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الوضع في الحديث
تعريفو وحكم روايتو وأسبابو وعالماتو

 طاىر زلمود زلمد يعقوب.*د

The Sunnah of Holy Prophet (S.A.W) is second source of
Islamic Sharia. The experts of knowledge of the Hadith
divided it into many kinds. One of the kinds in known as AlHadith –Al – Muzua ()الحديث الموضوع.
It is the Hasith which is wrongly related to the
Holy Prophet (S.A.W).
This is my honour to write about this important
topic so that people became aware of its reality and avoid
to act Upon It.
This humble study consists of following important
points:
1- Definition of Al- Hadith -Al- Muzu : Literally and terminally
.
2- Major Reasons for spreading of Hadith Muzu. There are 9
reasons mentined in this research work

3-

Those points are explained through which Hadith -AlMuzu can be identified. Some of them related to the Isnad
and others related to th Maten(text od Hadith) the
number of these points are 16.

، كالصالة كالسالـ على خامت األنبياء كادلرسلُت،احلمد ﵁ رب العادلُت

 احلديث من: فإف احلديث لغة: أما بعد، نبينا زلمد كعلى آلو كصحبو
 كغلمع على أحاديث كقطيع كأقاطيع عػلى خالؼ، ضد القدمي كنقيضو،األشياء
 كنيقل، كل كالـ يتحدث بو: كيراد بو أيضان. كيستعمل يف قليل الكالـ ككثَته،القياس
(i)

.كيبلغ اإلنساف من جهة السمع أكالوحي يف يقظة أك منامو

.* رئيس قسم اآلداب باجلامعة الفيدرالية للفنوف كالعلوـ كالتكنولوجياباسالـ آباد
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ااحليي ااصالحاًا:
ما أضيف إىل النيب صلى هللا عليو كسلم من قوؿ أك فعل أك تقرير أك صفة

)(ii

.

كىذا التعريف ىو ادلشهور عند علماء احلديث ،كذىب بعضهم يف تعريفو :إىل أنو ما
أضيف إىل النيب صلى هللا عليو كسلم أك الصحايب أك التابعي ،فينطوم حتتو ما رفع إىل
النيب صلى هللا عليو كسلم كىو احلديث ادلرفوع ،كما أضيف إىل الصحايب ،كىو احلديث
ادلوقوؼ ،كما كقف بو عند التابعي كىو احلديث ادلقطوع.

)(iii

واملوضوع يف اللغة :فهو اسم مفعوؿ من ك ىضع ي ىضع  ،كيأيت ىذا اللفظ و
دلعاف
ى ى ى ي
ًعػ ٌدة ،منها :
)(iv
ُّط
ط من قدره.
ضعان كموضوعان إذا حطو  ،ككضع عنو  :ح ٌ
كضعو ىك ٍ
ااحل  :ى
كمنها  :كضعت ادلرأة محلها إذا كلػدت  ،ككضع فػي جتارتو إذا خسر فيها ،كاضلط من رأس
ماذلا.

)(v

)(vi

كمنها :اإلسقاط :يقاؿ :كضع عنقو ،أم :أسقطها.

.

vii

كمنها :االختالق :يقاؿ :كضع الشئ كضعان ،أم اختلقو.( ) ،

كمنها :اإللصاق :قاؿ أبو اخلطاب بن دحية :ادلوضوع :ادللصق ،كضع فالف على فالف
كذا ،أم ألصقو بو .قاؿ احلافظ ابن حجر :كىو -أم الذم قالو ابن دحية  -األليق هبذه
viii

احليثية ) (.

ااحليي املوضوع يف االاصالح:
ix

ادلختلؽ ادلصنوع ادلنسوب إىل رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم
ػ
"ػقك الكذب

) (.
كقاؿ اإلماـ السخاكم ":ادلوضوع كىو الكالـ (ادلختلق ادلصنوع) ادلعركؼ راكيو بالكذب
يف احلديث النبوم .(x)"...

الوضع في الحديث)(298

القلم  ---جون 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم الحديث الموضوع.
أمجع العلماء على أنو ال حتل ركامة احلديث ادلوضوع ألحد من الناس مع العلم
معٌت كاف  ،بسند أك غَته ،ك سواء أكانت يف األحكاـ من احلالؿ
بوضعو ككذبو يف ٌ
أم ن
كاحلراـ ،أـ يف الفضائل من الوعظ كالًتغيب كالًتىيب ك

القصص ك التواريخ ،إال لبياف

كضعو ،فمن ٌبُت فهو مثاب على صنيعو ؛ ألنو ينفي الزغل عن سنٌة رسوؿ هللا صلى هللا
عليو كسلم .
يبُت حالو فهو آمث شديد اإلمث
كأما من يركيو من غَت أف ٌ

)(xi

 ،كاألصل يف ذلك

)(xii

.

حديث" :من حدَّث عٍت حديثان يرل أنو كذب فهو أحد الكاذبُت"
كيقوؿ اإلماـ ابن الصالح-رمحو هللا تعاىل -مبيًٌننا حكم ركاية احلديث ادلوضوع:

شر األحاديث الضعيفة ،كال حتل ركايتو ألحد علم حالو ،يف
"اعلم أف احلديث ادلوضوع ُّ
أم معٌت كاف ،إال مقركنان ببياف كضعو").(xiii
ٌ

كقاؿ اإلماـ القرطيب رمحو هللا " :ال التفات دلا كضعو الواضعوف ،كاختلقو
ادلختلقوف من األحاديث الكاذبة ،كاألخبار الباطلة يف فضل سور القرآف ،كغَت ذلك من
فضائل األعماؿ ،كقد ارتكبها مجاعة كثَتة ،كضعوا احلديث حسبة كما زعموا ،يدعوف
الناس إىل فضائل األعماؿ كما ركم عن أيب عصمة نوح بن أيب مرمي ادلركزم ،كزلمد بن

عكاشة الكرماين ،كأمحد بن عبدهللا اجلويبارم ...فلو اقتصر الناس على ما ثبت يف
الصحاح كادلسانيد كغَتىا من ادلصنفات اليت تداكذلا العلماء ،كركاىا األئمة الفقهاء ،لكاف
ذلم يف ذلك غنية كخرجوا عن حتذير نبيهم صلى هللا عليو كسلم حيث قاؿ( :اتقوا احلديث
عٍت إال ما علمتم فمن كذب علي متعمدان فليتبوأ مقعده من النار)

)(xiv

فحذار شلا كضع

أعداء الدين ،كزنادقة ادلسلمُت يف باب الًتغيب كالًتىيب كغَت ذلك ،فتقبل الناس
)(xv

موضوعاهتم ثقة منهم هبم كركونان إليهم فضلوا كأضلوا"

كهبذا نعلم خطأ من أكرد ادلوضوعات من ادلفسرين كالنقاش كالثعليب كالواحدم

كالزسلشرم كالبيضاكم ،كإمساعيل حقي كغَتىم ،ككذلك من أكردىا من الفقهاء كادلؤرخُت
كاألدباء كغَتىم.
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شبهة و إزالتها:

أمجع من يعتد بقولو من علماء األمة على حترمي الكذب على رسوؿ هللا صلى

هللا عليو كسلم كالوضع يف حديثو ،كاحلكم بأنو من كبائر الذنوب

)(xvi

 ،دلا تواتر عنو

صلى هللا عليو كسلم من قولو " :من كذب على متعمدان فليتبوأ مقعده من النار"  ،كقاؿ
)(xvii

علي يلج النار"
علي  ،فإنو من كذب َّ
صلى هللا عليو كسلم " :ال تكذبوا َّ

.

