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املردود بسبب طعن يف الراوي
أسباب الطعن يف الراوي عشرة أسباب؛ مخسة منها تتعلق ابلعدالة ،ومخسة منها تتعلق ابلضبط.
أ -أما اليت تتعلق ابلطعن يف العدالة فهي:
 -1الكذب.
 -2التهمة ابلكذب.
 -3الفسق.
 -4البدعة.
 -5اجلهالة "أي جهالة العني".
ب -وأما اليت تتعلق ابلطعن يف الضبط فهي:
 -1فحش الغلط.
 -2سوء احلفظ.
 -3الغفلة.
 -4كثرة األوهام.
 -5خمالفة الثقات.
وسأذكر أنواع احلديث املردود بكل بسبب من هذه األسباب على التوايل ،مبتدائ ابلسبب األشد طعنا
وهو الكذب.
 .1املوضوع،
 .2املرتوك،
 .3املنكر،
 .4املعلل،

 .5املدرج،
 .6املضطرب.
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املوضوع
إذا كان سبب الطعن يف الراوي هو الكذب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فحديثه يسمى "املوضوع".
* -تعريفه :هو الكذب ،املختلق ،املصنوع ،املنسوب إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
* -رتبته :هو شر األحاديث الضعيفة ،وأقبحها ،وبعض العلماء يعده قسما مستقال ،وليس نوعا من
أنواع األحاديث الضعيفة.
* -حكم روايته:
أمجع العلماء على أنه ال حتل روايته ألحد علم حاله يف أي معىن كان إال مع بيان وضعه ،حلديث
ي
ي
ث َع يِّن يِبَ يد ٍ
ني ».
مسلمَ « :م ْن َح َّد َ
يث يُ َرى أَنَّهُ َكذ ٌ
َح ُد الْ َكاذبي َ
ب ،فَ ُه َو أ َ
* -طرق الوضاعني يف صياغة احلديث:
للوضاعني يف صياغة احلديث طريقان:
أ -إما أن ينشئ الوضاع الكالم من عنده ،مث يضع له إسنادا ويرويه.
ب -وإما أن أيخذ كالما لبعض احلكماء ،أو غريهم ،ويضع له إسنادا.
* -كيف يعرف احلديث املوضوع؟
يعرف احلديث املوضوع من دون النظر يف إسناده أبمور؛ منها:
أ -إقرار الواضع ابلوضع :كإقرار أيب عصمة نوح بن أيب مرمي أبنه وضع حديث فضائل سور القرآن
سورة سورة ،عن ابن عباس.
ب -أو ما يتنزل منزلة إقراره :كأن حيدث عن شيخ ،فيسأل عن مولده هو ،فيذكر اترخيا تكون وفاة
ذلك الشيخ قبل مولده هو ،وال يعرف ذلك احلديث إال عنده.
ج -أو قرينة يف الراوي :مثل أن يكون الراوي رافضيا ،واحلديث يف فضائل أهل البيت.
د -أو قرينة يف املروي :مثل كون احلديث ركيك اللفظ ،أو خمالفا للحس ،أو خمالفا لصريح القرآن.

* -دواعي الوضع ،وأصناف الوضاعني:
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دواع كثرية تدعو الوضاع لوضعه ،فمن أبرزها ما يلي:
لوضع احلديث ٍ
 -1التقرب على هللا تعاىل :وذلك بوضع أحاديث ترغب الناس يف اخلريات ،وأحاديث ختوفهم من
فعل املنكرات ،وهؤالء الوضاعون قوم ينتسبون إىل الزهد والصالح ،وهم شر الوضاعني؛ ألن الناس
قبلت موضوعاهتم ثقة هبم.
ومن هؤالء :ميسرة بن عبد ربه ،فقد روى ابن حبان يف الضعفاء عن ابن مهدي قال" :قلت مليسرة بن
عبد ربه :من أين جئت هبذه األحاديث :من قرأ كذا فله كذا؟ قال :وضعتها أرغب الناس".
 -2االنتصار للمذهب :ال سيما مذاهب الفرق السياسية ،وذلك بعد ظهور الفتنة ،وظهور الفرق
السياسية ،كاخلوارج ،والشيعة ،فقد وضعت كل فرقة من األحاديث ما يؤيد مذهبها ،كحديث" :علي
خري البشر ،من شك فيه كفر".
 -3الطعن يف اإلسالم :وهؤالء الوضاعون قوم من الزاندقة مل يستطيعوا أن يكيدوا لإلسالم جهارا،
فعمدوا إىل هذا الطريق اخلبيث ،فوضعوا مجلة من األحاديث بقصد تشويه اإلسالم والطعن فيه ،ومن
هؤالء :دمحم بن سعيد الشامي ،املصلوب يف الزندقة ،فقد روى عن محيد عن أنس ،مرفوعا" :أان خامت
النبيني ال نيب بعدي إال أن يشاء هللا" ولقد بني جهابذة احلديث أمر هذه األحاديث ،وهلل احلمد.
 -4التزلف إىل احلكام :أي تقرب بعض ضعفاء اإلميان إىل بعض احلكام بوضع أحاديث تناسب ما
عليه احلكام من االحنراف ،مثل قصة غياث بن إبراهيم النخعي الكويف مع أمري املؤمنني املهدي ،حني
دخل عليه وهو يلعب ابحلمام ،فساق بسنده على ِي
التو إىل النيب أنه قال" :ال سبق إال يف ٍ
نصل ،أو
خف ،أو حاف ٍر ،أو جناح" فزاد كلمة "أو جناح" ألجل املهدي ،فعرف املهدي ذلك ،فأمر بذبح
ٍِ
احلمام ،وقال :أان محلته على ذلك .وطرد هذا الوضاع املتزلف ،وعامله بعكس قصده.

