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المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي تتم حبمده الصاحلات والذي بعث لنا خري املرسلني
بشريا ونذيرا .وبعد:
إن السنة النبوية الشريفة تعرضت وال زالت تتعرض ألعداء حياولون
التشويه فيها ،كما تعرض القرآن الكرمي ،ولكن كان اجملال يف التشكيك يف
السنة أوسع من جمال التشكيك يف القرآن الكرمي؛ ألنه منـزل ومكتوب
وحمفوظ يف الصدور ،ولكن السنة مل تدون إال بعد مرور زمن غري قليل
على وفاة رسولنا الكرمي.
ففي هذه الرسالة الصغرية أبني للقارئ الكرمي باختصار ما واجهته
السنة من أعداء وما تواجهه اآلن ،وأن الكتب اليت تعرضت هلذا املوضوع
ليست قليلة ولكين يف هذه الرسالة حاولت اجلمع بني كل املراحل
االعتدائية اليت مرت خالهلا السنة الشريفة.
وأدعو اهلل أن ينفع هبا أخوايت وإخواين املسلمني لكي ينتبهوا للخطر
الذي حيوم حوهلم من تلك احملاوالت اليت ستكون فاشلة ما داموا ملتزمني
بسنة نيب األمة وهاديها ،والتأكد من الصحيح فيها واملدسوس إليها.

كتبته/
أمساء حممود أمحد احلياوي
يف خورفكان يف يوم اجلمعة املصادف
 /81مجادى األوىل 8181هـ
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السنة النبوية في
مواجهة أعداء اإلسالم
القرآن الكرمي هو املصدر األول لإلسالم؛ ألنه كالم اهلل تعاىل
املعجز املنـزل على الرسول الكرمي املتواتر لفظه مجلة وتفصيال ،املتعبد
بتالوته املكتوب يف املصاحف.
وكل ما جاء عن الرسول - سوى القرآن الكرمي -من بيان
للعقيدة وهي بوحي من اهلل تعاىل أو باجتهاد من الرسول ،
والرسول ال يقر على اجتهاد خطأ ،وعلى هذا فمرد السنة إىل الوحي،
فالقرآن الكرمي هو الوحي املتلو املتعبد بتالوته ،والسنة وحي غري متلو
ال يتعبد بتالوهتا وهي املصدر الثاين لإلسالم.
فالقرآن والسنة مصدران تشريعيان متالزمان ال ميكن ملسلم أن
يفهم الشريعة إال بالرجوع هلما معا وال غىن جملتهد أو عامل عن
أحدمها.
َطيعوا الله وأ ِ
ِ
ِ
ول
َطيعُوا الر ُس َ
ين آ ََمنُوا أ ُ
ََ
قال تعاىل :يَا أَيُّـ َها الذ َ
از أعتُ أم فِي َشي ٍء فَـردُّوهُ إِلَى الل ِه والر ُس ِ
ول
َوأُولِي أاْل أَم ِر ِم أن ُك أم فَِإ أن تَـنَ َ
َ
ُ
أ
إِ أن ُك أنتم تُـ أؤِمنو َن بِالل ِه والأيـوِم أاْل ِ
س ُن تَأ ِو ًيال.)8(
َخ ِر ذَلِ َ
ُأ ُ
ك َخ أيـ ٌر َوأ أ
َ َأ
َح َ
الحديث في اللغة:
(اجلديد من األشياء ،كما يطلق على اخلرب كثريه وقليله).
( )8النساء.95 :
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الحديث في االصطالح:
(يرادف السنة عند احملدثني ،ويراد هبما كل ما أثر عن النيب 
قبل البعثة وبعدها ،وغالبا يراد به ما يروى عن الرسول  بعد النبوة
من قول أو فعل أو تقرير).
عند اْلصوليين:
إذا أطلق لفظ احلديث أريد به السنة القولية؛ ألن السنة عندهم
أعم من احلديث ،وهي تشمل قول الرسول  وفعله وتقريره مما
يصلح أن يكون دليال شرعيا حلكم شرعي)(.)8
وجوب اتباعها:
جيب على كل مسلم اتباع السنة وحيرم عليه خمالفتها ،فهي أصل
من أصول الدين وركن يف بنائه القومي على ذلك أمجع املسلمون
وتضافرت اآليات ،فمن أنكر ذلك فقد نابذ األدلة القطعية واتبع غري
سبيل املؤمنني.
أدلة حجية السنة:
قد يقول قائل :ما الدليل على وجوب العمل بالسنة وأهنا مصدر
من مصادر التشريع؟ سنذكر هنا األدلة اليت تبني ذلك وتوجيهها:
أوال :اإليمان:
فمن شروطه قبول كل ما يرد عن الرسول  يف أمر الدين فقد
اصطفى اهلل الرسل ليبلغوا شريعته إىل عباده.
( )8املختصر الوجيز يف علوم احلديث ص(.)85
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قال تعاىل :فَآ َِمنُوا بِالل ِه َوَر ُسولِ ِه النبِ ِّي أاْل ُِّم ِّي ال ِذي يُـ أؤِم ُن بِالل ِه
َوَكلِ َماتِِه َواتبِعُوهُ لَ َعل ُك أم تَـ أهتَ ُدو َن.)8(
ثانيا :القرآن الكريم:
يف القرآن الكرمي آيات كثرية جتيب عن السؤال وتنص على
ك َال يُـ أؤِمنُو َن
وجوب طاعة الرسول  منها قوله تعاىل :فَ َال َوَربِّ َ
حتى يح ِّكم َ ِ
يما َش َج َر بَـ أيـنَـ ُه أم ثُم َال يَ ِج ُدوا فِي أَنأـ ُف ِس ِه أم َح َر ًجا
وك ف َ
َ َُ ُ
()2
ِ
يما. 