كمع ذلك يرل بعض الناس كابن كراـ السجستاين كإمساعيل حقي ،إباحة كضع

األحاديث ادلتضمنة للًتغيب يف باب الطاعة كالزيادة يف األجر  ،كالتنفَت من ادلعصية
كركايتها يف فضائل القرآف كسوره مؤكلُت احلديثُت ادلذكورين بقوذلم :إنا نكذب لو ،كلسنا
)(xviii

نكذب عليو"

.

قاؿ إمساعيل حقي – مربران لركايتو األحاديث الضعيفة كادلوضوعة يف التفسَت:-
"كاعلم أف األحاديث اليت ذكرىا صاحب الكشاؼ يف أكاخر السورة كتبعو
القاضي البيضاكم كادلوىل أبو السعود رمحهم هللا من أجلة ادلفسرين  ...أف تلك األحاديث

ال ختلوا إما أف تكوف صحيحة قوية أك سقيمة ضعيفة  ،أك مكذكبة موضوعة  ،فإف كانت
صحيحة قوية فال كالـ فيها ،كإف كانت ضعيفة األسانيد فقد اتفق ا﵀دثوف على أف
احلديث الضعيف غلوز العمل بو يف الًتغيب كالًتىيب فقط

)(xix

 ،كإف كانت موضوعة

فقد ذكر احلاكم كغَته أف رجالن من الزىاد انتدب يف كضع األحاديث يف فضائل القرآف
كسوره ،فقيل لو  :مل فعلت ىذا؟ فقاؿ :رأيت الناس زىدكا يف القرآف فأحببت أف أرغبهم
فيو ،فقيل لو إف النيب صلى هللا عليو كسلم قاؿ:

"من كذب علي متعمدان فليتبوأ

كذبت عليو إظلا كذبت لو ...أراد أف الكذب عليو
مقعده من النار" ...،فقاؿ :أنا ما
ي
يؤدم إىل ىدـ قواعد اإلسالـ كإفساد الشريعة كاألحكاـ كليس كذلك الكذب لو ،فإنو
)(xx

للحث على اتباع شريعتو كاقتفاء أثره يف طريقتو "

.

كال شك أف ىذا التربير لركاية احلديث ادلوضوع خطأ فاحش كغلط
جسيم كاستدالؿ باطل ،فإف ديننا اإلسالمي ليس حباجة إىل الكذب كالدجل
كاالفًتاء لًتكغلو كنشره ككسبو للناس.
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فقولو :إف ا﵀رـ الكذب عليو ،قد نقضو قوؿ الرسوؿ صلى هللا عليو كسلم "

من كذب علي متعمدان فليتبوأ مقعده من النار" ،حيث مشولو للكذب عليو كلو صلى هللا
)(xxi

عليو كسلم  ،كيشهد لذلك قولو تعاىل( :كاجتنبوا قوؿ الزكر)

 ،فإنو يشمل بإطالقو

حترمي الكذب لو كعليو ،كقوؿ الزكر من الكبائر قرنو هللا تعاىل بأكرب الكبائر كأشنعها كىػو
الشرؾ بػو ،حيث قػاؿ عز ك جل( :فاجتنبوا الرجس من األكثاف كاجتنبوا قوؿ
)(xxii

الزكر)

.

كما أحسن كالـ احلافظ ابن حجررمحو هللا تعاىل يف الرد على ىذا الزعم

الباطل كالرأم اخلسيف عند شرحو لقوؿ النيب صلى هللا عليو كسلم " ال تكذبوا علي "
 ،قاؿ " :ىو عاـ يف كل كاذب مطلق يف كل نوع من الكذب ،كمعناه  :ال تنسبوا
الكذب إيل ،كال مفهوـ لقولو " :علي" ألنو ال يتصور أف يكذب لو لنهيو عن مطلق
الكذب  .كقد اغًت قوـ من اجلهلة فوضعوا األحاديث يف الًتغيب كالًتىيب كقالوا ضلن مل

نكذب عليو بل فعلنا ذلك لتأييد شريعتو  ،كما دركا أف تقويلو صلى هللا عليو كسلم ما

مل يقل يقتضي الكذب على هللا تعاىل ؛ ألنو إثبات حكم من األحكاـ الشرعية سواء كاف
يف اإلغلاب أك الندب ،ككذا مقابلهما  ،كىو احلراـ كادلكركه .كال يعتد مبن خالف ذلك من
جوزكا كضع الكذب يف الًتغيب كالًتىيب يف تثبيت ما كرد يف القرآف
الكرامية حيث ٌ
ٌ
)(xxiii

كالسنة ،كاحتج بأنو كذب لو ال عليو كىو جهل باللغة العربية"

.

كفنٌد ىذا الزعم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حيث قاؿ رمحو هللا تعاىل  ":كادلؤمن ال يتصور

منو الكذب على أقل الناس شأنان  ،فكيف إذا كذب على رسوؿ هللا صلى هللا عليو
كسلم ادلبلغ عن هللا تعاىل؟ مث زعم ذلك نصرة منو للشريعة ادلطهرة كتأييدان لصاحبها  ،كلو
أبيح مثل ىذا ادلبدأ الضاؿ ادلضل بدعول الغاية ادلستحسنة منو الرتفع األماف عن السنة

ادلطهرة الحتماؿ أف يكوف كل حديث منها من ذلك السبيل"

بحلاية ظهور الوضع يف ااحليي:

)(xxiv

.

الوضع في الحديث)(301

القلم  ---جون 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاش الرعيل األكؿ من أصحاب رسوؿ هللا

صلى هللا عليو كسلم ككانوا

يتحركف الصدؽ يف أقواذلم كأفعاذلم ،رلانبوف للكذب ىاجركف لو،

فلم يكن أحد منهم

يكذب على أحد فضالن من أف يكذبوا يف حديث رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم ،

كىكذا مل يقع الوضع يف عهد رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم  ،ك ال توجد أدلة على
كقوع الوضع يف خالفة أيب بكر كعمر -رضي هللا عنهما ،-كال شك أف كثرة الصحابة
الكبار ككحدة األمة يف ىذه الفًتة ادلبكرة منعت من ظهور الوضع يف احلديث يف تلك
الفًتة.
 -قاؿ أنس بن مالك -رضي هللا عنو" :-كهللا ما كل ما ضلدثكم عن رسوؿ هللا صلى هللا

عليو كسلم مسعناه منو كلكن مل يكن يكذب بعضنا بعضا").(xxv
رجل :أنت مسعتو من رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم ؟
 كذكر أنس حديثنا فقاؿ لو هقاؿ " :نعم أك حدثٍت من ال يكذب
)(xxvi

الكذب"

ين ،إنا كهللا ما كنا نكذب كال ندرم ما

.

