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ABSTRACT 

The Holy Quran and the Honorable Traditions of Prophet Muhammad (may peace 

and blessings be upon him) are the main resources of Islamic Constitution; as Allah 

(may He be Glorified and Exalted) ensured that the Holy Quran is to remain without 

any type of distortion since it is His speech, the top resource of Islamic Constitution 

and it is the eternal miracle that highlights the honesty of Prophet Muhammad (may 

peace and blessings be upon him) and ensures the verity of his Prophecy and 

Message. Regarding the Traditions of Prophet Muhammad (may peace and blessings 

be upon him), witnessed in his speeches and actions, Allah (may He be Glorified and 

Exalted) did not ensure its safety from distortion as He (may He be Glorified and 

Exalted) assigned keeping Traditions safe from distortion to the human beings. 

However, Allah (may He be Glorified and Exalted) facilitated the emergence of some 

scholars who followed different methodologies to save the Traditions from any 

distortion. Since Allah (may He be Glorified and Exalted) did not ensure Traditions’ 

immunity towards fabrications and distortion, some people, throughout history, tried 

to distort these Traditions or invent some of these traditions through lying on the 

behalf of Prophet Muhammad (may peace and blessings be upon him) due to different 

intentions such as gaining personal benefits, being famous among Muslims and 

trying to undermine Islam by inventing stories and presenting them as Traditions. 

Therefore, Islamic scholars that are specialized in the Traditions of Prophet 

Muhammad (may peace and blessings be upon him) organized the Traditions based 

on its authenticity: Authentic, Good, Weak and Fabricated. Nowadays, it is crystal 
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clear that there is a huge spread of Weak and Fabricated Traditions within Muslim 

societies and due to the ignorance of many.  

Muslims in this issue and its danger, some of these Weak and Fabricated Traditions 

are met with acceptance by some Muslims for some reasons. Eventually, many 

people exert massive efforts to spread these Traditions in Internet Forums, Emails 

and Social Media, ignoring the Authentic.  

Traditions of Prophet Muhammad (may peace and blessings be upon him). 

Therefore, due to the huge danger of this issue and based on the Prophet 

Muhammad’s speech when he said “Whoever tells lies about me, let him take his 

place in Hell,” the author of this research will address the issue of Fabricated 

Traditions by analyzing it, discussing the reasons behind it, addressing the 

methodologies to recognize it and highlighting the role of Muslim scholars to 

confront it. 
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 لخص امل

يعّد القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة مصادر التشريع الرئيسية للدين اإلسالمي، فتعهد هللا عز وجل حبفظ القرآن   
املعجزة اخلالدة الدالة الكرمي من أي حتريف أو تبديل فهو كالمه عز وجل واملصدر األول للتشريع ودستور املسلمني، وهو 

ته ورسالته، أّما السنة النبوية الشريفة واملتمثلة يف أحاديث ؤ صلى هللا عليه وسلم وعلى صدق نب على صدق رسول هللا
الرسول صلى هللا عليه وسلم من أقوال وأفعال فلم يتعهد هللا عز وجل حبفظها وترك حفظها للبشر، ولكنه عز وجل قد 

ن ثري مميوجد الكيّسر لألمة بعضًا من علماء األحاديث الذين انتهجوا عدة مناهج من أجل حفظ هذه األحاديث. 
حرفوا األحاديث ومن قاموا ابلكذب ابسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أجل الوصول إىل غاايت خمتلفة كنيل 
مصاحل شخصية أو االشتهار بني الناس أو النيل من اإلسالم واملسلمني عن طريق الكذب ابألحاديث واختالقهم، لذلك 

 .ام حبسب صحته إىل احلديث الصحيح واحلسن والضعيف واملوضوعقام علماء احلديث بتصنيف احلديث إىل عدة أقس
ه ال خيفى على أحد مدى انتشار الكثري من األحاديث املوضوعة والضعيفة بني أفراد اجملتمع املسلم ، وجلهل الكثريين إنف

ثري يعمل ساعيا لنشرها هبذا األمر وخطورته القت هذه األحاديث قبوال واستحساان عند أفراد اجملتمع املسلم ، وأصبح الك
متجاهال األحاديث الصحيحة عن الرسول ومواقع التواصل االجتماعي ،عن طريق املنتدايت احلوارية والرسائل الربيدية ، 

ونظرا خلطورة هذا األمر ، ومنطلقا من حديثه عليه الصالة والسالم ) فمن كذب علي  -صلى هللا عليه وآله وسلم  -
وماهي اهم أسبابة وكيفية معرفته ولذلك سيتناول الباحث حتليل احلديث املوضوع   .ن النار (متعمدا فليتبوأ مقعده م

 وبيان جهود العلماء احملدثني يف مواجهته .
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 املقدمة

احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلله 
فال هادى له. أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. وصلى هللا عليه وعلى آله وصحبه 

 وسلم وبعد.

