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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ةالمقدم
السالم على نبيه األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن و  لصالةاو  احلمد هلل رب العاملني،

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
 

تعاىل جعل معجزة هذا النيب صلى اهلل عليه وسلم و  فمن املتفق عليه أن اهلل سبحانه وبعد:
بديل، فهو ال تو  النقصان، فلم يطرأ عليه حتريفو  تكفل اهلل حبفظه من الزيادةو  هي القران الكرمي،

على حاله كيوم نزل، مل يزل غضاً طرياً، معجًزا للثقلني،)ال يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه 
يٍد( )فصلت:   (.24تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم َحَِ

 القران،وأما النيب صلى اهلل عليه وسلم فحديثه يف ذروة الفصاحة اإلنسانية، ولكنه نازل عن بالغة 
هو أمر مقرر عند العلماء، وهذا ما جعل حديثه يلتبس أحيانا بأحاديث الصحابة املوقوفة و 

عليهم، أو بأقوال التابعني، أو بأقوال احلكماء، أو باألمثال السائرة، ولكن العلماء الذين خدموا 
ن مراتبها من هذا األمر، فذهبوا جيردون األحاديث عن غريها، ويبينو  السنة مل يغب عن باهلم

الصحة وسواها، حبيث أصبح من السهل على املسلم أن يتأكد من صحة ما ينسب إىل رسول اهلل 
 صلى اهلل عليه وسلم من األقوال.

 
معايشة النصوص و  واحلديث النبوي الشريف هو يف أعلى مراتب الفصاحة كما أسلفت،

مراجعتها، و  تتبعهاو  وطول قراءهتاالصحيحة الثابتة عن الرسول املصطفى عليه الصالة والسالم، 
تولد لدى القارئ ملكة أو حاسة فنية يستطيع من خالهلا أن مييز بني كالم النيب صلى اهلل عليه 

كالم غريه، ولو مل يعوِّل دائما على السند، أال ترى أن الناقد البصري يف الشعر عندما و  وسلم
لمتنيب أو غريه، ولو مل يسمعه من قبل، وذلك يسمع بيتا من أبيات الشعر يستطيع أن خيمن أنه ل

األمر ذاته هو بالنسبة للحديث النبوي، و  صدق احلدس؟.و  قوة الفراسةو  مبا أوتيه من حسن الفهم
املعىن، أو املعىن فقط، وهذا و  ولذلك جعل العلماء من عالمات األحاديث املوضوعة: ركاكة اللفظ

ينطق إال بالكالم املوجز احملكم الذي لو عده العاد  حق، ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم ال
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قوَّل النيب صلى اهلل عليه وسلم ما مل يقله؛ باَن كذبُه، وافتضح أمره، و  الستطاع، فإذا جاء وّضاع،
 وهذا من مجلة األسباب اليت حفظت السنة من الدس والتحريف. 

 
الم صناعة كما ذكر أبو هالل يقلدونه.. والكو  على أن الوضاعني قد حياكون كالم النبوة

العسكري يف مقدمة كتاب الصناعتني، حيث قال يف حديثه عن سبب تأليفه للكتاب: ).. فرأيت 
 1أن أعمل كتايب هذا مشتمال على مجيع ما حيتاج إليه يف صنعة الكالم نثره ونظمه(.

ثل األصلية، فكذلك وكما أّن صناعة ّما قد حتاكي صناعًة أخرى، حىت ليخيل للمرء أن املقلدة م 
 األمر يف احلديث النبوي.

ولكن صاحب الصناعة هو احلَكُم يف النهاية، وهو اخلبري الذي يكشف املزيف من الصحيح، 
ولذلك البد االحتكام إليه. واألمر ذاته بالنسبة للحديث النبوي، فال مييز سقيمه من صحيحه   

لعلماء، أمثال اإلمام عبداهلل بن املبارك إذا كان هذا السقيم مما خيدع العيون   إال فحول ا
ه (، فقد قال يف شأن األحاديث املوضوعة: )تعيش هلا اجلابذة(، وقال الدارقطين: )يا 181)ت

  4.أهل بغداد ال تظنون أن أحدا يستطيع يكذب على رسول اهلل وأنا حي(
 

صح السند ويف وللجهابذة هؤالء مقاييسهم اليت تعتمد على أمرين: السند واملنت. فقد ي
املنت شيء، والعكس صحيح أيضا... ومن مث فقد قامت دراسات واسعة حول السنة النبوية 

ضعيف و  لكشف املزيف، ومتييز الصحيح من السقيم، وكان حصيلتها تقسيم السنة إىل صحيح
 وموضوع، وبينها أقسام أخرى.

 
مؤونته احملدثون، وإمنا تتعلق والدراسة اليت نقدمها اليوم ال عالقة هلا بالسند، فقد كفانا 

مبنت األحاديث املوضوعة، واهلدف منها إثبات بُعد هذه األحاديث عن هدي النبوة، وأهنا عن 
 فصاحة النيب صلى اهلل عليه وسلم مبعزل، ألنه صلى اهلل عليه وسلم ال ينطق عن اهلوى. 

لة األحاديث وسوف خنتار مخسة وعشرين من األحاديث املوضوعة، وهي من كتاب: "سلس
 الضعيفة واملوضوعة" لأللباين، مث ندرس متنها واحدا واحدا. 

                                                 

  1 -  كتاب الصناعتني، ص )11(.
  2 - املوضوعات، البن اجلوزي، حتقيق وفيق َحدان، )41/1(.
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وهذه األحاديث ليست أكثر من عينات، وهي يف موضوعات شىت، منها الطويل ومنها القصري، 
 وهي ليست إال جمرد مناذج.

 
وسيكون هذا البحث مكونا من متهيد، مث نسرد األحاديث املوضوعة، مث نعقب عليها، 

 لك نوجز نتائج البحث ومراجعه. وبعد ذ
 واهلل ويل التوفيق.

 د.حممد رفعت زجنري  أ.                      
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 أوال: تمهيد
 

 نناقش يف هذا البحث أمورا ذات صلة بالبحث، وهي:
 البالغة النبوية وما قاله العلماء عنها. -أ

 أسلوب القران.و  وسلم صلى اهلل عليه الفرق بني أسلوب النيب -ب
 أسلوب بقية البشر.و  صلى اهلل عليه وسلم الفرق بني أسلوب النيب -ج

 تعريف احلديث املوضوع وحكمه -د
 أسباب التباس احلديث النبوي باألحاديث املوضوعة أحيانا.ه  

 منهج الكشف عن األحاديث املوضوعة كما قرره علماء احلديث. -و
 دراسة احلديث النبوي الشريف.ضوابط البد منها يف  -ز
 

 البالغة النبوية وما قاله العلماء عنها. -أ

السالم، ولعل أول من حلل ذلك بأسلوب و  حديثا ببالغة املصطفى عليه الصالةو  نّوه العلماء قدميا
ه (، حيث قال بعد أن دبج الثناء لبيان النبوي: 422رشيق، وحتليل ضاف بديع، هو اجلاحظ )ت

مع الناس بكالم قط أعم نفعاً، وال أقصد لفظاً، وال أعدل وزناً، وال أمجل مذهباً، وال ) مث مل يس
أكرم مطلباً، وال أحسن موقعاً، وال أسهل خمرجاً، وال أفصح معىن، وال أبني يف فحوى، من كالمه 

  1صلى اهلل عليه وسلم كثرياً(.

ه ( يقول: ) إن هذا البيان 215ي )تومل يكن اجلاحظ بدعا فيما قاله، فهذا هو جار اهلل الزخمشر 
أوفر و  خمضه، وألقى زبدته على لسان حممد عليه أفضل صالة -عزت قدرته–العريب، كأن اهلل 

سالم، فما من خطيٍب يقاومه إال نكص متفكك الرجل، وما من مصقٍع يناهزه إال رجع فارغ 
 2 السجل(.

                                                 

 3- البيان والتبيني، )18-15/4(.
 4- الفائق يف غريب احلديث ، )11/1(.
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بع من آالت علم البيان: ) حفظ ما ه ( جيعل النوع السا715وهذا هو ابن األثري اجلزري )ت
صلى اهلل عليه وسلم، والسلوك هبا مسلك القران الكرمي يف  حيتاج إليه من األخبار الواردة عن النيب

 2 االستعمال(.

ه ( يف معرض حديثه عن البيان النبوي: ).. فإن كالمه صلى 512وقال حيىي بن َحزة العلوي )ت
فصاحة القران وبالغته، يف الطبقة العليا حبيث ال يدانيه كالم،  اهلل عليه وسلم وإن كان نازاًل عن

 7 وال يقاربه وإن انتظم أي انتظام.(

ه (: ) هذه يف البالغة اإلنسانية اليت سجدت األفكار 1127وقال مصطفى صادق الرافعي )ت
لف هلا، آليتها، وحسرت العقول دون غايتها، مل ُتصنع، وهي من اإلحكام كأهنا مصنوعة. ومل يُتك

 وهي على السهولة بعيدة ممنوعة. 

ألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل جبالل خالقه، ويصقلها لسان نزل عليه القرآن حبقائقه، فهي وإن 
مل تكن من الوحي، ولكنها جاءت من سبيله، وإن مل يكن هلا منه دليل، فقد كانت هي من 

وفة الفضول حىت ليس فيها كلمة دليله، حمكمة الفصول، حىت ليس فيها عروة مفصولة، حمذ
إجادهتا مظهر و  مفضولة، وكأمنا هي يف اختصارها وإفادهتا نبض قلب يتكلم، وإمنا هي يف مسوها

 صلى اهلل عليه وسلم. من خواطره

إن خرجت يف املوعظة، قلت: أنني من الفؤاد مقروح، وإن راعت باحلكمة قلت: صورة بشرية من 
ر بالدموع، ويشتد فينزو بالدماء، وإذا أرك القرآن أنه خطاب السماء الروح، يف َمنزٍع يلني فينف

 5لألرض؛ أراك هذا أنه كالم األرض بعد السماء(.

هذه الكلمات اليت سقناها من أئمة اللغة والبيان يف املاضي واحلاضر تدل بإجياز على أن البيان 
شجرة أخرى يف بستان البيان، ليس كمثلها  النبوي متميز بأسلوبه وخصائصه، وأنه شجرة سامقة

وليس من العسري على من تذوق من هذا البيان العذب أن ميجَّ ما سواه، وأن يعرف الفرق بينه 
وبني ما دونه، والسيما إذا كان من الكالم الذي خيرتعه الكذابون والوضاعون وينسبونه إىل النيب 

                                                 

 5- املثل السائر، )121/1--121(.
 6-  كتاب  الطراز، )171/1(.

 7- إعجاز القرآن والبالغة النبوية، ص )452(.