كدلا برز قرف الفتنة اليت أدت إىل مقتل اإلماـ الشهيد عثماف بن عفاف مث مقتل
اإلماـ احلسُت رضي هللا عنهما ،كتش ٌقق بناء األمة  ،كظهرت الفرؽ ادلنحرفة كاخلوارج

كالشيعة كغَتعلا  ،كراح بعض تلك الفرؽ يبحثوف عن مستندات من النصوص يعتمدكف

عليها يف كسب أعواف ذلم ،فعمدكا إىل الوضع يف احلديث فاختل ؽكا على رسوؿ هللا صلى
هللا عليو كسلم ما لػـ يقلق ،فكاف مبدأ ظهور الوضع يف احلديث منذ ذلك الوقت.
قاؿ اإلماـ زلمد بن سَتين – رمحو هللا – :
كانوا ال يسألوف عن اإلسناد  ،فلما كقعت الفتنة قالوا  :مسٌوا لنا رجالكم ،
فننظر إىل أىل السنة فنأخذ حديثهم  ،كإىل أىل البدعة فال يؤخذ
)(xxvii

حديثهم"

 .كيعٍت بالفتنة مقتل عثماف – رضي هللا عنو –(. (xxviii

أسباب الوضع يف ااحليي
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األسباب اليت محلت بعض الناس على اختالؽ األحاديث كافًتائها على رسوؿ
هللا صلى هللا عليو كسلم كثَتة جدان ،فمنهم ادلتعمدكف يف ذلك ،حيث كذبوا على رسوؿ
هللا صلى هللا عليو كسلم كنسبوا إليو ما مل يقلو.
كتعمد  ،بل حصل منهم ذلك من غيػر
كمنهم من محلوا على ىذا الفعل بدكف إرادة ٌ
قصد.

كهبذا ؽلكننا تقسيم ىذه األسباب إىل نوعُت رئيسيُت:
األكؿ :ىم ٍن كضع األحاديث على رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم على كجو التعمد ؛
كأىم أسبابو ما يلي:

التقرب إىل هللا تعاىل بوضع احلديث ترغيبان للناس يف اخلَتات كترىيبان من فعل
ُّ -1ط

ادلنكرات ،كىؤالء قوـ ينسبوف إىل الزىد كالصالح ،كىم شر أنواع الوضَّاعُت لقبوؿ الناس

موضوعاهتم ثقةن هبم ،كمن ىؤالء :أبو عصمة نوح بن أيب مرمي  ،كىمٍي ىسىرة بن عبد ربو  ،فقد
ركم ابن حباف يف الضعفاء عن ابن مهدم قاؿ  :قلت دليسرة بن عبد ربو  :من أين جئت
ً
الناس ").(xxix
هبذه األحاديث ،من قرأ كذا فلو كذا ؟ قاؿ  :كضعتيها أ ىيرغٌب ى
 –2الزنحلقة والصعن يف اإلسالم  ،فقد أدرؾ الزنادقة كأعداء اإلسالـ أف قوة اإلسالـ
ال تيقاكـ  ،فلجأكا إىل كضع األحاديث اليت تين ٌفر الناس من اإلسالـ  ،كتيشكك ادلسلمُت

بدينهم .كمنهم :عبد الكرمي بن أيب العوجاء كزلمد بن سعيد ادلصلوب،فمحمد بن سعيد كضع
يف الزندقة على محيد عن أنس مرفوعان " :أنا خامت النبيُت  ،ال نيب بعدم إال أف يشاء

هللا") .(xxxفهذا من كذب ىذا ادلصلوب الذم فضحو هللا بو .

كركل العقيلي بسنده إىل محاد بن زيد قاؿ " :كضعت الزنادقة على رسوؿ هللا صلى هللا

عليو كسلم أربعة عشر ألف حديث").(xxxi

 -3االنتصار للمذىب السيما مذاىب الفرؽ السياسية بعد ظهور الفتنة كظهور
الفرؽ السياسية كاخلوارج كالشيعة ،فقد كضعت كل فرقة من األحاديث ما يؤيد مذىبها
كضعوا أحاديث نصرة دلذاىبهم ،أك ثلبان دلخالفهم  ،كحديث مركم من طريق شريك بن
شك فيو كفر "  ،كىذا القوؿ ركاه رجل من
على خَت البشر ،من َّ
عبد هللا النخعي يقوؿُّ ":
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أىل الكوفة يقاؿ لو احلر بن سعيد النخعي عن شريك عن أيب إسحاؽ عن أيب كائل عن

حذيفة عن النيب صلى هللا عليو كسلم  "... ،كىذا قد ركاه عن احلر غَت كاحد

).(xxxii

يتكسبوف بالتحدث إىل
 -4الرغبة يف
ُّط
التكسب واالرتزاق  ،كبعض ال يقصاص الذين ٌ
الناس ،فيوردكف بعض القصص ادلسلية كالعجيبة حىت يستمع الناس إليهم كيعطوىم.
يقوؿ ابن قتيبة" :كمن شأف العواـ القعود عند القاص ما كاف حديثو عجيبان خارجان عن

فطر العقوؿ  ،أك كاف رقيقان ػلزف القلوب كيستغزر العيوف  .فإذا ذكر اجلنة قاؿ  :فيها
احلوراء من مسك أك زعفراف  "...إىل أف قاؿ " :ككلما كاف من ىذا أكثر كاف العجب

أكثر ،كالقعود عنده أطوؿ  ،كاأليدم بالعطاء إليو أسرع").(xxxiii
كقد اشتهر بذلك مجاعة منهم :أبو سعيد ادلدائٍت.

ح ٌدث جعفر الطيالسي فقاؿ  :صلى أمحد ابن حنبل كػلِت بن معُت يف مسجد الرصافة،

قاص فقاؿ  :حدثنا أمحد بن حنبل كػلِت بن معُت قاال  :حدثنا عبد الرزاؽ أخربنا
فقاـ ٌ
معمر عن قتادة عن أنس قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم  :من قاؿ ال إلو إال
هللا خلق هللا من كلمة منها طَتان منقاره من ذىب كريشو من مرجاف -كأخذ يف قصة ضلو

عشرين كرقة  -فجعل أمحد ينظر إىل ػلِت كػلِت ينظر إليو كعلا يقوالف  :ما مسعنا هبذا إال
الساعة ! فسكتا حىت فرغ من قصصو كأخذ قطعة دراىم مث قعد ينتظر  ،فأشار إليو ػلِت
فجاء متوعلان لنو واؿ غليزه  ،فقاؿ ػلِت :من حدثك هبذا احلديث ؟ فقاؿ الك ٌذاب :أمحد
كابن معُت ! فقاؿ :أنا ػلِت كىذا أمحد! ما مسعنا هبذا قط  ،فإف كاف كال بػي ٌد من الكذب
فعلى غَتنا ! فقاؿ  :أنت ػلِت بن معُت ؟!! قاؿ :نعم  .قاؿ  :مل أزؿ أمسع أف ػلِت بن
معُت أمحق !!! كما علمت إال الساعة !!! كأنو ليس يف الدنيا ػلِت بن معُت كأمحد بن
حنبل غَتكما ؟!! كتبت عن سبعة عشر أمحد بن حنبل كػلِت بن معُت!! قاؿ :فوضع

كمو على كجهو ،كقاؿ :دعو يقوـ  .فقاـ كادلستهزئ هبما ).(xxxiv
أمحد ٌ

التقرب للحكام والسالطني والنفاق هلم  :أم تقرب بعض ضعفاء اإلؽلاف إىل
ّ -5
بعض احلكاـ بوضع أحاديث ما يوافق فعلهم كآرائهم ،كمن ىؤالء :غياث بن إبراىيم