فإن موضوع البحث "احلديث املوضوع تعريفه وجهود العلماء ىف مقاومة الوضع" الذى ألجله اخرتته وكتبت فيه فإنه 
بسبب الطعن ىف الراوى وهو الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما اتفق من أنواع احلديث املردود اذ أنه 

أهل األثر ىف أن األسباب أى أسباب الطعن ىف الراوى عشرة أشياء، مخسة منها تتعلق ابلعدالة ومخسة اخرى متعلقة 
 ابلضبط. فالكذب كما أشرانه فهو من األسباب املتعلقة ابلطعن ىف العدالة.

هبذا البحث املوجز القصري أن ينتفع به اخواننا الدارسون عامة واٌلكتاب خاصة. ونسأل هللا تعاىل التوفيق هذا، ولعل 
 والسداد إىل أقوم السبيل.

 

 تعريف احلديث املوضوع لغة واصطالحا

 التعريف اللغوي: .أ
 :1املوضوع ىف اللغة

 -1يضع" بفتح الضاد ىف املاضى واملضارع مجيعا. وأيتى وضع ىف اللغة لعدة معان؛ -أ_اسم مفعول من "وضع
 االسقاط، يقال: وضع فالن الشيء عن عاتقه  -2االختالق، يقال: وضع الرجل احلديث أى افرتاه وكذبه واختلقه. 

 

 

                                                           
املؤسسة املصرية العامة للتأليف واألنباء والنثر، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، دون سنة الطبع. وأيضا   ،10/278، لسان العرب ر ابن منظو  1

 .. 2/1039 املعجم الوسيط د/إبراهيم أنيس عطية االصواحلى، د/عبد احلليم منتصر، حممد خلف هللا أمحد
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بفتح القاف واملرتوك  -فاملوضوع ىف اللغة مبعىن املسقط الرتك، يقال: وضع فالن شيئا أى تركه. -3مثال أى أنه أسقطه. 
 واملختلق املفرتى.

 2وقال ابن دحية: "إنه مبعىن امللصق، يقال وضع فالن على فالن كذا أى الصق به. -ب

 :3وىف االصطالحى هو  .ب
 أ_الكذب املختلق املصنوع املنسوب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 كالمه، أو من كالم غريه ونسبه عمدا وافرتى أىل النىب صلى هللا عليه وسلم.ب_ حديث رواه كذاب من  

 أنواع احلديث املوضوع

النوع األول: حديث رواه كذاب من  -1وكما أن املعاىن احلديث املوضوع متعددة، فهو أيضا ينقسم إىل نوعني؛ 
والنوع الثاىن: حديث  -2حياكى فيه أحدا.  وال –كالمه اخرتعه ونسبه عمدا وافرتى إىل النىب صلى هللا عليه وسلم 

 رواه كذاب من كالم غريه، ونسبه عمد وافرتاء إىل النىب صلى هللا عليه وسلم.
 

 األمثلة من احلديث املوضوع

حديث "حب الدنيا رأس كل خطيئة" كما رواه ابن أىب الدنيا ىف كتاب مكايد الشيطان ابسناده إليه أنه من كالم مالك 
 –يل إنه من كالم عيسى عليه السالم تبعا ملا رواه البيهقى ىف كتاب الزهد، وال أصل له من حديث النىب بن دينار. وق

 صلى هللا عليه وسلم.
فإنه من (104/4وأيضا حديث "املعدة بيت الدعاء، واحلمية رأس الدواء" كما جاء يف كتاب ابن القيم زاد املعاد )

 كالم احلارث بن كلدة الطبيب العريب املشهور، وال أصل له من كالم النىب صلى هللا عليه وسلم. وقيل أنه من 

                                                           
. حتقيق حمى الدين عبد احلميد. املكتبة السلفية. املدينة 2/41،. توضيح األفكار ملعاىن تنقيح األنظار  . ، حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين ، 2

 املنورة. اململكة العربية السعودية.
، الشهاوى  إبراهيم دسوقى مصطلح احلديث ،7/1987، مكتبة املعارف الرايض ط89. ، ص د/حممود الطحان تيسري مصطلح احلديث.  3

48. 
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االسرائيليات، وهى األقوال املنسوبة لبىن اسرائيل مأخوذة من حنو التوراة، وال أصل له من كالم النىب صلى هللا عليه 
 وسلم.