 -5التكسب وطلب الرزق :كبعض القصاص الذين يتكسبون ابلتحدث إىل الناس ،فيوردون بعض
القصص املسلية والعجيبة ،حىت يستمع إليهم الناس ويعطوهم ،كأيب سعيد املدائّن.
 -6قصد الشهرة :وذلك إبيراد األحاديث الغريبة اليت ال توجد عند أحد من شيوخ احلديث ،فيقلبون
سند احلديث ليستغرب ،فريغب يف مساعه منهم ،كابن أيب دحية ومحاد النصييب.
* -مذاهب الكرامية يف وضع احلديث
4

زعمت فرقة من املبتدعة ،مسوا ابلكرامية ،جواز وضع األحاديث يف ابب الرتغيب والرتهيب فقط،
واستدلوا على ذلك مبا روي يف بعض طرق حديث" :من كذب علي متعمدا" من زايدة مجلة" :ليضل
الناس"؛ ولكن هذه الزايدة مل تثبت عند حفاظ احلديث.
وقال بعضهم" :حنن نكذب له ،ال عليه" وهذا االستدالل يف غاية السخف؛ فإن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال حيتاج
شرعه إىل كذابني لريوجوه .وهذا الزعم خالف إمجاع املسلمني ،حىت ابلغ الشيخ أبو دمحم اجلويّن،
فجزم بتكفري واضع احلديث.
* -خطأ بعض املفسرين يف ذكر بعض األحاديث املوضوعة يف تفاسريهم:
لقد أخطأ بعض املفسرين يف ذكرهم أحاديث موضوعة يف تفاسريهم من غري بيان وضعها .ال سيما
احلديث املروي عن أيب بن كعب يف فضائل القرآن سورة سورة ،ومن هؤالء املفسرين:
أ -الثعليب .ب -الواحدي .ج -الزخمشري .د -البيضاوي .ه  -الشوكاين.
ي
ي
ود َّ ي
ي
ض يع:
الو ْ
ُج ُه ُ
الص َحابَة َوالتَّابيع َ
ني َوأَتْ بَاع يه ْم ييف ُم َق َاوَمة َ
 - 1الْتيزام ا يإلسنَ ي
اد:
َُ ْ
ان املسلمني قبل الفتنة مل يلتزموا اإلسناد َدائي ًما ملا كانوا عليه من الصدق واألمانة ،يعل ًْما أبن اإلسناد مل
أحياان يسندون القصص
يكن طَا يرًائ وجدي ًدا على العرب بعد اإلسالم ،بل عرفوه قبل اإلسالم ،وكانوا ً
واألشعار يف اجلاهلية .وإمنا التزم هذا التثبت يف اإلسناد بعد الفتنة يف عهد صغار الصحابة وكبار
التابعني.
ش ي
اط ي
ت ييف احل يد ي
يث:
اع َفةُ النَّ َ
ُ - 2م َ
العل يْم يِي َوالتَّثَبُّ ُ
ضَ
َ

وكان أئمة احلديث يف هذا العصر على جانب عظيم من الوعي واالطالع ،فقد كانوا حيفظون الصحيح

والضعيف واملوضوع حىت ال خيتلط عليهم احلديث ،وليميزوا اخلبيث من الطيب،
 - 3تَتَ بُّ يع ال َك َذبَية:

إىل جانب احتياط العلماء وتثبتهم يف قبول األخبار كان بعضهم حياربون الكذابني عالنية ومينعوهنم من
التحديث ،ويستعدون عليهم السلطان .فقد كان عامر الشعيب «ميَُُّر يأبيَيب صالي ٍح ي
ب التَّ ْف يس يري،
َ
َ
صاح َ
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ك! َكي َ ي
ال َّ
ت الَ ُحتْ يس ُن أَ ْن تَ ْق َرأَ» َ .وقَ َ
ْخ َذهُ يأبُذُنييه َويَ ُق ُ
الشافي يع ُّي« :لَ ْوالَ
س ُر ال ُق ْرآ َن َوأَنْ َ
فَيَأ ُ
ولَ :و ْحيَ َ ْ
ف تُ َف ِ
ُشعبةُ ما ُع ير َ ي
يث ياب يلعر ي
ك
الر ُج يل فَ يَ ُق ُ
ول :الَ ُحتَ ِيد ْ
اقَ ،كا َن َيَييءُ إي َىل َّ
ت َعلَْي َ
استَ ْع َديْ ُ
ث َوإيالَّ ْ
َْ َ
ف احلَد ُ َ
الس ْلطَا َن»
ُّ

 - 4بَيَا ُن أ ْ ي
الرَّواةي:
َح َوال ُ

وكان ال بد للصحابة والتابعني ومن تبعهم من معرفة رواة احلديث،معرفة متكنهم من احلكم بصدقهم أو

كذهبم ،حىت يتمكنوا من متييز احلديث الصحيح من املكذوب ،لذلك درسوا حياة الرواة واترخيهم،
ظ
َح َف َ
وتتبعوهم يف خمتلف حياهتم ،وعرفوا مجيع أحواهلم ،كما ِبثوا أشد البحث « َح َّىت [يَ ْع يرفُوا] األ ْ
ي
ط ،واألَطْو َل ُُمَالَ ي
سةً »  ، ..وقد قال
ضبَ َ
َح َف َ
ط فَاألَ ْ
ظَ ،واألَ ْ
فَاأل ْ
ضبَ َ َ َ
سةً ل َم ْن فَ ْوقَهُ ِمَّ ْن َكا َن أَقَ َّل ُُمَالَ َ
َ
ي
يخ»
استَ ْع َم َل ُّ
استَ ْع َملْنَا َهلُ ُم التَّا ير َ
ب ْ
سفيان الثوري« :لَ َّما ْ
الرَواةُ ال َكذ َ

ض يع ييف املَْ ي
ْت:
الو ْ
َعالََم ُ
ات َ

ي
ْتَ :هل ميُْ يكن م ْع يرفَةُ [احل يد ي
ضابي ٍط ،يم ْن غَ ْيري أَ ْن يُْنظََر
ض ي
وع بي َ
يث] املَْو ُ
َ
قال اإلمام ابن قيم اجلوزيةَ « :و ُسئل ُ ْ ُ َ
ييف سنَ يدهي؟ فَ ه َذا س َؤ ٌ ي
السنَ ين َّ ي
ت
ضلَّ َع ييف َم ْع يرفَ ية َّ
يح يةَ ،وا ْختَ لَطَ ْ
ك َم ْن تَ َ
يم الْ َق ْد ير َوإي َّمنَا يَ ْعلَ ُم ذَلي َ
الصح َ
َ ُ
َ
ال َعظ ُ
ي ي
ي
يي يي
ي
ريةي]
اص َش يدي ٌد يمبَ ْع يرفَ ية ُّ
السنَ ين َو َ
ص ٌ
ص َار لَهُ ا ْخت َ
ص َار لَهُ ف َيها َملَ َكةٌَ ،و َ
[بيلَ ْحمه َو َد ِمه] َو َ
اآلَث ير َوَم ْع يرفَة [س َ
رس ي ي
يي ي
اَّلل صلَّى َّ ي
يما َأي ُْم ُر بي يه َويَ ْن َهى َع ْنهَُ ،و ُخيْيِبُ َع ْنهُ َويَ ْدعُو إيلَْي يهَ ،و ُيحيبُّهُ َويَ ْك َرُههُ
ول َّ َ
َُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َو َه ْد ه ف َ
يٍي
ول صلَّى َّ ي
َص َحابي يه.
َويُ ْش يرعُهُ ليأل َُّم ية ِبيث َكأَنَّهُ ُخمَالي ٌ
ط لي َّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َك َواحد م َن أ َ
لر ُس ي َ
ومن القرائن اليت تدل على الوضع يف املْت:
 - 1ركاكة اللفظ يف املروي:

- 2فساد املعىن :كاألحاديث اليت يكذهبا احلس ،حنو حديث« :الب ي
اذ ْْنَا ُن يش َفاءٌ يم ْن ُك يِل َد ٍاء»
َ