 



 8 

الذهب، أو بني امليت واحلي، وحىت و  صلى اهلل عليه وسلم، فهيهات أن خيفى الفرق بني النحاس
لو خفي ذلك على رجل ساذج، أو قليل البضاعة من العلم، فإن أرباب الصناعة احلديثية، 

 وفصحاء اللغة العربية، كفيلون بأن يفصلوا بني احلق والباطل، بإذن اهلل العزيز العليم!

 

 .أسلوب القرانو  صلى اهلل عليه وسلم الفرق بين أسلوب النبي -ب 

هنالك فرق واضح بني أسلوب القرآن املعجز وبني كالم النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي هو يف 
أعلى درجات الفصاحة، ولكنه دون القرآن يف إعجازه، وقد بسط العلماء القول يف هذا املوضوع، 

إىل مثلها  8يقول مصطفى صادق الرافعي: )على أن أعجب شيء إذا قرنت كلمة من تلك البالغة
مما يف القرآن، رأيت الفرق بينهما يف ظاهره، كالفرق بني املعجز وغري املعجز سواء، ورأيت كالمه 

يف تلك احلال خاصة مما يطمع يف مثله، وأحسست فيه، خبالف القرآن،  -صلى اهلل عليه وسلم -
ة، وال أثرًا فإنك تستيئس من مجلته، وال ترى لنفسك إليه طريقًا ألبتة، إذ ال حتس منه نفسًا إنساني

 2 من آثار هذه النفس، وال حالة من حاالهتا حىت تأنس إىل ذلك، على التوهم(.

ويقول العالمة الزرقاين يف هذا الصدد أيضاً: )إن بني يدي التاريخ إىل يوم الناس هذا آالفًا مؤلفة 
لبيان من كتب السنة، متأل دور الكتب يف الشرق والغرب، وتنادي كل من له إملام وذوق يف ا

العريب، أن هلمَّ لتحس حباستك البيانية، املدى البعيد بني أسلويب القرآن واحلديث، ولتؤمن عن 
وجدان بأن أسلوب التنزيل أعلى وأجل من أسلوب األحاديث النبوية، علوًا خارقًا للعادة، خارجاً 

ودته وروعته وجاللته،   يف ج عن حميط الطاقة البشرية، وإن بلغ كالم الرسول   صلى اهلل عليه وسلم
 11.ماجعله خري بياٍن خلري إنسان(.

وبذلك أمن القرآن من اللبس، أو أن خيتلط به كالم البشر، ومل يأمن ذلك احلديث النبوي الشريف  
 كما سيأيت.

 
                                                 

 8.- يقصد البالغة النبوية
 9- إعجاز القرآن والبالغة النبوية، ص )114(.

 10- مناهل العرفان، )118/4(.
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 أسلوب بقية البشر.و  صلى اهلل عليه وسلم الفرق بين أسلوب النبي -ج

وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، وأنه أويت جوامع ما من شك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ة البيان، يصرفه كيف يشاء، بأعذب عبارة، وأوجز كلمة ) وكأمنا وضع يده على قلب  ّّ الكلم، وأزِمَّ

 11اللغة، ينبض حتت أصابعه(.

العرب بعامة، لتستجيب لدعوة اإلسالم، لو مل يكن النيب صلى اهلل عليه و  ومل تكن قريش خاصة،
أبينهم بياناً(. ولذلك: و  هم )فإن القوم خلص، ال يستجيبون إال ألفصحهم لساناً،وسلم أفصح

ضرورة أنه   صلى اهلل عليه وسلم   كان أفصح العرب، وافيًا بغريه، كافيًا من سواه، و  )علمنا قطعاً 
 14 وأنه يف ذلك آية من آيات اهلل ألولئك القوم(.

من نطق بالعربية فصاحة وبيانا أن كالمه مهجز مثل  وال يعين تفوقه صلى اهلل عليه وسلم على كل
القرآن، كالّ! فاحلديث النبوي ) إن عجز عامة الناس عن اإلتيان مبثله، فلن يعجز أحد خاصتهم 
عن اإلتيان ولو مبقدار سطٍر واحد منه، وإذا عجز أحد هؤالء املمتازين عن مقدار سطٍر واحد منه 

من مماثله القريب منه، وإن عجز أن يأيت بسطر من هذا  نفسه، فلن يعجز عن مقدار سطر واحد
املثل وهو وحده، فلن يعجز إذا انضم إليه ظهري ومعني، أيًا كان ذلك الظهري واملعني، وإن عجز 
عن هذا مع الظهري املعني، أيًا كان، فلن يعجز اإلنس واجلن مجيعًا أن يأتوا مبثله، ولو كان بعضهم 

آن. ذلك شأن احلديث النبوي مع معارضيه، أما القرآن الكرمي فله شأن لبعض ظهريًا كما قال القر 
آخر، ألن أحدا ال يستطيع اإلتيان مبثل أقصر سورة منه، ال هو وحده، وال مع غريه، ولو اجتمع 

 11 بأطرافها من الثقلني(.

 كالم النبوة، وألن كالم الرسول صلى اهلل عليه وسلم ميكن اإلتيان مبا يشبهه، فإننا )جند تشاهباً بني
وكالم بعض اخلواص من الصحابة والتابعني، حىت لقد نسمع احلديث فيلتبس علينا أمره، أهو 
مرفوع ينتهي إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم؟ أم موقوف عند الصحايب؟ أم مقطوع عند التابعي؟ 

ريا كلما كان إىل أن يرشدنا السند إىل عني قائله، ومن أويت حاسة بيانية يدرك هذا الشبه كث
صاحب البيان املشابه تصله بالرسول صالت قوية، كتلك الصالت أو العوامل املتآخذة اليت توافرت 

                                                 

 11- إعجاز القرآن والبالغة النبوية، ص )487(.
 12- املرجع السابق ، ص )485(.

 13- مناهل العرفان، )211/4(.
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يف علي بن أيب طالب، حىت مسحت بيانه مسحة نبوية، وجعلت نفسه يف الكالم من أشبه 
 12 األنفاس بكالم رسول اهلل(.

 

 وحكمه، ومسبابته ،تعريف الحديث الموضوع -د

وقد عقب ابن حجر على  .12 صالح احلديث املوضوع يف قوله: )وهو املختلق املصنوع( عّرف ابن
قال: )قلت: هذا ، ذاكرا التعريف اللغوي الذي قام عليه التعريف االصطالحي، حيث هذا التعريف

هو تفسري حبسب االصطالح، وأما من حيث اللغة، فقد قال أبو اخلطاب بن دحية: املوضوع: 
 ن على فالن كذا، أي: ألصقه به. امللصق، وضع فال

 .17 وهو أيضا: احلط واإلسقاط. واألول أليق هبذه احليثية، واهلل أعلم(

فاحلديث املوضوع هو حديث ال أصل ثابت له، متت نسبته إىل الرسول   صلى اهلل عليه وسلم   
  زورا وهبتانا.

إن الواضع رمبا وضع كالما من ، حددها ابن الصالح فقال: )مث بدواع عدةويأيت احلديث املوضوع 
عند نفسه فرواه، ورمبا أخذ كالما لبعض احلكماء وغريهم، فوضعه على رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 .15 وسلم، ورمبا غلط غالط فوقع يف شبه الوضع من غري تعمد(

، وهنالك بعض الفرق 18ورمبا كان سبب وضع احلديث التقرب إىل امللوك كما ذكر ابن األثري
 أحاديث ألغراض دينية أو سياسية.وضعت 

وأما حكمه فقد قال ابن الصالح: )وال حتل روايته ألحد علم حاله يف أي معىن كان، إال مقرونا 
 12 ببيان وضعه(

                                                 

 14- مناهل العرفان، )211/4(.
 15- مقدمة ابن الصالح، حتقيق بنت  الشاطئ، ص )414(.

 16-.النكت على كتاب ابن الصالح، حتقيق ربيع هادي عمري، )818/4(.
 17- مقدمة ابن الصالح، حتقيق بنت  الشاطئ، ص )412(.

 18- انظر:  اخلالصة يف أصول احلديث، للطييب، حتقيق:  صبحي السامرائي، ص )57(.
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 أسباب التباس الحديث النبوي باألحاديث الموضوعة أحيانا.هـ ـ 

املتناحرة يف الدولة اإلسالمية، شاع الوضع يف احلديث النبوي ألسباب منها: ظهور الفرق الدينية 
وظهور الشعوبية، والدعوات الباطنية، والزندقة، واجلهل بالدين، حىت أن بعض الوضاعني كانت 
مقاصدهم حسنة يف ردع الناس عن املنكرات الشائعة، أو ترغيبهم يف أعمال حسنة مدثورة، ولكن 

ره، وأكثر ما جند هذا عند املغفلني هذا ال يشفع هلم، فحسن القصد ال يشفع لسوء الوسيلة وال يب 
، قال ابن الصالح: )والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من املنسوبني 41من الزهاد

إىل الزهد، وضعوا األحاديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاهتم ثقة منهم هبم، وركونا 
ا واحلمد هلل، وفيما روينا عن اإلمام أيب إليهم، مث هنض جهابذة احلديث بكشف عوارها وحمو عاره

 41 بكر السمعاين أن بعض الكرامية ذهب إىل جواز وضع احلديث يف باب الرتغيب والرتهيب(

ونظرا التساع رقعة الدولة اإلسالمية، وشيوع العجمة، وضعف الناس باللغة العربية، فقد راجت 
إلسالمية، مبا فيهم النخبة املثقفة من أهل األحاديث املوضوعة، وتلقفها قطاعات واسعة من األمة ا

العلم والدين أمثال اإلمام أيب حامد الغزايل الذي شحن إحياءه باألحاديث الضعيفة واملوضوعة، 
 وأّسس بنيانه يف كثري من مواضع كتابه على تلك األحاديث، فكان بغري أساس!

شية اختالطه به عند العامة ومل يدون مع القرآن خ واحلديث النبوي ليس مبعجز كما ذكرنا،
واألعاجم، وقد كان العرب أمة أّمية، والتدوين صعب عليهم، ولذلك تأخر تدوين احلديث النبوي 
إىل وقت الحق، يف عهد اخلليفة األموي عمر بن عبد العزيز على يد اإلمام حممد بن شهاب 

 . 44الزهري

احلديث املوضوع وانتشاره يف  فكان تأخر تدوين احلديث الصحيح هو السبب الرئيس يف شيوع
 األمة، فكان ال بد من أن يتصدى له العلماء بالبحث والتنقيب والتمحيص.

                                                                                                                                            

 19- مقدمة ابن الصالح، حتقيق بنت  الشاطئ، ص )414(.
 20- انظر:  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، لأللباين، )7/1(.

