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، "ُ                                           احلديث املوضوع شره وخطورته، وسبل الوقاية منه: "فيتحدث هذا البحث عن

رفة احلديث املوضوع؛ حىت ميكننا وتكمن أمهية هذا املوضوع يف بيان الضوابط العامة ملع
احلذر منه، والوقاية من شره وخطره، إبراز جهود علماء احلديث يف نقد األحاديث، 

وبيان عللها، وبيان األسس والضوابط اليت ساروا عليها يف نقد األحاديث؛ ملعرفة 

ذا ومن أبرز األسباب اليت دفعتين الختيار ه. الصحيح من السقيم، والصاحل من الطاحل
ٌ                                               ال يزال لألحاديث املوضوعة والواهية مكان بارز، -  ولألسف الشديد-أنه: املوضوع ٌ

ً                                                                       واستعمال جلي يف بعض اخلطب واملواعظ واإلرشادات، واملؤلفات، وأن هناك شرحية  ُ ٌّ ٌ
ٍ                                                                           كبرية من الناس يف ا�تمع املسلم يتلقون تلك األحاديث املوضوعة والواهية دون تريث  ً

ً                                                                فعمت بذلك البلوى؛ حيث إن هذا يعد بالء عظيما، وخطرا كبريا، أو تروي أو تثبت، ًً ً ُ ْ
 - َّ                                                                   يعمل على هدم أحد اجلوانب الرئيسة يف ديننا احلنيف؛ حيث إن هؤالء الوضاعني

ً                                                    يتخذون من هذه األقاويل واملوضوعات الواهيات زروا إىل - وكل من يتبعهم
سيلة لالستخفاف من شرائع ً                                     ، ورغبة  للنيل من الشريعة الغراء، وو-  - املصطفى

وجاءت خطة . وقد اعتمدت يف هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي. اإلسالم

أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، ومنهج البحث، : مقدمة، وفيها: البحث كالتايل
تعريف احلديث : ُ                                    مث أربعة مباحث، حتدثت يف املبحث األول عن. وخطة البحث

رواية احلديث املوضوع، وحكم العمل به، : املبحث الثاين عنُ                 املوضوع، وحتدثت يف 

أسباب الوضع يف احلديث، وموقف العلماء من : ُ                        وحتدثت يف املبحث الثالث عن
وقد  .ضوابط عامة ملعرفة احلديث املوضوع: ُ                             ذلك، وحتدثت يف املبحث الرابع عن

لنصيب األكرب يف أن الشيعة كان هلم ا: توصل البحث إىل عدة نتائج، كان من أبرزها

ً                                                                      وضع احلديث؛ حيث إ�م بالغوا يف وضع األحاديث، خاصة فيما يؤيد بدعتهم، ولذا 
 وأن املحد ثني اجلهابذة قاموا من أول يوم نبتت فيه . َّ                            فقد حذر منهم العلماء واألئمة

 
                                      ِّ        ٍ

ُ
َّ

األهواء، وشاعت فيه النقوالت، بواجبهم العلمي والديين يف كشف األباطيل 
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 وتعرية املبطلني والوضاعني، وهتك أستارهم، وتبني عورا�م، وميزوا للناس واملوضوعات، 
 

                                                                َّ
ٍ                                  بعقد دورات تدريبية خلطباء املساجد، وقد أوصى البحث . الصحيح من املوضوعُ

واألئمة، والوعاظ؛ �دف تدريبهم على كيفية التعامل مع األحاديث املوضوعة، 

  .يف خطبهم ودروسهموالروايات اإلسرائيلية، وجتنب االستشهاد �ا 
 -اخلوارج - املعتزلة -الرافضة -احلديث يف الوضع - ملوضوعا :الكلمات المفتاحية

  .الصوفية
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abstract  
This paper talks about: “The fabricated hadith is evil and 
dangerous, and ways to prevent it.” The importance of this 
topic lies in explaining the general guidelines for knowing 
the subject hadith; So that we can guard against it and 
prevent its evil and danger, highlighting the efforts of hadith 
scholars in criticizing hadiths, explaining their causes, and 
explaining the foundations and controls they followed in the 
criticism of hadiths. To learn the right from the sick, and the 
righteous from the bad. Among the most prominent reasons 
that prompted me to choose this topic: that - unfortunately - 
the fabricated and false hadiths still have a prominent place, 
and their use is evident in some sermons, sermons, 
instructions, and literature, and that there is a large segment 
of people in the Muslim community who receive these 
fabricated hadiths without delay or narration Or prove, so she 
was overwhelmed by calamity; As this is a great affliction, 
and a great danger, It works to destroy one of the main 
aspects of our true religion; Whereas, these moderates - and 
everyone who follows them - use these gossip and 
misunderstood subjects as a resource for the Chosen One - 
may God bless him and grant him peace - and a desire to 
undermine the glorious Sharia, and a means to underestimate 
the laws of Islam. And has relied in this research on the 
descriptive analytical method. The research plan came as 
follows: An introduction, which includes: the importance of 
the topic, the reasons for choosing it, the research 
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methodology, and the research plan. Then there are four 
sections. In the first topic I talked about: Defining the 
fabricated hadith. In the second topic I talked about: 
Narrating the fabricated hadith and the ruling on it. In the 
third topic I talked about: The reasons for the situation in the 
hadith, and the position. Topic. The research reached several 
results, the most prominent of which were: that the Shiites 
had the largest share in the development of the hadith Since 
they exaggerated the status of hadiths, especially in support 
of their heresy, and that is why scholars and imams warned 
of them. And that the talented hadiths, from the first day on 
which the passions sprang up and the traditions spread, their 
scientific and religious duty to uncover falsehood and issues, 
expose the idle and the lowly, violate their cover, reveal their 
shame, and distinguish the right people from the subject.  
The research recommended holding training courses for 
mosque preachers, imams, and preachers. With the aim of 
training them on how to deal with fabricated hadiths and 
Israeli narratives, and to avoid citing them in their sermons 
and lessons. 
keywords: Subject - status in hadith - the Rafidah - Mu'tazila 

- Kharijites - Sufism. 
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ا  

ٍ                                                                         احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، سيدنا حممد، خامت  ً ِّ
َ                                                                         النبيني، وإمام املرسلني، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن اتبع هداه إىل 

   ...يوم الدين، أما بعد

َ                                                   أجل العلوم وأشرفها، وذلك لتعلقه باملصدر الثاين من ُ                        علم احلديث النبوي يعد منفإن 
؛ حيث إن بيان الشريعة كلها من عند - بعد القرآن الكرمي-مصادر الشريعة الغراء

ُ                         وأنزلنا إليك الذكر لتبني ﴿: غريه، قال تعاىل من عند  ال ، وحده-  -رسول اهللا
كتاب إال  الوما أنزلنا عليك﴿:  وقال تعاىل.)١(﴾ يتفكرونُِّ                            للناس ما نـزل إليهم ولعلهم

: ، قال تعاىل-  -  كما أن تيسري الدين مهمته.)٢(﴾ فيهُ                     لتبني هلم الذي اختلفوا

�                          ملتقني وتنذر به قوما لداِ                              فإمنا يسرناه بلسانك لتبشر به ا﴿ ُ ً ُ﴾)٣(.   

؛ فإن أفضل الطرق وأقصرها وأسرعها إىل -  - من مهامه البيان والتيسر  ً         ونظرا ألن

وهذا ال يتأتى إال بتمييز  ما جاء وثبت يف السنة املطهرة، تعاىل، هو اتباع مرضاة اهللا 

ُ                                     نسب إليه عن طريق اخلطأ، ومتييز هذا له  من ما مل يقله، أو من ما -  - ما قاله
ٌ                                         رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا تعاىل عليه، رجال  إالٌ                  درب طويل، ال يسلكه  بذلوا الغايل ٌ

، وعن أقواله وأفعاله وتقريراته؛ حيث إن -  -هللاَّ                         والنفيس يف الذب عن رسول ا

�                   أبيا وعصيا على لة عندما أيقنوا أن القرآن الكرمياملبتدعني وأهل األهواء والضال �
َّ                          إنا حنن نزلنا الذكر وإنا ﴿: ً                    مصداقا لقوله تعاىل- التحريف والطعن؛ حلفظ اهللا تعاىل له َّ

 فوضعوا ما استطاعوا من األحاديث ؛ عمدوا إىل السنة املطهرة؛-.)٤(﴾له حلافظون

 تبارك -َّ       لكن اهللاُ                                                            الواهية واملوضوعة؛ ليغريوا �ا عقائد املسلمني وعبادا�م وسلوكهم؛ 

                                                           

    ).   ٤٤   : (                      سورة النحل، اآلية رقم )١ (

    ).   ٦٤   : (          اآلية رقم             سورة النحل، )٢ (

    ).   ٩٧   : (                    سورة مرمي، اآلية رقم )٣ (

    ).  ٩   : (                     سورة احلجر، اآلية رقم )٤ (
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َ                                   من وقف هلم باملرصاد، وجعل كيدهم يف  الفاسقنيَّ                   هيأ هلؤالء األشقياء- وتعاىل
ئل يف شأن ُ        أنه س- رمحه اهللا-حنورهم، ويؤيد هذا ما جاء عن عبد اهللا بن املبارك

َّ                                                              التخوف على السنة املطهرة من كيد هؤالء الوضاعني الكذابني، فقيل له األحاديث : َّ

  .)١("تعيش هلا اجلهابذة: "املوضوعة؟ فأجاب بقوله

َ                                             وإين استخرت اهللا تعاىل، مث عقدت العزم بأن أشارك ُ ٍ                 ولو بقدر ضئيل- ُ ب عن َّ        يف الذ- ٍ

 الضالة َّ                                الوضاعني لألحاديث؛ خلدمة أهوائهمالسنة النبوية املطهرة من كيد األشقياء
  املضللة

 
      َِ

ُ
احلديث ": ، ومن هنا جاءت فكرة هذا املوضوع، والذي جاء حتت عنوان

ُ                               شره وخطورته، وسبل الوقاية منهوضوع امل ُّ."  

  : أهمية الموضوع

  : تكمن أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية

لغراء من التزييف، أو التحريف، أو  كونه حيفظ الشريعة اأمهية علم احلديث يف -١

، وطرق  الشريفَ                                             التبديل؛ حيث هيأ اهللا تعاىل من يعتين بنصوص احلديث
 ال صحيح من الضعيف أو املوضوع، وحىتروايته، واالستدالل به؛ لبيان ال

  .  بكالم غريه من الناس-  - خيتلط كالم النيب

ها، وبيان األسس إبراز جهود علماء احلديث يف نقد األحاديث، وبيان علل -٢
؛ ملعرفة الصحيح من السقيم، والضوابط اليت ساروا عليها يف نقد األحاديث

 . والصاحل من الطاحل

بيان الضوابط العامة ملعرفة احلديث املوضوع؛ حىت ميكننا احلذر منه، والوقاية  -٣
  .من شره وخطره

ُ�                                                        الطمع يف مرضاة اهللا تعاىل، والذب عن السنة املطهرة؛ حبا يف ص -٤  - احبهاَّ

 - وحرصا على سالمة الدين اإلسالمي احلنيف من كل زيف، أو ، 
                                                   ٍ
ً

 .حتريف

                                                           

                                                                                  اجلرح والتعديل، أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي  )١ (

     ).     ٢٩١  /  ١ (  ،  ) م    ١٩٥٢  /  ه    ١٣٧١ (  ،  ١                                  الرازي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
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  :أسباب اختيار الموضوع

  :لعل من أبرز األسباب التي دفعتني الختيار هذا الموضوع ما يلي

ٌ                                     ألحاديث املوضوعة والواهية مكان بارز،  ال يزال ل- ولألسف الشديد- أنه -١ ٌ
ٌّ              واستعمال جلي ً                                    واعظ واإلرشادات، واملؤلفات، خاصة بعد ُ                 يف بعض اخلطب واملٌ

ي اليت ، وتطور وسائل التواصل االجتماع يف اآلونة األخريةالطفرة التكنولوجية
، مما جعل كل من ُ                                                   جعلت العامل كله كالقرية الصغرية يف ظل ما يسمى بالعوملة

َّ                                                       هب ودب يتحدث فيما ليس له بعلم، ويفرتي بكالم على رسول اهللا َّ - - 

، يف الفضائيات، والصحف، واملواقع اإللكرتونية  به من سلطانُ     اهللاما أنزل
ً                                                           ، واألغرب من هذا أن هناك شرحية كبرية من الناس يف ا�تمع املسلم املختلفة ً

 يتلقون تلك األحاديث املوضوعة والواهية دون تريث أو تروي أو تثبت، فعمت 
                                                                    ْ
ٍ

ً                                           بذلك البلوى؛ حيث إن هذا يعد بالء عظيما، و ً ، يعمل على هدم ً       ا كبرياً    خطرُ
 وكل من -َّ                                                      أحد اجلوانب الرئيسة يف ديننا احلنيف؛ حيث إن هؤالء الوضاعني

 - ً                                                          يتخذون من هذه األقاويل واملوضوعات الواهيات زروا إىل املصطفى- يتبعهم

