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 تعريف الحديث الموضوعـ 1

 يأيت الوضع يف اللغة على معاين متعّددة: أ ـ
 يقال: وضع هذا األمر عن كاهله مبعىن أسقطه.منها: اإلسقاط، يقال: وضع اجلناية مبعىن أسقطها، و 

 ومنها: الرتك، يقال: إبل موضوعة، أي مرتوكة يف املرعى.
 ومنها: االختالق والكذب، يقال: وضع فالن هذه القّصة، مبعىن اختلقها وافرتاها.

 ومنها: اخلسارة، يقال: وضع فالٌن يف جتارته، أي خسر، ومنه بيع املواضعة.
 يقال: فالٌن وضيع أي دينء.ومنها: الدناءة، 

 .(1)واألصل يف ذلك كّله يرجع إىل اخلفض واحلطّ 
 صلى اهلل عليه وآله أما يف االصطالح احلديثي، فيعين الكذب والدّس واالختالق والنسبة إىل رسول اهلل ب ـ

على النيب يف قوله أو فعله  اأو من نّزل مبنزلته، بغري حّق. من هنا عرّفوا احلديث املوضوع بأنّه املختلق املصنوع كذب  
 .(2)أو تقريره

من عدم  اوهبذا يظهر الفرق بني احلديث املوضوع واحلديث الضعيف؛ فإّن ضعف احلديث قد يكون ناشئ  
ثبوت اتصال السلسلة السندية أو وجود اضطراب حقيقي ما يف السند أو يف املنت، لكّن هذا ال يعين أنه 

للواقع وأن يكون الرواة صادقني يف النقل، كّل ما يف األمر أننا مل نطّلع على  اموضوع؛ الحتمال أن يكون مطابق  
صلى اهلل عليه  على النيب احاهلم يف الصدق والكذب، وهذا على خالف احلديث املوضوع فإنه الذي نراه مكذوب  

 ية.حبيث تقوم لدينا احلّجة على عدم صدوره، سواء كانت هذه احلّجة قطعية  أم معتربة ظن وآله
وقد وقع بعض العلماء والباحثني يف حالة خلط بني احلديث الضعيف واحلديث املوضوع، مبن فيهم بعض  

يف املوضوعات، مث عندما  اهـ(؛ حيث جندهم يذكرون حديث  597كبار املؤلّفني يف املوضوعات كابن اجلوزي )
 اخاص   ا إذا أرادوا بذلك اصطالح  ه ال جندهم يذكرون سوى ضعف السند، اللهم إاليريدون إبداء وجه الوضع في

 هبم.
وقد تنطلق حالة اخللط بني احلديث الضعيف واملوضوع، من تشخيص حالة الراوي، فيتصّور أّن كل راٍو 
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 اشهدوا عليه بالوضع وأنّه كذاب وّضاع، فإن كل روايٍة يرويها ستكون من املوضوعات، وهذا ما وقع فيه أيض  
وبني كون هذا احلديث الذي يرويه  امع أنه ال تالزم بني كون الراوي وّضاع  مجاعة من أمثال ابن اجلوزي، 

، وليس الوّضاع بالذي ال يذكر أّي رواية صادقة، بل ا؛ ألّن الكاذب قد يصدق والثقة قد يكذب أحيان  اموضوع  
 لكذبه. امتهيد   اعلى العكس ـ كما سوف نرى ـ قد يتعّمد رواية الصدق أحيان  

بني احلديث املوضوع واحلديث الضعيف، وال ترابط بني احلديث املوضوع واحلديث الذي  وعليه، ال تالزم
 .ايكون أحد رواته مضّعف  

ومن الوضع واحلديث املوضوع، نعرف املراد من الواضع، فإنّه الراوي الكاذب ال مطلق الراوي الذي مل تثبت 
ثاقتهم فكانوا جماهيل أو مهملني، لكّن هذا ال يعين وثاقته، فبعض الرواة مل تثبت عدالتهم وال ُحسن حاهلم وال و 

ن رح والتعديل بأّنم كذابو أّّنم وضاعون؛ إذ اهتامهم بالوضع حيتاج إىل دليل؛ كأن يشهد علماء الرجال واجل
، ويف حّق سليمان (1)يضعون األحاديث، كما جاء يف حّق جعفر بن حممد بن مالك يف مصادر الرجال الشيعية

