
 المقصد الثالث: المردود بسبب طعن في الراوي
 المراد بالطعن في الراوي: -1

المراد بالطعن في الراوي جرحو بالمسان، والتكمم فيو من ناحية عدالتو ودينو، أو من 
 ناحية ضبطو وحفظو.

 أسباب الطعن في الراوي: -2
الطعن في الراوي عشرة أسباب؛ خمسة منيا تتعمق بالعدالة، وخمسة منيا  أسباب

 تتعمق بالضبط.
 أما التي تتعمق بالطعن في العدالة فيي: -أ
 الجيالة "أي جيالة العين". -5البدعة. -4الفسق. -3التيمة بالكذب. -2الكذب. -1
 وأما التي تتعمق بالطعن في الضبط فيي: -ب
 مخالفة الثقات. -5كثرة األوىام. -4الغفمة. -3لحفظ.سوء ا -2فحش الغمط. -1
 

وسأذكر أنواع الحديث المردود بكل بسبب من ىذه األسباب عمى التوالي، مبتدئا 
 بالسبب األشد طعنا وىو الكذب.

 الحديث الموضوع
إذا كان سبب الطعن في الراوي ىو الكذب عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، 

 ع".فحديثو يسمى "الموضو 
 تعريفه: -1
 لغة: ىو اسم مفعول، من "وضع الشيء" أي "حطو"؛ سمي بذلك النحطاط رتبتو. -أ

اصطالحا: ىو الكذب، المختمق، المصنوع، المنسوب إلى رسول اهلل صمى اهلل  -ب
 عميو وسمم.

 رتبته: -2
شر األحاديث الضعيفة، وأقبحيا، وبعض العمماء يعده قسما مستقال، وليس نوعا  ىو

 من أنواع األحاديث الضعيفة.
 
 



 حكم روايته: -3
أجمع العمماء عمى أنو ال تحل روايتو ألحد عمم حالو في أي معنى كان إال مع بيان 

 ين" .وضعو، لحديث مسمم: "من حدث عني بحديث ُيَرى أنو كذب فيو أحد الكاذب
 طرق الوضاعين في صياغة الحديث: -4

 لموضاعين في صياغة الحديث طريقان:
 إما أن ينشئ الوضاع الكالم من عنده، ثم يضع لو إسنادا ويرويو. -أ

ما أن يأخذ كالما لبعض الحكماء، أو غيرىم، ويضع لو إسنادا. -ب  وا 
 كيف يعرف الحديث الموضوع؟. -5

 يعرف الحديث الموضوع من دون النظر في إسناده بأمور؛ منيا:
إقرار الواضع بالوضع: كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم بأنو وضع حديث  -أ

 فضائل سور القرآن سورة سورة، عن ابن عباس.
أو ما يتنزل منزلة إقراره: كأن يحدث عن شيخ، فيسأل عن مولده ىو، فيذكر  -ب

 لك الشيخ قبل مولده ىو، وال يعرف ذلك الحديث إال عنده.تاريخا تكون وفاة ذ
أو قرينة في الراوي: مثل أن يكون الراوي رافضيا، والحديث في فضائل أىل  -ج

 البيت.
أو قرينة في المروي: مثل كون الحديث ركيك المفظ، أو مخالفا لمحس، أو  -د

 مخالفا لصريح القرآن.
 دواعي الوضع، وأصناف الوضاعين: -6
 ضع الحديث دواٍع كثيرة تدعو الوضاع لوضعو، فمن أبرزىا ما يمي:لو 
وذلك بوضع أحاديث ترغب الناس في الخيرات، التقرب عمى اهلل تعالى:  -1

وأحاديث تخوفيم من فعل المنكرات، وىؤالء الوضاعون قوم ينتسبون إلى الزىد 
 والصالح، وىم شر الوضاعين؛ ألن الناس قبمت موضوعاتيم ثقة بيم.

، فقد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن ميدي ميسرة بن عبد ربهومن ىؤالء: 
قال: "قمت لميسرة بن عبد ربو: من أين جئت بيذه األحاديث: من قرأ كذا فمو كذا؟ 

 قال: وضعتيا أرغب الناس".