النخعي الك ٌذاب ،فقد كضع حديثان يف فضل اللعب باحلى ىماـ ! كفيو قصتو ادلشهورة مع أمَت
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ادلؤمنُت ادلهدم  ،حُت دخل عليو كىو يلعب باحلى ىماـ  ،فساؽ بسنده إىل النيب صلي هللا
صل أك يخ و
ف أك حافر أك ىجنىاح "فزاد كلمة" أك
عليو كسلم أنو قاؿ " :ال ىسبىق إال يف نى ٍ
ىجنىاح " ألجل ادلهدم  ،فعرؼ ادلهدم ذلك ،فأمر بذبح احلى ىماـ ،كقاؿ :أنا محلتو على

ذلك)،(xxxvكذكر أنو دلا قاـ قاؿ أشهد أف قفاؾ قفا كذاب").(xxxvi

 -6قصحل الشهرة وحمبة الظهور والتميّز على األقران  ،حيث جعل بعضهم
لذم اإلسناد الضعيف إسنادان صحيحان مشهوران ،كجعل بعضهم للحديث إسنادان غَت
إسناده ادلشهور ليستغرب كيطلب مساعو منهم  ،كابن أيب دحية كمحاد الن ً
َّصييب.

النوع الثاني :هناك أسباب أوقعت أصحابها في الكذب من غير

تعمد له ؛
ُّ

أهمها ما يمي:
 -1غلبة الزىحل والعبادة على بعض الناس

حىت جعلتهم يغفلوف عن احلفظ

كالتمييز ،حىت صار الطابع لكثَت من الزىاد الغى ٍفلىة.

 -2ضياع الكتب أو احرتاقها دمن يعتمحل عليها ،مث بعد ذلك ػل ٌدث من حفظو
فيقع الغلط يف كالمو ،كذلك مثل :عبد هللا بن ذليعة.

 -3االختالط ،فقد حصل لقوـ ثقات أف اختلطت عقوذلم يف أكاخر أعمارىم فخلطوا
)(xxxvii

يف الركاية كقلبوا ادلركيات ،كذلك مثل :إمساعيل بن عياش كغَته

.

وسائل مكافحة الوضع:
إف الصحابة رضي هللا عنهم كانوا ػلافظوف على احلديث ،ك يجهتدك ف يف ذلك
متبعُت أقصى كأحكم ما ؽلكن من كسائل البحث كالفحص الصحيحة  ،كمن ذلك:

أوالًا :العناية باإلسناد وأحوال الرواة .

عنوا بالبحث يف إسناد احلديث كفحص أحواؿ الركاة بعد أف كانوا من قبل يرجحوف توثيق

من حدثهم  .أخرج اإلماـ مسلم يف مقدمة صحيحو عن زلمد ابن سَتين أنو قاؿ" :مل
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يكونوا يسألوف عن اإلسناد ،فلما ً
كقعت الفتنةي قالوا ىمسُّوا لنا رجالىكم ،فييػٍنظىير إىل
)(xxxviii
ً
.
ؤخ يذ حديثيػ يه ٍم
السنة فىػٍيػ ٍؤ ىخ يذ حديثيػ يهم ،كيػينٍظىير إىل أىل البً ىد ًع فال يي ى

ً
أىل

انياًا :التثبت واالحتياط يف الرواية .
حث علماء الصحابة الناس على االحتياط يف محل احلديث عن الركاة ،كأال
يأخذكا إال حديث من يوثق بو دينان ككرعان ،كحفظان كضبطان ،حىت شاعت يف
عرؼ الناس ىذه القاعدة" :إظلا ىذه األحاديث دين فانظركا عمن
تأخذكهنا").(xxxix
الثاًا :الرحلة يف طلب ااحليي .

كذلك ألجل مساعو من الراكم األصل ،كالتثبت منو كقد كافتنا أخبار رحالهتم بالعجيب
ادلستغرب إذ بلغ هبم األمر أف يرحل الرجل يف احلديث الواحد مسافة شاسعة ،على الرغم
شلا كاف يف مواصالهتم من ادلشقات كالتعب .كمن ذلك  :أف أبا أيوب األنصارم رضي هللا
عنو يرحل إىل عقبة بن عامر يسألو :حدثنا ما مسعت من رسوؿ هللا

صلى هللا عليو

كسلم مل يبق أحد مسعو ،قاؿ :مسعت رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم يقوؿ":من سًت على
xl

مؤمن يف الدنيا سًته هللا يوـ القيامة" .فأتى راحلتو فركب مث رجع) (.
فسن الصحابة الرحلة يف طلب احلديث للتثبت منو كسلك التابعوف سبيلهم
فكانوا يرحلوف إىل الصحابة كيسألوهنم عن األحاديث،

ركل اخلطيب بسنده عن أيب
ؼ

العالية قاؿ " :كنا نسمع الركاية عن أصحاب رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم بالبصرة ،
فلم نرض حىت ركبنا إىل ادلدينة  ،فسمعناىا من أفواىهم"

)(xli

 .كبسنده عن سعيد بن
xlii

ادلسيب قاؿ" :إف كنت ألسَت األياـ كالليايل يف طلب احلديث الواحد) (".

رابعاًا :النقحل والتفلية للمرويات:

إىل جانب السؤاؿ عن اإلسناد كالرحلة يف طلب احلديث قاـ التابعوف كمن

تبعهم من األئمة بنقد الركايات اليت ظفركا هبا كعرضها على أىل العلم كاحلفظ كاإلتقاف ،
يردكف ما خالفوا كأنكركا.
فيأخذكف كيقبلوف ما عرفوا كيدعوف أك ٌ
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 ركل اإلماـ ابن أيب حامت بسنده عن األكزاعي قاؿ " :قاؿ يزيد بن أيب حبيب إذا مسعت)(xliii

احلديث فانشده كما تنشد الضالة  ،فإف عرؼ فخذه كإال فدعو"

.

 كبسنده عن األكزاعي قاؿ " :كنا نسمع احلديث فنعرضو على أصحابنا كما يعرض)(xliv

الدرىم الزيف على الصيارفة فما عرفوا أخذنا كما تركوا تركنا"

.

كغَت ذلك من الوسائل اليت اتبعوىا كهبا ميزكا الصحيح من السقيم كالسليم من
). (xlv
ادلدخوؿ

عالمات الوضع يف السنحل.