الىت ظاهر أسانيدها صحيحة لكن متوهنا منكرة، ال حيتمل أن يصدر مثلها عن النىب وقد تروى أيضا بعض األحاديث 
 4صلى هللا عليه وسلم، مثال ذلك حديث "صالة حفظ القرآن .... .

 أسباب الوضع

أما األسباب الىت محلت بعض الناس على اختالق احلديث وافرتائها ونسبتها إىل رسول هللا صلوات هللا وسالمه عليه 
 ثرية، ومن أشهرها؛فهو ك

قصد الوضع إىل افساد الدين على أهله، وإمنا هذا صدر عن الزاندقة والذين دخلوا ىف االسالم ال عن رغبة  -1
فيه ولكن ليخدعوا أهله ويغّروهم. ومن هؤالء عبد الكرمي بن أىب العوجاء الذى قتل وصلب ىف زمن املهدى 

خالد بن عبد هللا الفنسرى وأحرقه ابلنار، ومنهم أيضاً  العباسى، ومنهم أابن بن مسعان النهدى الذى قتله
حممد بن سعيد الشامى املصلوب وهو الذى وضع احلديث املروى من طريقه عن محيد عن أنس مرفوعا "أان 

 فبدأ يّدعى ابلنبّوة. 5خامت النبيني ال نيّب بعدى إال أن يشاء هللا"
طابية والساملية  والروافض. ومن أمثلة احلديث من هذا قصد الواضع إىل نصر مذهب وأتييده يدعو إليه كاخل -2

القبيل؛ ما روى من أن عبد العزيز بن احلارث التيمى سئل عن فتح مكة أكان صلحا أم عنوة ؟؟. فقال: 
عنوة، فطولب ابلدليل على ذلك، فقال: حدثنا ابن الصّواف حدثنا عبد هللا بن أمحد، حدثنا أىب، حدثنا 

 ، عن الزهرى، عن أنس، أن الصحابة اختلفوا ىف فتح مكة أكان صلحا أم عنوة، فسألوا عبد الرزاق، عن معمر
 

 
 

                                                           
( 1/316واحلاكم ) –( 5/91(، وابن أىب عاصم ىف "الدعاء" وابن مردوية ىف "تفسريه" كما ىف النكت الظراف )حتفة: 3570خرجه الرتميذى ). أ 4

 عن ابن عباس. –من طريق: سليمان بن عبد الرمحن الدمشقى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جريح، من عطاء بن أىب رابح، وعكرمة حوىل ابن عباس 
ىف التلخيص: هذا احلديث منكر  -رمحه هللا -إن هذا احلديث متنه منكر جدا، ورجال أسناده ثقات، فهو مما حرّي أهل العلم ىف احلكم عليه، فقال الذهىب

 شاذ أخاف أال يكون موضوعا، وقد حرّيىن وهللا جودة سنده.
: "مع نظافة سنده حديث منكر جدا ىف نفسى منه شيء". 2/213. وقال ىف امليزان 284ص  -1ج تدريب الراوى. جالل الدين السيوطي ،  5

: "هذا حديث والبد لنا من االشارةهنا إىل أن بعض أهل احلديث/ةأهل العلم قد يصف احلديث ابلغرابة فيقول "هذا حديث غريب" أو ويصفه ابلنكرة، فيقول
 العسقالىن، نزهة النظر، شرح نبخة الفكر ىف مصطلح أهل األثر، ابلتحقيق والتعليق عليه عمر وعبد النعم.منكرة، يقصد بذلك أنه موضوع. )إبن حجر 
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال "كان عنوة" مث اعرتف أنه صنعه ىف احلال ليؤيّد ما ذهب إليه. ومن أمثلته 
ابنه من الكتاب يبكى  أيضا ما أسنده احلاكم عن سيف بن عمر التميمى قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء

فقال له: ما لك؟ قال: ضربىن املعلم، قال ألخزينهم اليوم، حدثىن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا "معلمو صبيانكم 
 شراركم، أقلهم رمحة لليتيم، أغلظهم على املسلمني".