. أو ترد رواية عن أحد املعصومني تشهد بكذب فالن،  (2)اود النخعي يف مصادر الرجال السنيةبن عمرو أيب د
نقلها لنا يونس  عليه السالم اإلمام الصادق لسان كما ورد يف حق أيب اخلطاب حيث جاءت رواية بكذبه على

 ، شرط أن تكون الرواية معتربة.(3)عليه االسالم بن عبد الرمحن عن اإلمام الرضا
كما ال يصّح يف تشخيص احلديث املوضوع أن يكون أحد رواته من الوّضاعني، كذلك ال يصّح القول بأّن و 
وضاع أو يضع احلديث جملّرد وقوعه يف سند حديث ثبت لنا وضعه؛ الحتمال أّن الواضع شخص آخر يف  افالن  

 السند كذب على لسانه.
عن الواضع، فال نقع يف االلتباس الذي وقع فيه بعض وهبذا ميتاز يف ذهننا احلديث املوضوع عن الضعيف، و 

 العلماء.
 

 اآلثار السلبية لحركة الوضعـ 2
 تتعّدد اآلثار السلبية حلركة الوضع يف احلديث، وميكن ذكر بعضها كما يلي:

 
 أـ التشويش على مرجعّية السّنة
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ـ باضطراب؛ إذ  اديني   امعرفي   امن الطبيعي أنه عندما يكثر الوضع يف احلديث تصاب السّنة ـ بوصفها مصدر  
من  اتظهر حالة فقدان الثقة باألحاديث املنقولة، فال تعود هناك مصداقية للروايات، األمر الذي يضعف عملي  

 مكانة السّنة الشريفة.
وهذا بالفعل ما قد حصل يف بعض األوساط املسلمة منذ القرن الثاين اهلجري، فكثرة الكذب يف احلديث ـ 

هـ( إىل الشك يف الروايات، حىت ُعرف 150عوامل أخرى ـ دعت أمثال اإلمام أيب حنيفة النعمان ) إىل جانب
على احلديث الشريف، وقد ساعد هذا األمر ـ فيما يبدو ـ على شيوع نظرية القياس يف  امذهبه بقّلة االعتماد نسبي  

 ريفة.عن خسارة مصدر معريف ديين هام كالسّنة الش ااملذهب احلنفي، تعويض  
ومل يقتصر األمر عند هذا احلّد، بل قد عرف عن املعتزلة الذين هيمنوا على الثقافة اإلسالمية فرتة  من الزمن، 

منهم  اللحديث النبوي، وليس هذا إنكار   اأّنم كانا شديدي التحّفظ من املرويات، وهلذا قّلما جند عندهم حضور  
لشيوع ظاهرة الكذب  اما هو انعدام حلالة الوثوق بالروايات، نظر  حلجية السّنة كما تصّوره بعض الباحثني، بقدر 

 والتقّول.
من احلديث كحال بعض املعتزلة، إال أّن  امتشّدد   اوحىت لو مل يتخذ الفقيه أو احملّدث أو العامل املسلم موقف  

ية لتصفية حركة الوضع والدس ال شك فرضت على العلماء املسلمني مبذاهبهم أن يضاعفوا اجلهود النقد
األحاديث من املكذوبات، واملعايري اليت وضعها العلماء ـ مهما كانت قوية ـ ال تستطيع أن تطيح باألحاديث 

لكثرة املالبسات، وهنا من  صلى اهلل عليه وآله؛ عن النيب االضعيفة فقط وحتتفظ باألحاديث اليت صدرت حق  
حة، فإّن عدم صّحة املنت عندك ال يعين بالضرورة عدم الطبيعي أن تطيح جهود العلماء ببعض الروايات الصحي

ال يعين كذب رواة السند وعدم صدور  ، وعدم صّحة السند لإلرسال أو جهالة أحد الرواة مثال  اصحته واقع  
الرواية، وهذا معناه أّن حركة الوضع فرضت مجلة معايري نقدية أطاحت ببعض نصوص السّنة الواقعية، ورمبا حّل 

، األمر الذي يضعف السّنة الشريفة ويفقدها قدرة احلضور اوص اعتربت حّجة  لكنها مل تصدر واقع  حمّلها نص
 املناسب يف اجملتمع اإلسالمي.
 ب ـ خلق مفاهيم دينية هجينة

عندما توضع األحاديث وتنتشر بني الناس وجيهد العلماء لتصفية احلديث النبوي من الدسائس، من الطبيعي 
اديث يف كتب املرويات عند املسلمني، لتتحّول إىل مرجٍع يستخرج من خالله الفقهاء أن تبقى بعض األح