 21- مقدمة ابن الصالح، حتقيق بنت  الشاطئ، ص )414.-411(.
 22-  انظر:  مباحث يف علوم احلديث الشريف، للقطان، ص )12-11 (.
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 منهج الكشف عن األحاديث الموضوعة كما قرره علماء الحديث. -و

ويف هذا الصدد نتذكر قول  خيتلف أسلوب احلديث الصحيح عن أسلوب احلديث املوضوع،
يثم: )إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف، وظلمة كظلمة الليل التابعي اجلليل الربيع بن خ

 .41 تنكر(

بني العلماء طريقة الكشف عن احلديث املوضوع، واملنهج يف ذلك ما قاله ابن الصالح: )وإمنا وقد 
يُعرف كون احلديث موضوعًا بإقرار واضعه، أو ما يتنزل منزلة إقراره، وقد يفهمون الوضع من قرينة 

 .42 ي أو املروي، فقد وضعت أحاديث كثرية، يشهد بوضعها ركاكُة ألفاظها ومعانيها(حال الراو 

 يلحظ هنا أن ابن الصالح رَحه اهلل حدد أربعة طرق ملعرفة احلديث املوضوع، هي:

 إقرار واضعه. -1

 أو ما يشبه اإلقرارمن واضعه. -4

 أو من دراسة القرائن احمليطة بالراوي. -1

 ائن احمليطة باملروي، مثل ركاكة اللفظ واملعىن.أو من دراسة القر  -2

 وما يهمنا هنا هو احلالة الرابعة، وهي اليت سنلقي عليها الضوء يف هذا البحث.

ويؤكد احلافظ ابن حجر على أن ركة املعىن مقدمة على ركة اللفظ يف هذا امليدان، الحتمال أن 
)اعرتض عليه بأن ركاكة اللفظ ال : لصالح معقبا على كالم ابن يكون احلديث مرويا باملعىن، يقول

تدل على الوضع، حيث جوزت الرواية باملعىن، نعم إن صرح الراوي بأن هذا صيغة لفظ احلديث، 
وكانت ختل بالفصاحة، أو ال وجه هلا يف اإلعراب، دل على ذلك، والذي يظهر أن املؤلف مل 

بل ظاهر كالمه أن الذي يدل هو يقصد أن ركاكة اللفظ وحده تدل كما تدل ركاكة املعىن، 
جمموع األمرين: ركاكُة اللفظ واملعىن معا. ولكن يرد عليه: أنه رمبا كان اللفظ فصيحا واملعىن ركيكا، 

                                                 

 23-.النكت على  كتاب ابن الصالح، حتقيق ربيع هادي عمري، )822/4 – 822(.
 24- مقدمة ابن الصالح، حتقيق بنت  الشاطئ، ص )414(.
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إال أن ذلك يندر وجوده، وال يدل مبجرده على الوضع، خبالف اجتماعهما؛ تبعا للقاضي أيب بكر 
 .42 الباقالين(

)املدار يف الركة على ركة ن ابن حجر بصيغة أخرى، قال: هذا الكالم عشاكر  وقد نقل أَحد
املعىن، فحيثما وجدت دلت على الوضع، وإن مل ينضم إليها ركة اللفظ، ألن الدين كله حماسن، 
والركة ترجع إىل الرداءة، أما ركاكة اللفظ فقط فال تدل على ذلك، الحتمال أن يكون رواه باملعىن، 

 .47 (لنيب صلى اهلل عليه وسلم فكاذبإن صرح بأنه من لفظ افغري ألفاظه بغري فصيح، نعم 

واملبالغات املمجوجة يف أمر الثواب والعقاب املتعلقان باألمور اليسرة قرينة للوضع، قال ابن حجر: 
)ومن مجلة القرائن الدالة على الوضع: اإلفراط بالوعيد الشديد على املر اليسري، أو بالوعد العظيم 

 45، وهذا كثري موجود يف حديث القصاص والطرقية، واهلل أعلم(.على الفعل اليسري

واحلديث عن اللفظ واملعىن يذكرنا مبا ذهب إليه ابن قتيبة، فلهذه القضية ركنان: اللفظ واملعىن، 
 :48ومميزان: اجلودة والرداءة، وقد جعل الشعر أربعة أضرب

 لفظ جيد ومعىن جيد -1

 لفظ جيد ومعىن رديء -4

 يء ومعىن جيدلفظ رد -1

 لفظ رديء ومعىن رديء -2

وكأن احملدثني قد نقلوا هذه القسمة إىل النثر، وطبقوها على احلديث، فقبلوا األول والثالث جلودة 
املعىن يف كل واحد منهما، ورفضوا الثاين والرابع لرداءة املعىن يف كل واحد منهما، فاملعىن عليه 

حيتوي اللفظ الرديء الحتمال أن يكون احلديث مرويا  املعول عندهم، وقد قبلوا الثالث الذي
باملعىن، ورفضوا الثاين ألن املعىن الرديء غري مقبول عندهم، فإذا ما أضيف إليه اللفظ الرديء كان 

                                                 

 25-.النكت على كتاب ابن الصالح، حتقيق ربيع هادي عمري، )822/4(.
 26-.الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث البن كثري، ص )72(.

 27-.النكت على كتاب ابن الصالح، حتقيق ربيع هادي عمري، )821/4 - 822(.
  28 - انظر:  الشعر والشعراء، ص )42- 45(.
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أكثر جدارة بالرفض، فالعلة يف الرفض تكون من حيث رداءة املعىن، مث من حيث رداءة اللفظ، وال 
 .اللغة والكتاب واحلديث أثروا بابن قتيبة، فهو قد مجع بني علوميبعد أن يكون احملدثون قد ت

وسوف نويل الركاكة باللفظ أو املعىن أمهية يف هذا البحث، ونقدم ركاكة املعىن متاشيا مع كالم ابن 
حجر، مع اعتقادنا بعدم فصل املعىن عن اللفظ يف حال من األحوال، ولكن املراد باملعىن هنا 

أو املعىن العام املباشر للنص، وليست املعاين الثانية اليت أشار إليها عبد القاهر املوضوع غالبا، 
 جرجاين ومن تبعه من البالغيني..

وهو حصلها باملران واملعايشة للحديث النبوي الصحيح، يبقى أن نشري بأن للوضاع موهبة، 
ي الوضع   يرجع إىل يستخدمها يف حماكاة أسلوب احلديث الصحيح، قال ابن حجر: )وحاصله   أ

أنه حصلت هلم بكثرة حماولة ألفاظ النيب صلى اهلل عليه وسلم هيئة نفسية وملكة؛ يعرفون هبا ما 
جيوز أن يكون من ألفاظه وما ال جيوز، كما سئل بعضهم: كيف يعرف أن الشيخ كذاب؟ قال: إذا 

ل الراوي بقصة غياث بن روى ال تأكلوا القرعة حىت تذحبوها علمت أنه كذاب. مث مثل لقرينة حا
 42إبراهيم مع املهدي(

 ضوابط البد منها في دراسة الحديث النبوي الشريف. -ز

 البد لدارس احلديث النبوي الشريف، واملتصدر للحديث فيه من ضوابط وشروط، منها:

 معرفة علوم احلديث النبوي، وما يتعلق منها بالرواية والدراية على وجه اإلحاطة الكافية. -1

 البد من معرفة تاريخ السنة النبوية، وطرق تدوينها وحجيتها، وبيان مصادرها. -4

البد من معرفة اللغة العربية معرفة دقيقة شاملة لعلومها كلها، من حنو وصرف ولغة وبالغة  -1
 وأصوات وعروض وقافية، ورسم، وتصحيف وحتريف، وغري ذلك.

ومعارفها املختلفة  يف أن يتزود من علوم الدنياجيب على الطالب أو الدارس هلذا العلم الشر  -2
 قدراً معقوال، فذلك مما يوسع أفقه وفهمه للحديث النبوي.

                                                 

 29-.النكت على كتاب ابن الصالح، حتقيق ربيع هادي عمري، )821/4(.
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على الدارس أن يبدأ باالطالع على األحاديث الصحيحة، مث الضعيفة بعد ذلك، فاملوضوعة  -2
 .. وليس العكس.

  عليه وسلم، فقد قيل: على ظالب هذا العلم أن يتخلق بأخالق النيب الكرمي صلى اهلل -7

 أهل احلديث مهو أهل النيب وإن

 صحبوا هُ مل يصحبوا نفَسُه أنفاسَ 

يستحسن أن يستفيد طالب هذا العلم الشريف من خدمات )احلاسب اآليل( يف دراسة هذا  -5
 العلم.

 ثانيا: نماذج من األحاديث الموضوعة:

 .11هلل يف األرض( موضوع) اجليزة روضٌة من رياِض اجلنة، ومصُر خزائن ا -1

)من سره أن حييا حيايت، وميوت ممايت، ويسكن يف جنة عدٍن غرَسها ريب، فليوال عليًا من  -4
علماً، و  بعدي، وليوال وليه، وليقتدي باألئمة من بعدي، فإهنم عرتيت، ُخلقوا من طينيت، ُرزقوا فهماً 

 .11أناهلم اهلل شفاعيت( موضوع وويل للمكذبني بفضلهم من أميت، القاطعني فيهم صليت، ال

 .14)الوضوء مما خرَج، وليس مما دخَل( منكر -1

)ال خرَي يف احلبش، إذا جاعوا سرقوا، وإذا شبعوا زنوا، وإن فيهم خللتني حسنتني: إطعام  -2
 .11الطعام، وبأس عند البأس(. موضوع

ن نظر، وعامل من علم( ) أربٌع ال يشبعن من أربٍع: أرض من مطر، وأنثى من ذكر، وعني م -2
 .12موضوع

                                                 

 30-  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، لأللباين، )424/4(.
 31- سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، لأللباين، )424/4(.

 32- املر جع السابق، )157/4(.

 33- املرجع السابق، )124/4(.
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)أربٌع ال يصنب إال بعجب: الصمُت وهو أوُل العبادة، والتواضُع، وذكر اهلل، وقلة الشيء(  -7
 .12موضوع

 .17)املتعبُد بال فقٍه كاحلمار يف الطاحونة( موضوع -5

 .15)أصحايب كالنجوم؛ بأيهم اقتديتم اهتديتم( موضوع -8

 .18م اقتديتم اهتديتم( موضوع)أهل بييت كالنجوم؛ بأيه -2

 . 12)اختالُف أميت رَحٌة( ال أصل له -11

 .21)من عرَف نفَسه عرف ربَّه( ال أصل له -11

ذ أخاه مبا يشتهي؛ كتَب اهلل له ألف ألف حسنة، وحمى عنه ألف ألف سيئة، ورفع  -14 )َمن لذَّ
نة عدن، وجنة اخللد( له ألف ألف درجة، وأطعمه اهلل من ثالِث جناٍت: جنة الفردوس، وج

 .21موضوع

 .24)ركعتاِن بعمامٍة خري من سبعنَي ركعٍة بال عمامة( موضوع -11

 .21)الصالُة يف العمامة تعدُل بعشرة آالف حسنة( موضوع -12

                                                                                                                                            

 34- املرجع السابق، )182/4(.

 35- املرجع السابق، )125/4(.