ى املهدى بن قصد الواضع التزلف إىل اخللفاء والنفاق هلم، مثاله ما حكى عن غياث بن إبراهيم أنه دخل عل -3
املنصور ورآه يلعب يف احلمام . فذكر له حديثاً بسنده عن النىب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ال سبق إال 
ىف نصل، أو خف أو حافر أو جناح" )الزايدة ىف احلديث: أو جناح( فعرف املهدى أنه كذب ألجله. فأمر 

 بذبح احلمام.
إبيراد األحاديث الغريبة الىت ال توجد عن أحد شيوح احلديث، ، والتميز على األقران: وذلك لشهرةقصد ا -4

 6فيقبلون سند احلديث ليستغرب، فريغب ىف مساعهم منهم. ومن هؤالء ابن أىب دحية ومحاد النصيىب
قصد الواضع التقرب إىل هللا، وذلك بوضع أحاديث ترغب الناس ىف اخلريات، وأحاديث ختوفهم من فعل  -5

املنكرات. ومن هؤالء الوضاعني قوم ينتسبون إىل الزهد والصالح، وهم ميسرة بن عبد ربه، فقد روى بن 
ن أين جئت هبذه األحاديث، من قرأ كذا حبان ىف الضعفاء عن ابن مهدى قال: قلت مليسرة بن عبد ربّه: م

وقد خلص احلافظ السيوطي رمحه  7فله كذا؟ قال: رأيت الناس انصرفوا عن القرآن ، فوضعتها أرّغب الناس.

 :هللا ذلك يف ألفيته فقال

 والواضعون بعضهم ليفسدا === ديناً وبعض نصر رأي قصدا       
 كذا تكسباً وبعض قد روى === لألمراء ما يوافق اهلوى

 صوفية قد وضعوا  === حمتسبني األجر فيما يدعوا  وشرهم 
 فقبلت منهم  ركوانً  هلم    === حىت أابهنا األوىل هُم هُم 

  .=== فمن رواها يف كتابه فذر ركالواضعني يف فضائل السو              
 
 
 

                                                           
 .286ص  -1ج تدريب الراوى. جالل الدين السيوطي ،جالل الدين ،  6
 .284ص  -1ج تدريب الراوى. جالل الدين السيوطي ، ، 7
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 ما يعرف به احلديث املوضوع
املوضوع، فإن العلماء احملققني قد تتبعوا هذه املسألة وأفرغوا فيها وسعهم...، فنتخلص وأما عن بيان ما يعرف به احلديث 

 مبعرفة احلديث املوضوع أبمور منها:

إقرار الواضع ابلوضع، كاقرار عمر بن صبح على نفسه وضع خطبة نسبها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  -أ
 حديث فضائل القرآن )أى ُسَورُه( سورة عن ابن عباس. وإقرار أىب عصمة بن نوح بن أىب مرمي أبنه وضع

أن تقوم قرينة ىف الراوى، وذلك أبن يكون الراوى رافضيا واحلديث ىف الطعن يف الصحابة ، أو يف فضائل أهل  -ب
 8البيت.

 9أن تقوم قرينة ىف الـَمْروى وذلك بكون احلديث ركيك اللفظ أو خمالفا للحس أو صريح القرآن. -ت
وى قد تضمن االفراط ابلوعيد الشديد على األمر اهلني اليسري أو العكس أبن يتضمن الوعد أن يكون املر  -ث

مثال "من أكل الثوم ىف ليلة اجلمعة، فليهو ىف  10العظيم على الفعل احلقري وهذا كثري ىف أحاديث القصاص.
 النار سبعني خريفا"، و حديث "لقمة ىف بطن جائع أفضل من بناء ألف جامع".

الـَمْرِوى خربا عن أمر جسيم تتوافر الدواعى على نقله مث ال يرويه إالّ واحد، فإن انفراد هذا الواحد أن يكون  -ج
 11برواية هذا احلديث مع جسامة موضوعه وعظيم شأن ما ورد فيه الدليل على أن هذا الواحد خمتلق كذاب.

 طرق الوضاعني ىف صياغة احلديث

 ، منها؛12وللوضاعني طرق ىف صياغة احلديث

 أوال: أن ينشئ الوضاع الكالم من عنده مث يضع له اسنادا ويرويه.

 

                                                           
إبراهيم  . ولينظر أيضا الشهاوى91، ص. تيسري مصطلح احلديثر ((، د. حممود الطحان، . مثاله، حديث )) علّى خري البشر، من شّك فيه كف 8

 36-35، ص.  مصطلح احلديث  دسوقى
 72، ص. 2، جتوظيح األفكار ملعاىن تنقيح األنظار. حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين :  9

 72، ص. 2، جاملرجع السابق.  10
 71، ص. 2، جاملرجع السابق.  11

 90، ص. تيسري مصطلح احلديثينظر د. حممود الطحان،: . ل 12
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 اثنيا: أن أيخذ كالما لبعض احلكماء أو غريهم ويضع له اسنادا.