ِمما قَ َ
ض أي َ
سلِّ ُموا تَ أسل ً
ت َويُ َ
ثالثا :أدلة الحديث:
قال رسول اهلل « :تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم
بهما :كتاب اهلل وسنتي»(.)1
رابعا :اإلجماع:
اجتمعت األمة اإلسالمية على وجوب العمل بالسنة وأقاموا
أحكامها كما أقاموا أحكام القرآن الكرمي؛ ألهنا مصدر تشريعي مبا
أرشد اهلل تعاىل إليه ،وشهد اهلل تعاىل للرسول  بأنه ال يتبع إال ما
ول لَ ُك أم ِع أن ِدي َخ َزائِ ُن الل ِه َوَال
يوحى إليه ،قال تعاىل :قُ أل َال أَقُ ُ
وحى إِلَي قُ أل
ب َوَال أَقُ ُ
ول لَ ُك أم إِنِّي َملَ ٌ
ك إِ أن أَتبِ ُع إِال َما يُ َ
أَ أعلَ ُم الأغَأي َ
()1
َهل يستَ ِوي أاْلَ أعمى والأب ِ
ص ُير أَفَ َال تَـتَـ َفك ُرو َن. 
َ َ َ
أَأ
لكل ذلك اعتىن املسلمون بالسنة النبوية ونقلها اخللف عن
( )8األعراف.891 ،
( )2النساء.59 ،
( )1أخرجه اإلمام مالك (املوطأ .)155/2
( )1األنعام.95 ،
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السلف جيالا بعد جيل ورجعوا إليها يف مجيع أمور دينهم وعملوا مبا
فيها ومتسكوا هبا وحافظوا عليها ليحسنوا التأسي برسول اهلل .
وبقي احلديث النبوي صافيا ال يعرتيه الكذب وال يتناوله
التحريف والتلفيق طوال اجتماع كلمة األمة على اخللفاء الراشدين
األربعة ،قبل أن تنقسم إىل شيع وأحزاب وقبل أن يندس يف صفوفها
أهل املصاحل واألهواء.
حركة وضع الحديث:
لقد تعرض احلديث إىل حماوالت قوية للتالعب فيه والدس عليه،
فقد سعى البعض إىل استغالله ملآرهبم السياسية أو املذهبية أو
الشخصية ،فظهرت حركة الوضع يف احلديث اليت هددت هذا األصل
الكبري من أصول اإلسالم بالتحريف ،ولكن العلماء بذلوا جهودا
جبارة يف متحيص احلديث ونقده ومتييز الصحيح من املوضوع ،وقد
جنحوا يف مهمتهم هذه إىل حد كبري.
الحديث الموضوع:
احلديث املختلق املصنوع املكذوب على رسول اهلل  عمدا أو
خطأ(.)8
الوضاعون:
أما الوضاعون فهم الذين تعمدوا الكذب ال ألهنم أخطأوا وال
( )8حبوث يف تاريخ السنة املشرفة ص.28
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ألهنم رووا عن كذاب(.)8
توقع الرسول:
مل يقع الوضع يف حياة النيب  إذ مل يصح يف ذلك شيء ،قال
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»(.)2
« :من كذب ّ

قاهلا حينما أمر أصحابه بالتبليغ عنه ،ويف هذا احلديث داللة
على أن النيب  توقع ما سيكون من كذب عليه ،فحذر من ذلك
ونبه أصحابه إىل أخذ احليطة والتيقظ يف قبول األحاديث.
بدء الوضع:
بدأ الوضع بعد أن انقسم املسلمون إىل شيع وأحزاب وبعد أن
اندس أهل املصاحل واألهواء ،وكانت البادرة األوىل واليت ترتبت عليها
االضطرابات الكثرية يف القرن األول اهلجري ،وهي فتنة عثمان رضي
اهلل عنه واستشهاده ،فقد هزت العامل اإلسالمي هزة عظيمة وأورثت
األمة عواقب وخيمة ،امتدت أثارها إىل يومنا هذا.
مث اجتمعت –بعد الفتنة -كلمة املسلمني على أمري املؤمنني علي
رضي اهلل عنه ،إال أن األحداث كانت أقوى من أن تفسح للهدوء
والسالم سبيلهما إىل الدولة آنذاك ،فحصل انقسام كبري يف صفوف
األمة جتسم يف معسكر أمري املؤمنني علي الذي انطوى حتت لوائه
أهل احلجاز والعراق ،ومعسكر أمري الشام معاوية الذي انضم إليه

( )8املصدر السابق.
( )2رواه البخاري.
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أكثر أهلها وأهل مصر.
وقد جر هذا االنقسام على األمة احلروب الطاحنة ،وما لبث أن
انتهى بالتحكيم الذي كان سببا لظهور فرق سياسية خمتلفة(.)8
وبعد استشهاد علي رضي اهلل عنه قام بعض شيعته يطالبون
حبقهم يف اخلالفة ،وهكذا نشأت األحزاب والفرق اليت اختذت شكال
دينيا كان له أبلغ األثر يف قيام املذاهب الدينية يف اإلسالم ،وقد
حاول كل حزب أن يدعم ما يدعي بالقرآن والسنة ،ومن الطبيعي أن
ال جيد كل حزب ما يؤيد دعواه يف القرآن الكرمي والسنة الشريفة ،ومل
جيد البعض إىل حتريف القرآن أو تأويله سبيال لكثرة حفاظه ،فتناولوا
السنة بالتحريف وزادوا عليها ووضعوا على رسول اهلل ما مل يقل،
ونشطت حركة الوضع مع الزمن ،وكانت األحاديث املوضوعة تزداد
بازدياد البدع والفنت.