 36- املرجع السابق، )128/5(.
 37- املرجع السابق، )58/1(.
 38- املرجع السابق، )82/1(.
 39- املرجع السابق، )57/1(.
 40- املرجع السابق، )27/1(.

 41- املرجع السابق، )121/1(.

 42- املر جع السابق، )171/1(.

 43- املرجع السابق، )171/1(.
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 )عليكم بالوجوِه املالِح، واحلدق السود، فإن اهلل يستحي أن يعذب وجهًا مليحًا بالنار( -12

 22موضوع.

 .22ا خلقُت األفالَك( موضوع)لوالَك مل -17

)يا أبا هريرَة، علم الناَس القرآن وتعلمه، فإنك إن مت وأنت كذلك؛ زارت املالئكة قبك،   -15
 .27كما يُزار البيُت العتيق( موضوع

)إن يف اجلنة بابًا يُقال له الضحى، ال يدخل منه إال من حافَظ على صالة الضحى(  -18
 .25موضوع

موكلني بأبواب اجلوامع يوم اجلمعة، يستغفروَن ألصحاب العمائم البيض(  )إن هلل مالئكةً  -12
 .28موضوع

)"يا جبيل صف يل النار، وانعت يل جهنم". فقال جبيل: إن اهلل تبارك وتعاىل أمر جبهنم؛  -41
فأوقد عليها ألف عام حىت ابيضت، مث أمر هبا فأوقد عليها ألف عام حىت اَحرت، مث أمر هبا فأوقد 

ليها ألف عام حىت اسودت، فهي سوداء مظلمة، ال يضيء شرارها، وال يُطفأ هلبها، والذي بعثَك ع
باحلق: لو أن خازناً من خزنة جهنم، برز إىل أهل الدنيا فنظروا إليه؛ ملات من يف األرض كلهم من 

ليت نعت قبح وجهه، ومن ننِت رحيه، والذي بعثك باحلق: لو أن حلقًة من حلق سلسلة أهل النار ا
ت، وما تقارَّت، حىت تنتهي إىل األرض السفلى.  اهلل يف كتابه؛ وضعت على جبال الدنيا الرفضَّ

"حسيب يا جبيل ال يتصدع قليب، فأموت". قال فنظر  فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل جبيل وهو يبكي، فقال: "تبكي يا جبيل وأنت من 

باملكان الذي أنت به؟!". فقال: مايل ال أبكي؟ أنا أحق بالبكاء، لعلي ابتلى كما ابتلي به إبليس، 
فقد كان من املالئكة، وال أدري لعلي أبتلى مبا ابتلي به هاروت وماروت. قال فبكى رسول اهلل 

أن يا جبيُل! ويا صلى اهلل عليه وسلم، وبكى جبيل عليه السالم، فمازاال يبكياِن حىت نُوديا: 
                                                 

 44- املرجع السابق، )171/1(.

 45- املرجع السابق، )422/1(.

 46- املرجع السابق، )482/1(.

 47- املرجع السابق، )188/1(.

 48- املرجع السابق، )188/1(.
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حممُد! إن اهلل قد أمنَّكما أن تعصياه. فارتفَع جبيُل عليه السالم، وخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم، فمرَّ بقوٍم من األنصار يضحكون ويلعبون، فقال: "أتضحكون ووراءكم جهنم؟ لو تعلموَن 

عداِت  ما أعلم؛ لضحكتم قلياًل، ولبكيتم كثرياً، وملا أسغتم الطعامَ  والشراَب، وخلرجتم إىل الصُّ
جتأروَن إىل اهلل عز وجل ..". فنودي: يا حممد! ال تُقنط عبادي، إمنا بعثتك ميسراً، ومل أبعثك 

 .22معسراً. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "سددوا وقاربوا"(. موضوع

ر نزول عيسى ابن مرمي فقد  )من أنكَر خروج املهدي؛ فقد كفر مبا أنزل على حممد، ومن أنك -41
كفر، ومن أنكر خروج الدجال فقد كفر، ومن مل يؤمن بالقدر خريه وشره فقد كفر، فإن جبيل 
عليه السالم أخبين بأن اهلل تعاىل يقوُل: من مل يؤمن بالقدر خريه وشره فليتخذ ربًا غريي( 

 .21باطل

م مجعٍة، وهو أفضل من سبعني حجٍة )خرُي يوٍم طلعت عليه الشمس: يوُم عرفة إذا وافق يو  -44
 .21يف غريها( ال أصل له

 .24)إن الطرَي لتضرُب مبناقريها على األرض، وحترُك أذناهبا من هول يوم القيامة ...( منكر -41

 

 . 21)كلُّ مشكٍل حرام، وليس يف الديِن إشكال( موضوع -42

 .22)العربوُن ملن عربَن( باطل -42

                                                 

 49- املرجع السابق، )114/4(.

 50- املرجع السابق، )411/1(.

 51- املرجع السابق، )121/1(.

 52- املرجع السابق، )215/1(.

 53- املرجع السابق، )222/1(.

 54- املرجع السابق، )171/1(.
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 ليب األحاديث الموضوعة السابقة:ثالثا: مناقشة علمية ألسا

 نأيت اآلن ملناقشة أساليب األحاديث اليت أوردناها سابقا كعينات لألحاديث املوضوعة.

 ) اجليزة روضٌة من رياِض اجلنة، ومصُر خزائن اهلل يف األرض( احلديث األول:

يزة روضة من هذا احلديث ساقط لفظا ومعىن، وهو يدخل ضمن السرقات األدبية ألن قوله: )اجل
رياض اجلنة(. يذكرنا بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: )ما بني بييت ومنبي روضة من رياض 
اجلنة(. متفق عليه، ورواه أيضا أَحد والنسائي عن علي وأيب هريرة، قال املناوي: )وهو حديث 

 .22متواتر(

يح، مث يكمل وهكذا شأن األحاديث املوضوعة غالبا، تسرق معظم ألفاظها من حديث صح
 الوّضاع الباقي من عنده!!

والعجيب أنه جعل اجليزة روضة من رياض اجلنة، وليست يف روضة أو فيها روضة، وذلك مبالغة يف 
شأن اجليزة كلها، مث أعقب املبالغة بأخرى، وهي أن مصر خزائن اهلل يف األرض...على أسلوب 

هو أمر تكذبه الوقائع، وتدحضه القرائن. احلصر، وكأنه ليس مثة خزائن هلل يف األرض سواها...و 
وإلقاء اخلب هبذه الصورة املهولة جيعل السامع مندهشا مما يلقى إليه... إال أنه وحي شيطان وليس  

 كالما نبويا كرميا.

)من سره أن حييا حيايت، وميوت ممايت، ويسكن يف جنة عدٍن غرَسها ريب، فليوال  احلديث الثاين:
وال وليه، وليقتدي باألئمة من بعدي، فإهنم عرتيت، ُخلقوا من طينيت، ُرزقوا عليًا من بعدي، ولي

 .علماً، وويل للمكذبني بفضلهم من أميت، القاطعني فيهم صليت، ال أناهلم اهلل شفاعيت(و  فهماً 

يبدأ احلديث بالسرقة من احلديث النبوي الشريف بعبارة )من سره( وهي واردة يف األحاديث 
 ..27الصحيحة

                                                 

  55 -  فيض القدير شرح اجلامع الصغري، )211/2(، احلديث رقم )5871(.
  56 -  انظر:  اجلامع الصغري، )122/7-124(،  األحاديث )8524 إىل 8521(.
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ممايت( ... مما يبعده عن فصاحة -)ميوت –حيايت( -يكثر يف احلديث اجلناس املتكلف: )حيياو 
 النبوة.

ويف قوله: )جنة عدن غرسها ريب( نظم ساذج، ملا فيه من هتافت وضعف، ذلك أن إسناد الغرس 
أَنْ ُتْم تَ ْزَرُعونَُه أَْم إىل اهلل مل يرد يف القرآن الكرمي، بل مل ترد مادة )غرس( يف القرآن كله. وإمنا ورد: )أَ 

  (72حَنُْن الزَّارُِعوَن( )الواقعة:

.، وعليه 25وذلك ألن الغرس معناه إثبات الشجر يف األرض، وأما الزرع فهو طرح البذر يف األرض 
ففي كلمة غرس ظالل حسية وجتسيد ملا يرافق تثبيت الشجر من جهد وعناء أكثر مما يف كلمة 

 لبذر سريعا والتوكل على اهلل، وعليه فمن املستبعد إثبات الغرس هلل ملا فيه منزرع ملا فيها من إلقاء ا
 ظالل احلسية والتجسيم.

 -أميت -طينيت -عرتيت-ريب  -ممايت -وقد كثر يف هذا احلديث اإلضافة إىل ياء املتكلم )حيايت
ابع غريب على البيان شفاعيت(، فكثرة اإلضافات املتتالية إىل ياء املتكلم هبذا الشكل املتت -صليت

النبوي، والرسول صلى اهلل عليه وسلم أجل من أن يعتد بنفسه هبذا األسلوب الذي يناسب 
الطواغيت الذين ال يرون يف الكون إال أنفسهم، وأما األنبياء فهم يهضمون حق أنفسهم يف سبيل 

 اآلخرين!.

 : )الوضوء مما خرَج، وليس مما دخَل(احلديث الثالث

نص بكلمة الوضوء يوحي بأنه حديث صحيح، فقد وردت أحاديث كثرية مبثل هذا ابتداء ال
رواه مسلم عن زيد بن  السياق، مثل قوله صلى اهلل عليه وسلم: )الوضوء مما مست النار (

 . 28ثابت

وهذا يؤكد ما قلناه من أن األحاديث املوضوعة قد تكون نسخة من ورق الكربون عن أحاديث 
 وم الوضاع بإجراء بعض التعديالت. بعضها صحيح، وقد يق

                                                 

  57 -  انظر: مادة )زرع(ومادة )غرس( يف لسان العرب..
  58 -  انظر:   اجلامع الصغري، )152/7-157(،  األحاديث )2752 إىل 2781(.
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واملالحظة هنا يف قوله: )مما خرج( حيث حذف املفعول به، وكذلك يف قوله: )وليس مما دخل( 
أيضا حذف املفعول به، ومثل هذا احلديث التعليمي ال يكون هبذا اإلجياز، مث إن بعض ما يدخل 

هذا احلديث وأنه من فعل فاعل...  قد ينقض الوضوء! واملطابقة بني دخل وخرج توحي بالصنعة يف
 فهو حديث ركيك مصطنع.

)ال خرَي يف احلبش، إذا جاعوا سرقوا، وإذا شبعوا زنوا، وإن فيهم خللتني حسنتني:  احلديث الرابع:
 إطعام الطعام، وبأس عند البأس(

بها أن يلبس قد أراد صاحو  يبدأ هذا احلديث بعبارة )ال خري( وهي عبارة شائعة يف البيان النبوي،
 على املسلمني، وأن جيعلهم يقعون يف تصديق ومهه وأكاذيبه.