واملفّسرون وعلماء الكالم والعقيدة وعلماء أصول الفقه واألخالق، واملؤّرخون و.. يستخرجون منها فتاوى أو 
النصوص املوضوعة سوف  للقرآن أو قناعة  حبدٍث تارخيي هنا وآخر هناك... إّن هذه انظريات أو عقائد أو فهم  

، بعد استقرارها يف بطون الكتب ـ املرجع، إىل مفاهيم ومقوالت وعقائد، مث ستصبح يف املرحلة اتتحّول تلقائي  
 الالحقة قناعات اجتماعية وممارسات عملية يسري عليها ماليني املسلمني يف العامل.

م احلقيقي داخل ثقافتنا اإلسالمية، تتسّرب وهكذا ترتك األحاديث املوضوعة ثقافة هجينة غريبة عن اإلسال
 امّنا بالضرورة، بل قصور   اومفاهيم دينية، ليس تقصري   اوأحكام   اإىل وعينا الديين لتلعب به، وحنن حنسبها قيم  



 

 يصعب اخلروج من حتت سلطان أحكامه. ا، وقدر  اأحيان  
يف عالقة املسلم جباره  احديث   إّن حجم خطورة األحاديث املوضوعة أكرب مما نتصّور، فقد يضع شخص

الجتهاد فقيه هنا وآخر هنا، ليتحول إىل فتوى  االنصراين، مث يتسّرب احلديث إىل الكتب الكربى، ويصبح مرجع  
سرعان ما ترتك أثرها على عالقات ماليني املسلمني جبرياّنم النصارى، فتتشّكل عالقات ما كان يريدها اإلسالم 

 ة  يف وعينا اإلسالمي رسوخ املفاهيم اإلسالمية احلقيقية.، لكنها صارت راسخاأساس  
 

 ج ـ اإلطاحة مبفاهيم دينية أصيلة
 هناك مهمتان مقّدستان ال تقّل إحدامها قداسة  عن األخرى:

 الدفاع عن الدين من أن يطيح فكٌر هنا وآخر هناك حبقائقه ويضّحي مبفاهيمه. األولى:
 ال عالقة له به. اغريب   اف فكٌر هنا وآخر هناك عليه مفهوم  الدفاع عن الدين من أن يضي الثانية:

ر أن الدفاع عن الدين ضّد الراغبني يف اإلطاحة وّ تص ، فال يصحّ اإّن وظائف العلماء السعي على اجلبهتني مع  
أو  ببعض مفاهيمه، أقدس من الدفاع عنه ضّد بعض املتحّمسني له الذين يضيفون إليه الزيادة حبّجة الغرية عليه

عندما  ايف الدين أحيان   ، واألحاديث املوضوعة زيادةٌ اام  االندفاع له، فالزيادة يف الدين خطرها كالنقيصة فيه مت
 .افيه واقع   اموجود   اأخرى عندما تنفي مفهوم   ايف الدين، وإنقاٌص منه أحيان   اليس موجود   اتثبت مفهوم  

إضافة مفهوم هجني إىل الدين، بل إنه يدفعنا إىل  من هنا نعرف أن الوضع يف احلديث ال يقف عند حدود
 خسارة بعض املفاهيم، وهذه اخلسارة تكون على حنوين:

، األمر الذي اإّن جهود العلماء لتنقية احلديث والتثبت فيه قد توقعهم يف تضعيف رواية صدرت واقع   األول:
هنا كانوا مضطرّين ملمارسة هذا النقد والتثبت يفقدنا املفهوم الذي تريد هذه الرواية أن ختربنا عنه، فالعلماء 

لعلمهم بوجود األحاديث املوضوعة، فهذه األحاديث كانت أحد األسباب األساسية النتهاج العلماء منهج النقد 
والتمحيص، وها هي اليوم تدفعنا إللقاء أحاديث صحيحة لنخسر مضموّنا، وال ندري هل سيكون مضمون هذا 

 اٍن آخر أم ال؟!يف مك ااحلديث متوفر  
، ا، لكنهم يثبتون احلديث غري الصادر والذي يكون موضوع  اأن ال يطرح العلماء احلديث الصادر واقع   الثاني:

، وهنا عندما يأخذ أصيال   اديني   اويف هذه احلال قد يكون احلديث املوضوع ذا لساٍن ناٍف، أي إنه ينفي مفهوم  
 (1)على احلّجة اليت وصلتهم، بل قد يعارض اخلرب املوضوع ايين اعتماد  العلماء به فسوف ينفون هذا املفهوم الد