أسباب الوضع:
ذكرنا فيما سبق أن أسباب الوضع الرئيسية هي انقسام األمة إىل
أحزاب سياسية ،اختذت شكال دينيا وحاول كل حزب بوضع
أحاديث على لسان رسول اهلل  ،مث ازدادت األسباب اليت كان هلا
أثر بعيد يف الوضع احلديث وجنمل هذه األسباب فيما يلي:
أوال :اْلحزاب السياسية:
أ -أثر الشيعة وخصومهم في وضع الحديث:
( )8تاريخ اإلسالم للدكتور حسن إبراهيم (.251/8
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لقد كان العراق وخاصة الكوفة ميدانا لوضع احلديث وتناقل
املوضوعات ،فقد محلت الكوفة العبء األكرب يف احلرب مع أهل
الشام عندما اختذها اإلمام علي عاصمة ،وقد ظلت بعده مركز
املعارضة للحكم األموي فكان وضعها مالئما لظهور عناصر طموحة
سعت إىل استغالل الظروف للوثوب إىل السلطة ،ويف هذا اجملتمع
املشحون باألحقاد السياسية منت األحاديث املوضوعة لدعم وجهة
نظر املعارضة والنتقاص األمويني والنيل منهم.
فهذا املختار الثقفي يقول لرجل من األنصار ضع يل حديثا عن
النيب  أين كائن بعده خليفة وطالب له ثأر ولده ،وهذه عشرة
آالف درهم وخلعة ومركوب وخادم ،وقد رفض األنصاري أن يضع
حديثا عن النيب ،وأراد أن يضعه عن أحد الصحابة بأجر أقل(.)8
وقد كثر الوضع منهم حىت أساءوا إىل مسعة العراق كمركز مهم
من مراكز العلم والرواية يف العامل اإلسالمي آنذاك ،فتدهورت مسعة
العراقيني العلمية يف األمصار املختلفة.
وقد اشتهرت العراق بالوضع حىت مسيت (دار الضرب) تضرب
فيها األحاديث كما تضرب الدراهم ،وقد حذر مالك كما حذر
علماء بلدان أخرى من األحاديث اليت مصدرها العراق ،وكان مالك
يقول( :نزلوا أحاديث أهل العراق منـزلة أحاديث أهل الكتاب :ال
تصدقوهم وال تكذبوهم ،وقال له عبد الرمحن بن مهدي :يا أبا عبد
اهلل مسعنا يف بلدكم (املدينة) أربعمائة حديث يف أربعني يوما ،وحنن
( )8األحاديث املوضوعة البن اجلوزي.
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(أي يف العراق) يف يوم واحد نسمع هذا كله ،فقال له :يا عبد الرمحن
من أين لنا دار الضرب اليت عندكم؟ دار الضرب تضربون بالليل
وتنفقون بالنهار) (.)8
لقد اختلط الصحيح باملوضوع ،لكن أساتذة العلم حيسنون تنقية
احلديث فيأخذون الصحيح من بني املوضوعات حبنكة وحذق ،وكان
للدور الذي لعبه العراق أثر كبري يف رواج املوضوعات بنطاق واسع
ففيه حدث أعمق تصدع يف بناء اجملتمع اإلسالمي ،وعلى أرضه
كانت أحداث الفنت الدامية والثورات الالهبة اليت اتصلت طيلة
احلكم األموي ،فكانت بواعث الوضع قوية خلدمة الواقع السياسي،
ولكن هل فقدت الثقة بعلم العراق هنائيا؟ هل استغىن العلماء عن
العراق وهو مركز مهم من مراكز العلم يف الدولة اإلسالمية؟ وهل
يكفي حدوث الوضع يف العراق إىل ضرب العزلة العلمية عليه وعدم
األخذ عنه؟
لقد نزل يف الكوفة كثريا من الصحابة إذ هبط فيها ثالمثائة من
أصحاب الشجرة وسبعون من أهل بدر( )2وكان منهم عبد اهلل بن
مسعود أحد كبار الفقهاء من الصحابة وحمدثيهم ،وكان احلسن
البصري إذا سئل عن أهل البصرة وأهل الكوفة يبدأ بأهل الكوفة(.)1
وميكن تقومي دور العراق يف محل الرواية ونصيبه من ذلك من قول
علي بن املديين( :دار حديث الثقات على ستة- :رجالن بالبصرة
( )8املنتقى من منهاج السنة ص.11
( )2الطبقات البن سعد .5/5
( )1الكامل البن عدي (.)19/8
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ورجالن بالكوفة ورجالن باحلجاز ،فأما اللذان بالبصرة فقتادة وحيىي
بن أيب كثري ،وأما اللذان بالكوفة فأبو إسحاق واألعمش ،وأما اللذان
باحلجاز فالزهري وعمرو بن دينار .مث صار حديث هؤالء إىل اثين
عشر منهم يف البصرة سعيد بن أيب عروبة وشعبة بن احلجاج ومعمر
بن راشد ومحاد بن سلمة وجرير بن حازم وهشام الدستوائي ،وصار
بالكوفة إىل الثوري وابن عيينة وإسرائيل ،وصار باحلجاز إىل ابن جريج
وحممد بن إسحاق ومالك ،فصار حديث هؤالء كلهم إىل حيىي بن
معني(.)8
لقد لعب هؤالء العلماء الكبار دورا مهما يف متييز احلديث وبيان
الصحيح من املوضوع ،وبذلك حفظوا للعراق مكانته العلمية.