وكذلك عطف )إذا( على )إذا( يشبه أسلوب الرسول صلى اهلل عليه وسلم: )إن أصابته سراء شكر 
الزهد  وكان خريا له، وإن أصابته ضراء صب فكان خريا له( من احلديث الذي رواه أَحد يف كتاب

 .22عن صهيب

املوضوع هنا مسوق للذم، فقد نفى اخلري فيهم، مث عاد وأكد وجود خصلتني حسنتني  واحلديث
الزنا، مث الكرم والشجاعة؟!. و  فيهم، ويف هذا من ركاكة املعىن ما فيه، فكيف جيمع هلم السرقة

 والكرم ينايف السرقة، والزنا ينايف الشجاعة!، وال يكون الزنا إال خسلة، وال يقع إال من جبان!

.؛ من 71ما قوله ) إطعام الطعام( فهذه عبارة مسروقة من السنة أيضا، وهي شائعة يف كتب السنةوأ
ذلك ما ورد يف احلديث: )أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، واضربوا اهلام، تورثوا اجلنان(. رواه 

 . 71الرتمذي عن أيب هريرة، ورمز السيوطي له بالصحيح

 لبيس ما فيه!، من حيث ألفاظه ومعانيه على حد سواء.واحلاصل أن هذا احلديث فيه من الت

) أربٌع ال يشبعن من أربٍع: أرض من مطر، وأنثى من ذكر، وعني من نظر، وعامل  احلديث اخلامس:
 من علم(

                                                 

  59 -  اجلامع الصغري، )141/2(،  احلديث رقم )2184(..
  60 -  انظر:  اجلامع الصغري، )215/1(، األحاديث )1128 إىل 1111(.

  61 -  اجلامع الصغري، )41/4(،  احلديث رقم:  )1411(.
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مدار هذا احلديث حول أمور أربعة، وبدايته بلفظ )أربع( توهم املستمع أنه من قول النيب صلى اهلل 
.، واحلديث على ركاكة 74مثل هذه الصيغة يف بعض األحاديث النبوية عليه وسلم، فقد بلغت

معناه يف مثل قوله: )وأنثى من ذكر( وما فيه من تصوير حسي للغريزة اجلنسية عند املرأة، وأهنا  
كاألرض اليت ال تشبع من مطر أو غريه... برغم هذا كله هو ساقط يف لغته األدبية، فقد اعتمد 

، وهذا بسبب شيوع مدرسة البديع يف العصر العباسي. فاألرض واملطر على املطابقة واجلناس
بينهما مطابقة، ألن املطر موطنه السماء، وهي ليست مطابقة صرحية، والطباق بني أنثى وذكر 
واضح، وأما العني والنظر ففيهما ذكر اآللة وما يكون بسببها وهو شبيه باجملاز املرسل ذي العالقة 

 مل من علم( هو جناس ناقص.اآللية، وقوله: )عا

 وهو يتسقوهذا اخلب يشبه أن يكون حكمة، والشطر األخري فيه يروى بلفظ: )وأذن من خب( 
هبذه الصورة مع السجع املذكور يف الكالم كله. وهناك فرق بني أن نستمع إىل هذا الكالم كخب 

السامعني. وأما احلكمة أو حكمة، أو كحديث! فللحديث النبوي جّوه اجلاد، ومهابته يف نفوس 
فقد تسمعها وتضحك منها أحيانا. وحىت لو تصورنا أن مثل هذا الكالم قد يقبل كحكمة، فإهنا 
حلكمة سطحية ساذجة تقوم على املشاهدة احملسوسة، وليست حكمة تقدحها زناد التجارب 

 وأحداث احلياة.

ولكنه جاء عفو اخلاطر، وليس فيه أخريا حنن ال نبئ احلديث النبوي من البديع، فهو موجود فيه، 
 هذا التكلف، وال مثل هذه احلسية الصارخة اليت رأيناها يف منت هذا احلديث.

                                                 

  62 -  انظر:  اجلامع الصغري، )271/1-251(،  األحاديث )214 إىل 211(.
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)أربٌع ال يصنب إال بعجب: الصمُت وهو أوُل العبادة، والتواضُع، وذكر اهلل،  احلديث السادس:
 وقلة الشيء(

 يف احلديث السابق.يف أسلوب هذا احلديث قوله: )أربع( وقد سبق الكالم عليه 

واحلديث ساقط معىن، فكيف جيعل هذه األربعة اليت هي من مسات الصاحلني ال يصنب إال 
 بعجب، فكأن آثارهن ال تتعدى إىل غري العجب، والعياذ باهلل من ذلك!.

واحلديث ركيك النظم، ليس فيه سجع، واالستثناء فيه مفرغ، وهذا يعين أن هذه األربعة ال يتعدى 
ىل غري العجب، والكالم بصيغة القصر، وكأن فيه حتذيرًا من هذه اخلصال األربعة، علما أن أثرها إ

 الصمت أوهلا وهو أول العبادة! فالكالم يضرب بعضه بعضا. وهو ساقط يف النهاية!

 )املتعبُد بال فقٍه كاحلمار يف الطاحونة( احلديث السابع:

املأثور أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استعمل كلمة الرحى حمل الطاحونة، ومل ترد كلمة 
 .71طاحونة يف احلديث النبوي

والتشبيه هنا مبتذل، واألسلوب ساقط سوقي، وال يتماشى مع البالغة النبوية، والعالقة بني 
يعم الطرفني يف حال تقديره،  الطرفني: املشبه واملشبه به غري واضحة، ووجه الشبه حمذوف وهو ال

فلو قدرناه أنه إجهاد النفس بال طائل فغري صحيح، ألن احلمار عندما يعمل يف الطاحونة يطعمه 
 صاحبه ويعتين به، بعكس املتعبد بال فقه، فقد حيرم األجر!

 )أصحايب كالنجوم؛ بأيهم اقتديتم اهتديتم( احلديث الثامن:

ف واخللف، ويندر أن جتد كتابا يف البالغة ليس فيه هذا احلديث، هبذا احلديث كثري من السل اعتد
 .72وقد ذكر السكاكي معىن هذا احلديث دون أن يرفعه، فكان دقيقا يف عمله رَحه اهلل تعاىل

                                                 

 -  انظر مثال:  النهاية يف غريب احلديث، واألثر البن األثري، واملعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي، مادة 
  63)طحن(.

  64 -  انظر:  مفتاح العلوم للسكاكي، ص )117(، والتبيان للطييب، ص )122(.
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االقتداء أن يكون  األصل يف واحلديث رغم أنه حيمل معىن طيبا إال أنه غري صحيح. ذلك ألن 
َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن ال تعاىل: )هلل عليه وسلم، قصلى ا بالرسول

عالمة حمبته   سبحانه   ، وقد جعل اهلل (41يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثرياً( )األحزاب:
بُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اللَُّه َويَ ْغِفْر  ُقْل ِإْن ُكْنُتمْ اتباع نبيه صلى اهلل عليه وسلم، قال تعاىل: ) حتُِ

، وجعل طاعة حممد صلى اهلل عليه وسلم طاعة (11َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم( )آل عمران:
َسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً( َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللََّه َوَمْن تَ َوىلَّ َفَما أَرْ هلل، قال تعاىل: )

يَّ من يتبعه من أهل الكتاب، قال تعاىل: ) ح، وامتد (81)النساء: الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيبَّ اأْلُمِّ
َها يِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ جنِْ ْورَاِة َواأْلِ ُدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم يف الت َّ لُّ هَلُُم الَِّذي جيَِ ُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوحيُِ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغالَل الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَّ  ِذيَن آَمُنوا ِبِه الطَّيَِّباِت َوحُيَرُِّم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث َوَيَضُع َعن ْ
 .(125ولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن( )ألعراف:َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوات َّبَ ُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه أُ 

ويف السنة وردت آثار كثرية حتث على االقتداء بالنيب صلى اهلل عليه وسلم، فهو القدوة، وصاحب 
: )صلوا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال لنا  عن مالك بن احلويرث قال:الوحي دون سواه، ف

قال: )خذوا  صلى اهلل عليه وسلملصامت، أن النيب . وعن عبادة بن ا72 كما رأيتموين أصلي...(
يرمي على راحلته يوم  صلى اهلل عليه وسلمالنيب  رأيت، قال عن جابر.و . 77 عين خذوا عين ...(

  75مناسككم؛ فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه(. خذوالتأ)النحر، ويقول: 

)..  :مرشدا لنا صلى اهلل عليه وسلم رسول اهللقال كما ،  أيضا يار الصحابةوينبغي متابعة خ
 .78فعليكم بسنيت، وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، متسكوا هبا، وعضوا عليها بالنواجذ(

 

متابعة الصحابة   رضي اهلل عنهم   على العموم أمر جيد، وذلك يف حالة عدم وجود نص، أو و 
بة هكذا، واالقتداء هبم يف كل ما أما مطلق الصحاوجود معضلة جديدة مل تكن يف عصر الرسالة، 

 .طلوب شرعا وال عقالاملهو منها املرجوح، فليس هذا و  ،ذهبوا إليه من آراء منها الراجح
                                                 

  65 -  متفق عليه، انظر: مشكاة املصابيح، للتبيزي، بتحقيق األلباين.)412/1(، احلديث )781(.
  66 -  رواه مسلم، انظر: مشكاة املصابيح، للتبيزي، بتحقيق األلباين.)4، 1125(، ، احلديث )1228(.

  67 -  رواه مسلم، انظر: مشكاة املصابيح، )812/4(، ، احلديث )1718(.
  68 - من حديث رواه أَحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه، انظر: مشكاة املصابيح، )28/1(، ، احلديث )172(.
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واحلق أن مطلق اهلداية ال تعم النجوم   بييه... ووجه الشبه مطلق اهلداية،واحلديث يقوم على التش
لرجم، وإليه اإلشارة يف قول ابن الرومي ومنها لإلضاءة، ومنها ل ،كلها، فمنها ما يكون للهداية

 72ميدح آل طاهر:

    آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم

    يف احلادثات إذا دجوَن جنومُ        

 منها معامل للهدى ومصابح     

   جتلو الدجى واألخريات رجومُ                  

    

املشبه به، وإن كان قد يعم املشبه، ومن مث وجه الشبه يف املشبه به غري وعليه فمطلق اهلداية ال يعم 
 واضح، والكالم غري بليغ، ومستبعد أن يصدر من مشكاة النبوة.