 مرتبة احلديث املوضوع

إن احلديث املوضوع هو شر األحاديث الضعيفة وأقبحها وبعض العلماء يعتربه قسما مستقال وليس نوعا من أنواع 
 الضعيفةاألحاديث 

 حكم رواية احلديث

أمجع العلماء على أنه ال حتل روايته ألحد علم حاله ىف أى معىن كان إال مع بيان وضعه، فمن يروييه فهو آمث أشد 
 13االمث، ملا رواه مسلم "من حّدث عىّن حبديث يـَُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني".

ه مكذوب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال امث عليه بل هو فأما من يرويه فهو يعلم حباله ويقصد بروايته بياان أن
مثاب على هذا الصنع، ألنه ببيان حاله، يؤمن من خيشى منه، وهو علوقة ابالذهان منسواب إىل النىب صلى هللا عليه 

يه ىف روايته لُعذره وألنه أيضا يدفع عن املسليمن ضررا عظيما. وأما من يرويه وهو جيهل أنه موضوع، فال امث عل –وسلم 
 ابجلهل حباله وهللا اعلم .

 حكم اختالق األحاديث على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ولقد أشران ىف املتقدم ابمجاع العلماء على حرمة اختالق احلديث ونسبته إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمدا وافرتاء 
ابلكفر ىف من يضع األحاديث العقائدية وأما ىف الرتغيب والرتهيب ملا رواه مسلم، ابإلضافة إىل ذلك منهم من يرى 

فحكمه احلرمة ال غري. وقال اجلويىن: يكفر من تعمده حىت ىف الرتغيب والرتهيب، ألنه يتضمن التشريع بغري ما أنزل 
األحاديث املتضمنة هللا. وذهب قوم من املبتدعة املنتسبون إىل حممد بن كرام السجستاىن املتكلم إىل أنه جيوز وضع 

رواه مسلم للرتغيب ىف الطاعة والتنفري من املعصية دون ما يتعلق به حكم من أحكام الشريعة. وهم تبجحوا ىف أتويل ما 
فقالوا: إان نكذب له ولساان نكذب عليه. وهذا يناقض إمجاع من  14"من كذب علّى متعمدا، فليتبّوأ مقعده من النار".

                                                           
 62، ص. 1. مقدمة مسلم بشرح اإلمام النووى، ج 13
تلق فهو .  وجه الداللة من احلديث: أن الذى يروى حديثا اختلقه غريه وينسبه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غري مبني حاله مع علمه أبنه خم 14

عىّن حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابني ((، وكل من من كذب على الرسول متعمدا فهو ىف النار مع اهلالكني بنص كذاب بنص احلديث )) من حدث 
 حديث )) من كذب علّى متعمدا فاليتبوأ مقعده من النار ((.
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أن من حيدث حبديٍث مَّا: إّما أن جيهل  –والعلم عند هللا  -يعتد ابمجاعه من علماء املسلمني.فالصواب ىف هذه املسألة
صد بروايته إاّيه تبيان أنه موضوع، وإماّ أن يعلم أبنه موضوع بواحد من طرق العلم. والذى يعلم أنه موضوع: إما أن يق

حاله، وإّما أن يرويه من غري أن يبنّي حاله. فأما الذى يرويه وهو جاهل أنه موضوع فال امث عليه. وأما الذى يرويه وهو 
 عامل أبحد الطرق أبنه موضوع ويقصد بذلك تبيان حاله فال شىء عليه بل هو مثاب هبذا الصنع.

 أشهر الوضاعني للحديث

  للحديث بعد القرن األول اهلجرى:من أشهر الوضاعني

الذى تسرت هو وأضرابه ابالسالم، وأخفوا وراء االسالم والتشّيع اغراضهم الدنيئة،  15عبد هللا بن سبأ اليهودى، -1
وتذرعوا ابظهار حب أهل البيت ليدسوا على املسلمني ما أرادوا به أن يطفئوا نور هللا، وأيىب هللا إال أن يتم 

 فرون.نوره ولو كره الكا
 فقد وضع أحاديث ىف فضائل القرآن. 16ميسرة الفارسى، -2
 فكان يضع األحاديث ويقول: وضعتها حسبة هللا تعاىل. 17أبو عصمة نوح بن مرمي، -3
 فكان يتنبع هوى األمراء واخللفاء، ويضع هلم األحاديث على مذهبهم. 18غياث بن إبراهيم، -4
ه، وهو ولد 245عمار مع أن هشاًما قد مات سنة أمحد اهلورى، فقد ادعى أنه مسع احلديث من هشام بن  -5