وهكذا عندما مت تدوين الصحاح فإهنا حوت مرويات العراقيني
وبينهم عدد من الشيعة ممن نقل البخاري عنهم يف الصحيح.
إن ظهور مرويات العراقيني يف كتب الصحاح يدل على جناح
علماء العراق يف تنقية السنة ومتييز الصحيح من املوضوع ومعرفة
الرجال الثقات من املتهمني.
ب -دور الخوارج في وضع الحديث:
مل يلعب اخلوارج دورا يف حركة الوضع العتقادهم أن مرتكب
الكبرية كافر وهلذا السبب ال يوجد يف كتب املوضوعات أدلة على
وضع اخلوارج للحديث(.)2
( )8الكامل البن عدي ( ،)92/8اجملروحني من احملدثني البن حبان .81/8
( )2السنة ومكانتها من التشريع اإلسالمي للسباعي ص.51
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ثانيا :أعداء اإلسالم الزنادقة:
من هم الزنادقة:
الزنادقة هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون اإلسالم ،أو الذين ال
يتدينون بدين ،يفعلون ذلك استخفافا بالدين يتقون به الناس(.)8
لقد لعب الزنادقة منذ فرتة مبكرة دورا يف وضع احلديث حماولني
انتقاص السنة وتشويه معاملها والوضع من مكانتها عند أرباب
العقول ،فقد اندس الزنادقة بني صفوف املسلمني عندما أكرهوا على
الدخول يف دين اهلل ،فأظهر مجاعة منهم اإلسالم ،ومل تنشرح
صدورهم له ،وقد كان بعض هؤالء الزنادقة ذوي مكانة يف جمتمعاهتم
قبل الفتح اإلسالمي لبلداهنم ،وبسقوط إمرباطورياهتم ومملكاهتم
أضحوا نسيا منسيا فدفع هبم احلقد الدفني يف نفوسهم إىل الكيد
لإلسالم واملسلمني ،وملا كان باب القرآن قد أوصد أمامهم ،منذ مجع
الناس على مصحف واحد ،جلأوا إىل باب السنة منه يدخلون وعلى
السذج من املسلمني ،وأدرجوا يف الشريعة السمحاء من معتقداهتم
الباطلة يعززوهنا بوضع احلديث على رسول اهلل .
طرقهم في كيفية بث سمومهم:
وقد تعددت الطرق فمنهم من اختذ التشيع له ستارا ينشر منه
مفرتياته ،ومنهم من كان يدس األباطيل واألكاذيب السخيفة على
رسول اهلل  قاصدين بذلك تشويه صورة اإلسالم الناصعة يف
عقائده وعباداته ومقاصده ،فقد وضعوا أحاديث تتعلق بذات اهلل
( )8فتح املغيث .215/8
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وصفاته تتناقض مع عقيدة اإلسالم الصحيحة ،أما األحاديث اليت
كانوا يضعوهنا فهي متنوعة األغراض فمنها يف العقائد والفقه
واألخالق.
وكان بعض الزنادقة يعرتف بوضعه احلديث بإصرار وحتد ،قال
املهدي اخلليفة العباسي( :أقر عندي رجل من الزنادقة أنه وضع
أربعمائة حديث فهي جتول يف أيدي الناس)(.)8
ثالثا :التفرقة العنصرية والتعصب للقبيلة والبلد واإلمام:
لعبت العصبية دورا يف ظهور األحاديث املوضوعة حيث وضعت
أحاديث يف فضائل بعض القبائل العربية ،وأحاديث يف تفضيل
البلدان واألئمة.
رابعا :القصاصون:
القاص :هو من يأيت بالقصة ،ومسي بذلك التباعه خربا بعد خرب
وسوقه الكالم سوقا(.)2
دورهم في وضع الحديث:
لقد مساهم القصاصون يف وضع احلديث ،وكانت فكرة القص
على الناس يف املساجد قد ظهرت منذ فرتة مبكرة ،ويبدو أن القصص
مبعناه الغالب بدأ يف عهد عمر رضي اهلل عنه ،فقد أخرج الطرباين
بسند جيد عن عمرو بن دينار أن متيما الداري استأذن عمر رضي
( )8الكامل البن عدي .85/8
( )2هتذيب اللغة .295/1
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اهلل عنه يف القصص فأىب أن يأذن له مث استأذنه فقال :إن شئت
وأشار بيده يعين الذبح(.)8
ودوافع الكذب واملبالغة عند القصاص قوية؛ ليوفر مادة مشوقة
ومثرية عند وعظ السامعني الذين التفوا حوهلم وتصدقهم وتدافع
عنهم ،وكان هؤالء من جهلة العامة من الناس؛ ألن أرباب العقول قد
أمتعتهم الدراسات اجلدية يف علوم القرآن واحلديث واللغة ،وهي
دراسات توفرت أسباهبا بوجود عدد من الشيوخ األكفاء الذين كانوا
يعقدون احللقات العلمية يف املساجد.