 )أهل بييت كالنجوم؛ بأيهم اقتديتم اهتديتم(. احلديث التاسع:

 صلى اهلل عليه التشبيه يف هذا احلديث يقال فيه ما قيل عند احلديث الثامن، وحاشا لرسول اهلل
وسلم أن يصرف أمته التباع األشخاص وتقليدهم، أو تقديسهم، على الرغم من اتفاق األمة 

، والثابت الصحيح أنه أمرهم رضي اهلل عنهم قاطبة على صالح آل البيت وفضلهم وجاللة قدرهم
على آله  عليه و صلى اهلل ، وهذا هو الالئق بتوجيه النيب الكرمي51باالعتصام بكتاب اهلل وسنة نبيه

 .تسليماً كثرياً  سلموصحبه و 

                                                 

  69 -  ديوان ابن الرومي، )4122/7(.
  70 -  انظر:  باب االعتصام بالكتاب والسنة، من كتاب اإلميان،  مشكاة املصابيح للتبيزي، )72-21/1(.
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 )اختالُف أميت رَحٌة( احلديث العاشر:

احلديث موجز، ويوهم أنه من األحاديث اجلامعة الصحيحة ألول وهلة، ولكن التأمل فيه لفظا 
ومعىن جيعلك تتأكد من عدم صحته، فاالختالف يف األمة كان سببا يف كثري من األحيان 

 ، وإجياد الفرقة، وذهاب الشوكة يف النهاية!للتطاحن املذهيب

واملكريف وضع هذا احلديث يبدو جليا يف استعمال لفظ )أميت( وهو لفظ وارد كثريا يف السنة 
.. ويوهم هنا أن املراد كما يفسره بعضهم هو االختالف يف املذاهب وما فيه من التوسعة 51النبوية

ه باملذاهب ال دليل عليه، وكلمة اختالف توحي على األمة، وليس هذا هو املقصود هنا، وحصر 
 بكل شيء، وتعم كل شيء، وعليه فنحن نستبعد أن يكون هذا احلديث ذا أصل ثابت! 

 )من عرَف نفَسه عرف ربَّه(. احلديث احلادي عشر:

.، ولكن ال أصل له، وفيه 54حديث موجز يوحي ابتداؤه بصيغة )من( أنه من األحاديث النبوية 
حة بتكرار الفعل )عرف(. والفصيح يف أساليب العربية جميء الفاء يف جواب الشرط، ركاكة واض

يَِّئِة َفال جُيَْزى ِإالَّ  ِمثْ َلَها وذلك كما يف قوله تعاىل: )َمْن َجاَء بِاحلََْسَنِة فَ َلُه َعْشُر أَْمثَاهِلَا َوَمْن َجاَء بِالسَّ
 (.171َوُهْم ال ُيْظَلُموَن( )األنعام:

ذ أخاه مبا يشتهي؛ كتَب اهلل له ألف ألف حسنة، وحمى عنه ألف الثاين عشر: احلديث  )َمن لذَّ
ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وأطعمه اهلل من ثالِث جناٍت: جنة الفردوس، وجنة عدن، 

 وجنة اخللد(.

هذه فيه كلمة لّذذ... ويشتهي. وسياق التلذيذ والشهوة يف موضع واحد من غري قيد ألن تكون 
اللذة باحلالل ال باحلرام أمارة وضع، واألسلوب كله ركيك، ويقال يف االبتداء مبن ما قيل يف 
احلديث السابق، واحلديث فيه مبالغات عددية، وذكر لثالث جنات دفعة واحدة، ومثل هذا 

ذا التعداد هو عمل البطالني ينسجونه فريوق النسيج للعامة، وحاشا ملن أدبه ربه أن ينطق مبثل ه
 اهلراء.

                                                 

  71 -  انظر:  اجلامع الصغري، )182/4-182(،  األحاديث )1741-1712(.
  72 -  انظر:  اجلامع الصغري، )18/7-422(،  األحاديث )2111-8472(.
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 )ركعتاِن بعمامٍة خري من سبعنَي ركعٍة بال عمامة(. احلديث الثالث عشر:

القياس الصحيح أن يقال: ركعة باملفرد ال بالتثنية، واحلديث يقوم على املبالغة العددية، وهي من 
مة، شأن الوضاعني وأداهتم اليت يعتمدون عليها يف التهويل والتخويف. وإضافة )ركعتان( إىل عما

وتكرار لفظ عمامة يف احلديث، يلون احلديث جبو السخرية املقيتة، وجيعلنا نستهجن هذا السياق  
 كله، ألن اهلل ال ينظر إال إىل قلوب عباده وليس إىل العمائم أو القمصان.

 )الصالُة يف العمامة تعدُل بعشرة آالف حسنة(. احلديث الرابع عشر:

ة آالف حسنة، والبيان النبوي الكرمي منزه عن رمي األرقام الكبرية فيه املبالغة املمقوتة وهي عشر 
جزافا كما الشيكات بال رصيد، فكل كلمة يف األحاديث الصحيحة هلا داللتها وموقعها، وإلقاء 

 األرقام الكبرية هو شأن الوضاعني على الغالب.

 يحة.ويلحظ أن قاموس املفردات يف هذا احلديث مأخوذ كله من األحاديث الصح

)عليكم بالوجوِه املالِح، واحلدق السود، فإن اهلل يستحي أن يعذب وجهاً  احلديث اخلامس عشر:
 مليحاً بالنار(.

حديث ركيك معناه، وواضعه من أهل اهلوى والعياذ باهلل. وفيه من الركاكة الشيء الكثري. منها 
أن تدفع الناس إىل حب  القصر يف أسلوب: )عليكم بالوجوه املالح(، فليس من شأن النبوة

أصحاب الوجوه اجلميلة والناس حتبها بالفطرة! وإمنا هي هتذب هذا اإلحساس وتقومه وهتديه 
 بأخصر عبارة وأقوم لفظ.

وإسناد االستيحاء إىل اهلل أيضا تنفر. النفس منه يف هذا املوضع، فكيف يستحي اهلل من تعذيب 
 نني؟!.الوجه املليح ويعذب القبيح وهو اخلالق لالث

وقوله )بالنار( الصواب فيه )يف النار( ألن )يف(تفيد الظرفية املكانية هنا أكثر من الباء، فالصحيح 
 هنا هو )يف النار( وليس )بالنار(.
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، فلبس على الناس 51وقد استخدم الوضاع أسلوب )عليكم( وهو أسلوب شائع يف احلديث النبوي
 بتقليده لطريقة اخلطاب النبوي.

 )لوالَك ملا خلقُت األفالَك(. ادس عشر:احلديث الس

حديث قوامه على السجع، وهو مما راج بسبب املدرسة البديعية يف الشعر العباسي، وموقعه حسن 
يف السمع، إال أنه يصلح للتغين واملوسيقى أكثر مما يصلح للفكر والبحث، فإن اهلل خلق اخللق 

، وكل ما ورد يف هذا الصدد ال أصل له، وإمنا وحممدًا منهم ليعبدوه، وما خلق اخللق ألجل حممد
والعاقل من وقف عند حدود  يريدون إطراء النيب مبا هو غري صحيح وال ثابت يف الشرع احلنيف،

 اهلل تعاىل.

)يا أبا هريرَة، علم الناَس القرآن وتعلمه، فإنك إن مت وأنت كذلك؛ زارت  احلديث السابع عشر:
 لبيُت العتيق(.املالئكة قبك، كما يُزار ا

القياس الصحيح أن يقول: تعلم القرآن وعلمه الناس، كما قال: )خريكم من تعلم القرآن وعلمه(. 
 .52رواه البخاري والرتمذي عن علي، وأَحد وأبو داود وغريمها عن عثمان

... وأما التشبيه يف قوله )زارت املالئكة قبك كما يزار البيت العتيق( فهو تشبيه ساقط لفظا ومعىن
فكيف يكون القب مبثابة البيت الذي جعله اهلل مثابة للناس وأمنا؟ وكيف ال تنقطع املالئكة عن 

باطل يف حكم العقل، مستهجن  زيارة ذلك القب والطواف به؟ إن هذا كله ساقط يف عرف الشرع،
م بينهما. ولعل يف علم األسلوب، ملا فيه من املبالغة والبعد بني املشبه واملشبه به، وعدم التالؤ 

 واضع هذا احلديث من هواة التمسح بالقبور، أو من الدعاة إىل ذلك، والعياذ باهلل من ذلك كله!

وانظر إىل قوله )البيت العتيق( وكيف اقتبسه من قوله تعاىل: )َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق()احلج: من 
 ( ليديلس على الناس فيأخذوا حديثه!.42اآلية

)إن يف اجلنة بابًا يُقال له الضحى، ال يدخل منه إال من حافَظ على صالة  ديث الثامن عشر:احل
 الضحى(.

                                                 

  73 -  انظر:  اجلامع الصغري، )112/2-122(،  األحاديث )2287-2215(.
  74 -   اجلامع الصغري، )222/1(،  احلديث:  )2111(.
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 .52قوله: )إن يف اجلنة( مقتبس من نصوص األحاديث الصحيحة، فهو حماكاة للبيان النبوي

 ويلحظ يف هذا احلديث تكرار كلمة الضحى مرتني، بقصد السجع، ومل يكن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ليتكلف السجع كالكهان وغريهم! وإاّل فما معىن أن يسمى الباب باسم صالة 

 الضحى.

وقوله: )ال يدخل منه( إطناب بارد، واألقوى أن يقول )ال يدخله( ألن دخل فعل متعد، قال 
داً()البقرة: من اآلية ج ضعيف النس (. فاحلديث كما يالحظ28تعاىل: )َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ

 واملعىن!.

 

)إن هلل مالئكًة موكلني بأبواب اجلوامع يوم اجلمعة، يستغفروَن ألصحاب احلديث التاسع عشر: 
 العمائم البيض(.

فيه حماكاة للبيان النبوي على نسق احلديث السابق، حيث استهل الكالم ب  ) إن(. ولفظ اجلوامع 
ساجد. ولعل الواضع عمد إىل كلمة ليس شائعا يف الكتاب وال السنة، وإمنا املستعمل لفظ امل

اجلوامع للمجانسة مع كلمة اجلمعة، فظهرت ركاكة األسلوب هنا، ألن اجلناس املتكلف ينايف 
البالغة، ووصف العمائم بالبيض أيضا ركاكة ظاهرة، وال فائدة فيه، ورسول اهلل صلى اهلل عليه 

 وسلم منزه عن احلشو يف الكالم، واإلطالة من غري طائل.