 - ورغبة  للنيل من الشريعة الغراء، ووسيلة لالستخفاف من شرائع ،                                                            ً
 .عزيز، والسنة املطهرة الصحيحةالكتاب ال: اإلسالم، اليت مصدرها

 إفادة غريي ممن مل -  مبشيئة اهللا تعاىل- إفادة نفسي من هذا البحث، وعساي -٢

 .ُ                                            متكنه ظروفه من اخلوض يف مثل هذه املوضوعات املهمة
ً                        يف علم احلديث عامة، ويف - ولو صغري-ٍ                          إثراء املكتبة اإلسالمية ببحث -٣

 .ٍ                      الوقاية منها بشكل خاصُ                    وبيان خطور�ا، وسبل  ،األحاديث املوضوعة

  :الدراسات السابقة

إنه بعد البحث واالطالع؛ وجدت أن هناك بعض الرسائل واألحباث اليت هلا عالقة 
ٍ                                                   مبوضوع الدراسة من بعيد أو قريب، وبيان ذلك فيما يلي ٍ:  

رسالة ماجستري يف ". ً           مجعا ودراسة. األحاديث املوضوعة اليت تنايف العبادة" -١

أسامة بن عطايا بن عثمان،  اجلامعة اإلسالمية، : عداداحلديث وعلومه، إ
 ).ه١٤٢٨(املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، 
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أمحد : حبث صغري، إعداد". أحاديث منتشرة مل تثبت يف العقيدة والعبادات" -٢
مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، اململكة العربية : بن عبد اهللا السلمي، نشره

ث صغري مجع فيه صاحبه األحاديث يف األبواب املذكورة مع السعودية، وهو حب

 .التعليق املختصر عليها
رسالة ". ً           مجعا ودراسة. أثر األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف مباحث النبوات" -٣

حممد ناجي خملف : ماجستري يف علوم القرآن والرتبية اإلسالمية، إعداد

 ).ه١٤٣٦(ق، ة، جامعة األنبار، العراالدليمي، كلية الرتبي

وتكمن العالقة بني هذه الدراسات السابقة وموضوع البحث، يف أ�ا حتدثت عن 

تعريف احلديث املوضوع فقط؛ لكن يتميز حبثي باختصاصه بدراسة احلديث 

ُ                                       املوضوع وشره وخطورته، وسبل الوقاية منه ِّ. 

  : منهج البحث

عد أفضل املناهج يف مثل ُ            ؛ حيث إنه ياعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي

 كما هي، - احلديث املوضوع-هذه األحباث والدراسات؛ لكونه يقوم بدراسة الظاهرة

مع رصدها كما بالواقع، ىاإلضافة إىل التعرف على كافة أسباب انتشار األحاديث 
املوضوعة، والعوامل املسامهة النتشار تلك األحاديث الواهية؛ �دف الوصول لنتائج 

  . من شرها الداهم، والعياذ باهللا تعاىلنيملِ                    الظاهرة، وتقي املستعاجل هذه

  :وقد راعيت في ذلك ما يلي

 .سورها، وذلك بذكر اسم السورة، ورقم اآليةعزو اآليات القرآنية إىل  -١

 اً                                                         ختريج األحاديث النبوية، واآلثار من مصادرها األصيلة، وذلك بدء -٢

؛ -  يف أحدمهاأو –بالصحيحني، فإن كان احلديث يف الصحيحني

سنن  –السنن األربعةفأبدأ بُ                                       اكتفيت بالعزو إليهما، وإن كان يف غريمها؛ 
، وال أخرج - أيب داود، سنن الرتمذي، سنن النسائي، وسنن ابن ماجه

 .  إال حلاجةعنهما

 .توثيق النصوص، واالقتباسات املنقولة، من مصادرها األصيلة -٣
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 أو – ذكر بيانات املصدرمع يف اهلامش، -  أو املرجع-ذكر اسم املصدر -٤
، مث االكتفاء باسم - أو املرجع- ُ                          ألول مرة يذكر فيها املصدر- املرجع

 . مع ذكر رقم اجلزء والصفحة -ملرجع أو ا- املصدر

  :خطة البحث

  :جاءت خطة البحث على النحو التالي
  .أمهية املوضوع، أسباب اختيار املوضوع، منهج البحث، وخطة البحث:  وفيها،مقدمة

  :أربعة مباحث، وخامتة، وتوصيات، وفهارسمث 

  : وفيه مطلبان.تعريف احلديث املوضوع :المبحث األول
  .ً                 تعريف املوضوع لغة: املطلب األول

  .ً                    تعريف املوضوع اصطالحا: املطلب الثاين

  : فيه ثالثة مطالب. رواية احلديث املوضوع، وحكم العمل به:المبحث الثاني
  .احلديثحكم الوضع يف : املطلب األول

  ُ                                          هل تقبل رواية الواضع أو الكاذب بعد توبته؟: املطلب الثاين

  .حكم رواية احلديث املوضوع، وحكم العمل به: املطلب الثالث
 فيه ثالثة .أسباب الوضع يف احلديث، وموقف العلماء من ذلك: المبحث الثالث

  :مطالب

  .بداية ظهور الكذب والوضع يف احلديث: املطلب األول
  .أسباب وضع احلديث: لثايناملطلب ا

موقف العلماء واملحد ثني من احلديث املوضوع: املطلب الثالث
 

                  ِّ                  
ُ

.  

  . ضوابط عامة ملعرفة احلديث املوضوع:المبحث الرابع
  . وفيها أبرز نتائج البحث:الخاتمة

  .التوصيات

  :وتشمل: الفهارس
 .فهرس املصادر واملراجع - 

  . فهرس املوضوعات - 
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  ا اول

ا ا   

  :تعريف الموضوع لغة : المطلب األول

  :ةالوضع في اللغ

 يستعمل الوضع يف اللغة ملعان
                          ٍ
   : عديدة، منهاُ

َّ                     حط من قدره، ووضع عن : َّ              حطه، ووضع عنه: ً                    وضعه يضعه وضعا، مبعىن: ُّ          احلط، يقال

ْ                                     أنقص مما عليه شيئا، ووضعت املرأة محلها: غرميه إذا : هإذا ولدت، ووضع يف جتارت: ً

إذا : أي أسقطها، ووضع عنه اجلناية: ُ         وضع عنقه: اإلسقاط، يقال: ومنها. خسر فيها
: ومنها .)٢(إذا اختلقه: ً               وضع الشيء وضعا: االختالق، يقال : ومنها  .)١(ا سقطهأ

ٍ                     وضع فالن على فالن كذا: اإللصاق، يقال   .)٣(إذا ألصقه به: ٌ

احلديث :  املوضوع، فيكون معناهاحلديث: اسم مفعول من وضع، ومنه: واملوضوع

املنحط، أو املسقط، أو املختلق، أو امللصق
   

                                     
ُ ُ ُ

ُّ.  

  

                                                           

                                                                      اموس احمليط، جمد الدين أبو طاهر حممـد بـن يعقـوب الفريوزآبـادي، مؤسـسة الرسـالة،    الق  :       ينظر )١ (

                             ؛ ومعجــم مقــاييس اللغــة، أمحــد بــن  )  ٧٢-  ٧١    ص ص  (   ،   ) م    ٢٠٠٣  /  ه    ١٤٢٤ (  ،  ٧       بــريوت، ط

  ،  )   ١١٧ / ٦ (  ،  ) م    ١٩٧٩  /  ه    ١٣٩٩ (                                عبــــد الــــسالم حممــــد هــــارون، دار الفكــــر،   :           فــــارس، حتقيــــق

                                     حممـد عـوض مرعـب، دار إحيـاء الـرتاث العـريب،   :  ق                                   و�ذيب اللغة، حممد بن أمحد األزهري، حتقي

    ).   ٧٤ / ٣ (  ،  ) م    ٢٠٠١ (  ،  ١       بريوت، ط

          عبــد احلميــد   :                                                       احملكــم واحملــيط األعظــم، أبــو احلــسن علــي بــن إمساعيــل بــن ســيده، حتقيــق  :       ينظــر )٢ (

    ).    ٢١٢  /  ٢ (  ،  ) م    ٢٠٠٠  /  ه    ١٤٢١ (  ،  ١                                  هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

ِّ                                                     ِّن األخبار الشنيعة املوضوعة، أبو احلسن علي بن حممد بن عرق                        تنزيه الشريعة املرفوعة ع  :       ينظر )٣ (
                                                                 عبد اهللا الوهاب بن عبد اللطيف، وعبد اهللا حممد صديق الغماري، دار الكتب   :             الكناين، حتقيق

   ). ٥  /  ١ (  ،  ) م    ١٩٧٩  /  ه    ١٣٩٩ (  ،  ١                العلمية، بريوت، ط
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  : ً                       تعريف الموضوع اصطالحا:المطلب الثاني

ً               زورا و�تانا-  - الكذب املختلق املصنوع، املنسوب إىل النيب:هو ً
)١(.  

مل يصدر احلديث الذي :  بأنهتعريف احلديث املوضوعً                              وبناء على ما سبق؛ فإنه ميكننا 

ً                                                                     قوال، أو فعال، أو تقريرا، وأضيف إليه خطأ، أو عمدا، أو جهال، أو -  - عن النيب ً ًً ً ُ ً
ً     كيدا

)٢(.  

َّ                 وجدير بالذكر أن ثٌ ُ                                      املوضوع؛ فإ�م ال يريدون به إال ما اختلق  إذا أطلقوا  ني    ِّ  احملد 
ٍ        فالن، ٌ              هذا موضوع على: ً                                 ، واملنسوب إىل غريه كذبا يقولون فيه-  - ُ             ونسب إىل النيب

ِّ                                                         ومن مث فإن أكثرهم ال يعرفون املوضوع إال باملكذوب على رسول اهللا ُ-  - 

  .)٣(فحسب

ً                                                        أن اللفظ املزعوم للحديث املوضوع، كثريا ما يكون من أقوال وتشري املصادر إىل
 إىل رسول  الكذوباحلكماء، أو األمثال، أو من آثار الصحابة؛ حيث ينسبه الواضع

  .)٤(ن نسج خياله وإنشائه، وقد يكون م-  - اهللا

ً                                                                          وقد استخدم العلماء يف تعريفهم باحلديث املوضوع ألفاظا متعددة؛ لتنبيه املسلمني، 
حديث موضوع، باطل، كذب، ال أصل : (-ً      مثال-وحتذيرهم منه؛ فنجدهم يقولون

                                                           

                      د الـرمحن عثمـان، املكتبـة   عبـ  :                                                  التقييد واإليضاح، عبد الـرحيم بـن احلـسني العراقـي، حتقيـق  :       ينظر )١ (

   ).  ٨٦  /  ٤ (   ه،     ١٤٠٤  ،  ١                         السلفية، املدينة املنورة، ط

        أمحــد عمــر   :                                                          تــدريب الــراوي، جــالل الــدين عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر الــسيوطي، حتقيــق  :       ينظــر )٢ (

  : ً            ً؛ وينظــر أيــضا )   ٢٣٤ / ١ (  ،  ) م    ١٩٩٦  /  ه    ١٤١٧ (  ،  ١                               هاشــم، دار الكتــاب العــريب، بــريوت، ط

     ). ٥ / ١ (                       تنزيه الشريعة، للكناين، 

                                                               ظفــر األمــاين بــشرح خمتــصر الــسيد الــشريف اجلرحــاين يف مــصطلح احلــديث، حممــد عبــد   :       ينظــر )٣ (

  ،  ٣                                                     عبد الفتاح أبـو غـدة، طبـع مكتـب املطبوعـات اإلسـالمية، حلـب، ط  :                  احلي اللكنوي، حتقيق

    ).    ٤١٩  -   ٤١٨    ص ص  (  ،  ) م    ١٩٩٦  /  ه    ١٤١٦ (

           بــريوت، ودار   /             الفكـر املعاصـر                                               مـنهج النقــد يف علـوم احلـديث، نــور الـدين عـرت، طبــع دار   :       ينظـر )٤ (

    ).    ٣٠١ ص (  ،  ) م    ١٩٩٨  /  ه    ١٤١٨ (  ،  ٣       دمشق، ط  /      الفكر
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له، ال أصل له �ذا اللفظ، ليس له أصل، ال يصح، ال يثبت، مل يصح يف هذا الباب 
  ).ٌّ    شيء

 

ما ا  

 ا ع، وا ا روا  

  

  :حكم الوضع في الحديث :المطلب األول

ّ             من كذب علي : "حه حلديثشريقول النووي يف مقدمة شرحه لصحيح مسلم، عند  َ
َ                                 متعمدا؛ فليتبوأ مقعده من النار الكذب عند املتكلمني من : "، يقول النووي)١("ًُ

ً                                                شيء على خالف ما هو، عمدا كان أو سهوا، هذا مذهب اإلخبار عن ال: أصحابنا ً
شرطه العمدية، ودليل خطاب هذه األحاديث لنا، فإنه : أهل السنة، وقالت املعتزلة

ً                                             بالعمد؛ لكونه قد يكون عمدا، وقد يكون سهوا-  عليه الصالة والسالم- قيده ، مع ً

ة على أنه ال إمث على أن اإلمجاع والنصوص املشهورة بالكتاب والسنة متوافقة متظاهر
  الكذب؛ لتوهم أنه يأمث الناسي -  عليه الصالة والسالم- الناسي والغالط، فلو أطلق

                                 َ
ِِ َُ

ُ                                                                           أيضا؛ فـقيده، أما الروايات املطلقة فمحمولة على املقيدة بالعمد، واهللا أعلم َ ََّ َ : مث قال". ً

ً                                      عظيم املفسدة، فإنه يصري شرعا مستمرا-  - والكذب على رسول اهللا" ُ  إىل يوم ً
القيامة، خبالف الكذب على غريه، وخبالف الكذب يف الشهادة، فإن مفسد�ا 

   .)٢("قاصرة، وليست عامة

                                                           

ُ                             ُمـــا يكـــره مـــن النياحـــة علـــى امليـــت،   :            اجلنـــائز، بـــاب  :                                أخرجـــه البخـــاري يف صـــحيحه، يف كتـــاب )١ (
    ).           رضي اهللا عنه (                        ، من حديث املغرية بن شعبة  )    ١٢٤٢   : (        حديث رقم

ــــو زكريــــا حيــــىي بــــن شــــرف النــــوو )٢ (   ،  ١                            ي، املطبعــــة املــــصرية، القــــاهرة، ط                                          شــــرح صــــحيح مــــسلم، أب

    ).   ٧٠ / ١ (  ،  ) ه    ١٣٤٧ (
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إن : " بني الكذب عليه، والكذب على غريه؛ حيث قال-  - َّ                وقد فرق رسول اهللا
ٍ                             كذبا علي ليس ككذب على أحد ٍ َّ ً ")١(.     