وكان رجال احلديث ينهون طالهبم وإخواهنم عن جمالسة
القصاص ،وتعرض العلماء إىل القصاصني ففضحوهم أمام اجلمهور
بإظهار كذهبم كما فعل األعمش( :إذ دخل مسجد بالبصرة فنظر إىل
قاص يقول حدثنا األعمش عن أيب إسحاق عن أيب وائل ،فتوسط
األعمش احللقة وجعل ينتف شعر إبطه فقال القاص :أال تستحي
حنن يف علم وأنت تفعل مثل هذا فقال األعمش :الذي أنا فيه خري
من الذي أنت فيه .قال وكيف؟ قال :ألين يف سنة وأنت يف كذب،
أنا األعمش وما حدثتك مما تقول شيئا)(.)2
ومع فضح العلماء للقصاصني الكذابني وبيان جهلهم فقد كان
أثرهم على العامة كبريا حىت أهنا تنصرهم أحيانا على من يفضحهم،
ويف ذلك حوادث طريفة منها :أن الشعيب أنكر على أحد القصاص
( )8حتذير اخلواص .811/
( )2حتذير اخلواص للسيوطي .15/
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يف بالد الشام فقامت عليه العامة تضربه ،ومل يدعه أتباع القاص حىت
قال الشعيب برأي شيخهم جناة بنفسه(.)8
خامسا :الرغبة في الخيـر مـع الجهـل فـي الـدين جوضـع جهلـة
الصالحين للحديث):
شارك بعض الصاحلني والزهاد يف وضع احلديث؛ لرتغيب الناس
يف عمل اخلري ،وترهيب الناس وزجرهم عن الشر ،وهذا طبعا من
جهلهم؛ ألنه يوجد من األحاديث الصحيحة اليت وردت يف الرتغيب
والرتهيب ويف عمل اخلري ما يغين عن الوضع ،وهي تعطي مادة وافرة
ملن أراد الوعظ والرتغيب والرتهيب.
ومن الغريب واملؤسف أن صالحهم خدع العامة ،فكانوا
يصدقوهنم ويثقون هبم ،فكان خطرهم شديدا على الدين بل هم
أعظم ضررا من غريهم ،ملا عرفوا به من الصالح والورع والزهد الذي
ال يتصور معه العامي إقدام مثل هؤالء الصاحلني على الكذب ،يف
رواية عن حيىي بن سعيد القطان( :ما رأيت الكذب يف أحد أكثر منه
فيمن ينسب إىل اخلري والزهد) (.)2

( )8متييز املرفوع عن املوضوع .85/
( )2الآللئ املصنوعة .211/2
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وضعهم ْلحاديث في فضائل السور:
وقد وضعت أحاديث كثرية يف فضائل سور القرآن الكرمي ترغيبا
للناس يف قراءهتا ،وقد اعرتف أبو عصمة نوح بن أيب مرمي املروزي
بوضع احلديث يف فضائل القرآن وسوره؛ وذلك إلعراض الناس عن
القرآن واشتغاهلم بفقه أيب حنفية ومغازي ابن إسحاق(.)8
وقد أدرك العلماء خطر قيام الصاحلني بوضع األحاديث فهي
تلقى رواجا حلسن ظن الناس هبم وعدم تفطنهم إىل احتمال كذهبم،
فنبه العلماء على ذلك حمذرين فقال أبو عاصم( :ما رأيت الصاحل
يكذب يف شيء أكثر من احلديث)(.)2
سادسا :الخالفات المذهبية الكالمية:
ومن مجلة العوامل اليت تضافرت يف تنمية األحاديث املوضوعة
كان من بينها ظهور الفرق الكالمية املتعددة كالقدرية واملرجئة
واجلهمية مث حركة املعتزلة ،ولئن أعطت املناظرات العميقة بني هذه
الفرق متعة ذهنية ألرباب العقول املتعطشة ،فإهنا فتحت بابا من
أبواب الفنت وسامهت يف متزيق كيان اجملتمع اإلسالمي.
وكان البد ألهل الكالم وأتباع الفرق من تأييد عقائدهم وآرائهم
بنصوص الشرع ،وملا مل جيدوا ما يغنيهم يف األحاديث الصحيحة جلأ
قليلوا الورع منهم إىل الوضع يف احلديث تأييدا ملذاهبهم.
( )8األحاديث املوضوعة البن اجلوزي .9/8
( )2الكامل البن عدي .15/8
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وكانت فتنة القول خبلق القرآن مدعاة لوضع أحاديث ضد هذه
الفكرة من ذلك حديث يقطع بكفر من يقول خبلق القرآن( :كل ما
يف السموات واألرض وما بينهما فهو خملوق غري اهلل والقرآن ،وذلك
أنه كالمه منه بدأ وإليه يعود ،وسيجيء أقوام من أميت يقولون القرآن
خملوق ،فمن قاله منهم فقد كفر باهلل العظيم ،وطلقت امرأته من
ساعته؛ ألنه ال ينبغي ملؤمنة أن تكون حتت كافر إال أن تكون سبقته
بالقول)(.)8
سابعا :التقرب من الحكام وأسباب أخرى:
وكان من عوامل الوضع أيضا األغراض اخلاصة لبعض قليلي الورع
من الناس كانوا يضعون أحاديث تقرهبم من احلكام ،ومن الطبيعي أن
يتقرب بعض املرائني إىل الطبقة احلاكمة بوضع ما يرضيهم من
احلديث .وقد حدث هذا فعال يف عهد العباسيني فقد أسند احلاكم:
(عن هارون بن أيب عبيد اهلل عن أبيه قال :قال املهدي أال ترى ما
يقول يل مقاتل؟ قال :إن شئت وضعت لك أحاديث يف العباس،
قلت ال حاجة يل فيها)(.)2
وكان البعض يتكسب باحلديث وروايته مثل أيب داود األعمى
الذي كان سائال يتكفف الناس وحيدث عن الرباء وزيد بن أرقم ومل
يسمع منهما( )1ولذلك حذر شعبة من الرواية عن الفقراء بقوله( :ال
تأخذوا احلديث عن هؤالء الفقراء فإهنم يكذبون لكم) ،وكان شعبة
( )8تنـزيه الشريعة املرفوعة .811/8
( )2تدريب الراوي ص ،811وأبو عبيد هو وزير املهدي.