يعرؼ كضع احلديث يف السند بعالمات تالية:

 -1إقامة البينة على وضع ااحليي :كذلك بأف يشهد عدالف على أف احلديث أك
األحاديث موضوعة  ،سواء كانت مصنفة سلًتعة زلدثة من الواضع كنسبت إىل رسوؿ هللا
صلى هللا عليو كسلم أك أخذت من كالـ غَته كجعلت من كالمو صلى هللا عليو۔
كقد ذىب اإلماـ الزركشي إىل أف إقامة البينة يف إثبات الوضع يًتدد فيها بُت
القبوؿ كعدمو قياسان على شهادة الزكر ،فإف الًتدد فيها قائم يف ثبوهتا بالبينة(.)xlvi

 -2إقرار الراوي بالوضع(:)xlvii

كذلك أف يعًتؼ الراكم بأنو كضع حديثان أك أحاديث على رسوؿ هللا صلى هللا عليو
كسلم ،كقد اعترب أئمة احلديث إقرار الراكم بالوضع من أقول العالمات يف إثبات كضع
احلديث.
مثاؿ ذلك ما ركل البخارم يف التاريخ األكسط عن عمر بن صبح بن عمراف التميمي أنو

قاؿ" :أنا كضعت خطبة النيب صلى هللا عليو كسلم"(.) xlviii

ً
نوح بن أيب مرمي  ،فلما قيل لو :من أين ذلك
ص ىمة ً
كذلك إقرار أيب ع ٍ

عن عكرمة عن ابن عباس يف فضائل القرآف سورة سورة كليس عند أصحاب عكرمة ىذا ؟
فقاؿ  ":إين رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآف كاشتغلوا بفقو أيب حنيفة ك مغازم ابن
)(xlix

إسحاؽ فوضعت ىذا احلديث حسبة"

.

اعرتاض ابن دقيق العيحل واجلواب عنو:
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قد اعًتض ابن دقيق العيد على معريف الوضع بإقرار كاضعو مبا حاصلو" :إف إقرار الراكم
بالوضع يلزـ منو إثبات القطع بالوضع مبجرد اإلقرار يف حُت أف الراكم ػلتمل أف يكوف
كاذبان يف إقراره فيلزـ منو القطع بالوضع كذبان" ( .)lكفهم بعض العلماء من قوؿ ابن دقيق
العيد أنو ال يعمل بذلك اإلقرار أصالن.

كقد أجيب عن ىذا االعًتاض كما تفرع منو مبا يلي:

أ -

إف القطع يف إثبات الوضع بإقرار الراكم ال يلزـ منو أف يكوف الدليل قاطعان ،بل
يكفي يف ذلك غلبة الظن ادلأخوذة من قولو ،كإظلا رجحنا احتماؿ الصدؽ ألنو

يبعد عادة أف ينسب مسلم إىل نفسو مثل ىذا األمر الشنيع الذم اتفق علماء
األمة أنو كبَتة من غَت باعث ديٍت أك دنيوم ،على أف الغالب الدافع إىل اإلقرار
يف مثل ىذه احلاالت ىو التوبة .كحينئذ يبعد أف يكوف اإلقرار كذبان(.)li
كقاؿ احلافظ الذىيب بعد نقل قوؿ شيخو ابن دقيق العيد" :قلت :ىذا فيو بعض
ما فيو ،كضلن لو افتحتنا باب التجويز كاالحتماؿ البعيد لوقعنا يف الوسوسة

كالسفطمة"(.)lii
ب  -كػلتمل أف يكوف الباعث على إقراره كذبو كجرأتو على هللا ك قلة حيائو من
اخللق أك قصد إفساده يف الركاية ،أك التشكيك يف دين األمة كضلو ذلك ،فحينئذ
يكتفى بإقراره مؤاخذة لو ،بصرؼ النظر عن صدقو ،كما يؤخذ الزاين كالقاتل
كالسارؽ مبجرد إقراره معاقبة لو ،كإف كاف كاذبان يف الواقع(.) liii

ج  -أما ما ذكر أف مراد ابن دقيق العيد أنو ال يعمل بإقراره أصالن ،فليس
ىذا مراده ،كإظلا دؿ قولو على نفي قطع الوضع بإقراره ،كال يلزـ من
نفي القطع نفي احلكم ،ألف احلكم يقع بالظن الغالب ،كىو ىنا
كذلك(.)liv
كقاؿ احلافظ ابن حجر ردان على ىذا ادلفهوـ" :كفهم بعضهم من كالـ ابن دقيق العيد أف

ال يعمل بذلك اإلقرار أصالن ،كليس ذلك مراده ،كإظلا نفى القطع بذلك ،كال يلزـ من نفي
القطع نفي احلكم ،ألف احلكم يقع بالظن الغالب ،كىو ىنا كذلك .كلوال ذلك دلا ساغ
قتل ادلقر بالقتل ،كال رجم ادلعًتؼ ادلقر بالزنا الحتماؿ أف يكونا كاذبُت فيما اعًتفا
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بو"(.)lv

 -3ما يتنـزل منـزلة إقرار الراوي بالكذب :كأف ػلدَّث حبديث عن شيخ مث ييسأؿ عن
مولده فيذكر تارؼلان يعلم كفاة ذلك الشيخ قبلو كال يوجد ذلك احلديث إال عنده ،فهذا مل
ينتٌزؿ منزلة إقراره بالوضع.(lvi)،
يعًتؼ بوضعو كلكن اعًتافو بوقت مولده ػ

ككما قاؿ الزركشي كاحلافظ العراقي :أف يعُت ادلتفرد باحلديث تاريخ مولده أك مساعو ،مبا ال
قبل مولده
ؽلكن معو األخذ عن شيخو  ( ،حبيث أنو ى
يذكر تارؼلان تكوف كفاةي ذلك الشيخ ى

ىو ،كال يػي ٍعىرؼ ذلك احلديث إال عنده ) ،أك يقوؿ إنو مسع يف مكاف يعلم أف الشيخ مل

يدخلو(.)lvii
كىذه العالمة ال تدرؾ إال مبعرفة مولد الركاة ككفاهتم ،كالبلداف اليت رحلوا إليها ،كقد يكفًٌق
العلماء يف ىذا ك﵁ احلمد ،فقسموا الركاة طبقات ،كعرفوا كل شيء منهم ،كمل ؼلف عليهم
من أحواذلم شيء(.) lviii

تفصيل ىذه العالمة:

ىناؾ قرائن شىت جعلها أئمة احلديث كالنقد مثبتة للوضع كالكذب يف السند
حيث أهنم أنػزلوىا منػزلة إقرار الراكم بالكذب يف حديثو دلا فيها من الشواىد الدالة على
عدـ صدؽ الراكم كعلى تعمده الكذب فيما يركيو .كىذه القرائن تنقسم إىل ثالثة أقساـ
رئيسية حتت كل قسم منها أنواع سأمجلها فيما يلي:

القسم األول :قرائن يعرؼ هبا كذب الراكم فيما يدعيو من السماع كىي أنواع ،منها:
أ -

أف يركم الراكم عن شيخ أك مشايخ ،كيدعي السماع منهم مباشرة فإذا حقق
عن مساعو منهم يتبُت كذبو ،ألف الشيوخ الذين يركم عنهم ماتوا قبل أف يولد

ب -

أف يركم الراكم عن شيخ مل يره بلفظ السماع كتصريح الراكم بالسماع من غَت

بدىر .كشلن عرؼ بذلك :إسحاؽ بن بشر أبوحذيفة البخارم(.)lix

لقي للشيخ دليل ال شك على كذبو .كشلن أثبت ا﵀دثوف كذبو بتصرػلو السماع
من شيخ مل يره :أمحد بن زلمد بن األزىر بن حريث السجستاين أبو العباس

األزىرم(.)lx
ج  -أف يركم الراكم عن شيخ بلفظ السماع أك لفظ مصرح باللقاء فإذا سئل أف
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يصف الشيخ مل يعرفو ،بل رمبا يكوف السائل لو ىو الشيخ الذم ادعى السماع
منو .كال شك أف ىذا األمر يكشف كذب الراكم يف ادعائو .كقد حكم على
مجاعة من الركاة بالكذب ألهنم ادعوا السماع من مشايخ ،فلما سئلوا عنهم مل
يعرفوىم كمن ىؤال :سهيل بن ذكواف أبو السندم(.)lxi