ً                             نه يعد معصية من أكرب املعاصي ٌ                                            ولقد اتفق العلماء على أن وضع احلديث حرام، وأ ُ
ٌ                                ال أعلم شيئا من الكبائر قال أحد: "يقول السيوطيويف هذا املعىن واآلثام،   من أهل ً

، فإن الشيخ أبا حممد اجلويين -  - السنة بتكفري مرتكبيه إال الكذب على رسول اهللا

؛ -  - إن من تعمد الكذب على النيب: " قال- وهو والد إمام احلرمني-من أصحابنا
ُ                         يكفر كفرا خيرجه من امللة ً اإلمام ناصر الدين بن : ٌ                            ، وتبعه على ذلك طائفة، منهم"ُ

ٍ                                                                            املنري، من أئمة املالكية، وهذا يدل على أن أكرب الكبائر يقتضي الكفر عند غري واحد 

  .)٢("من أهل السنة، واهللا أعلم

  ُ                                          هل تقبل رواية الواضع أو الكاذب بعد توبته؟ :المطلب الثاني

قبل أن تبلغ روحه إىل اهللا تعاىل  فعل معصية، مث تاب َ     من من املتفق عليه أنإنه

ً                                                    احللقوم؛ قبلت توبته بفضل اهللا تعاىل، مصداقا لقوله تعاىل ً                   ومن يعمل سوءا أو ﴿: ُ َ
ً                                           يظلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفورا رحيما ً َ قل يا عبادي ﴿:  وقوله تعاىل .)٣( ﴾َ

   هم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا إنه هو الذين أسرفوا على أنفس
                                                     ً َ َ
ِ

    .)٤(﴾ُ              الغفور الرحيم

                                                           

ُ                             ُمـــا يكـــره مـــن النياحـــة علـــى امليـــت،   :            اجلنـــائز، بـــاب  :                                أخرجـــه البخـــاري يف صـــحيحه، يف كتـــاب )١ (
   ).          رضي اهللا عنه (                        ، من حديث املغرية بن شعبة  )    ١٢٤٢   : (        حديث رقم

                    طبــع املكتـب اإلســالمي،                 حممـد لطفــي الـصباغ،  :                                         األسـرار املرفوعـة، علــي القـاري اهلــروي، حتقيـق )٢ (

ٍ                        ٍاملقاصــد احلــسنة يف بيــان كثــري   : ً            ً؛ وينظــر أيــضا )  ٣٧  -  ٣٦    ص ص  (  ،  ) ه    ١٣٩١ (  ،  ١       بــريوت، ط

                                                                     مــــن األحاديــــث املــــشتهرة علــــى األلــــسنة، مشــــس الــــدين أبــــو اخلــــري حممــــد بــــن عبــــد الــــرمحن حممــــد 

  /   ه     ١٤٠٥ (  ،  ١                                         حممــــد عثمــــان اخلــــشت، دار الكتــــاب العــــريب، بــــريوت، ط  :              الــــسخاوي، حتقيــــق

    ).  ٤ ص   ( ، ) م    ١٩٨٥

    ).    ١١٠   : (                       سورة النساء، اآلية رقم )٣ (

    ).   ٥٣   : (                      سورة الزمر، اآلية رقم )٤ (



       
 

 

 
 

 

٢٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

 أن أغلب علماء احلديث رفضوا رواية واضع احلديث ، جندولكن على الرغم من ذلك
ً                                    التائب من الكذب متعمدا يف حديث رسول : "ابن الصالحبعد توبته، ويف هذا يقول 

ٍ                                                     وايته أبدا، وإن حسنت توبته، على ما ذكر عن غري واحد ُ                ؛ فإنه ال تقبل ر-  - اهللا ُ ً
ويقول  .)١("أمحد بن حنبل، وأبو بكر احلميدي شيخ البخاري: من أهل العلم، منهم

ٍ                                                        كل من أسقطنا خربه من أهل النقل بكذب وجدناه عليه؛ لن نعد : "أبو بكر الصرييف

 واضع احلديث بعد توبته، ولعل السبب يف عدم قبول رواية .)٢(" ٍ                  لقبوله بتوبة تظهر

، كما أن الشريعة  النبوييكمن يف الزجر والتغليظ واملبالغة يف االحتياط للحديث
َّ                                                                       غلظت حرمة أعراض الناس؛ فردت شهادة القاذف ولو تاب بعد ذلك، على ما ذهب  َّ

ٌ                    إليه كثري من العلماء
لكن النووي اختار القطع بصحة توبته، وقبول روايته ؛ )٣(

   .)٤(حاله كحال الكافر إذا أسلمكشهادته، و

  :، وحكم العمل بهحكم رواية الحديث الموضوع :المطلب الثالث

                     ِّ                                                        لقد اتفق العلماء واحملد ثون على أنه حترم رواية احلديث املوضوع مع العلم بوضعه، سواء 

ًِّ                          ، وحنوها، إال مبيـنا وضعه والرتهيبكان يف األحكام أو القصص، أو الرتغيب ُ
؛ ملا )٥(

َ     ثبت ٍ                                    من حدث عين حبديث يرى أنه كذب؛ فهو : " أنه قال-  - عن رسول اهللاُ ِّ َّ َ
  .)٦("َّ            أحد الكذابني

  
                                                           

          نـور الـدين   :                                                                    علوم احلديث، عثمان بن عبـد الـرمحن، أبـو عمـرو، املعـروف بـابن الـصالح، حتقيـق )١ (

    ).    ١١٦ ص (  ،  ) م    ٢٠٠٠  /  ه    ١٤٢١ (  ،  ٣                      عرت، دار الفكر، دمشق، ط

                                      ح صـحيح مـسلم بـن احلجـاج، أبـو زكريـا حيـىي بـن            املنهاج يف شر  =                         صحيح مسلم بشرح النووي  )٢ (

    ).   ٦٩ / ١ (  ،  ) م    ١٩٧٢  /  ه    ١٣٩٢ (  ،  ٢                                          شرف النووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط

    ).   ٨٢ ص (                                       منهج النقد يف علوم احلديث، نور الدين عرت،   :       ينظر )٣ (

    ).   ٧٠  /  ١ (                       صحيح مسلم بشرح النووي،   :       ينظر )٤ (

        حممــد �جــة   :                             حممــد مجــال الــدين القــامسي، حتقيــق                                   قواعــد التحــديث يف فنــون مــصطلح احلــديث، )٥ (

    ).    ١٥٥ ص (  ،  ) م    ١٩٨٧  /  ه    ١٤٠٧ (  ،  ٢                             البيطار، دار النفائس، بريوت، ط

                             وجـــوب الروايـــة عـــن الثقـــات، وتـــرك   :      ، بـــاب ) ٩ / ١ (                                أخرجـــه مـــسلم يف صـــحيحه، يف املقدمـــة،  )٦ (

    ).  ١   : (          ، حديث رقم-  -َّ                                     َّالكذابني، والتحذير من الكذب على الرسول



       
 

 

 
 

 

٢٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

ُّ                                                       اعلم أن احلديث املوضوع شر األحاديث الضعيفة، وال حتل روايته : "يقول ابن الصالح
   علم حاله يف أي معىن كان، إال مقرونا ببيان وضعه، خبالف غريه من األحاديث ٍ    ألحد

 
                                                                  ً َ
ِ
ُ
  .)١("ُ                                                            ة اليت حيتمل صدقها يف الباطن؛ حيث جاز روايتها يف الرتغيب والرتهيبالضعيف

ً                                                                               ونظرا لذلك فقد تورع كثري من السلف الصاحل عن اإلكثار من الرواية، وتوقوها خوفا  ُّ ٌ َّ ً
  .من الوقوع يف الكذب، والدخول يف حديث الوعيد السالف ذكره

ُ                                     املوضوع حرام شرعا؛ ألنه يعد مبثابة ولقد اتفق مجهور العلماء على أن العمل باحلديث ً ٌ
:  أنه قال-  - ، ويؤيد هذا ما جاء عن رسول اهللا)٢(االبتداع يف الدين مبا ليس منه

ٌّ                                        من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد" َ")٣(.    

 

ا ا  

 ذ  ءا و ،ا  ب اأ  

  : الكذب والوضع في الحديثبداية ظهور :المطلب األول

 رضوان اهللا عليهم على عهد -َ                                            إنه من املتفق عليه أن الكذب مل يكن من الصحابة

ٍ                                                            ، ومل يقع منهم بعده؛ حيث إ�م كانوا حمل ثقة فيما بينهم، واخلالف -  - رسول اهللا

ٍ                                  جمرد خالف يف وجهة النظر يف أمر ديين، بينهم كان  ٌّ                       وكان كل منهم يطلب احلق ٍ
         ِّ                                  مبثابة احلد  الفاصل بني صفاء السنة، وخلوصها من ) ه٤٠(ُ          وتعد سنة ، وينشده

ً                             السياسية، وخاصة ما حدث من ً                                           الكذب والوضع، وبني اختاذها وسيلة خلدمة األغراض
                                                           

    ).   ٩٩  -  ٩٨    ص ص  (              ، البن الصالح،              علوم احلديث )١ (

                                                                     األباطيـــل واملنـــاكري والـــصحاح واملـــشاهري، عبـــد اهللا احلـــسني إبـــراهيم اجلورقـــاين اهلمـــذاين،   :       ينظـــر )٢ (

                                                                            عبــد الــرمحن عبـــد اجلبــار الفريــوائي، إدارة البحــوث اإلســـالمية والــدعوة واإلفتــاء باجلامعـــة   :     حتقيــق

    ).   ٢٠  -  ١٩  /  ١ (  ،  ) م    ١٩٨٣  /  ه    ١٤٠٣ (  ،  ١                        السلفية بباريس، فرنسا، ط

                                إذا اصـطلحوا علـى صـلح جـور؛ فالـصلح   :           الصلح، بـاب  :                              أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب )٣ (

    ).            رضي اهللا عنها (                          ، من حديث أم املؤمنني عائشة  )    ٢٥٥٠   : (               مردود، حديث رقم



       
 

 

 
 

 

٢٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

 أثناء فرتة - رضي اهللا عنه-  بن أيب طالبٍّ      عليخلليفة الراشدٍ                حروب وقتال بني ا
 -  سفيان، واليت انتهت باستشهاد عليخالفته، مع واليه على الشام معاوية بن أيب

  .)١(، وبداية احلكم األموي للدولة اإلسالمية- رضي اهللا عنه

ث؛ حيث إ�م بالغوا يف وضع  يف وضع احلديوقد كان للشيعة النصيب األكرب

َّ                                    فقد حذر منهم العلماء واألئمة، ومن لذا وً                                األحاديث، خاصة فيما يؤيد بدعتهم،

  .)٢("ِ                        ال ترو عنهم؛ فإ�م يكذبون: "عن الرافضة؛ قالذلك ملا سئل اإلمام مالك 

 القرن الثاين اهلجري؛ حيث خال عصر الصحابة َّ     إبان  يف احلديث الوضعزدادوقد ا

ُ                                                                     الكرام، وكبار التابعني ممن وصف بالكذب والوضع، ولعل السبب الرئيس يف ذلك 
 يرجع إىل ما وصف به أولئك من صالبة يف الدين، وكثرة احلفاظ 

 
                                                      ُ

ٍ
للحديث للحديث ُ

ٍ               ونقاده من جهة  ، وأيضا نتيجة ضعف بواعث االختالق للحديث من جهة أخرىُ
                                                  ٍ
ً .  