( )1مسلم :مقدمة الصحيح .28/8
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آنذاك أفقر الناس( )8وتوجد أحاديث يف فضل األرز والعدس
والباذجنان البد وهي موضوعة من قبل باعة هذه األطعمة يتكسبون
هبا( ،)2ومنهم من يضع احلديث إلظهار العلم والرباعة يف إجابة من
يسأله(.)1
وقد أدرك العلماء فتنة احلديث لضعاف اإلميان فقال الثوري:
(فتنة احلديث أشد من فتنة الذهب والفضة)(.)1
أشهر الوضاعين:
قال اإلمام ابن اجلوزي :والكذابون خلق كثري فمن كبارهم :وهب
بن وهب القاضي ،وحممد بن السائب الكليب ،وحممد بن سعيد
الشامي املصلوب ،وأبو داود النخعي ،وإسحاق بن جنيح امللطي،
وغياث بن إبراهيم النخعي ،واملغرية بن سعيد الكويف ،وأمحد بن عبد
اهلل اجلويباري ،ومأمون بن أمحد اهلروي ،وحممد بن عكاشة الكرماين،
وحممد بن متيم الفاريايب ،وحممد بن زياد اليشكري(.)9
وقال النسائي :الكذابون املعروفون بوضع احلديث أربعة :ابن أيب
حيىي باملدينة ،والواقدي ببغداد ،ومقاتل بن سليمان خبرسان ،وحممد
بن سعيد ،ويعرف باملصلوب بالشام.
( )8الكامل البن عدي .95/8
( )2تدريب الراوي للسيوطي ص.855
( )1األحاديث املوضوعة البن اجلوزي .9/8
( )1الكامل .15/8
( )9تنـزيه الشريعة املرفوعة .88/8
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جهود العلماء في مقاومة الوضع:
كاد الوضاعون يسيؤون إىل الدين إساءة خطرية ،ويشوهون
بكذهبم وجه اإلسالم ،ولوال عناية اهلل عز وجل الذي حفظ اإلسالم
من التشويه والتحريف والتبديل ،وصان كالم نبيه  عن أن يكون
مطية ألهل األهواء ،فقيض لألمة رجاال أمناء خملصني قاموا
للوضاعني وتتبعوهم ،ومازوا الباطل من الصحيح فلوال اجلهود اليت
بذهلا الصحابة والتابعون وعلماء األمة من بعدهم؛ الشتبه على كثري
من الناس بعض أمور دينهم ،لكثرة ما اختلقه الكذبة والوضاعون،
ونسبوه إىل رسول اهلل  زورا وهبتانا.
وال يسعنا إال أن نقف إجالال وإكبارا جلهود علماء األمة اليت
بذلوها منذ عصر الصحابة إىل أن مت تدوين السنة الشريفة وتطهريها
مما أدخلته فيها يد الوضع ،وإننا لنـزداد إعجابا بتلك القواعد العلمية
الدقيقة اليت طبقها العلماء ،وبذلك املنهج اخلاص الذي اتبعوه يف
سبيل احلفاظ على حديث رسول اهلل .
قيمة جهودهم:
ولندرك قيمة حبثهم ودراستهم وصربهم وتتبعهم إزاء تلك الكثرة
من األحاديث املوضوعة اليت يصعب على املرء استقصاؤها وحصرها
–ويكفينا أن نعرف إنه قد وضع أعداء اإلسالم بشهادة محاد بن زيد
أربعة عشر ألف حديث ،وأن عبد الكرمي بن أيب العوجاء اعرتف
بوضع أربعة آالف حديث ،وأقر حمرز أبو رجاء القدري النائب بأهنم
وضعوا أحاديث يف القدر أدخلت أربعة آالف إنسان فيه ،وغري هؤالء
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كثريون .فكانت مهمة العلماء شاقة ملا حيف هبا من احلذر ،وبفضل
اهلل ورمحته ذللت تلك الصعوبات على أيدي جهابذة األمة الذين
شهد بعلمهم وفضلهم وحسن منهجهم ودقة قواعدهم علماء املشرق
واملغرب ،وحفظت السنة من عبث العابثني وتأويل املغرضني.
وسنعدد هنا ما قام به الصحابة والتابعني وأتباعهم يف مقاومة
الوضع وحفظ احلديث يف نقاط:
 -8التزام اإلسناد.
 -2مضاعفة النشاط العلمي والتثبت يف احلديث.
 -1تتبع الكذبة.
 -1بيان أحوال الرواة.
 -9وضع قواعد ملعرفة املوضوع من احلديث.
أهم ما ألف في الحديث:
وقام العلماء بتأليف الكتب العظيمة اليت حافظت على احلديث،
وتعترب هذه املؤلفات حصنا منيعا حول احلديث ،تتحطم على جنباته
سهام أعداء السنة ،وستبقى أعظم دليل على اهتمام املسلمني بسنة
نبيهم  ومسامهتهم يف بناء تراث اإلنسانية العلمي.
فمنهم من ألف يف الصحابة وبني مروياهتم وأحواهلم وأوطاهنم
وتاريخ وفاة كل منهم ،ومنهم من ألف يف تصانيف يف تاريخ الرجال
وأحواهلم ،وكتب الطبقات اليت جعل مصنفوها الرجال على طبقات،
وذكروا أحواهلم طبقة بعد طبقة إىل عصر املؤلف ،وكتب يف معرفة
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األمساء والكىن واأللقاب واألنساب ،وكتب يف اجلرح والتعديل،
واملؤلفات يف املوضوعات ،كما ألفت كتب كثرية يف علل احلديث
وخمتلفه.