)"يا جبيل صف يل النار، وانعت يل جهنم". فقال جبيل: إن اهلل تبارك  حلديث العشرون:ا
وتعاىل أمر جبهنم؛ فأوقد عليها ألف عام حىت ابيضت، مث أمر هبا فأوقد عليها ألف عام حىت 
اَحرت، مث أمر هبا فأوقد عليها ألف عام حىت اسودت، فهي سوداء مظلمة، ال يضيء شرارها، وال 

هلبها، والذي بعثَك باحلق: لو أن خازناً من خزنة جهنم، برز إىل أهل الدنيا فنظروا إليه؛ ملات  يُطفأ
من يف األرض كلهم من قبح وجهه، ومن ننِت رحيه، والذي بعثك باحلق: لو أن حلقًة من حلق 

ت، وما تقارَّت، حىت  سلسلة أهل النار اليت نعت اهلل يف كتابه؛ وضعت على جبال الدنيا الرفضَّ
"حسيب يا جبيل ال يتصدع  تنتهي إىل األرض السفلى. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

                                                 

  75 -  انظر:  اجلامع الصغري، )271/4-251(،  األحاديث )4145-4111(.
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قليب، فأموت". قال فنظر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل جبيل وهو يبكي، فقال: "تبكي يا 
لعلي ابتلى  جبيل وأنت من اهلل باملكان الذي أنت به؟!". فقال: مايل ال أبكي؟ أنا أحق بالبكاء، 

كما ابتلي به إبليس، فقد كان من املالئكة، وال أدري لعلي أبتلى مبا ابتلي به هاروت وماروت. 
قال فبكى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وبكى جبيل عليه السالم، فمازاال يبكياِن حىت نُوديا: 

يُل عليه السالم، وخرج رسول أن يا جبيُل! ويا حممُد! إن اهلل قد أمنَّكما أن تعصياه. فارتفَع جب 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فمرَّ بقوٍم من األنصار يضحكون ويلعبون، فقال: "أتضحكون ووراءكم 
جهنم؟ لو تعلموَن ما أعلم؛ لضحكتم قلياًل، ولبكيتم كثرياً، وملا أسغتم الطعاَم والشراَب، وخلرجتم 

عداِت جتأروَن إىل اهلل عز وجل ..". فنو  دي: يا حممد! ال تُقنط عبادي، إمنا بعثتك ميسراً، إىل الصُّ
 ومل أبعثك معسراً. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "سددوا وقاربوا"(. 

نذكر يف البداية تعقيب الشيخ اللباين على هذا احلديث وما فيه من تناقض معانيه مع ما ورد يف 
 الف للقرآن الكرمي يف موضعني منه:الذكر احلكيم، فقد قال معقبا عليه: )فيه ما هو خم

األول: قوله يف إبليس: "كان من املالئكة". واهلل عزوجل يقول فيه: )َكاَن ِمَن اجلِْنِّ فَ َفَسَق َعْن أَْمِر 
 (... 21َربِِّه ()الكهف: من اآلية

واملوضع الثاين: قوله "ابتلي به هاروت وماروت". فإن فيه إشارة إىل ما ذكر يف بعض كتب 
فسري:أهنما أنزال إىل األرض، وأهنما شربا اخلمر، وزنيا، وقتال النفس بغري حق،فهذا خمالفا لقول الت

( 7اهلل تعاىل يف حق املالئكة: ) ال يَ ْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُروَن()التحرمي: من اآلية
 57 ومل يرد ما يشهد ملا ذكر(

يخ األلباين، أن يف هذا احلديث اضطرابا ظاهرا، وتكلفا، وافرتاء على النبوة، ونضيف إىل ما قاله الش
 فمن ذلك:

قوله: )يا جبيل صف يل النار، وانعت يل جهنم( مجلة )وانعت( مكررة لألوىل، وليس هلا أي  -1
 وجهنم هي النار، فال فائدة من التكرار هنا. فائدة بالغية. ألن النعت هو الوصف،

                                                 

 76- املرجع السابق، )114/4(.
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 الغات شىت ال تتماشى مع احلديث النبوي الصحيح، فمن ذلك ما ذكره يف وصفوفيه مب -4
خازن جهنم، وسلسلة أهل النار، وكلمة األرض السفلى، وكلها مبالغات ممجوجة ال يقبلها العقل 

 السليم.

افتعله الوضاع ليلقي على   خوف النيب صلى اهلل عليه وسلم وبكاء جبيل هو سيناريو مفرتى -1
 و الفزع والرعب!كالمه ج

قول جبيل: )إبليس كان من املالئكة( خيالف ما جاء يف القرآن الكرمي من أن إبليس كان من  -2
 اجلن وليس من املالئكة.

صلى اهلل عليه وسلم لقوم من األنصار يضحكون ويلعبون، ال يتماشى مع بيانه  إدانة الرسول -2
 املرح البيء.العذب يف أحاديث أخرى حيث فيها على الرتويح و 

 ضمن احلديث بعض األحاديث الضعيفة والصحيحة مما هلا أصل يف السنة...ومنها: -7

أوقد عليها ألف سنة حىت ابيضت، مث أوقد عليها مث ، اَحرت) أوقد على النار ألف سنة حىت  -أ
ألف سنة حىت اسودت، فهي سوداء مظلمة كاليل املظلم( رواه الرتمذي وابن ماجه، ورمز له 

، وعقب املناوي عليه فذكر بأنه روي 55لسيوطي بالضعف، وهو من رواية أيب هريرة رضي اهلل عنها
 .58 )مرفوعا وموقوفا، وقال الرتمذي ووقفه أصح، ورواه البيهقي عن أنس(

قوله: )لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا(. حديث صحيح،رواه أَحد  -ب
، قال املناوي: )عن أنس، قال: خطب رسول اهلل صلى 52ابن ماجةوالشيخان والرتمذي والنسائي و 

اهلل عليه وسلم خطبة، ما مسعت مبثلها قط، مث ذكره، وجاء يف رواية أن تلك كانت خطبة 
 .81الكسوف(.

                                                 

  77 -   انظر:  اجلامع الصغري، )81/1(،  احلديث:  )4522(.
  78 -  فيض القدير شرح  اجلامع الصغري، )81/1(،  احلديث:  )4522(.

  79 -  انظر:  اجلامع الصغري، )112/2(، احلديث رقم:  )5217(.
  80 -  فيض القدير شرح اجلامع الصغري، )117/2(.
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وجاءت الزيادة )وملا ساغ لكم الطعام وال الشراب( يف حديث رواه احلاكم عن أيب ذر، ورمز  -ج
 ..81السيوطي له بالصحة

لزيادة )وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهلل عز وجل ال تدرون تنجون أو ال تنجون( جاءت يف وا
 ..84رواية الطباين واحلاكم والبيهقي عن أيب الدرداء، ورمز هلا السيوطي بالصحة

قوله: )سددوا وقاربوا( جاء بروايات حسنة وصحيحة، منها ما رواه أَحد والبخاري ومسلم عن  -د
، فهذه األحاديث أدرجها الوضاع ضمن احلديث الذي اخرتعه 81ن حديث موجزعائشة ضم

ليلبس به على الناس، وهذا هو أسلوب الوضاعني دوما، خيلطون الصحيح بالضعيف واملوضوع، 
 وذلك ليخدعوا الناس فيما خيرتعونه هلم من أحاديث موضوعة.

النبوي الذي مييل يف معظمه إىل احلديث طويل، وأحداثه كثرية، وهو ال يتماشى مع البيان  -5
 اللمح واالقتضاب.

نسبة التقنيط إىل حممد يف قوله: )نودي يا حممد ال تقنط عبادي( ال يتماشى مع منهج النبوة  -8
 القائم على التيسري والرَحة، وال مع أدب القرآن يف خطاب النيب صلى اهلل عليه وسلم.

ملهدي؛ فقد كفر مبا أنزل على حممد، ومن أنكر )من أنكَر خروج ا احلديث احلادي والعشرون:
نزول عيسى ابن مرمي فقد كفر، ومن أنكر خروج الدجال فقد كفر، ومن مل يؤمن بالقدر خريه 
وشره فقد كفر، فإن جبيل عليه السالم أخبين بأن اهلل تعاىل يقوُل: من مل يؤمن بالقدر خريه وشره 

 فليتخذ رباً غريي(.

ظة من أنكر... وهو لفظ شائع بعد عصر النبوة، ومل نعهد رسول اهلل صلى اهلل يف احلديث تكرار لف
عليه وسلم يتكلم هبذا األسلوب، وإمنا املستخدم يف أسلوب السنة )من كفر(... وقد جعل التكرار 
هذا احلديث ركيك املعىن...وفيه املبالغة يف اجلملة األوىل حني جعل إنكار املهدي )كفر مبا أنزل 

مد( واكتفى بكلمة كفر يف إنكار الدجال والقدر. علما أن الثابت يف السنة الصححة على حم

                                                 

  81 -  انظر:  اجلامع الصغري، )171/2(،  األحاديث )5218-5215(.
  82 -  نفسه.

  83 -  انظر:  اجلامع الصغري، )111/2-112(،  احلديث رقم:  )2788(.
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شأن املهدي! فهو مما  الرتكيز على اإلميان بفتنة الدجال. والقدر خريه وشره أكثر بكثري مما ورد يف
 خيالف أسلوب النيب صلى اهلل عليه وسلم.

(. جمييء الباء قبل أن هنا غري فصيح، والفصيح وقوله)فإن جبيل عليه السالم أخبين بأن اهلل تعاىل
حذف الباء بعد أخبين وحنوها، وذلك كما قال تعاىل: )نَ بِّْئ ِعَباِدي َأينِّ أَنَا اْلَغُفوُر الرَِّحيُم( 

  (.22)احلجر:

وقوله )القدر خريه وشره( مسروق من لفظ األحاديث الصحيحة، وقد ورد يف حديث عمر رضي  
ا طلع عليهم جبيل يف جملس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،وسأله عن اإلسالم اهلل عنه، عندم

 . 82مسلم وأماراهتا، واحلديث رواه واإلميان والساعة

 خيدعوهم، ويوقعوهم يف شراكهم. وهكذا يلبس شياطني اإلنس على املسلمني دينهم حىت

 

عرفة إذا وافق يوم مجعٍة، وهو أفضل  )خرُي يوٍم طلعت عليه الشمس: يومُ  احلديث الثاين والعشرون:
 من سبعني حجٍة يف غريها(.

، وأما قوله )إذا وافق يوم 82قوله: )خري يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة( هو حماكاة للبيان النبوي
اجلمعة( فهو زيادة ركيكة، وال سيما استعمال كلمة وافق وهي كلمة شائعة لدى املشتغلني 

 ضل...( هو من املبالغات املقيتة اليت يعمد إليها الوضاع لرتويج األحاديث.بالتاريخ، وقوله )وهو أف

قوله )يف غريها( الضمري ورد خطأ هنا حني عاد للمؤنث، والصواب فيه: )يف غريه( ليعود على اليوم 
 وليس على احلجة. وهذا احلديث يف غاية الركاكة والضعف.

مبناقريها على األرض، وحترُك أذناهبا من هول يوم )إن الطرَي لتضرُب احلديث الثالث والعشرون: 
 القيامة ...(.