 

  :أسباب وضع الحديث :المطلب الثاني

ً                                                                                 بداية أوضح أن أهل السنة واجلماعة قد اهتموا باحلديث النبوي اهتماما كبريا، أكثر من  ً ً
 ، املعتزلة، اخلوارج، والصوفية؛افضة الرالشيعة:  مثل-غريهم من الفرق املنتسبة لإلسالم

 ومل - حيث ظهر من أهل السنة علماء أجالء يف علم احلديث، يف حني مل يظهر

 عن الفرق الضالة علماء متخصصني يف احلديث النبوي، ولعل سبب ذلك - ُ     يعرف

 ومل يهتموا به؛ بل اهتموا ً              ن للحديث باال،يرجع إىل أن هذه الفرق الضالة مل يلقو
ث اليت تتناسب مع أهوائهم، فأهل السنة يرون أن السنة النبوية دين، ينبغي باألحادي

                                                           

           بـريوت، ودار   /                                                          السنة ومكانتها يف التشريع، مصطفى الـسباعي، طبـع املكتـب اإلسـالمي  :       ينظر )١ (

    ).   ٩٣-  ٩٢   ص ص  (   ،  )    ١٩٩٨  /  ه    ١٤١٩ (  ،  ١      ياض، ط   الر  /       الوراق

                                                                                    منهاج السنة النبوية، تقي الدين أبـو العبـاس أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن عبـد الـسالم بـن عبـد اهللا  )٢ (

                                                                                 بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، طبعة بـوالق، وطبعـة جامعـة اإلمـام 

    ).   ١٣ / ١ (  ،  ) م    ١٩٨٦  /  ه    ١٤٠٦ (  ة                                     حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، طبعة سن



       
 

 

 
 

 

٢٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

 أن يعتىن �ا أميا اعتناء
                      ٍ
إن هذا العلم دين؛ : "-  رمحه اهللا-، فقد جاء عن ابن سريينُ

   .)١("فانظروا عمن تأخذون دينكم

ً                                                             كما أن أهل السنة يرون أن القرآن الكرمي ال يفهم بعيدا عن السنة إمنا السنة  النبوية، وُ
املطهرة 

 
       

ُ
القرآن أحوج إىل السنة من السنة إىل : "ً                 وبناء عليه فإن،  الكرميحتفظ القرآن

  .)٢("القرآن

  .)٣(" ٍ                                                   السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة ":َّ       كما أن

 وانتشر عندها  الصحيح، احلديث وعند النظر إىل الفرق الضالة؛ جندها قد غاب عنها
  : وبيان ذلك فيما يليوب واملوضوع، املكذ

 : الرافضة  - أ

�                                                        فالقاعدة عندهم أن من مل يوال عليا؛ فقد خان وصية رسول اهللا ِ-  - ونازع ،

  ولعل سبب انتشار األحاديث.)٤ (أئمة احلق؛ فليس أهال للثقة واالعتماد
وضوعة عند الرافضة استحالهلم للكذب؛ حيث يكاد أن يتفق العلماء واملؤرخون امل

 على أن أصل الكذب يف احلديث بدأ من قبل الشيعة الرافضة، فقد انغمسوا يف 
                                                                    َ
ِ ِ

 رضي اهللا - هذه الرذيلة بكل ما أوتوا من قوة؛ فوضعوا أحاديث يف فضل علي

                                                           

                     ، املشهور بصحيح مسلم، -  -                                                 مقدمة املسند الصحيح املختصر بنقل العدل إىل رسول اهللا )١ (

                         حممـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار   :                                              مـــسلم بـــن احلجـــاج أيب احلـــسن القـــشريي النيـــسابوري، حتقيـــق  :  ل

    ).   ١٤  /  ١ (                         إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

             عــادل بــن حممــد،   :                                ر بــن أمحــد بــن عثمــان بــن شــاهني، حتقيــق                           شــرح مــذاهب أهــل الــسنة، عمــ )٢ (

           ، واألثــر عــن  )  ٤٦ ص (  ،  )  ٤٨   : (         ، أثــر رقـم ) م    ١٩٩٥  /  ه    ١٤١٥ (                            مؤسـسة قرطبــة للنـشر والتوزيــع، 

    .              مكحول رمحه اهللا

  :                                الــــسنة قاضــــية علــــى القــــرآن، أثــــر رقــــم  :            املقدمــــة، بــــاب  :                              أخرجــــه الــــدارمي يف مــــسنده، كتــــاب )٣ (

   .     ه اهللا               حيىي بن أيب كثري رمح  :     ، عن )   ٥٨٦ (

                                                                        الفرق القدمية واملعاصرة يف التاريخ اإلسالمي، حممد حسن خبيـت، مكتبـة آفـاق للطباعـة   :       ينظر )٤ (

    ).   ٨٩ ص (  ،  ) م    ٢٠٠٦  /  ه    ١٤٢٧ (  ،  ٣         والنشر، ط



       
 

 

 
 

 

٢٣٠
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، وأهل البيت، ووضعوا أحاديث أخرى حتط من شأن بقية الصحابة رضي - عنه
  .)١(اهللا عنهم

وأما : "دا�م الفاسدة، يقول صاحب اإلبانةفالرافضة وضعوا األحاديث لريوجوا ملعتق
ً                                                                               الرفضة، فأشد الناس اختالفا وتباينا وتطاعنا، فكل واحد منهم خيتار مذهبا لنفسه،  ً ً ً

إنه ال صالة وال صيام، وال : ُ                                                 يلعن من خالفه عليه، ويكفر من مل يتبعه، وكلهم يقول

شراء إال بإمام، وإنه من جهاد وال مجعة، وال عيدين، وال نكاح وال طالق، وال بيع وال 
  .)٢("ال إمام له؛ فال دين له

 : المعتزلة  - ب

ُّ                                                                             هم ينكرون العدالة العامة للصحابة، ويسيئون األدب معهم، ولذا فهم يردون أحاديث  ُ
 ومعاوية، وسائر من قاتل ،عائشةأم املؤمنني  و، والزبري،طلحة: ٍ              كثري منهم، مثل

�     عليا
)٣(.  

كمن يف جهلهم احلقيقي بالسنة وضوعة عند املعتزلة ياألحاديث املولعل سبب انتشار 
 من األحاديث ٍ                                                            املطهرة، وعلومها الرفيعة، وتقدميهم للعقل على النقل، وغياب كثري

، فهم بنوا مذهبهم يف  الكرامالصحيحة نتيجة إسقاطهم عدالة روا�ا من الصحابة

، -رضي اهللا عنهم -التشكيك يف عدالة النقلة، ال سيما الصحابة: إنكار السنة على
  .)٤( عند التعارض-  حسب زعمهم الباطل- وتقدمي الدليل العقلي على النقلي

  

                                                           

                                                                         حجة السنة وتارخيها، احلسني شواط، حقوق الطبع حمفوظة للجامعة األمريكية العاملية،   :         ينظر )١ (

     ).     ٢٦٦ ص (  ،  ) م    ٢٠٠٤  /  ه    ١٤٢٥ (  ،  ١ ط

                                                                                      اإلبانــة عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة وجمانبــة الفــرق املذمومــة، أبــو عبــد اهللا عبيــد اهللا بــن حممــد بــن  )٢ (

                 رضــا معطــي، وعثمــان   : ُ                                                       ُحممــد بــن محــدان العكــربي احلنبلــي، املعــروف بــابن بطــة العكــربي، حتقيــق

     لنـــشر             دار الرايـــة ل  :                                                               األثيـــويب، ويوســـف الوابـــل، والوليـــد بـــن ســـيف النـــصر، ومحـــد التـــوجير، الناشـــر

   ).   ٥٥٦ / ٢ (   ،   ) م    ١٩٩٤  /  ه    ١٤١٥ (  ،  ٢                   والتوزيع، الرياض، ط

     ).     ٢٧١ ص (                              حجة السنة وتارخيها، احلسني شواط،   :       ينظر )٣ (

                                                                   مــنهج االســتدالل علــى مــسائل االعتقــاد عنــد أهــل الــسنة واجلماعــة، عثمــان بــن علــي   :         ينظــر )٤ (

    ).    ١١٠  /  ١ (   م،     ١٩٩٧  ،  ١                                  حسن، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط



       
 

 

 
 

 

٢٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

  : الخوارج  - ت

، عندما خرجوا -  رضي اهللا عنه-هم إبان خالفة علي بن أيب طالبوركان أول ظه

، -  رضي اهللا عنهما- ٌ                                                        عليه وانشقوا، وهم قوم جيمعهم القول بالتربىء من عثمان وعلي
ُ                                                   ى كل طاعة، وال يصححون املناكحات إال على ذلك، ويكفرون ُ               ويقدمون ذلك عل

ً           حقا واجبا: أصحاب الكبائر، ويرون اخلروج على اإلمام إذا خالف السنة �)١(.  

َ                                                                        ولعل منشأ ضالهلم يف السنة النبوية، أ�م أسقطوا مرويات من حكموا بكفرهم، وهم 
سنة يف معظم مسائل َّ                        ؛ فقدموا بذلك مرجعية ال-  رضي اهللا عنهم-مجهور الصحابة

ِ                           عن غريهم من الفرق بأ�م ال -  رغم ضالهلم ومساوئهم-الدين، وهم ميتازون

ِّ                                                                       يستحلون الكذب؛ بل يكفرون الكاذب، وقد ورد ما يفيد وقوع بعضهم يف الكذب؛  ُ
�                                                فيكون ذلك من عمل آحاد منهم، وليس منهجا عاما هلم ً

) ٢(.  

  : الصوفية  - ث

ة، ويعمدون إىل نشر األحاديث الضعيفة؛ بل يتجاهل الصوفية األحاديث الصحيح
؛ ُّ                                            ، وردوا األحاديث املخالفة لكالم شيوخهم وأقواهلمواختالق األحاديث املوضوعة

 بعلوم احلديث، مما نتج عنه أ�م بنوا - ولو يسرية- حيث إن أكثرهم ليس هلم خربة

وفية يروون ما زال عوام الص: "ً                                            أصوال على أحاديث واهية، يقول ابن حجر العسقالين
  .)٣ ("الواهيات

                                                           

                                                                     لـل والنحـل، أبــو الفـتح حممـد بــن عبـد الكـرمي بـن أيب بكــر أمحـد الـشهرستاين، مؤســسة   امل  :       ينظـر )١ (

    ).    ١١٥  /  ١ (  ،  ١                      احلليب للنشر والتوزيع، ط

    ).    ٢٦٩ ص (                               حجية السنة وتارخيها، احلسني شواط،   :         ينظر )٢ (

  :                                                                             اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقالين الـشافعي، حتقيـق )٣ (

    ).    ٥٢٨ / ٢ (    ه،      ١٤١٢  ،  ١                              حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط    علي 



       
 

 

 
 

 

٢٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

ً                                      قد ألف أربعني حديثا، كل حديث من طريق : "وقال الذهيب يف ترمجته ألحد أئمتهم َّ

صويف معترب، وجاء يف ذلك مناكري ال تنكر للقوم، فإن غالبهم ال اعتتناء هلم 

  .)١("بالرواية

بهم من ً                                                  قد أنكر العلماء على أهل التصوف كثريا مما ذكروه يف كت: "وقال القامسي

 مع ٌ                                                                    األحاديث اليت يعلمون أ�ا من املوضوعات، ومن تفاسري آيات يعلمون أ�ا خمالفة

  .)٢ ("أحبوا األعمالأ�م قوم 

هذا عن الفرق الضالة، ودورها يف األحاديث املوضوعة، أما عن أبرز أسباب انتشار 

  : األحاديث املوضوعة بشكل عام، فلعل ذلك يرجع إىل األسباب التالية

 : خالفات السياسيةال -١

ذ الوضع َّ     ؛ اخت-  رضي اهللا عنه- حيث إنه بعد استشهاد اخلليفة الراشد عثمان بن عفان

ََ                                                                          يف احلديث طابعا دينيا، وكان أول معىن طرقه الواضعون من نصيب فضائل األشخاص،  � ً
؛ َّ                                ال خالق هلم، يدعون التمسك بالسنةٌ             وقد تعصب قوم: "ويف هذا يقول ابن اجلوزي

 فضائل، ومنهم من قصد الرافضة مبا وضعت -  رضي اهللا عنه-ا أليب بكرفوضعو

َّ                                                      ، وكال الفريقني على اخلطأ، وذانك السيدان غنيان بالفضائل -  رضي اهللا عنه-لعلي
ُّ                         الصحيحة عن استعارة وخترص  أكثر -  رضي اهللا عنه-ويف فضائل أيب بكر  .)٣(" ٍ

ً                               يتجلى للناس عامة، ويتجلى أليب إن اهللا: "ً                               األحاديث املوضوعة شهرة، مثل حديث

                                                           

                                                                               سري أعالم النبالء، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الـذهيب، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت،  )١ (

     ).     ٣٠٣  /   ١٧ (   ه،     ١٤١٤  ،   ١٠ ط

    حممــد   :                                                                      قواعــد التحــديث مــن فنــون مــصطلح احلــديث، مجــال الــدين القــامسي الدمــشقي، حتقيــق )٢ (