 ه.250سنة 
 أبو سعيد املدايىن، فكان يتكسب ويرتزق بوضع احلديث ىف قصصه. -6
 عمر بن صبح، فقد وضع خطبة ونسبها للنىب صلى هللا عليه وسلم. -7

 
 

                                                           
 . مل أقف على ترمجته. 15
كتاب اجملروحني من احملدثني وقال أبو داود أقر بوضع احلديث. ). هو ميسرة بن عبد ربه الفارسى الرتاس االكال. قال البخارى: يرمى ابلكذب.  16

 (.3/11، احلافظ حممد بن حبان، والضعفاء واملرتوكني
 . مل أقف على ترمجته. 17
، 733/3. هو غياث بن إبراهيم النخعى، قال أمحد ترك الناس حديثه. وقال اجلوزجاىن: كان فيما مسعت غري واحد يقول: يضع احلديث. )امليزان  18

 (.109/7التاريخ الكبري 
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 أشهر املصنفات فيه

ساهل ىف احلكم على احلديث كتاب املوضوعات: البن اجلوزى، وهو من أقدم ما صنف ىف هذا الفّن لكنه مت -أ
 ابلوضع، لذا انتقاه العلماء وتعقبوه.

الآللئ املصنوعة ىف األحاديث املوضوعة: للسيوطى، هو اختصار لكتاب ابن اجلوزى وتعقيب عليه، وزايدات  -ب
 مل يدركها ابن اجلوزى.

ب تلخيص لسابقية، وهو تنزيه الشريعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوع: إلبن عراق الكناىن، وهو كتا -ت
 كتاب حافل مهذب مفيد.

 
 جهود العلماء ىف مقاومة الوضع

من رواة حديث  19من املعروف لدى املسلمني عموما وأهل العلم خصوصا أن الصحابة رضى هللا عنهم هم الطبقة األوىل
النىب صلى هللا عليه وسلم إذ هم الذين عاشوا معه وعاشروه وشاهدوه ومسعوا منه وحفظوا عنه وحرصوا على متابعة ما 

 كان عليه من أقوال وأفعال وتقريره صلى هللا عليه وسلم، إذ هو املصدر الثاىن ىف التشريع بعد الوحى.

والذى مل يدّون رمّبا  -الرسول صلى هللا عليه وسلم ما كان يسمع أو يروىفمن الصحابة رضوان هللا عليهم من دّون عن 
وىف قوله "... ليبلغوا  20حفظ ووعى، مث بلغوا عنه صلى هللا عليه وسلم، ألهنم أمرهم بذلك ىف قوله "بلغوا عىن ولو آية"

غريه، فرّب حامل فقه إىل من هو وأيضا ىف قوله نضر هللا امرأ مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه  21الشاهد الغائب..."
 . 22أفقه منه، ورّب حامل فقه ليس بفقيه"

 

                                                           
ى . أما الطبقة الثانية فهم التابعون الذين عاشوا مع الصحابة رضوان هللا عليهم وشاهدوهم ومسعوا منهم وحفظوا عنهم وحرصوا كل احلرص عل 19

ن عاشوا مع التابعني وشاهدوهم ومسعوا منهم وحفظوا األخذ عنهم كل ما يستطيعون من سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم. والطبقة الثالثة هم اتبعوا التابعني الذي
 يكن هلم طريق عنهم وبذلوا جهد الكبري ىف سبيل هذا العلم. فأصحاب هذه الطبقات الثالث هم أساس علم الرواية، إذ كل ما جاء بعدهم إمنا أخذ عنهم، ومل

 إىل سنن النىّب صلى هللا عليه وسلم سواهم.
 بسنده والرتميذى وابن ماجه وأمحد بن حنبل.. احلديث رواه البخارى  20
 . حديث رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه والرتميذى. 21
 . احلديث رواه الرتميذى وأمحد بن حنبل وأبو داود. 22
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ولكن ملا اتسعت راية االسالم وانتشر املسلمون ىف كل احناء البالد، بدأ أهل تلك البالد دخلوا ىف االسالم أفواًجا على 
ألخالق ومن هم حدثو عهد ابالميان اختالف أعرافهم ودايانهتم قبل أن يدخلوا فيه فاّّته منهم من هم ضعاف النفوس وا

إىل قوم اقرتوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكذب فزادوا ىف بعض األحاديث ودسوا فيها كلمات أو عبارات 
تؤيّد ما يرغبون فيه من نصرة مذهبهم أو الشهرة أو رغبة ىف االساءة إىل االسالم واملسلمني، فهؤالء هم الوضاعون الذين 

 ى النىب صلى هللا عليه وسلم. ومما ساعد على انتشار هذا الكذب أن وجد الوضاعون من كذبوا عل

غافلى املسلمني ومن حديثى العهد به من يصّدقهم فيما يكذبون فظنوا أكاديبهم أحاديث نبويّة فقبلوها كما قبلوا بعض 
 قد عبثوا ابلسنة من عمٍد ما فأدخلوا فيها ما عبثت به يد اليهود من إسرائيليات. فمن املؤكد إَذْن أن بعض الوضاعني 

كلمات تشبه األحاديث بعد سبكها وحماكاهتا للصحيح من الّسنة ىف الشكل والصياغة فاختلط األمر بذلك ولّبس 
 على الذين ال يعرفون.