وغريبه ُ
وقد كانت تلك املؤلفات نتيجة جلهود العلماء على مر السنني
وستبقى إىل ما شاء اهلل؛ ألهنا احلصن احلصني املنيع حلماية السنة
الطاهرة.
عالمات الحديث الموضوع:
سئل العالمة احلافظ شيخ اإلسالم حممد بن أيب بكر بن قيم
اجلوزية :هل ميكن معرفة احلديث املوضوع بضابط من غري أن ينظر يف
سنده؟ فأجاب إنه سؤال عظيم وحاصل اجلواب أن هذا إمنا يتيسر
ملن تضلع من السنة حىت امتزج الصحيح بلحمه وعرف أحواله - 
وهذا اجلواب صحيح بالنظر للموضوع املنكر املخالف للشريعة
املطهرة ،وأما املوضوع من حيث هو ،فمنه ما خيالف الشريعة ،ومنه
الذي معناه صحيح -مث قال :وللحديث املوضوع عالمات ،منها:
 -8اشتماله على اجملازفات اليت ال يقول مثلها الرسول  وهي
كثرية.
 -2ومنها تكذيب احلس له ،كحديث الباذجنان والعدس.
 -1ومنها مساجة الكالم وكونه مما يسخر منه ،كأحاديث األرز
وأحاديث الرمان والبطيخ.
 -1ومنها مناقضة احلديث ملا جاءت به السنة الصرحية مناقضة
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بينة ،فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح أو ذم
حق ،أو حنو ذلك :فرسول اهلل  منه بريء.
 -9ومنها أن يدعي على النيب  أنه فعل أمرا ظاهرا مبحضر
من الصحابة كلهم وأهنم اتفقوا على كتمانه.
 -5ومنها أن يكون احلديث باطال يف نفسه ،فيدل بطالنه على
أنه ليس من كالمه  ،كحديث اجملرة(.)8
 -1ومنها أن يكون كالمه ال يشبه كالم األنبياء ،فضال عن
كالم رسول اهلل  الذي هو وحي يوحى.
 -1ومنها أن يكون يف احلديث تاريخ كذا وكذا ،مثل قوله :إذا
كانت سنة كذا وكذا وقع كيت وكيت ،وإذا كان شهر كذا وكذا وقع
كيت وكيت ،وأحاديث هذا الباب كلها كذب مفرتى.
 -5ومنها أن يكون احلديث بوصف األطباء والطرقية أشبه،
كحديث (أكل السمك يذيب اجلسد).
 -85ومنها أن يكون احلديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على
بطالنه ،كحديث :عوج بن عنق الطويل الذي قصد واضعه الطعن يف
أخبار األنبياء.
 -88ومنها خمالفة احلديث لصريح القرآن ،كحديث مقدار الدنيا.
 -82ومنها ركاكة ألفاظ احلديث ومساجتها حبيث ميجها السمع
ويدفعها الطبع ،كحديث احلاكة واألساكفة وأحاديث ذم احلبشة
( )8وهو (اجملرة اليت يف السماء من عرق األفعى اليت حتت العرش).

16

 السـنة النبوية في مواجهـة أعداء اإلسالم 

والسودان ،وأحاديث ذم اخلصيان.
 -81ومنها أن يناقض احلديث ما جاءت به السنة الصرحية
كحديث (من مسي حممدا وأمحد مل يدخل النار).
 -81ومنها ما يقرتن باحلديث من الزيف اليت تعلم أنه باطل،
مثل وضع اجلزية عن أهل خيرب ،ومن ذلك حضر رسول اهلل 
مساعا ورقص حىت شق قميصه .فلعن اهلل واضعه ما أجرأه على
الكذب(.)2()8
 -89ومنها ركة لفظه ومعناه ،قال احلافظ ابن حجر :واملدار
على ركة املعىن ،فحيث وجدت دلت على الوضع ،سواء انضم إليها
ركة اللفظ أم ال ،فإن هذا الدين كله حماسن ،والركة ترجع إىل الرداءة،
فبينها وبني مقاصد الدين مباينة ،وركة اللفظ وحدها ال تدل على
ذلك الحتمال أن يكون الراوي رواه باملعىن ،فعرب بألفاظ غري فصيحة
من غري أن خيل باملعىن ،نعم إن صرح الراوي بأن هذا لفظ النيب دلت
ركة اللفظ حينئذ على الوضع(.)1
قال شيخ شيوخنا الربهان البقاعي ،ومما يرجع إىل ركة املعىن
اإلفراط بالوعيد الشديد على األمر الصغري ،أو بالوعد العظيم على
الفعل اليسري ،وهذا كثري يف حديث القصاص .قال ابن اجلوزي :وإين
ألستحي من وضع أقوام وضعوا( :من صلى كذا فله سبعون دارا يف
( )8كحديث :ثالثة تزيد يف البصر :النظر إىل اخلضرة ،واملاء اجلاري ،والوجه احلسن.