                                                           حممــد رشــيد رضــا، طبعــة دار النفــائس، بــدون رقــم طبعــة، وبــدون تــاريخ   :          طــار، تقــدمي        �جــة البي

    ).    ١٧٥ ص (      طبعة، 

              عبــد الــرمحن حممــد   :                                                          املوضــوعات، مجــال الــدين عبــد الــرمحن بــن علــي بــن حممــد اجلــوزي، حتقيــق )٣ (

    ).    ٢٢٥ / ١ (  ،  ) ه    ١٣٨٦ (  ،  ٢                                       عثمان، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، ط



       
 

 

 
 

 

٢٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

"ً         بكر خاصة
�           صحبت عليا:  وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى أنه قال .)١(  رضي اهللا -ُ

 . )٢("ُ                                         يف احلضر والسفر، وأكثر ما حيدثون عنه باطل- عنه

 :العداء للدين اإلسالمي الحنيف -٢

 اإلسالم ً                                                             خاصة من أهل الزندقة وغريهم من اليهود وا�وس، واحلاقدين على دولة

ً                                                                        واستقرارها؛ لذا فقد تفنن هؤالء مجيعا بألوان الوضع يف احلديث، �دف النيل من  َّ

اإلسالم وأهله؛ فوضعوا ما يتصل بذات اهللا تعاىل، واملالئكة، والسماوات واألرض، 
والنبوة والعقيدة، والعبادة والشرع، واملأكوالت واملشروبات، والقرب واحلشر، واجلنة 

ٍ                                     ورأيت ريب يوم النفر على مجل أزرق، : "من أبرز ما وضعوه يف ذات اهللاوالنار، ولعل  َ َّ ِّ ُ
 .)٣(" َُّ                         عليه جبة صوف أمام الناس

 : التعصب للجنس والوطن واللغة -٣

إن اهللا إذا غضب أنزل الوحي : "ولعل من أبرز ما وضعوه يف ذلك، قول الفرس

إن اهللا إذا : "رب باملثل بقوهلمفقابلهم الع". بالعربية، وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية
  .)٤("غضب أنزل الوحي بالفارسية، وإذا رضي أنزل الوحي بالعربية

 

                                                           

                                                      حلــديث الــصحيح والــضعيف،  حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد مشــس                  املنــار املنيــف يف ا )١ (

  ،  ١                                                عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلـب، ط  :                           الدين ابن قيم اجلوزية، حتقيق

    ).    ٢٣٩ ص (  ،  ) م    ١٩٩٤  /  ه    ١٤١٤ (

               عبــد العلــيم عبــد   :                                                               أحـوال الرجــال، إبــراهيم بــن يعقـوب بــن إســحاق الــسعدي اجلوزجـاين، حتقيــق )٢ (

             ، دون تــــاريخ،  ١                       فيــــصل آبــــاد، باكــــستان، ط-           حــــديث أكــــادميي  :                      يم البــــستوي، دار النــــشر    العظــــ

    ).  ٤٠ ص (

   

               عبـد الفتـاح أبـو   :                                                         املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع، علي القاري اهلروي املكي، حتقيـق  :       ينظر )٣ (

        ؛ وينظـر  )   ١٠٢ (  ،  ) م    ١٩٩٤  /  ه    ١٤١٤ (  ،  ٥                                     غدة، طبع مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلـب، ط

           أمحـــد القـــالش،   :                                               خلفـــاء ومزيـــل اإللبـــاس، إمساعيـــل بـــن حممـــد العجلـــوين، حتقيـــق     كـــشف ا  : ً    ًأيـــضا

    ).     ١٤٠٩ (  ،  ) م    ١٩٨٥  /  ه    ١٤٠٥ (  ،  ٤                      مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

   ).  ٦٩ / ١ (                     املوضوعات، البن اجلوزي،   :       ينظر )٤ (



       
 

 

 
 

 

٢٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

 :القصص والوعظ للترغيب والترهيب -٤

ٌ                                                                       حيث توىل مهمة الوعظ واإلرشاد رجال، أكثرهم ال خيافون اهللا تعاىل، وال خيشونه؛ بل 
بأحاديث  يف جمالسهم ماستمالة وجوه الناس إليهم عن طريق إبكائهينصب هدفهم يف 

: ويقول ابن اجلوزي يف تعليل فعلة هؤالء ما أنزل اهللا �ا من سلطان، ،موضوعة

ُّ                                                                               يريدون أحاديث تـنـفق وتـرقق، والصحاح يقل فيها هذا، مث إن احلفظ يشق عليهم، " َُ ُ َُ ْ
َّ                                 ويتفق عدم الدين، ومن حيضرهم جهال ُ")١(.    

لوجوه اليت دخل منها الفساد على احلديث، إذ  قول ابن قتيبة أثناء حديثه عن اَّ      وحبذا

ُ                  ويشيدون ما عندهم ُ                              فإ�م مييلون وجه العوام إليهم، : القصص: "يقول يف الوجه الثاين
ِّ                                          ، ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان باملناكري واألكاذيب من األحاديث

ِّ                                                          حديثه عجيبا خارجا عن نظر العقول، أو كان رقيقا حيزن الق ُ ً ً : لب، فإذا ذكر اجلنة قالً

ً                                                                         فيها احلوراء من مسك أو زعفران، وعجيز�ا ميل يف ميل، ويبوىء اهللا وليه قصرا من 
ُ                                                                        لؤلؤة بيضاء، فيها سبعون ألف مقصورة، يف كل مقصورة سبعون ألف قبة، فال يزال 

  .)٢("ً                                هكذا يف السبعني ألفا ال يتحول عنها

 

 :المذهبية الطائفية والنزاعات   -٥

ُ                                                                   الفسقة واجلهال من أتباع الطوائف واملذاهب إىل تأييد مذاهبها وآرائها حيث جلأ
  .)٣("ً                                  املضمضة واالستنشاق ثالثا فريضة للجنب": بأحاديث مكذوبة موضوعة، مثل

 

                                                           

    ).   ٢٩ / ١ (                     املوضوعات، البن اجلوزي،   :       ينظر )١ (

                    حممـد عبـد الـرحيم، دار   :            ينوري، حتقيـق                                               تأويل خمتلف احلديث، عبـد اهللا بـن مـسلم بـن قتيبـة الـد )٢ (

    ).    ٢٥٥ ص (  ،  ) م    ١٩٩٥  /  ه    ١٤١٥ (  ،  ١              الفكر، دمشق، ط

                                    ؛ وكــــشف اخلفــــاء ومزيــــل اإللبــــاس، للعجلــــوين،  )  ٨١ / ٢ (                     املوضــــوعات، البــــن اجلــــوزي،   :       ينظــــر )٣ (

) ٢٣١٣     .(    



       
 

 

 
 

 

٢٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

 :االحتساب في الوضع للترغيب والترهيب -٦

َُّ                                                                      حيث كان كثري من الزهاد والعباد حيتسبون وضعهم لألحاديث يف الرتغيب والرتهي ُّ ب؛ ٌ

ُ                                                                          ظنا منهم أ�م يتقربون إىل اهللا تعاىل، وعندما أنكر عليهم أهل العلم ذلك؛ وذكر َّ َ وهم �
ً                                             من كذب علي متعمدا؛ فليتبوأ مقعده من النار: "-  -بقول النيب ُ  ما كان  ؛)١("ََّ

وهذا بالطبع من شدة جهلهم ! حنن نكذب له وال نكذب عليه: منهم إال أن قالوا

  .)٢( عليهم، وضعف العقل لديهمبالدين، وغلبة الغفلة

 : الطمع في المال والسلطان -٧

مة، الذين يكون يف دينهم رقة وضعف، ٍ                               ه يوجد يف كل عصر وزمن فاقدو الذحيث إن

حيبون الدنيا، ويؤثرو�ا على الدين، ولعل أفضل سبيل لتحقيق رغبا�م الدنيوية الدنيئة 

َّ                    بالء جسيم، قل أن -  بال شك- ، وهمطمعهم يف أموال امللوك؛ فيتملقو�م بالباطل ٌ
ٌ                          يسلم منهم جمتمع من ا�تمعات

)٣(.  

 

  

ِّ                                          موقف العلماء والمحدثين من الحديث الموضوع :المطلب الثالث ُ:   

لقد تفرغ العلماء الربانيون جلمع تلك األحاديث املوضوعة، وتوسعوا يف ذكرها، وضربوا 
ً                            دخل يف القرآن شيئا ليس منه؛ ُ       أن يٌ      ن أحدَّ  كُ        وملا مل مي: "، يقول ابن اجلوزيهلا األمثال

، وينقصون، ويبدلون، ويضعون عليه ما -  - أخذ أقوام يزيدون يف حديث رسول اهللا

ُّ                                         علماء يذبون عن النقل، ويوضحون الصحيح، -  عز وجل-مل يقل؛ فأنشأ اهللا

                                                           

             سبق خترجيه ص )١ (

    ).    ٣٠٤ ص (                                         منهج النقد يف علوم احلديث، نور الدين عرت،  )٢ (

                                                           تـــاريخ الـــسنة وعلـــوم احلـــديث، عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة، مكتـــب املطبوعـــات        حملـــات مـــن   :       ينظـــر )٣ (

    ).    ١٢٦-   ١٢٥    ص ص  (  ،  ) م    ١٩٩٧  /  ه    ١٤١٧ (  ،  ٤              اإلسالمية حبلب، ط



       
 

 

 
 

 

٢٣٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

ً                                  منهم عصرا من العصور، غري أن هذا -  عز وجل- ويفضحون القبيح، وما خيلي اهللا
   .)١("َّ                                                 نسل قد قل يف هذا الزمان؛ فصاروا أعز من عنقاء مغربال

ً                      أخذ زنديقا فأمر بضرب "هارون الرشيد  اخلليفة العباسي وجاء يف تاريخ دمشق، أن
 مل تضرب عنقي يا أمري املؤمنني؟ قال: عنقه، فقال له الزنديق

: قال. أريح العباد منك: َِ                               

ُ                                        فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول ا ، كلها ما فيها حرف نطق -  -هللاٍ

فأين أنت يا عدو اهللا، من أيب إسحاق الفزازي، وعبد : قال!. ؟-  - به رسول اهللا
ً                                          اهللا بن املبارك، ينخال�ا؛ فيخرجا�ا حرفا حرفا  فهؤالء وأمثاهلم هو حراس السنة .)٢("ً

ان ، ويؤيد هذا ما جاء عن سفي-  - رسول اهللامن البدع والكذب واالفرتاء على 

ُ                                            املالئكة حراس السماء، وأصحاب احلديث حراس األرض: "الثوري قوله ُ")٣(.  

 لقد قام املحد ثون اجلهابذة من أول يوم نبتت فيه األهواء، وشاعت فيه النقوالت، 
 

                                                           ِّ            ٍ
 ، وتعرية املبطلني والوضاعني، بواجبهم العلمي والديين يف كشف األباطيل واملوضوعاتُ

 
                          َّ

ُ م، وميزوا للناس الصحيح من املوضوع، والثابت من وهتك أستارهم، وتبني عورا�

ً                                                   حصنا منيعا يف حفظ السنة املطهرة من أن يتمكن منها - ٍّ     حبق-املدسوس؛ فكانوا ً
َّ                                                                         املفسدون والوضاعون، وغريهم؛ فنجدهم أسسوا لكشف الوضع ركائز ثابتة من العلم، 

ِّ                                                       قائمة على منهج نقدي علمي سديد، ميكن كل عامل ومتعلم من  معرفة احلديث َُ

ِّ                          الصحيح من املوضوع، ويعرفه ، واملصيب من املخطىء، وهم  الكاذب الصادق منُ

ً                                                                     مبوقفهم هذا قد خدموا السنة املطهرة خدمة مل خيدم �ا علم من العلوم كافة ًٌ ُ
)٤(.  

