وجها ف

 بعض ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا ذلك عىل نحو ما أدي إلينا(. 
Al Tabari, Muhammad bin Yazeed Abu Jafar, (Darul Turas, Beirut,  1387H) 
Vol.1, P.8. 

(22)  Ibn Rajab, Abdul rehman bin ahmed bin Rajab, (Al ghuraba al 
athariyya, Al Madinah Al Munawwarah, 1996), Vol. 6, P.78. 

ي "الصحيح" )رقم:  (23)
 
(: )حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، قال: سمعت عامرا، 7202ولفظه ف

ي هللا عنه: أنه كان 
ي جابر رض 

به يقول: حدثب  ي ملسو هيلع هللا ىلص، فض  يسير عىل جمل له قد أعيا، فمر النب 
بعنيه »، قلت: ال، ثم قال: «بعنيه بوقية»فدعا له، فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: 

ي ثمنه، ثم «بوقية
، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدن  ، فبعته، فاستثنيت حمالنه إىل أهىلي

«.كنت آلخذ جملك، فخذ جملك ذلك، فهو مالكما  »انضفت، فأرسل عىل إثري، قال:   
(24)  Muslim, Al Sahee, Kitabul Musaqat, (715). 
(25)  Al nisai, Ahmed bin shoaib bin ali al nisai, Sunan al Nisai, (Maktabul 

Matbuat al islamiah, aleppo, 1986), Vol. 7, P.297. (4367).  
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27

28
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(26)  Bin hanbal, Ahmed bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmed 

(Muassasa Al Risalah, 2001), Vol. 23, P.177, (14903).  
(27)  ibn Hajar, Fathul Bari, Vol. 5, P.320. 
(28)  ibn Hajar, Ahmed bin Ali bin hajar al Asqalani, Al Talkhees al habeer,  

dar al Adhwa al salaf, 2007), Vol.4, P.1712. 
(29)  ibn hajar, Fathul bari, Vol. 1, P.434. 
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(30)  Al zahabi, Tareekhul Islam, Vol. 2, P.1057. 
(31)  Al Mizzi, Tahzeebul kamal, Vol. 3, P. 368. 

Ibn Katheer, Al Bidaya wal Nihaya, Vol. 5, P. 215. 
(32)  Al bukhari, Al Sahee, (6581). 
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