القسم الثاين :قرائن يعرؼ هبا كذب الراكم فيما يسنده كينسبو إىل شيوخو شلا يعتربكف منو
براء ،كذلك بأف يلزؽ هبم أحاديث ليست من حديثهم يدعيها عليهم .كىي على أنواع،
منها:
أ -أف يركم الراكم كتاب شيخو فيزيد فيو ،فيعمد احلفاظ إىل الرجوع إىل كتاب الشيخ
كيستعرضونو ،فال غلدكف فيو تلك األحاديث اليت انفرد ذلك الراكم بعزكىا إىل كتاب
شيخو ،فيحكموف عليو بالكذب .كشلن عرؼ بذلك كأحلق بالكذابُت :احلسن بن علي بن
صاحل بن زكريا بن ػلِت العدكم.
ب-أف يركم الراكم عن شيخ نسخة يشاركو يف مساعها ركاة عدكؿ كمبقارنة نسخة الراكم
بنسخ الركاة اآلخرين صلده ينفرد بأحاديث ليست موجودة يف نسخ الركاة اآلخرين فيعترب
الراكم قد ألزؽ بشيخو تلك األحاديث كأدخلها يف حديثو كىذا العمل يعد لدل أئمة
احلديث كذبان ترد بو ركاية مقًتفة .كشلن كسم بذلك :خالد بن عمرك القرشي األموم
السعيدم(.)lxii

القسم الثالي :قرائن تتعلق بذات الراكم تؤكد كضعو للحديث ،كذلك بأف تشَت إىل
سبب كذبو أك الدافع الذم محلو على اختالؼ احلديث ككضعو شلا ال يًتؾ رلاالن للشك
يف كذب الراكم كمن ىذه القرائن:
أ  -إخبار الراكم عن أمر مستحيل عن نفسو ،كىو كإف مل يكن فيو تصريح بالكذب يف
حديث رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم لكن إذا عرؼ الراكم بالكذب يف غَت
حديث رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم ،فإنو يرد حديثو الذم يركيو عن رسوؿ هللا
صلى هللا عليو كسلم صيانة لو من أف يؤخذ من معادف الكذب ،كىذا فيما شاركو
فيو الثقات ناىيك عما تفرد بو ،أك خالف فيو غَته .كقد رد أئمة النقد حديث
مجاعة من الركاة عرفت عنهم ركايات عن أنفسهم ظاىرىا الكذب الستحالو كقوعها،
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منهم :زلمد بن السائب الكليب(.) lxiii
ب  -رلاراة الراكم ذلول بعض احلكاـ أك الرغبة فيما عندىم من عرض .كذلك بأف
يرل احلاكم على أمر قد ال يليق مبثلو ،فيضع لو حديثا يقره على أمره ،كيوافقو فيو على
ىداه( .)lxivكمن كقع يف مثل ىذا كثبت بذلك كذبو :غياث بن إبراىيم(.)lxv

 -4تصريح بتكذيب الراوي:

كتيعرؼ عالمة الوضع يف السند بأف يصرح بتكذيب راكيو مجع كثَت ؽلتنع يف
العادة تواطؤىم على الكذب أك تقليد بعضهم بعضان(.)lxvi

 -5تفرد الراوي املعروف بالكذب:

كذلك أف ينفرد راك معركؼ بالكذب بركاية حديث كال يركيو ثقة غَته ،فيحكم على ركايتو
بالوضع كقد استقصى جهابذة األمة الكذابُت ،كبينوا ما كذبوا فيو حىت مل ؼلف منهم
أحد.

 -6حال الراوي:

كيدرؾ الوضع يف السند مبا يؤخذ من حاؿ الراكم  ،حبيث تقوـ قرينة تدؿ على أف ذلك
ادلركم موضوع.
كمن أمثلتو :ما أسنده احلاكم عن سيف بن عمر التميمي قاؿ :كنت عند سعد بن
طريف فجاء ابنو من الكتاب يبكي ،فقاؿ :ما لك؟ قاؿ :ضربٍت ادلعلم ،قاؿ :ألخزينهم
اليوـ ،حدثٍت عكرمة عن ابن عباس مرفوعان" :معلمو صبيانكم شراركم ،أقلهم رمحة لليتيم

كأغلظهم على ادلسكُت"(.)lxvii

عالمات الوضع في المتن:
إف العالمات اليت تدؿ على كضع احلديث يف ادلنت كثَتة ،من أعلها ما يلي:

 -1ركاكة اللفظ واملعىن يف ااحليي(:) lxviii

كيدرؾ ذلك من لو إدلاـ باللغة أف ىذا ليس من فصاحة النيب صلى هللا عليو
كسلم ،ىذا إذا صرح الراكم بأف ما يركيو ىو لفظ النيب صلى هللا عليو كسلم ،فإف مل
يصرح بذلك فمدار الركة على ركة ادلعٌت.
قاؿ احلافظ ابن حجر " :ادلدار يف الركة على ركة ادلعٌت ،فحيثما كجد دلت على
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الوضع ،كإف مل ينضم إليها ركة اللفظ .ألف ىذا الدين كلو زلاسن كالركة ترجع إىل الرداءة.
أما ركاكة اللفظ فقط فال تدؿ على ذلك ،الحتماؿ أف يكوف ركاه بادلعٌت فغَت ألفاظو بغَت
فصيح ،نعم إف صرح بأنو لفظ النيب صلى هللا عليو كسلم فكاذب"(.) lxix
كقاؿ الربىاف البقاعي" :كشلا يرجع إىل ركة ادلعٌت اإلفراط بالوعيد الشديد ،على
اذلُت اليسَت  ،مثاؿ ذلك ":من أكل الثوـ ليلة اجلمعة فليه ًو يف النار سبعُت
األمر ٌ
()lxx
خريفان".

 -2فساد املعىن :كيعرؼ الوضع يف احلديث بفساد معناه:

كاألحاديث اليت يكذهبا احلس ضلو حديث :الباذصلاف شفاء من كل داء. كمنها مساجة احلديث ككونو شلا يسخر منو كحديث" :لو كاف األرز رجالن لكاف حليمان،ما أكلو جائع إال أشبعو".
 ككل ما يدؿ على إباحة ادلفاسد كالسَت كراء الشهوات كحديث" :ثالثة تزيد البصر:النظر إىل اخلضرة ،كادلاء اجلارم ،كالوجو احلسن".
 ككل حديث قامت الشواىد الصحيحة على بطالنو كحديث عوج بن عنق الطويل،الذم قصد كاضعو الطعن يف أخبار األنبياء فإف يف ىذا احلديث" :أف طولو كاف ثالثة
آالؼ ذراع ،كثالمثائة كثالثة كثالثُت كثلث ،كأف نوحان دلا خوفو الغرؽ قاؿ لو :امحلٍت يف

قصعتك ،كإف الطوفاف مل يطل إىل كعبو ...كإنو كاف يأخذ احلوت من قرار البحر فيشوبو
يف عُت الشمس"(.)lxxi

 -3ما يناقض نص الكتاب أو السنة املتواترة أو اإلمجاع:

كحديث" :مقدار الدنيا كإهنا سبعة آالؼ سنة" ( .) lxxiiكىذا من أبُت الكذب

ألنو لو صح لكاف كل كاحد عادلان كم سيبقى ليوـ القيامة ،كهللا تعاىل يقوؿ﴿ :يسئلونك عن

الساعة أياف مرسها .قل إظلا علمها عند ريب ال غلليها لوقتها إال ىو ثقلت يف السموات كاألرض ال

تأتيكم إال بغتة يسئلونك كأنك حفي عنها .قل إظلا علمها عند هللا كلكن أكثرالناس ال يعلموف﴾(.) lxxiii
كشلا كضع يناقض السنة مناقضة بينة أحاديث مدح من امسو زلمد كأمحد ،كأف كل من
يسمى هبذه األمساء ال يدخل النار ،ىذا مناقض دلا ىو معلوـ من الشريعة أف النار ال غلار
منها باألمساء ،كإظلا النجاة منها باإلؽلاف كالعمل الصاحل.