                                                           

    ).   ٣١  /  ١ (                       املوضوعات، البن اجلوزي،  )١ (

              عمــرو بــن غرامــة   :                                                                تــاريخ دمــشق، أبــو القاســم علــي بــن هبــة اهللا املعــروف بــابن عــساكر،  حتقيــق )٢ (

  /  ٧ (  ،  ) م    ١٩٩٥  /  ه    ١٤١٥   : (                                 لطباعــــــة والنــــــشر والتوزيــــــع، ســــــنة النــــــشر                    العمــــــروي، دار الفكــــــر ل

١٢٧   .(   

                                                                           سـري أعـالم النـبالء، مشـس الـدين حممـد بــن أمحـد بـن عثمـان الـذهيب، مؤسـسة الرسـالة، بــريوت،  )٣ (

   ).   ٢٧٤  /  ٧ (  ،  ) م    ١٩٩٤  /  ه    ١٤١٤ (  ،   ١٠ ط

    ).    ١٣٦-   ١٣٥   ص ص (                                        حملات من تاريخ السنة، عبد الفتاح أبو غدة،   :       ينظر )٤ (
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َّ                              ِّ                                             فهؤالء العلماء الربانيون من احملد ثني بذلوا ما يف وسعهم؛ بل إ�م حققوا أقصى ما يف 
ً                                                                 نساين؛ احتياطا لدينهم، وأرسوا أصح القواعد لإلثبات التارخيي، وأعالها الوسع اإل

 وحنوها، فابن ، وتاريخ، وأدبٍ                                                  وأرقاها، وقد قلدهم فيها علماء الفنون األخرى من لغة

ُ                                                       الذي يعد من أوائل نقاد األدباء، استمد ذلك من معارفه - على سبيل املثال-قتيبة ُ
 يف متييزه الزائف من أخبار املؤرخني، فمقاييسه اليت احلديثية، وكذلك فعل ابن خلدون

     .)١(طبقها هي بعينها األمثلة اليت وضعها اإلمام مسلم ملعرفة املنكر من احلديث

  إن موقف العلماء واملحد ثني من األحاديث املوضوعة، يعد : - ِ           مبلء فينا-ولنا أن نقول
                           ِّ                     ُ ُ م مل يقبلوها كلها؛ أل�م لو فعلوا ذلك إ�مبثابة املوقف اإلسالمي السليم والصحيح؛ إذ 

َّ                                                                           حلرفوا دين اهللا؛ حيث إن فيها املكذوب، ومل يرتكوها كلها؛ أل�م لو فعلوا ذلك لضيعوا 
َّ                                                                           دين اهللا، ولكنهم مشروا عن ساعد اجلد، وصرفوا يف سبيل ذلك كل أوقا�م، فلقد تتبعوا 

َّ                           يب من اخلبيث، ودونوا يف ذلك أحوال الرواة اليت تساعد على عملية النقد، ومتييز الط
 املدونات، وأحصوا فيها بالنسبة إىل كل راو

 
                                      ٍ

ُ
  مىت ولد؟، وبأي بلد ولد؟، وكيف هو يف : 

                                   ُ ُ
ٍ

الدين واألمانة والعقل واملروءة واحلفظ؟، ومىت شرع يف الطلب؟، ومىت مسع؟، وكيف 

َ                                                                مسع؟، ومع من مسع؟، وهل رحل؟، و؟إىل أين رحل؟، وذكروا شيوخه الذ ََ ََ ُ     ِّ   ين حيد ث َ
ً                                                                           عنهم، وبلدا�م، ووفيا�م، وفصلوا القول يف أحوال الشخص الواحد تفصيال يدل على  َّ ُ

 يف أول حياته، ٍ                                                            التتبع الدقيق جلميع حوادث حياته؛ حيث إ�م قد يقبلون رواية شخص

 عندما يروي عن أبناء بلده؛ ألنه ٍ                                 ؛ ألنه اختلط، أو يقبلون رواية رجلُّ                ويردو�ا يف آخرها

ُّ                                                            فهم، ويردون روايته عندما يروي عن اآلخرين؛ ألن معرفته �م قليلةيعر
)٢(.  

، وإثبات وجب الفحص عن الناقلة، والبحث عن أحواهلم: "جاء يف اجلرح والتعديل

ُ                                                                             الذين عرفناهم بشرائط العدالة، والتثبت يف الرواية مما يقتضيه حكم العدالة يف نقل 
 أنفسهم علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى، وحفظ احلديث، وروايته بأن يكونوا أمناء يف

                                                           

    ).    ٤٥٤  ص  (  ،  ) ه    ١٣٨٦ (      ، سنة  )  ٣٨ (               لة األزهر، ا�لد  جم  :       ينظر )١ (

                                                                    احلديث النبوي مصطلحه بالغته كنيتـه، حممـد لطفـي الـصباغ، طبـع املكتـب اإلسـالمي،   :       ينظر )٢ (

    ).    ٢٧٢ ص (  ،  ) م    ١٩٩٧  /  ه    ١٤١٨ (  ،  ٧       بريوت، ط
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من الغفالت، للحديث، وإتقان وتثبت، وأن يكونوا أهل متيز وحتصيل، ال يشو�م كثري 
  .)١("وال تغلب عليهم األوهام فيما قد حفظوه ووعوه

ينبغي لصاحب احلديث أن يكون مثل : "ما جاء يف الكفاية للبغداديويؤيد هذا 
  .)٢("والبهرج، وكذلك احلديثلدراهم فيها الزيف الصرييف الذي ينقد ا

: فعمل هؤالء العلماء على تأليف العلوم والفنون؛ لصيانة السنة النبوية، واليت تكمن يف
ُ                                                                                اإلسناد، تاريخ الرواة ووفا�م، نقد الرواة وبيان حاهلم  من تزكية أو جرح، سبـر منت ( ْ َ

حلديث، علم مصطلح احلديث، ِ                                           احلديث ومعناه، علم اجلرح والتعديل، علم علل ا

  .)٣ ()َّ                                                   وتأليف الكتب يف املوضوعات والضعفاء  وا�روحني والوضاعني

فعملوا على مجع األحاديث الثابتة، واملدونة يف صدور الرجال املنتشرين يف األمصار، 
 

                                                                        
ُ واملسطرة يف

 
         

ُ
 بطون الكتب، وبذلوا يف سبيل حتقيق ذلك الغايل والنفيس، فدونوا احلديث 
على اهليئة اليت وجدوه عليها، مث حبثوا عن أحوال الرواة؛ فأسقطوا ما يعرفون أنه 

 جيتهدون غاية االجتهاد، فال يتمكنون من -  كما قال أبو داود-موضوع، فقد كانوا

ُّ                                وما أدل على ذلك مما جاء عن سعيد    .)٤(احلديث املتصل إال من دون ألف حديث

ُ                                      إن كنت ألسري الليايل واأليام يف طلب احلديث : " أنه قال-  رمحه اهللا- بن املسيب
   .)٥(" الواحد

                                                           

   ). ٥ / ١ (                                    اجلرح والتعديل، البن أيب حامت الرازي،  )١ (

  ،  ١       اهلنـــــد، ط  )    دكـــــن  ((                         ارف العثمانيـــــة، حيـــــدر آبـــــاد                                     الكفايـــــة، اخلطيـــــب البغـــــدادي، دائـــــرة املعـــــ )٢ (

    ).    ٥٦٠ ص (  ،  ) ه    ١٣٥٧ (

  .                                     منهج النقد يف علوم احلديث، نور الدين عرت  :                                 ينظر يف بيان ذلك بالتفصيل، كتاب )٣ (

                                                                         حجــة اهللا البالغــة، أمحــد بــن عبــد الــرحيم بــن الــشهيد وجيــه الــدين بــن معظــم بــن منــصور    :       ينظــر )٤ (

                                           الـــسيد ســـابق، دار اجليـــل للنـــشر والتوزيـــع، بـــريوت،   :         ي،  حتقيـــق                          املعــروف بالـــشاه ويل اهللا الـــدهلو

   . ً                            ًنقال عن رسالة أيب داود ألهل مكة  )    ١٤٨  /  ١ (  ،  ) م    ٢٠٠٥  /  ه    ١٤٢٦ (  ،  ١ ط

                                                                    الرحلـــة يف طلــــب احلـــديث، أبــــو بكـــر أمحــــد بــــن يل بـــن ثابــــت بـــن أمحــــد بـــن مهــــدي اخلطيــــب  )٥ (

  ،  ) م    ١٩٧٥  /  ه    ١٣٩٥ (  ،  ١                                        نـور الــدين عـرت، دار الكتـب العلميـة، بــريوت، ط  :               البغـدادي، حتقيـق

    ).    ١٢٧ ص (
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ً                                                                           كما اهتموا بالسند، وفحصوا أحوال الرواة، خاصة بعد حدوث الفتنة، يقول حممد بن 
مسوا لنا : ا وقعت الفتنة، قالوامل يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلم: "-  رمحه اهللا- سريين

رجالكم، فينظر إىل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ 

    .)١("حديثهم

، -  رضوان اهللا عليهم- وليس هذا فحسب؛ بل أسرعوا إىل من بقي من الصحابة

؟، أم -  - َّ                                                       يسألو�م عما يسمعون من األحاديث، وهل هي صحيحة عن رسول اهللا
َّ                            كنا نسمع احلديث؛ فنعرضه على : "- رمحه اهللا-  وافرتاء؟، يقول األوزاعيٌ       هي كذب

أصحابنا كما يعرض الرهم الززائف على الصيارفة، فما عرفوا منه أخذنا، وما تركوا 

، فما -  - َّ                                   كنا نسمع بالرواية عن أصحاب رسول اهللا: " ويقول أبو العالية .)٢("تركنا
    .)٣("نرضى حىت أتيناهم فسمعنا منهم

، وأدرجوا فيها  خصصوها للضعفاء واملرتوكني من رواة احلديثٍ                 كما وضعوا مؤلفات
أمساء الوضاعني، وأوصافهم، وأقوال العلماء يف نقدهم وجترحيهم، وذلك ككتب 

 كما أدرجوا الوضاعني يف كتب ا، البخاري والنسائي، وغريمهانفاء، لإلمامعالض

تاريخ "، و"تاريخ البخاري: "وأخبارهم، مثل ُ                                التاريخ، اليت صنفت يف أمساء الرجال
 البن "املنتظم" البن عساكر، و"تاريخ دمشق"و للخطيب البغدادي، "بغداد

    .)٤(اجلوزي

َّ                                                                    ومل يكتف العلماء بتسجيل أمساء هؤالء الكذابني الوضاعني يف الكتب فحسب؛ بل  َّ

ليتجنبها الناس،  الناس؛ بل هاجندهم جيمعون أكاذيبهم ويدونو�ا، ال بقصد أن يقرأ

ً                                       ن سبقوهم من املوضوعات؛ فأودعوها أسفارا َ                                   وهلذا جندهم قد مجعوا ما تناثر يف كتب م

                                                           

    ).   ١٥ / ١ (                                     صحيح مسلم،  مسلم بن احلجاج، املقدمة،  )١ (

    ).    ١٠٣  /  ١ (                       املوضوعات، البن اجلوزي،  )٢ (

    ).   ٩٣  ص  (                                      الرحلة يف طلب احلديث، اخلطيب البغدادي،  )٣ (

                                                                   توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، حممد بن إمساعيل بت صالح بن حممد الكحالين   :       ينظر )٤ (

                     أبو عبد الرمحن صـالح بـن   :                                                          الصنعاين أبو إبراهينم عز الدين املعروف كأسالفه باألمري، حتقيق مث

    ).   ٤٧  -  ٤٦  /  ١ (  ،  ) م    ١٩٩٧  /  ه    ١٤١٧ (  ،  ١                                        حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
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ً                                                                       أشهروها بني الناس، وفيها ما هو خاص باألحاديث املوضوعة، وتبلغ أربعني مؤلفا 
ً        تقريبا 

ُ                                             كتاب املوضوعات، البن اجلوزي، والذي يعد أكرب كتب : ، ولعل من أبرزها)١(
ت وأشهرها، والذي تناول فيه صاحبه ما ورد من األحاديث اليت يعتقد أ�ا املوضوعا

الضعفاء البن حبان، والعقيلي واألزدي، "، وكتب "الكامل البن عدي: "موضوعة يف
   . )٢("ومعاجم الطرباين الكبري واألوسط والصغري

 

اا ا  

  :ا   ا اع

َّ                                                      ملبحث بعض الضوابط اليت وضعها علماؤنا األجالء ملعرفة احلديث نتناول يف هذا ا

َّ          ؛ حيث إن املوضوع؛ حىت يعرف الناس الصحيح من السقيم، وال خيتلط احلابل بالنابل

َّ                                                                         األحاديث املوضوعة أضرت جبوانب كثرية من األمور االعتقادية والعبادية والسلوكية، 
    .)٣( هَّ                         وكدرت صفاء اإلسالم ونقاءوالفكرية واالجتماعية يف حياة املسلمني،

ٍ                                                                       كما شوهت حقيقته عند كثري من املسلمني املوالني لإلسالم، والبعيدين عنه؛ فيتخذ  َّ
ً             تكأة هلم -  -ً                                                           أولئك الضالون من تلك األكاذيب املنسوبة زورا إىل سيدنا رسول اهللا ْ ُ

ُ                ، وسبيال للهزء -  -َ                                                      للنيل من الدين احلق، ووسيلة للغمز من مقام الرسول الكرمي ً
َ                                                                         باإلسالم احلنيف الذي أنار اهللا به العقول، وأخرج به الناس من الظلمات إىل النور ُ

)٤(.  