 ووضعهم فلما أحس العلماء ابخلطر الذى حييط بسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم فقاموا مناهضني ملقاومة الوضاعني
وبََدُءوا مبزيد االهتمام والتدقيق، إذ دأب رواة احلديث ابتداء من التابعني واتبعيهم ومن بعدهم يـُْعنون عند ذكر احلديث 
النبوى بذكر سنده، فال يظُّنّن ظان أن القوم كانوا أيخذون احلديث من كل من قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

هناك من يكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لدوافع شىّت فبينوها ىف كتبهم والحقوا  وسلم ألهنم علموا وأدركوا أن
ة الدين حقا وجهابذة األمة صدقا، قال سفيان الثوري: املالئكة محلة احلديث هم محا .الدجالني الوضاعني فكشفوهم

وقيل لالمام عبد هللا بن املبارك: هذه األحاديث املوضوعة؟ فقال:  حراس السماء وأصحاب احلديث حراس األرض،
 تعيش هلاذا اجلهابذة!.

ث" ولقد عد منها ابن الصالح أجل... لقد قّعد القوم قواعد وأصلوا أصوال، فأصبحت علوًما مجة، هى: "علوم احلدي
ىف "مقدمة" املشهورة مخسة وستني علما أو نوعا. ونقل ذلك عنه من بعده كالنووى والعراقى وابن حجر، وزاد السيوطى 

 وكانت أوىل هذه القواعد أال يقبلوا  23( ثالثة وتسعني نوعا.93ىف شرحه للتقريب للنووى أنواعا أخرى فأوصلها إىل )

 

                                                           

وما      بعدها. ط  386، ص. 2لطيف، ج. لينظر جالل الدين السيوطى: تدريب الراوى ىف شرح تقريب النووى ، بتحقيق عبد الوهاب عبد ال23         
 ابلقاهرة.-م(، مطبعة السعادة1966ه )1385الثانية، سنة 
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 –، فال يُقبل من أحد أن يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال أن يكون صحابيا، ممن رآه حديثا بال اسناد
 24ومسع منه. –صلى هللا عليه وسلم 

 ومن أشهر الكتب الىت تعىن بعلوم احلديث:

ه( طبع ىف دار الكتب 495كتاب "معرفة علوم احلديث" للحاكم أىب عبد هللا النيسابورى، املتوىف سنة ) -1
 م.1968املصرية ابلقاهرة سنة 

ه، 1353ه( طبع مبكة املكرمة سنة 774كتاب "اختصار علوم احلديث" للحافظ ابن كثري املتوىف سنة ) -2
 ه.1355ومبصر سنة 

ه(، وقد اشتهر هذا الكتاب مبقدمة ابن الصالح 643كتاب "علوم احلديث" البن الصالح، املتوىف سنة ) -3
احلديث" وأشهر طبعات هذا الكتاب طبعته بشرح احلافظ زين الدين العراقى وامسه الكامل: "معرفة أنواع علم 

 ه.1350ه( وقد طبع ىف حلب سنة 804املتوىف سنة )
ه، 1862ه( وقد طبع ىف كلكتا ابهلند سنة 852كتاب "خنبة الفكر" لالمام احلافظ ابن حجر، املتوىف سنة ) -4

 وله طبعات أخرى عديدة.
ه( وهو تلخيص لكتابه "االرشاد" الذى 676احلديث النووى، املتوىف سنة )"التقريب والتسري" ىف مصطلح  -5

 خلص فيه كتاب علوم احلديث البن الصالح، وقد طبع مرارا.
فهذه هى من مناذج من الكتب ىف هذا الفن، ألن املؤلفات فيه كثرية وقد تعجز من أراد احلصر واالستقصاء، ألهنا 

تنقية السنة النبوية من أى شوائب مهما صغرت حىت يتجاوز عنها بعضهم،  بفضل هللا أكثر من أن ختصى. ومن أجل
أى كربت حىت وصلت إىل حد الوضع والكذب على رسول هللا، قام العلماء جبهد مزدوج بنفى املوضوع املكذوب عن 

اعني، وقد سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وذلك بتأليف الكتب ىف املوضوعات من األحاديث وحتديد أمساء الوض
الضعفاء  -2الضعفاء البن حبان.  -1شغل هذا املوضوع أئمة احلديث. ومن أمثلة الكتب املؤلفة ىف الضعفاء: 

 املوضوعات ألىب الفرج بن اجلوزى. -4والضعفاء لألزدى.  -3للعقيلى. 