 -4خمالفة ااحليي لصريح العقل:
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كيف ىذا يقوؿ ابن اجلوزم -رمحو هللا تعاىل ":-كل حديث رأيتو ؼلالف ادلعقوؿ أك يناقض

األصوؿ فاعلم أنو موضوع فال تتكلف اعتباره").(lxxiv

 -5كل ححليي يحلعي تواطؤ الصحابة على كتمان أمر وعحلم نقلو:
كحديث أنو صلى هللا عليو كسلم أخذ بيد علي بن أيب طالب رضي هللا عنو مبحضر من
الصحابة كلهم ...مث قاؿ" :ىذا كصيي كأخي ،كاخلليفة من بعدم "...مث اتفق الكل -

كما يزعم بعض الفرؽ -على كتماف ذلك كتغيَته(.)lxxv
 -6خالف ااقائق التارخيية:

كىو كل حديث ؼلالف احلقائق التارؼلية اليت جرت يف عصر الرسوؿ صلى هللا
عليو كسلم أك اقًتف بقرائن تيػثبت بطالنىػو مثل حديث كضع اجلزية عن أىل خيرب ،فكذبو
كاضح من عدة كجوه ،منها :أف فيو شهادة سعد بن معاذ ،كقد تويف سعد قبل ذلك يف
غزكة اخلندؽ ،كمعركؼ أف اجلزية مل تكن قد شرعت آنذاؾ ،كإظلا نػزلت بعد عاـ تبوؾ
حُت كضعها النيب صلى هللا عليو كسلم على نصارل صلراف كيهود اليمن(.)lxxvi

 -7موافقة ااحليي ملذىب الراوي وىو متعصب مغال يف تعصبو:
اإلرجاء.

كأف يركم رافضي حديثان يف فضائل أىل البيت

( )lxxviiأك مرجئ حديثان يف

 -8أن يكون ااحليي بواف األطباء والصرفية أشبو وأليق:
كحديث" :أكل السمك يدىن اجلسد"(.) lxxviii

 -9أن يكون ااحليي بحلون إسناد:

كمن القرائن الدالة على كذب احلديث ككضعو ،أف يرد احلديث يف الكتب بدكف

إسناد ،كيضاؼ إىل النيب صلى هللا عليو كسلم من غَت بياف الطريق إليو ( .)lxxixكمن تلك
األحاديث حديث" :كنت كنػزان سلفيان ال أعرؼ ،فأحببت أف أعرؼ فخلقت خلقان
كتعرفت إليهم فعرفوين" .قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيميو :ليس من كالـ النيب صلى هللا عليو
كسلم كال يعرؼ لو سند صحيح كال ضعيف .كتبعو الزركشي كابن حجر(.)lxxx
 -10عحلم وجود ااحليي يف دواوين السنة:
كمن العالمات اليت تدؿ على كضع احلديث أف يورد ادلتأخركف حديثان أك
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أحاديث ال توجد يف دكاكين السنة اليت دكنت حىت زمن استقرار كتابة احلديث فإف من
األحاديث اليت ػلكم عليها بالكذب أف غليء حبديث ال يوجد يف كتب احلفاظ ا﵀دثُت.
ألف خلو رلموع كتب احلديث منو دليل على عدـ صدقو ،فالكتب كإف مل ينفرد كل

كاحد منها حبصر مجيع األحاديث إال أف رلموعها جتمع أفراد احلديث النبوم(.)lxxxi
قاؿ البيهقي" :فمن جاء حبديث ال يوجد عند مجيعهم مل نقبلو منو"(.) lxxxii
ىذه ىي العالمات اليت تدؿ على الوضع يف السند كادلنت ،كإىل جانب ىذه القواعد

األساسية ،فقد تكونت عند أكثر العلماء ملكة خاصة ،نتيجة لدراستهم حديث رسوؿ
هللا صلى هللا عليو كسلم كلفظو كمقارنة طرقو ،فأصبحوا يعرفوف ما ىو من كالـ الصادؽ
ادلصدكؽ كما ليس من كالمو ،كيف ىذا يقوؿ الربيع بن خيثم -التابعي اجلليل أحد
أصحاب ابن مسعود" :-إف من احلديث حديثان لو ضوء كضوء النهار نعرفو بو ،كإف من
احلديث حديثان لو ظلمة كظلمة الليل نعرفو هبا"(.) lxxxiii

الهوامش
() i

انظر :لساف العرب ،مادة (حدث) ،)131/1 ( ،كاخلالصة يف أصوؿ احلديث للطييب،)30 (:

كتدريب الراكم للسيوطي.)42/1( :
( ) iiانظر :نزىة النظر يف توض يح طلبة الفكر البن حجر ( :ص  )52:كاخلالصة يف أصوؿ احلديث
للطييب ،)30( :كتدريب الراكم  ،)42/1( :كتيسَت مصطلح احلديث للدكتور الطحاف.)14( :
( ) iii﵀ات يف أصوؿ احلديث للدكتور زلمد أديب الصاحل ( :ص )27:
( ) ivانظر :القاموس ا﵀يط .﵀مد بن يعقوب الفَتكز آبادم ( .مادة  :كضع  ( -ص .)996
( ) vانظر :القاموس ا﵀يط  ،)93/3(:كمعجم مقاييس اللغة البن فارس .)117/6( :
( ) viانظر :القاموس ا﵀يط :ادلوضع السابق.
( ) viiانظر :لساف العرب :مادة "كضع".
( ) viiiالنكت على كتاب ابن الصالح  ،البن حجر.)838/2 ( :
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( ) ixانظر  :علوـ احلديث البن الصالح :ص  ،98كاختصار علوـ احلديث البن كثَت  :ص ،65كنزىة
النظر :ص ،46كالنكت ،838/2 :كتوضيح األفكار. 69-68/2 :
( ) xالتوضيح األهبر لتذكرة ابن ادللقن يف علم األثر (-ج  / 1ص  ،)57حتقيق :عبد هللا بن زلمد
عبد الرحيم .طبع :مكتبة أضواء السلف.
( ) xiانظر :اختصار علوـ احلديث البن كثَت مع شرحو الباعث احلثيث ( :ص  ،)118 :كمقدمة ابن
الصالح بشرحو التقييد كاإليضاح للعراقي ( :ص.)109:
( ) xiiركاه مسلم يف مقدمة الصحيح(ص .)417
( ) xiiiمقدمة ابن الصالح (ج  / 1ص )58
( ) xivركاه اإلماـ أمحد يف ادلسند (  ،)293،323،327/1كالًتمذم ،كتاب التفسَت ،باب ما جاء
يف الذم يفسر القرآف برأيو ،)183/5( :برقم .)2951( :كقاؿ " :ىذا حديث حسن".
( ) xvانظر :التذكار يف أفضل األذكار  ،الباب األربعوف للقرطيب ( :ص)211-209:
( ) xviانظر :الكبائر للذىيب ( .ص .)70
( ) xviiأخرجهما البخارم يف صحيحو كتاب العلم باب إمث من كذب على النيب -241 /1 ( .
 .)242برقمُت.)107 -106 :
( ) xviiiانظر  :مقدمة اؿكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث لربىاف الدين احلليب( ،ص ،)30
كأسباب اخلطأ يف التفسَت للدكتور طاىر زلمود صاحب ادلقاؿ (ص)154 -153 /1
( ) xixكالمو ىذا غَت صحيح  ،انظر دلزيد من التفاصيل يف ىذا ادلوضوع :تدريب الراكم ( ،)298 /2
ككذا أسباب اخلطأ يف التفسَت ( .)129-127/1
( ) xxركح البياف يف تفسَت القرآف إلمساعيل حقي ( ،)548 -547 /3كادلدخل يف أصوؿ احلديث "
للحاكم( ،ص .)100
( ) xxiسورة احلج ،اآلية.)30 :
( ) xxiiاآلية السابقة.
( ) xxiiiفتح البارم للحافظ ابن حجر (.)241 /1
( ) xxivانظر :التعليقات احلافلة على األجوبة الفاضلة( .ص .)135 -134
( ) xxvادلعجم الكبَت للطرباين (  -246/ 1ح  .)699قاؿ اذليثمي" :رجالو رجاؿ الصحيح".
( ) xxviمسند البزار (ج  / 2ص  – )346ح .)7288

( ) xxviiمقدمة صحيح مسلم  ( -ص )11ح  .)27طبع دار اجليل .بَتكت.
( ) xxviiiانظر :منهج النقد يف علوـ احلديث  ،تأليف :نور الدين عًت (ج  / 1ص .)56 -55
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( ) xxixاجملركحُت ( -ج  / 1ص  .)64حتقيق زلمود إبراىيم زايد .كانظر :تدريب الراكم (ج /1
ص .)283
( ) xxxادلغٍت يف الضعفاء لإلماـ الذىيب ،حتقيق الدكتور نور الدين عًت( .ج  / 2ص  )585ح
 .)5553تدريب الراكم للسيوطي (.)284 /1
( ) xxxiالضعفاء الكبَت للعقيلي ( -ج  / 1ص .)38
( ) xxxiiالكامل البن عدم ( -ج  / 4ص  )10حتقيق الدكتور سهيل زكار .طبع :دار الفكر
بَتكت.

( ) xxxiiiتأكيل سلتلف احلديث البن قتيبة  ،ص () 280 - 279
( ) xxxivاجلامع ألخالؽ الراكم" للخطيب البغدادم( .ج  / 2ص  )166ح  .)1505مكتبة
ادلعارؼ ،الرياض  )1403( ،حتقيق  :د .زلمود الطحاف .
(( ) xxxvأم على الزيادة ادلكذكبة).
( ) xxxviتدريب الراكم" للسيوطي( .ج  / 1ص .)286
( ) xxxviiادلوضوعات الكربل" البن اجلوزم ، 47 - 35 /1 ،ك "الآللئ ادلصنوعة" (-467/2
.)467
( ) xxxviiiمقدمة صحيح مسلم (ج  / 1ص  .)11طبع :دار اجليل  ،بَتكت .
( ) xxxixأخرجق ابن أيب حامت يف اجلرح كالتعديل.) 15 /1 /1 :
( ) xlالرحلة يف طلب احلديث للخطيب (ص .)128-127حتقيق :نور الدين عًت .كانظر كذلك:
أكؿ كتاب العلم يف سنن أيب داكد.
( ) xliالرحلة يف طلب احلديث للخطيب (ص -93رقم .)21
( ) xliiادلصدر السابق (ص  – 92رقم .)20
( ) xliiiاجلرح كالتعديل (.)19/1

( ) xlivادلصدر السابق (.)21/1
(" ) xlvمنهج النقد يف علوـ احلديث" نور الدين عًت .طبع :دار الفكر  ،دمشق  ،سوريا (ج  / 1ص
.)57 -55
( )xlviتنػزيو الشريعة.)8 /1 :
( )xlviiالتقييد كاإليضاح109 :
( )xlviiiتدريب الراكم275 /1 :
( ) xlixادلصدر السابق ( -ج  / 1ص )282
 250 /1كادلصباح97 :
( )lانظر فتح ادلغيث:
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( )liادلصدر السابق األكؿ:
37
( )liiادلوقظة للذىيب:
5
( )liiiتنػزيو الشريعة ادلرفوعة:

250 /1

251 /1
( )livانظر فتح ادلغيث:
124
( )lvشرح طلبة الفكر:
( ) lviالكفاية ص  ، 193 - 192كالتقييد كاإليضاح ص . 132
5/1
( )lviiتنػزيو الشريعة ادلرفوعة:

( )lviiiأصوؿ احلديث للدكتور زلمد عجاج اخلطيب:
71
( )lixاجلامع آلداب الراكم كالسامع:
 ،131 /1كلساف253 /1 :
( )lxميزاف االعتداؿ:
 243 /2كلساف135 /3 :
( )lxiانظر ترمجتو يف ميزاف االعتداؿ:
 ،636 /1كهتذيب التهذيب109 /3 :
( )lxiiترمجتو يف ميزاف االعتداؿ:
( )lxiiiالكفاية يف علم الركاية 194 -193 :
( )lxivانظر لتفصيل ىذه األنواع الوضع يف احلديث للدكتور عمر حسن فالتو 288 /1 :كما
بعدىا
 ،142 /1كالسنة قبل التدكين217 :
( )lxvانظر ادلوضوعات:
( )lxviانظر تنػزيو الشريعة ادلرفوعة6 /1 :
433

( )lxviiتدريب الراكم277 /1 :
( )lxviiiتنػزيو الشريعة.)7 /1 :
( )lxixتدريب الراكم ( .)276 / 1
.) 7 / 1
( )lxxتنػزيو الشريعة:

( )lxxiانظر ادلنار ادلنيف:
( )lxxiiادلنار ادلنيف78 :
( )lxxiiiاألعراؼ187 :
( ) lxxivادلوضوعات الكربل (.)160/1
( )lxxvادلنار ادلنيف54 :

 47كما بعده ،كاألسرار ادلرفوعة 406 :كما بعده

( )lxxviنفس ادلرجع السابق
( )lxxviiتنػزيو الشريعة8 /1 :
( )lxxviiiادلنار ادلنيف63 :
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( )lxxixالوضع يف احلديث303 /1 :
( )lxxxانظر ادلقاصد احلسنة327 :
( )lxxxiانظر الوضع يف احلديث306 /1 :

( )lxxxiiعلوـ احلديث البن الصالح109 :
( )lxxxiiiمعرفة علوـ احلديث62 :