                                                           

  ،  ١                                                 علومـه ومـصطلحه، حممـد عجـاج اخلطيـب، دار الفكـر، دمـشق، ط  .           أصـول احلـديث  :       ينظر )١ (

    ).  ٥  ٤٣ ص (            دون تاريخ،  

    .                     عبد الرمحن حممد عثمان  :                                املوضوعات، البن اجلوزي، مقدمة احملقق  :       ينظر )٢ (

    عبـد   :                                                                 املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع، علي القـاري اهلـروي املكـي، يف مقدمـة احملقـق  :       ينظر )٣ (

  ) ٦ ص (                الفتاح أبو غدة، 

    ).  ٦ ص (                                                    املنار املنيف يف احلديث الصحيح والضعيف، البن قيم اجلوزية،   :       ينظر )٤ (
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 يف املنار املنيف(: َِّ             كتابه القيم يف - رمحه اهللا- اإلمام ابن قيم اجلوزيةونبدأ مبا جاء عن 
من  ٍ   بطهل ميكن معرفة احلديث املوضوع بضا: ُ     سئلت": ، أنه قال)الصحيح والضعيف

ُ                        غري أن ينظر يف سنده؟ قلت  القدر، وإمنا يعلم ذلك من تضلع يف ٌ              هذا سؤال عظيم: ُ

وصار له اختصاص شديد مبعرفة معرفة السنن الصحيحة، واختلطت بلحمه ودمه، 
، وهديه فيما يأمر به، وينهى عنه، وخيرب -  - السنن واآلثار، ومعرفة سرية رسول اهللا

 -  -رهه، ويشرعه لألمة، حبيث كأنه خمالط للرسولعنه، ويدعو إليه، وحيبه ويك

، وهديه وكالمه، وما -  -ٍ                                               كواحد بني أصحابه، فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول
ُ                                                                          جيوز أن خيرب به، وما ال جيوز؛ ما ال يعرفه غريه، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، فإن 

والتمييز بني ما يصح أن ِّ                                                     لألخص به، احلريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم �ا، 

ُ                                                                  ينسب إليه، وما ال يصح، ما ليس ملن ال يكون كذلك، وهذا شأن املقلدين مع 
  .)١(" أئمتهم، يعرفون أقواهلم ونصوصهم ومذاهبهم، واهللا أعلم

وهذا اجلواب صحيح بالنظر : "علق صاحب أسىن املطالب على كالم ابن القيم بقولهيو
ف للشريعة املطهرة، وأما احلديث املوضوع من حيث للحديث املوضوع واملنكر واملخال

 ما خيالف الشريعة، ومنه الذي معناه صحيح، - أي من احلديث املوضوع- هو؛ فمنه

ُ                                                                       وهذا ما ال يعرف إال مبعرفة اإلسناد، فال بد من النقل، وقد نقل كل ما وضع يف  ُ ُ
ُ                           السابق؛ فلرتاجع كتب القوم َ ُ")٢(.  

ُ                         كلية، يعرف �ا كون احلديث ُ                     ٍ  لسائل، وينبه على أمور  ُ                          مث يكمل ابن القيم إجابته ل
  : )٣( يليولعل من أبرزها ماً         موضوعا، 

، وهي كثرية -  -اشتماله على ا�ازفات اليت ال يقول مثلها رسول اهللا -١
؛ خلق اهللا من ال إله إال اهللا: من قال: "�                          جدا، كقوله يف احلديث املكذوب

                                                           

    ).   ٤٠ ص (                                                املنار املنيف يف الصحيح والضعيف، ابن قيم اجلوزية،  )١ (

     ابنه   :                                                                           أسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب، أبو عبد اهللا حممد درويش احلوت البريويت، رتبه )٢ (

                حممــــود عبــــد القــــادر   :                                                      عبــــد الــــرمحن بــــن حممــــد درويــــش احلــــوت البــــريويت، حققــــه وخــــرج أحاديثــــه

    ).     ٢٧١٠ ص (  ،  ) م    ١٩٨٣  /  ه    ١٤٠٣ (  ،  ٢              لكتاب العريب، ط               األرناؤوط، دار ا

    ).    ١٠٥-  ٤١   ص ص (                                              املنار املنيف يف الصحيح والضعيف، ابن قيم اجلوزية،   :       ينظر )٣ (
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ٍ                           ، لكل لسان سبعون ألف لغة، ٍ   انً                                 تلك الكلمة طائرا له سبعون ألف لس

 "َ               يستغفرون اهللا له

 "ُ                   الباذجنان ملا أكل له: "تكذيب احلس له، كحديث: ومنها -٢

ً                  لو كان األرز رجال؛ : "ُ                                     مساجة احلديث، وكونه مما يسخر منه، كحديث: ومنها -٣
فهذا من الكالم السمج البارد، الذي " ً                                  لكان حليما، ما أكله جائع إال أشبعه

 .ً                                   م العقالء، فضال عن كالم سيد األنبياء، ُ            يصان عنه كال

ً                                                            مناقضة احلديث ملا جاءت به السنة الصحيحة مناقضة بينة؛ حيث إن : ومنها -٤ ً
، أو ظلم، أو عيب، أو مدح باطل، أو ذم ٍ                       كل حديث يشتمل على فساد

أحاديث : ومن هذا الباب.  منه برىء-  - حق، أو حنو ذلك؛ فرسول اهللا

ُ                                             مد، وأن كل من يسمى �ذه األمساء ال يدخل النار، َ                    مدح من امسه أمحد أو حم َ
ُ                              أن النار ال جيار منها باألمساء -  - ملا هو معلوم من دينهٌ           وهذا مناقض

 .واأللقاب، وإمنا النجاة منها باإلميان واألعمال الصاحلة

  فعل أمرا ظاهرا مبحضر من الصحابة ه أن-  -َُّ                  أن يدعى على النيب: ومنها -٥
                                  ٍ
ً ً

 - الطوائف أن النيبوا على كتمانه، ومل ينقلوه، كما يزعم أكذب كلهم، واتفق

 -وهم ، من الصحابة كلهمٍ       مبحضر- رضي اهللا عنه- أخذ بيد علي 

وصيي : "راجعون من حجة الوداع؛ فأقامه بينهم حىت عرفه اجلميع؛ مث قال
مث اتفق اجلميع على كتمان ". وأخي، واخلليفة من بعدي؛ فامسعوا له وأطيعوا

 . ، وتغيريه، وخمالفته؛ فلعنة اهللا على الكاذبنيذلك

 - ً                                                      أن يكون باطال يف نفسه؛ فيدل بطالنه على أنه ليس من الرسول: ومنها -٦
 -ا�رة اليت يف السماء يف عرق األفعى اليت حتت العرش: "، كحديث                                            ََ". 

ً          ، فضال عن -  عليهم السالم- أن يكون كالمه ال يشبه كالم األنبياء: ومنها -٧
عليكم بالوجوه : "، الذي هو وحي يوحى، كحديث-  -ل اهللاكالم رسو

ً                                                      املالح، واحلدق السود، فإن اهللا يستحي أن يعذب مليحا بالنار فلعنة اهللا ". ُ

 .على واضعه اخلبيث

إذا كانت سنة كذا : "أن يكون يف احلديث تاريخ كذا وكذا، مثل قوله: ومنها -٨
، كقول "قع كيت وكيتوكذا؛ وقع كيت وكيت، وإذا كان شهر كذا وكذا؛ و

ُ                                                إذا انكسف القمر يف حمرم؛ كان الغالء والقتال، وشغل : َّ            الكذاب األشر
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َّ                 واستمر الكذاب يف ...السلطان، وإذا انكسف يف صفر؛ كان كذا وكذا

 .الشهور كلها

: ُّ                                                     أن يكون احلديث بوصف األطباء والطرقية أشبه وأليق، كحديث: ومنها -٩

 ".اهلريسة تشد الظهر"
َ                         ملا خلق اهللا العقل؛ قال له: "كلها كذب، كقولهواديث العقل، أح: ومنها - ١٠ ُ :

َّ                              ما خلقت خلقا أكرم علي منك، : أدبر فأدبر؛ فقال: أقبل فأقبل؛ مث قال له ً ُ
 ".ُ                 بك آخذ، وبك أعطي

ُ                                                        األحاديث اليت يذكر فيها اخلضر وحياته، وكلها كذب، وال يصح يف : ومنها - ١١
 .ٌ                    حياة اخلضر حديث واحد

: ون احلديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطالنه، كحديثأن يك: ومنها - ١٢
ُُ                     عوج بن عنق الطويل" ، الذي  قصد واضعه الطعن يف أخبار األنبياء، فإن يف "ُْ

 .ً                                                               هذا احلديث أن طوله كان ثالثة آالف ذراع وثلثمائة وثالثة وثالثني ذراعا

 وأ�ا سبعة خمالفة احلديث الصريح يف القرآن، كحديث مقدار الدنيا،: ومنها - ١٣
 .آالف سنة، وحنن يف األلف السابعة

أحاديث صلوات األيام والليايل، كصالة يوم األحد، وليلة األحد، : ومنها - ١٤

 .إىل آخر األسبوع، كل أحاديثها كذب...ويوم اإلثنني، وليلة اإلثنني
يا علي، من صلى ليلة : "أحاديث ليلة النصف من شعبان، كحديث: ومنها - ١٥

ِ               ئة ركعة بألف النصف من شعبان ما ؛ قضى اهللا له كل )قل هو اهللا أحد(ٍ

 ".حاجة طلبها تلك الليلة
ركاكة ألفاظها، ومساجتها، حبيث ميجها السمع، ويدفعها الطبع، : ومنها - ١٦

ِ                           ويسمج معناها للفطن، كحديث أنثى من ذكر، : ٌ                    أربع ال تشبع من أربع: "َ

 ".وأرض من مطر، وعني من نظر، وأذن من خرب
 . ذم احلبشة والسودان، كلها كذبأحاديث: ومنها - ١٧

 .أحاديث ذم الرتك، وذم اخلصيان، وذم املماليك، كلها كذب: ومنها - ١٨

: ُ                                                         ما يقرتن باحلديث من القرائن اليت يعلم �ا أنه باطل، مثل حديث: ومنها - ١٩
  .)١(وضع جلزية عن أهل خيرب، وهو باطل من عشرة أوجه 

                                                           

   ).   ١٠٢ ص (                              املنار املنيف يف الصحيح والضعيف،   :                    ذكرها ابن القيم يف )١ (
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كان : "ا شيء، كحديث، ال يصح منه-  بالتخفيف-أحاديث احلمام: ومنها - ٢٠
َ                       يعجبه النظر إىل احلمام َ ُ." 

 ".الدجاج غنم فقراء أميت: "أحاديث اختاذ الدجاج، كحديث: ومنها - ٢١

لو : "أحاديث ذم األوالد، وكلها كذب من أوهلا إىل آخرها، كحديث: ومنها - ٢٢
ً                                                            يريب أحدكم بعد الستني ومائة جرو كلب؛ خري له من أن يريب ولدا ُ ٌُ ِّ." 

كتحال يوم عاشوراء، والتزين باألدهان، والتطيب، فهو من حديث اال: ومنها - ٢٣

َّ                                                             وضع الكذابني، وقابلهم آخرون فاختذوا يوم عاشوراء يوم تأمل وحزن، 

 .فالطائفتان مبتدعتان، خارجتان عن السنة

من قرأ سورة كذا؛ فله أجر كذا، : "ذكر فضائل السور وثوابه، كحديث: ومنها - ٢٤

  "من أول القرآن إىل آخره

  ا انتهى ما ذكره اإلمام ابن القيموهكذ

 مل يكتف بذكر ذلك فقط؛ بل إنه توسع يف - رمحه اهللا- ٌ                          وجدير بالذكر أن ابن القيم
ً                                                                    شرح هذه الضوابط، وأورد بعدها مجلة من املوضوعات املختلفة، وهذه الضوابط 

ِّ                                                                         اجلامعة النافعة، وتلك األمارات الصادقة الساطعة تعد من أفضل ما يـبصر املس َُ لم، ُ

ُّ                                                                          وطالب العلم مبعرفة احلديث املوضوع، وينشيء لديه اليقظة واحلس السليم فيما يرد ُ ُ - 
، وإن اصون بني الناسَّ                            من األحاديث اليت قذف �ا اخلر- ُ                      أو يتوقف فيه على األقل

أدىن ما يف هذه األمارت والضوابط من الفائدة، أ�ا ترسم يف ذهن العامل واملتعلم 

َ                                                   ح، ومقياس احلديث املكذوب، ومن ظفر مبثل هذا يف ثقافته، مقياس احلديث الصحي
ٍ             ، وغنم جسيمٍ       عظيمٍ                        أو يف علمه؛ فقد ظفر بعلم ُ

)١(.  

  

                                                           

    ).    ٢٥١  -   ٢٤٦    ص ص  (                                                    حملات من تاريخ السنة وعلوم احلديث، عبد الفتاح أبو غدة،   :       ينظر )١ (
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ا  

َّ                                                                        ويف ختام هذا البحث، أجد أنه من الواجب علي تلخيص أبرز ما توصل إليه البحث 
  : وبيان ذلك فيما يليمن نتائج، 

ً           قوال، أو -  - صدر عن النيباحلديث الذي مل ي: احلديث املوضوع بأنه -١
ً                                                               فعال، أو تقريرا، وأضيف إليه خطأ، أو عمدا، أو جهال، أو كيدا ًً ًً ُ ً. 