                                                 

  84 -  انظر:  مشكاة املصابيح، للتبيزي، )2/1(، احلديث رقم )4(.
  85 -  انظر:  اجلامع الصغري، )278/1-222(.  األحاديث )2122-1225(.
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هذا احلديث الوضع فيه ظاهر، فهو ساقط املعىن واللفظ، فزيادة )على( يف قوله )على األرض( ال 
معىن له، واألفصح )األرض( ألن ضرب فعل متعد، مث عطف حترك على تضرب ال معىن له، فقد 

ف من يوم القيامة ال ختالف صورهتا يف حالتها العادية، ألن الطري رسم صورة للطري يف حالة اخلو 
دائما هذا هو شأهنا، تضرب مبناقريها وحترك أذناهبا، فهي أكثر الكائنات نشاطا وانطالقا، ولو أهنا 

 تنطلق!و  خافت من يوم القيامة إىل هذا احلد لكان ينبغي هلا أن ختشع وتثبت، ال أن ترفرف

. وقد نقل 87)كلُّ مشكٍل حرام، وليس يف الديِن إشكال( موضوع لعشرون:احلديث الرابع وا
هذه اللفظة عن النيب   صلى اهلل عليه وسلم   من طريق  األلباين عن ابن حبان قوله: )وليس حتفظ

 85. صحيح(

حديث صحيح، فكثريا ما تبدأ األحاديث  سياق احلديث من األول يوحي أنه مسروق من
ويف احلديث تكرار ملادة شكل ابتغاء للجناس، وكلمة مشكل مل تأت يف  ،88الصحيحة بلفظ كل

يف غريب احلديث مستقلة، وأما يف اللغة فمعناها )امللتبس، وعند األصوليني: ما ال يُفهم حىت يدل 
 .82 عليه دليل من غريه، واخلنثى املشكل: ما ال يتبني من أي اجلنسني هو!(

املشكل: هو املشبهات اليت ال يعلمها كثري من الناس، مث عقب واملالحظ هنا أن األقرب يف معىن 
ذلك: )وليس يف الدين إشكال( واملعىن غري منسق مع الشطر األول، وكلمة إشكال ليست من 

 .21قاموس األلفاظ النبوية، ومل ترد حىت يف كتب غريب احلديث

 )العربوُن ملن عربَن(. احلديث اخلامس والعشرون:

، واحلديث فيه جمانسة بني العربون 21ترد لفظة العربون يف األحاديث الصحيحةحديث ركيك، ومل 
 وعربن، وهو يوحي بالوضع، ويبدو أن واضعه من أهل العرابني!

                                                 

 86- املرجع السابق، )222/1(.
 87- املرجع السابق، )222/1(..

  88 -  انظر:  اجلامع الصغري، )2/2-15(،  األحاديث )7472- 7177(.
  89 -  انظر:  املعجم الوسيط، مادة )شكل(.

 -  انظر مثال:  النهاية يف غريب احلديث، واألثر البن األثري، واملعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي، مادة 
  90)شكل(.

 



 35 

                                                                                                                                            

 - مل ترد هذه الكلمة يف مادة )عرب( يف كتاب  النهاية، ولكن ورد:  الُعربان. وهي مبعىن عربون كما ذكر ابن 
  91األثري.
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 وتتضمن نتائج البحث ،ثالثا: خاتمة حول خصائص أساليب األحاديث الموضوعة

 نوجز أمهها مبا يأيت:

وحتاول  لى حماكاة أساليب األحاديث الصحيحة،األحاديث املوضوعة غالبا ما تعتمد ع -1
شكلها وأغراضها، فهي من حيث الشكل الفين كأهنا نسخة مزورة عن و  احتذاءها يف نسقها

الصحيح الثابت يف بعض األحيان، إال أن التزوير ال خيفى على أهل املعرفة، وكثري من أساليبها 
 ميكن أن يصنف ضمن السرقات األدبية.

ال تدخل ضمن االقتباس، ألن االقتباس هو: )أن ُيضمن الكالُم شيئا من القرآن أو والسرقة هنا 
احلديث ال على أنه منه، كقول احلريري: فلم يكن إال كلمح البصر أوهو أقرب، حىت أنشد 

 .24 فأغرب(

فاالقتباس يشرتط فيه أن يكون خفيا، يشعر السامع بأن املتكلم قد ضمن شيئا من القرآن أو  
وهنا يف األحاديث املوضوعة يصرح بأن ما وضعه هو كالم للرسول صلى اهلل عليه وسلم،  احلديث،

 ومن مث مل يعد ينطبق عليه تعريف االقتباس. 

وهنا حيسن أن نعود إىل تعريفات البالغيني، إذ الراجح عند البحث والتحقيق أن هذه السرقات 
 تدخل يف أحد األبواب اآلتية:

 .21و: أخذ املعىن مع تغيري لنظمه، أو قد يأخذ بعض اللفظاإلغارة واملسخ، وه -أ

 .22وإن كان املأخوذ املعىن وحده مسي إملاما وسلخا -ب

 .22وإذا نقل معىن األول إىل غري حمله مسي النقل -ج

 .27وإذا كان معىن الثاين نقيض األول مسي القلب -د

                                                 

  92 -  اإليضاح يف علوم البالغة، للقزويين، )252/4(.
  93 -  انظر:  اإليضاح يف علوم البالغة، للقزويين، )271/4(.
  94 -  انظر:  اإليضاح يف علوم البالغة، للقزويين، )272/4(.
  95 -  انظر:  اإليضاح يف علوم البالغة، للقزويين، )251/4(.
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ميكن استخدامها هنا، وال للشعر، بيد أنه  وعلى الرغم من أن هذه االصطالحات وضعت أصال
تعدو األحاديث املوضوعة أن تندرج يف معظمها ضمن هذه األبواب األربعة، وأكثر ما تدور حول 
البابني األوليني: املسخ والسلخ، وهي على اإلمجال تندرج حتت السرقات القبيحة، ألهنا تفسد 

، فهي من الناحية الفنية سرقات املعىن األصلي كما تفسد اللفظ عندما حتاول التغيري والتبديل فيه
 مذمومة، ومن الناحية الدينية كذب وافرتاء على النيب صلى اهلل عليه وسلم.

 

تعتمد األحاديث املوضوعة على املبالغة يف كل شيء، والتهويل يف الثواب والعقاب، وهو مما  -4
 تنأى عنه فصاحة النيب صلى اهلل عليه وسلم.

عة يكون طويل ممال، خالفا لألحاديث الصحيحة اليت مييل كثري من األحاديث املوضو   -1
 معظمها لإلجياز.

 يف األحاديث املوضوعة تكرار كبري لأللفاظ والعبارات. -2

تعتمد األحاديث املوضوعة على احملسنات البديعية، فهي متأثرة مبدرسة البديع يف الشعر  -2
متام الطائي، وامتد أثر هذه املدرسة إىل العباسي، واليت بدأت على يد مسلم بن الوليد، وأيب 

 املثقفني يف ذلك العصر، مبا يف ذلك القصاص والوضاعون.و  الكتاب

 التشبيهات يف األحاديث املوضوعة مبتذلة، وغري حمققة للغرض الذي تساق ألجله كما جيب. -7

 صر النبوة.األسلوب ركيك ومبتذل... وفيه كلمات دارجة من العصر العباسي وليست من ع -5

األحاديث املوضوعة جافة، وخالية من العاطفة اليت متيزت هبا األحاديث النبوية، والسيما يف  -8
 حاليت الرتغيب والرتهيب.

تتضمن األحاديث املوضوعة بعض األلفاظ من األحاديث الصحيحة للتدليس على القراء  -2
 وعامة الناس.

                                                                                                                                            

  96 -  انظر:  اإليضاح يف علوم البالغة، للقزويين، )254/4(.
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ولكنها ليست بسعة موضوعات األحاديث موضوعات األحاديث املوضوعة متعددة،  -11
الصحيحة، وكثري منهال يتفق مع أغراض الدين مثل أحاديث ذات السودان واحلبشة وغريها، قال 

 25ابن القيم )أحاديث ذم احلبشة والسودان كلها كذب(.

، فكيف 28يف األحاديث املوضوعة جمازات وعبارات ال تصدر عن مسلم من عامة املسلمني -11
 من أدبه ربه فأحسن تأديبه؟!. تنسب إىل

يف األحاديث املوضوعة عبارات مل تكن شائعة يف عصر النبوة، وكذلك فيها مصطلحات  -14
 وكلمات مل تكن مستعملة يف عصر النبوة.

 تلك هي أهم خصائص األحاديث املوضوعة.

 منه العون والتوفيق.و  نسأل اهلل أن يلهمنا الصواب فيما نقول 

 

                                                 

 97-  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، لأللباين، )128/4(.
 98-  انظر:  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، لأللباين، )121-182/4(.
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، املكتب اإلسالمي، دمشق، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، لأللباين
 م. 1282ه / 1212، 2ط

، 2الشعر والشعراء، البن قتيبة، راجعه حممد عبد املنعم العريان، دار إحياء العلوم، بريوت، ط
 م.1221ه /1214
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للزخمشري، ت: علي حممد البجاوي وزميله،نشر عيسى البايب  ،الفائق يف غريب احلديث
 ، د. ت. 4احلليب،ط

 شرح اجلامع الصغري، للمناوي،دار املعرفة، بريوت، د. ت.  فيض القدير

 ،1كتاب الصناعتني، للعسكري، ت: د. مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت،ط
 م.1281ه /1211

 م.1284ه /1214كتاب الطراز، للعلوي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 م 1221ه /1211، 1لسان اللسان، دار الكتب العلمية، ط

 م.1224ه /1214، 4مباحث يف علوم احلديث الشريف، للقطان، مكتبة وهبة، مصر، ط

د. بدوي طبانة، دار هنضة مصر، الفجالة، القاهرة، و  املثل السائر، البن األثري، ت:د. أَحد احلويف
 د. ت. 

ه / 1212، 1املكتب اإلسالمي، دمشق، طحتقيق األلباين، مشكاة املصابيح، للتبيزي، 
 م.1282

 م. 1252الشاطئ، مطبعة دار الكتب،  مقدمة ابن الصالح، حتقيق بنت

املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، وضعه حممد فؤاد عبد الباقي، املكتبة اإلسالمية، إستانبول، 
 م.1282

 م. 1287املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي، نشره أ.و. ونسنك، دار الدعوة، إستانبول،  

 ملعجم الوسيط، للزيات وزمالئه، دار إحياء الرتاث اإلسالمي، قطر. ا

، 4مفتاح العلوم، للسكاكي، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
 م.1285ه /1215
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 م.1288ه /1218مناهل العرفان، للزرقاين، دار الفكر، بريوت،

، 1كتب العلمية، بريوت، طاملوضوعات، البن اجلوزي، حتقيق وفيق َحدان، دار ال
 م 1222ه /1212

النكت على كتاب ابن الصالح، ابن حجر العسقالين، حتقيق ربيع هادي عمري، ضمن سلسة 
ه / 1212، 1(، اجمللس العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، ط12إحياء الرتاث اإلسالمي )

 م.1282

، ت: الطاهر أَحدالزاوي، وحممود الطناحي، دار النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري
 م.1271ه /1181، 1إحياء الكتب العربية، ط
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