ال سيما مذاىب الفرق السياسية، وذلك بعد ظيور الفتنة،  االنتصار لممذهب: -2
ياسية، كالخوارج، والشيعة، فقد وضعت كل فرقة من األحاديث ما وظيور الفرق الس

 يؤيد مذىبيا، كحديث: "عمي خير البشر، من شك فيو كفر".
وىؤالء الوضاعون قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا الطعن في اإلسالم:  -3

 صدلإلسالم جيارا، فعمدوا إلى ىذا الطريق الخبيث، فوضعوا جممة من األحاديث بق
 تشويو اإلسالم والطعن فيو، ومن ىؤالء: 

المصموب في الزندقة، فقد روى عن حميد، عن أنس،  محمد بن سعيد الشامي،
مرفوعا: "أنا خاتم النبيين ال نبي بعدي، إال أن يشاء اهلل"، ولقد بين جيابذة الحديث 

 أمر ىذه األحاديث، وهلل الحمد والمنة.
عض ضعفاء اإليمان إلى بعض الحكام بوضع أي تقرب بالتزلف إلى الحكام:  -4

أحاديث تناسب ما عميو الحكام من االنحراف، مثل قصة غياث بن إبراىيم النخعي 
الكوفي مع أمير المؤمنين الميدي، حين دخل عميو وىو يمعب بالحمام، فساق بسنده 

، عمى التوِّ إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال: "ال سبق إال في نصٍل، أو  خفٍّ
أو حافٍر، أو جناح" فزاد كممة "أو جناح" ألجل الميدي، فعرف الميدي ذلك، فأمر 
بذبح الحمام، وقال: أنا حممتو عمى ذلك. وطرد ىذا الوضاع المتزلف، وعاممو بعكس 

 قصده.
كبعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس، التكسب وطمب الرزق:  -5

والعجيبة، حتى يستمع إلييم الناس ويعطوىم، كأبي فيوردون بعض القصص المسمية 
 سعيد المدائني.

وذلك بإيراد األحاديث الغريبة التي ال توجد عند أحد من شيوخ قصد الشهرة:  -6
الحديث، فيقمبون سند الحديث ليستغرب، فيرغب في سماعو منيم، كابن أبي دحية 

 وحماد النصيبي.
 مذاهب الكرامية في وضع الحديث: -7

ت فرقة من المبتدعة، سموا بالكرامية، جواز وضع األحاديث في باب الترغيب زعم
والترىيب فقط، واستدلوا عمى ذلك بما روي في بعض طرق حديث: "من كذب عمي 



متعمدا" من زيادة جممة: "ليضل الناس"؛ ولكن ىذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ 
 الحديث.

االستدالل في غاية السخف؛ فإن النبي وقال بعضيم: "نحن نكذب لو، ال عميو" وىذا 
 صمى اهلل عميو وسمم ال يحتاج شرعو إلى كذابين ليروجوه.

وىذا الزعم خالف إجماع المسممين، حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني، فجزم 
 بتكفير واضع الحديث.

 خطأ بعض المفسرين في ذكر بعض األحاديث الموضوعة في تفاسيرهم: -8
فسرين في ذكرىم أحاديث موضوعة في تفاسيرىم من غير بيان لقد أخطأ بعض الم

وضعيا. ال سيما الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة، 
 البيضاوي. -الزمخشري. د -الواحدي. ج -الثعمبي. ب -ومن ىؤالء المفسرين :أ

 الشوكاني. -ىـ
 أشهر المصنفات فيه: -9
وزي، وىو من أقدم ما صنف في ىذا الفن، لكنو كتاب الموضوعات: البن الج -أ

 متساىل في الحكم عمى الحديث بالوضع، لذا انتقده العمماء وتعقبوه.
الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة: لمسيوطي، وىو اختصار لكتاب  -ب

 ابن الجوزي، وتعقيب عميو، وزيادات لم يذكرىا ابن الجوزي.
األحاديث الشنيعة الموضوعة: البن عراق الكناني، تنزيو الشريعة المرفوعة عن  -ج

 وىو تمخيص لسابقيو، وىو كتاب حافل ميذب مفيد.
 