( )2األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة (.)151-121
( )1تنـزيه الشريعة املرفوعة (.)1/8
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كل دار سبعون ألف بيت يف كل بيت سبعون ألف سرير على كل
سرير سبعون ألف جارية) ،وإن كانت القدرة ال تعجز ،ولكن هذا
ختليط قبيح ،وكذلك يقولون( :من صام يوما كان كأجر ألف حاج،
وألف معتمر ،وكان له ثواب أيوب) وهذا يفسد مقادير موازين
األعمال(.)8
 -85ومنها ما ذكره اإلمام فخر الدين الرازي :أن يروي اخلرب يف
زمن قد استقرئت فيه األخبار ودونت؛ فيفتش عنه فال يوجد يف
صدور الرجال وال يف بطون الكتب ،فأما يف عصر الصحابة وما
يقرب منه ،حني مل تكن األخبار استقرئت ،فإنه جيوز أن يروي
أحدهم ما ليس عند غريه .قال احلافظ العالئي :وهذا إمنا يقوم به –
أي بالتفتيش عنه -احلافظ الكبري الذي قد أحاط حفظه جبميع
احلديث أو معظمه ،كاإلمام أمحد وعلي ابن املديين وحيىي بن معني،
ومن بعدهم كالبخاري وأيب حامت وأيب زرعة ،ومن دوهنم كالنسائي؛
ألن املآخذ اليت حيكم هبا غالبا على احلديث بأنه موضوع إمنا هي
مجع الطرق واالطالع على غالب املروي يف البلدان املتنائية ،حبيث
يعرف بذلك ما هو من حديث الرواة مما هو ليس من حديثهم(.)2
كيف التخلص من اْلحاديث الموضوعة؟:
إن من املصائب العظمى اليت نزلت باملسلمني منذ العصور األوىل
انتشار األحاديث املوضوعة بينهم وقد أدى انتشارها إىل مفاسد
( )8املصدر السابق.
( )2املصدر السابق.
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كثرية ،منها ما هو من األمور االعتقادية الغيبية ،ومنها ما هو من
األمور التشريعية وهي خطر على األمة يف ثقافتها ووعيها وسلوكها،
مع ضعف العلم وقلة العلماء البصراء املبصرين ،فإنه من احلق على
أهل العلم وذوي األمر أن ينشروا يف أيدي الناس الكتب اليت تعرضت
لتمييز املوضوع من الصحيح ،فإن ذلك يزيد يف توعيتهم وتبصريهم
مبا يقولون ويستشهدون ،وينقي ثقافتهم الدينية من الشوائب اليت
أُلصقت هبا ،فيعدلون عن األحاديث املوضوعة إىل األحاديث
الصحيحة ،ويف ذلك اخلري كله.
وأن النظر املتكرر يف كتب املوضوعات ،ليعني طالب العلم –
فضال عن غريه -على جتنبه من التورط يف االستشهاد أو االستدالل
بكثري من األحاديث الباطلة املكذوبة اليت مسعها أو قرأها دون
متحيص هلا وحبث عنها ،فتعلق يف ذهنه وتنطبع يف جنانه وعلى لسانه
فريويها كما مسعها أو قرأها؛ فيكون من ذلك الشر الكبري.
بل إن طالب العلم الواعي املتتبع ،لفي حاجة دائمة إىل تكرار
النظر يف كتب املوضوعات؛ ليعرف ما مل يكن يعرفه بالوضع وليتذكر
ما كان قد عرفه ،وليصحح ما أخطأ فيه فظنه حديثا ثابتا أو
صحيحا ،وهو حديث ضعيف أو موضوع.
فتكرار النظر يف كتب املوضوعات – إىل جانب دراسة وقراءة
األحاديث الصحيحة  -خري معلم ومنقذ له من االستمرار على
قبوهلا ،وخري معني له على تبصري الناس مبعرفتها وتركها واالستعانة
عنها باألحاديث الصحيحة ،وهي وافية كل الوفاء مبا حيتاج إليه

 السـنة النبوية في مواجهـة أعداء اإلسالم 

19

املسلم يف أمر دنياه ودينه.
أشهر ما صنف في الموضوعات:
" -8تذكرة املوضوعات" أليب الفضل حممد بن طاهر املقدسي.
" -2املوضوعات الكربى" أليب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي.
" -1الباعث على اإلخالص من حوادث القصاص" للحافظ
زين الدين عبد الرحيم العراقي.
" -1الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة" للحافظ جالل
الدين السيوطي.
" -9تنـزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة" أليب
احلسن علي بن حممد (ابن عراق الكناين).
" -5املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع" وهو "املوضوعات
الصغرى" للعالمة الفقيه احملدث على القاري اهلروي املكي.
" -1الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة" للقاضي أيب عبد
اهلل حممد بن علي الشوكاين.
" -1املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على
األلسنة" للحافظ املؤرخ حممد بن عبد الرمحن السخاوي.
" -5كشف اخلفاء ومزيل االلتباس عما اشتهر من األحاديث
على ألسنة الناس" للمحدث الشيخ إمساعيل بن حممد العجلوين
اجلراحي.
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وهبذا فقد صان اهلل عز وجل السنة من العبث ،وهيأ هلا من
حيفظها ،ويبني األصيل من الدخيل والصحيح من الضعيف ،وال
عجب فالسنة بيان لكتاب اهلل عز وجل الذي قال فيه عز من قال:
إِنا نَ أح ُن نَـزلأنَا ِّ
الذ أك َر َوإِنا لَهُ لَ َحافِظُو َن واحلمد هلل رب العاملني.

كتبه الفقرية إىل اهلل
أسماء محمود أحمد الحياوي
اإلمارات –الشارقة -خورفكان
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المصادر
 -8احلديث واحملدثون – حممد حممد أبو زهو.
 -2الوضع يف احلديث –عمر بن حسن فالتة.
 -1حبوث يف تاريخ السنة املشرفة –الدكتور أكرم ضياء العمري.
 -1السنة قبل التدوين –حممد عجاج اخلطيب.
 -9حتذير املسلمني من األحاديث املوضوعة على سيد املرسلني
–حممد بن البشري األزهري.
 -5سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباين.
 -1مكانة السنة –حممد حممد أبو زهو.
 -1حملات من تاريخ السنة وعلوم احلديث –عبد الفتاح أبو
غدة.
 -5املختصر الوجيز يف علوم احلديث – حممد عجاج اخلطيب.
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