 - 3ما يناقض نص الكتاب أو السنة املتواترة أو اإلمجاع القطعي  ،وما يناقض السنة مناقضة
َن ُك َّل من يس َّمى يهب يذ يه األ ْ ي
ب ينَ ًة«:أَح ي
َّارَ .و َه َذا
امسُهُ ُُمَ َّم ٌد أ َْو أ ْ
يث َم ْد يح َم ين ْ
اد ُ
َِ
َمحَ ُد َوأ َّ َ ْ ُ َ َ
َ
َمسَاء ال يَ ْد ُخ ُل الن َ
ض ليما هو معلُ ي ي ي ي
ي
َمسَ ياء َواألَلْ َق ي
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم  :-أ َّ
اب،
ار يم ْن َها يابأل ْ
ُمنَاق ٌ َ ُ َ َ ْ ٌ
وم م ْن دينه َ -
َّار ال َُيَ ُ
َن الن َ
وإي َّمنَا الن ي
الص ي
ي
ان واألَ ْعم ي
احلَية»
ال َّ
َ
َّجاةُ م ْن َها ياب يإلميَ َ َ
َ
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ي
صلَّى َّ
 - 4كل حديث يَ َّدعي تواطؤ الصحابة على كتمان أمر ،وعدم نقله كما تزعم الشيعة« :أَنَّهُ َ
اَّللُ
ضي هللا ع ْنه  -يمبَح َ ي
الصحاب ية ُكليِ يهم ،و ُهم ر ي
َخ َذ بييَ يد َعلي يي بْ ين أيَيب طَالي ٍ
اجعُو َن
َعلَْي يه َو َسلَّ َم أ َ
ب َ -ر ي َ ُ َ ُ
ْ
ض ٍر م َن َّ َ َ
ْ َ َْ
ِ
صيي وأ ي
ي
ي
ي
ي
َخي َو ْ
اخلَيلي َفةُ يم ْن بَ ْع يدي،
يع ُمثَّ قالَ :
م ْن َح َّجة ال َْو َد ياع ،فَأَقَ َامهُ بَ ْي نَ ُه ْم َح َّىت َع يرفَهُ اجلَم ُ
"ه َذا َو ِ َ
ك وتَغْي يريهي ،و ُخمَالََفتي يه فَ لَعنةُ َّي
ي ي ي
ي
ي
ني» .
فَ ْ
َْ
اَّلل َعلَى الْ َكاذبي َ
َ
امسَعُوا لَهُ َوأَطيعُوا " ُمثَّ اتَّ َف َق ال ُك ُّل َعلَى ك ْت َمان ذَل َ َ
تُ ،مثَّ الَ ي ْن ُقلُه يم ْن هم إيالَّ و ي
ي
ي
اج َعن الب ْي ي
اح ٌد،
« - 5أَ ْن يَ ُكو َن َخبَ ًرا َع ْن أ َْم ٍر َجس ٍيم َك َح ْ
ص ير َ
ْح يِ ْ َ
الع ُد ِيو لل َ
َ ُ ُْ َ
ك .قُل ُ ي
ُصولييُّو َن بيَق ْت يل اخلَ يط ي
أل َّ
يب َعلَى امليْن َيِبَ ،والَ
اه ير األَ ْخبَا ير ييف يمثْ يل َذلي َ
الع َ
اد َة َجا يريَةٌ بيتَظَ ُ
ْتَ :وميَُثِلُهُ األ ُ
َن َ
ي ي ي
ي
ين» .
يَ ْن ُقلُهُ إالَّ َواح ٌد م َن احلَاض ير َ
 - 6اشتمال احلديث على ُمازفات وإفراط يف الثواب العظيم مقابل عمل صغري ،مثال ذلكَ « :م ْن
ْف ليس ٍ
ي
قَ َ ي ي
ْف لُغَ ٍة يَ ْستَ غْ يف ُرو َن لَهُ» .و « َم ْن
انَ ،س ْب عُو َن أَل َ
ال الَ إلَ َه إالَّ هللاَُ ،خلَ َق هللاُ لَهُ طَائ ًرا لَهُ َس ْب عُو َن أَل َ َ
ي
ي ي
ص ٍر
ْف َم يدينَ ٍة ،ييف ُك يِل َم يدينَ ٍة َس ْب عُو َن أَل َ
ني أَل َ
ص ٍر ،ييف ُك يِل قَ ْ
ْف قَ ْ
فَ َع َل َك َذا َوَك َذا ،أُ ْعط َي ييف اجلَنَّة َس ْبع َ
اء».
َس ْب عُو َن أَل َ
ْف َح ْوَر َ
* -أشهر املصنفات فيه:
أ -كتاب املوضوعات  :البن اجلوزي ،وهو من أقدم ما صنف يف هذا الفن ،لكنه متساهل يف احلكم
على احلديث ابلوضع ،لذا انتقده العلماء وتعقبوه.
ب -الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة :للسيوطي ،وهو اختصار لكتاب ابن اجلوزي ،وتعقيب
عليه ،وزايدات مل يذكرها ابن اجلوزي.
ج -تنزيه الشريعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة :البن عراق الكناين ،وهو تلخيص
لسابقيه ،وهو كتاب حافل مهذب مفيد.
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