 

                                                           
. ط حيدر آابد، والنوع التاسع والثالثني من مقدمة ابن 52-49. لينظر للخطيب البغدادى ىف تعريف الصحاىب ))الكفاية ىف علم الرواية(( ص. 24

 الصالح وفروعها.
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أن خيرتع أو خيتلق حديثا منسواب ومن هنا يتبني أنه ال جمال ملا أومهه بعض الغرابء عن هذا العلم، أن ابمكان بعض الناس 
 إىل املصطفى صلى هللا عليه وسلم افرتاء وكذاب تبعا هلواهم.

 

 اخلامتة

هذا، ما قدران على حترير هذا البحث القصري املوجز وعسى أن نكون قد استفدان من هذه الصفحات القالئل ونسأل 
وصلى هللا على املصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. هللا تعاىل أن يهدينا إىل أقوم الطريق حيث سلكه سلفنا الصاحل 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 

 املصادر واملراجع
 .1426، طيبة ،ط الفاراييب حممد بن نظر البخار،حتقيق صحيح بشرح الباري ،فتح العسقالىن حجر ابن -
 الدار النشر، واألنباء املتأليف العامة املصرية املؤسسة ، العرب، ،لسان مكرم بن حممد الدين مجال منظور ابن -

 .الطبع سنة دون. والرتمجة للتأليف املصرية
 إحياء دار. احلميد عبد الدين حمى حتقيق -داود أىب سنن ، السجستاىن األشعث بن سليمان احلافظ االمام -

 .الطبع سنة بدون القاهرة ، النبوية السنة
 .1356 /1ط. احللىب الباىب مصطفى مطبعة الباقى، عبد وفؤاد شاكر أمحد حتقيق ، ،اجلامع الرتمذي -
 مكة والتوزيع، للنشر الباز دار ، واملرتوكني، والضعفاء احملدثني من اجملروحني كتاب  ، حبان بن حممد احلافظ -

 .الطبع سنة دون( رايه إبراهيم حممود حتقيق) املكرمة
 نشر -بريوت تصوير ، الصحيحني على ،مستدرك النيسابوري احلاكم هللا عبد بن حممد  هللا عبد أبو احلاكم -

 .الطبع سنة بدون. الرايض -احلديثة النصر مكتبة
 على حتقيق -احللىب ،الباىب1ط االعتدال، ،ميزان عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس الذهىب -

 .ه1386 سنة القاهرة البجاوى عيسى حممد
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 2ط مبصر، السعادة دار ط اللطيف، عبد الوهاب عبد حتقيق ، الراوى تدريب الدين جالل السيوطى -
 .ه1385/
 

 سنة بدون. القاهرة – العباسية -املتحدة الفنية الطباعة شركة ، احلديث، مصطلح دسوقى إبراهيم الشهاوى -
 .الطبع

 عبد الدين حمى حممد بتحقيق ، األنظار، تنقيح ملغاىن األفكار توضيح األمري إمساعيل بن حممد الصنعاىن -
 .السعودية العربية ،اململكة املنورة املدينة. الطبع سنة بدون السلفية املكتبة احلميد،

 القيمة دار نشر للمزى، األطراف، مبعرفة األشراف ،حتفة الرمحن عبد بن يوسف احلجاج أبو الدين مجال املزى -
 .ه1384 سنة ابهلند

 القاهرة العربية، الكتب إحياء دار الباقى، عبد فؤاد حتقيق ماجه، ابن ،سنن ماجه بن يزيد بن حممد هللا عبد أبو -
 .ه1361

 الرتاث إحياء دار ، الوسيط، ،املعجم هللا خلف حممد منتصر احلليم عبد /د الصواحلى، عطية أنيس، ابراهيم /د -
 .ه1429 سنة ، العرىب

 /7ط الرايض املعارف مكتبة ،. 1988 احلديث، مصطلح ،تيسري الطحان حممود/د -
 .ه1416 النشر سنة ، اخلري دار النووى، اإلمام بشرح املسلم صحيح -

 .ه1313 سنة القاهرة أمحد، مامإلا مسند -

 