ً                                                                      استخدم العلماء يف تعريفهم باحلديث املوضوع ألفاظا متعددة؛ لتنبيه املسلمني،  -٢
حديث موضوع، باطل، كذب، ال : (- ً      مثال-وحتذيرهم منه؛ فنجدهم يقولون

اللفظ، ليس له أصل، ال يصح، ال يثبت، مل يصح يف أصل له، ال أصل له �ذا 
 ).ٌّ              هذا الباب شيء

ولعل السبب  إن أغلب علماء احلديث رفضوا رواية واضع احلديث بعد توبته، -٣

يف عدم قبول رواية واضع احلديث بعد توبته، يكمن يف الزجر والتغليظ واملبالغة 
 .يف االحتياط للحديث النبوي

 على أنه حترم رواية احلديث املوضوع مع العلم بوضعه،                  ِّ   اتفق العلماء واحملد ثون -٤

ًِّ                                                                   سواء كان يف األحكام أو القصص، أو الرتغيب والرتهيب، وحنوها، إال مبيـنا  ُ
 . وضعه

كان للشيعة النصيب األكرب يف وضع احلديث؛ حيث إ�م بالغوا يف وضع  -٥

َّ                                                            األحاديث، خاصة فيما يؤيد بدعتهم، ولذا فقد حذر منهم العلماء   .واألئمةً
َّ                                                                   لقد أضرت  األحاديث املوضوعة جبوانب كثرية من األمور االعتقادية والعبادية  -٦

َّ                                                                والسلوكية، والفكرية واالجتماعية يف حياة املسلمني، وكدرت صفاء اإلسالم 

ٍ                                                                    ونقاءة، كما شوهت حقيقته عند كثري من املسلمني املوالني لإلسالم، والبعيدين  َّ
ً                                          ن تلك األكاذيب املنسوبة زورا إىل سيدنا رسول عنه؛ فيتخذ أولئك الضالون م

َ                                                              تكأة هلم للنيل من الدين احلق، ووسيلة للغمز من مقام الرسول -  - اهللا ً ْ ُ
ُ                                                            ، وسبيال للهزء باإلسالم احلنيف الذي أنار اهللا به العقول، وأخرج -  - الكرمي ُ ً

 . َ                             به الناس من الظلمات إىل النور
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قام املحد ثون اجلهابذة من أول -٧
 

                  ِّ        
ُ

ٍ                                           يوم نبتت فيه األهواء، وشاعت فيه النقوالت، 

بواجبهم العلمي والديين يف كشف األباطيل واملوضوعات، وتعرية املبطلني 
 

                                                             
 .َّ                                                                   والوضاعني، وهتك أستارهم، وتبني عورا�م، وميزوا للناس الصحيح من املوضوعُ

  :التوصيات

ل أوصي حبفظ اللسان، وعدم اخلوض يف الباطل، وحتري الصدق، وعدم نق -١
 -ً                                                         األخبار دون تريث وتثبت، خاصة إذا كان اخلرب خيتص مبقام رسول اهللا

 -. 

ٍ                                                                    أوصي بعقد دورات تدريبية خلطباء املساجد، واألئمة، والوعاظ؛ �دف تدريبهم  -٢

على كيفية التعامل مع األحاديث املوضوعة، والروايات اإلسرائيلية، وجتنب 

 . االستشهاد �ا يف خطبهم ودروسهم

  

  

  

  



       
 

 

 
 

 

٢٤٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

اادر وا  

  ).أو المرجع(المصدر   :م

  .القرآن الكريم  ١

 عبد اهللا احلسني إبراهيم األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير،  ٢

عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي، إدارة : اجلورقاين اهلمذاين، حتقيق

البحوث اإلسالمية والدعوة واإلفتاء باجلامعة السلفية بباريس، فرنسا، 
  ).م١٩٨٣/ ه١٤٠٣(، ١ط

 أبو عبد اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة،  ٣

اهللا عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن محدان العكربي احلنبلي، املعروف 
رضا معطي، وعثمان األثيويب، ويوسف : ُ                      بابن بطة العكربي، حتقيق

دار الراية للنشر : رالوابل، والوليد بن سيف النصر، ومحد التوجير، الناش

  ).م١٩٩٤/ ه١٤١٥(، ٢والتوزيع، الرياض، ط

 إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي اجلوزجاين، أحوال الرجال،  ٤

 - حديث أكادميي: عبد العليم عبد العظيم البستوي، دار النشر: حتقيق

  .، دون تاريخ١فيصل آباد، باكستان، ط

حممد لطفي الصباغ، :  حتقيق علي القاري اهلروي،األسرار المرفوعة،  ٥

  ).ه١٣٩١(، ١طبع املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

 أبو عبد اهللا حممد أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب،  ٦
ابنه عبد الرمحن بن حممد درويش احلوت : درويش احلوت البريويت، رتبه

حممود عبد القادر األرناؤوط، دار : البريويت، حققه وخرج أحاديثه

  ). م١٩٨٣/ ه١٤٠٣(، ٢اب العريب، طالكت

 أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل اإلصابة في تمييز الصحابة،  ٧

علي حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، : العسقالين الشافعي، حتقيق

  ). ه١٤١٢(، ١ط



       
 

 

 
 

 

٢٤٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

 حممد عجاج اخلطيب، دار علومه ومصطلحه،. أصول الحديث  ٨
  .  ، بدون تاريخ١الفكر، دمشق، ط

 أبو القاسم علي بن هبة اهللا املعروف بابن عساكر،  يخ دمشق،تار  ٩

عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : حتقيق
  ). م١٩٩٥/ ه١٤١٥: (سنة النشر

: عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، حتقيقتأويل مختلف الحديث،   ١٠

  ).م١٩٩٥/ ه١٤١٥(، ١حممد عبد الرحيم، دار الفكر، دمشق، ط

 جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، تدريب الراوي،  ١١

، ١أمحد عمر هاشم، دار الكتاب العريب، بريوت، ط: حتقيق

  ).م١٩٩٦/ ه١٤١٧(

عبد الرمحن :  عبد الرحيم بن احلسني العراقي، حتقيقالتقييد واإليضاح،  ١٢

  ).ه١٤٠٤(، ١عثمان، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، ط

 أبو احلسن تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة،  ١٣
عبد اهللا الوهاب بن عبد : ِّ                               علي بن حممد بن عرق الكناين، حتقيق

اللطيف، وعبد اهللا حممد صديق الغماري، دار الكتب العلمية، بريوت، 

  ).م١٩٧٩/ ه١٣٩٩(، ١ط

حممد عوض مرعب، : ي، حتقيق حممد بن أمحد األزهرتهذيب اللغة،  ١٤

  ). م٢٠٠١(، ١دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط

 حممد بن إمساعيل بت صالح توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار،  ١٥
بن حممد الكحالين مث الصنعاين أبو إبراهينم عز الدين املعروف 

أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة، : كأسالفه باألمري، حتقيق

  ).م١٩٩٧/ ه١٤١٧(، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس الجرح والتعديل،  ١٦

، ١بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط



       
 

 

 
 

 

٢٤٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

  ).م١٩٥٢/ ه١٣٧١(

 احلسني شواط، حقوق الطبع حمفوظة للجامعة حجة السنة وتاريخها،  ١٧

  ).م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥(، ١ألمريكية العاملية، طا

 أمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن حجة اهللا البالغة،  ١٨
السيد : معظم بن منصور  املعروف بالشاه ويل اهللا الدهلوي،  حتقيق

). م٢٠٠٥/ ه١٤٢٦(، ١سابق، دار اجليل للنشر والتوزيع، بريوت، ط

 حممد لطفي الصباغ، طبع ه كنيته،الحديث النبوي مصطلحه بالغت  ١٩
  ).م١٩٩٧/ ه١٤١٨(، ٧املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

 أبو بكر أمحد بن يل بن ثابت بن أمحد بن الرحلة في طلب الحديث،  ٢٠

نور الدين عرت، دار الكتب العلمية، : مهدي اخلطيب البغدادي، حتقيق
  ).م١٩٧٥/ ه١٣٩٥(، ١بريوت، ط

 مصطفى السباعي، طبع املكتب يع،السنة ومكانتها في التشر  ٢١

  ).١٩٩٨/ ه١٤١٩(، ١الرياض، ط/ بريوت، ودار الوراق/ اإلسالمي

 مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، سير أعالم النبالء،  ٢٢

  ).م١٩٩٤/ ه١٤١٤(، ١٠مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

، عمر بن أمحد بن عثمان بن شاهني، شرح مذاهب أهل السنة  ٢٣
/ ه١٤١٥(عادل بن حممد، مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع، : حتقيق

  ).م١٩٩٥

المنهاج في شرح صحيح مسلم = صحيح مسلم بشرح النووي   ٢٤
 أبو زكريا حيىي بن شرف النووي، دار إحياء الرتاث العريب، بن الحجاج،

  ). م١٩٧٢/ ه١٣٩٢(، ٢بريوت، ط

 مصطلح ظفر األماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرحاني في  ٢٥
عبد الفتاح أبو غدة، طبع :  حممد عبد احلي اللكنوي، حتقيقالحديث،

  ).م١٩٩٦/ ه١٤١٦(، ٣مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط



       
 

 

 
 

 

٢٥٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

 عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، املعروف بابن علوم الحديث،  ٢٦
، ٣نور الدين عرت، دار الفكر، دمشق، ط: الصالح، حتقيق

  ). م٢٠٠٠/ ه١٤٢١(

 حممد حسن خبيت، رق القديمة والمعاصرة في التاريخ اإلسالمي،الف  ٢٧
  ). م٢٠٠٦/ ه١٤٢٧(، ٣مكتبة آفاق للطباعة والنشر، ط

 حممد مجال الدين قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث،  ٢٨

، ٢حممد �جة البيطار، دار النفائس، بريوت، ط: القامسي، حتقيق
  ).م١٩٨٧/ ه١٤٠٧(

جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب  القاموس المحيط،  ٢٩

  ).  م٢٠٠٣/ ه١٤٢٤(، ٧الفريوزآبادي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 مجال الدين القامسي قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث،  ٣٠

حممد رشيد رضا، طبعة : حممد �جة البيطار، تقدمي: الدمشقي، حتقيق

  . دار النفائس، بدون رقم طبعة، وبدون تاريخ طبعة

: ، إمساعيل بن حممد العجلوين، حتقيقكشف الخفاء ومزيل اإللباس  ٣١

  ).م١٩٨٥/ ه١٤٠٥(، ٤أمحد القالش، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 اخلطيب البغدادي، دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد الكفاية،  ٣٢
  ).ه١٣٥٧(، ١اهلند، ط) دكن((

الفتاح أبو غدة،  عبد لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث،  ٣٣

  ). م١٩٩٧/ ه١٤١٧(، ٤مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب، ط

 أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، المحكم والمحيط األعظم،  ٣٤

، ١عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: حتقيق

  ).م٢٠٠٠/ ه١٤٢١(

 ،-  -المسند الصحيح المختصر بنقل العدل إلى رسول اهللا  ٣٥

مسلم بن احلجاج أيب احلسن القشريي : ، لالمشهور بصحيح مسلم



       
 

 

 
 

 

٢٥١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، : النيسابوري، حتقيق
  ). ١٤/ ١(بريوت، 

 علي القاري اهلروي املكي، المصنوع في معرفة الحديث الموضوع،  ٣٦

ة حبلب، عبد الفتاح أبو غدة، طبع مكتب املطبوعات اإلسالمي: حتقيق
  ).م١٩٩٤/ ه١٤١٤(، ٥ط

عبد السالم حممد :  أمحد بن فارس، حتقيقمعجم مقاييس اللغة،  ٣٧

  ).م١٩٧٩/ ه١٣٩٩(هارون، دار الفكر، 
  

ٍ                                                     المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على   ٣٨

 مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن حممد السخاوي، األلسنة،
، ١ثمان اخلشت، دار الكتاب العريب، بريوت، طحممد ع: حتقيق

  ).م١٩٨٥/ ه ١٤٠٥(

 أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الملل والنحل،  ٣٩
  . ، بدون تاريخ١الشهرستاين، مؤسسة احلليب للنشر والتوزيع، ط

  حممد بن أيب بكر المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف،  ٤٠

عبد الفتاح أبو : مشس الدين ابن قيم اجلوزية، حتقيقبن أيوب بن سعد 
/ ه١٤١٤(، ١غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب، ط

  ).م١٩٩٤

 تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن منهاج السنة النبوية،  ٤١
عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين 

ة بوالق، وطبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود احلنبلي الدمشقي، طبع

  ).م١٩٨٦/ ه١٤٠٦(اإلسالمية، الرياض، طبعة سنة 

 منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة والجماعة،  ٤٢

  .م١٩٩٧، ١عثمان بن علي حسن، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط



       
 

 

 
 

 

٢٥٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

ُ                              رشه وخطورته، وسبل الوقاية منه.. احلديث املوضوع"  ُّ" 
 

ر الفكر  نور الدين عرت، طبع دامنهج النقد في علوم الحديث،  ٤٣
  ).م١٩٩٨/ ه١٤١٨(، ٣دمشق، ط/ بريوت، ودار الفكر/ املعاصر

 مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، الموضوعات،  ٤٤

، ٢عبد الرمحن حممد عثمان، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، ط: حتقيق
  ).ه١٣٨٦(

  

 