(، ونتيجة التعارض قد يتساقطان، فنخسر املفهوم ا)وكان حّجة ظاهر   اقد صدر واقع   ا( خرب  ا)احلجة ظاهر   اواقع  
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اخلرب غري الصادر إيصاله إلينا، أو قد تكون املرّجحات يف حال التعارض لصاحل  االذي أراد اخلرب الصادر واقع  
، ويف هذه احلاالت كّلها حنن ا، أو قد يقول األصويل بالتخيري يف حال التعارض وخيتار اخلرب غري الصادر واقع  اواقع  

 يهدف إيصاله إلينا. انفقد املفهوم اإلسالمي األصيل الذي كان اخلرب الصادر واقع  
 

 دـ خلق الفرقة بني املسلمني
حات اهلامة اليت اشتغل عليها الوّضاعون كانت االحنيازات القبلية والعشائرية من املعروف أّن إحدى املسا

والقومية واملناطقية واملذهبية والفرقية وقضايا املثالب واملناقب، وهلذا تكثر األحاديث املوضوعة يف هذه الدائرة، 
ا مل حتشد له القرائن هـ( إىل إسقاط حجية اخلرب يف هذه األمور م1380حىت ذهب السيد حسني الربوجردي )

 .(1)لتحصيل الوثوق به، كما ينقل عنه ذلك السيد جالل الدين اآلشتياين
 :اسلبي   اوقد ترك وضع الحديث في هذه األمور أثر  

كانت روايات ذّم مقّدسات اآلخرين وما يتصل هبم ذات أثر سليب على عالقات املسلمني بعضهم ـ 1
ّم الفرس أو ذّم العرب أو ذم األكراد أو ذم الديلم، مث يتداول هذا يف ذ اببعض، فعندما يضع الراوي حديث  

 احلديث فإنه يرتك رّدة فعل سلبية يف اجملتمع من حيث عالقات الناس بعضهم ببعض.
وهكذا احلال يف ذّم املقّدسات املذهبية، حيث وضع املتطرّفون من أنصار املذاهب روايات قاسية يف حّق 

يف متزيق املسلمني وشّدة اخلالف بينهم،  اعظيم   ااألخرى، وهو األمر الذي ترك أثر  مقّدسات ورموز املذاهب 
 وخروجه من حالة اخلالف الفكري إىل حالة النزاع االنتقامي.

ساعدت بعض النصوص املوضوعة على إجياد حالة طبقية يف اجملتمع اإلسالمي، فكان العرب يضعون ـ 2
جنابتهم مبا كّون يف الوعي اإلسالمي عند الكثريين حالة تقّدم العرب على بعض الروايات يف تفضيلهم وتفّوقهم و 

غريهم يف الفضيلة. ووضعت نصوص يف تفضيل بعض العشائر والقبائل، حبيث كانت تتقّدم على غريها كقريش، 
 مع أّن القرآن جعل معيار الفضيلة العلم والتقوى، ال األنساب وال األعراق وال القبيلة.

 
 الوعي السطحي وغري العقالين هـ ـ ظهور

ساعدت بعض أشكال حركة الوضع يف احلديث على تبلور نوٍع من الوعي السطحي عند املسلمني، وهنا 
ميكن الرتكيز على القّصاصني الذين أغرقوا سوق احلديث مبرويات القصص املثرية لألنبياء واألئمة والصاحلني 

 واألولياء، وكذلك قصص احلروب واملغازي.
بالغ هؤالء يف هذه الروايات اليت أتوا ببعضها من كتب اليهود والنصارى وغريهم، وصار هّم الناس  فقد

على حال قصصية سردية خيالية؛ لكثرة هذه الروايات اليت ألقيت بينهم، فظهر التديّن  اوفهمها للدين قائم  
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يتناقلها الناس، بدل أن يكون القصصي الذي ميتاز بالسطحية املفرطة، وصار الدين عبارة عن قصص وحكايا 
 ومواعظ. اوقيم   احكم  

ونتيجة هذا الوضع اخنفض معّدل الوعي العقالين، وصارت صورة األشخاص والتاريخ عبارة عن أحداث كّلها 
 خيالية سوريالية ما فوق طبيعية، كالبطوالت وألوان الفداء والكرم والقّوة والشجاعة وغري ذلك.

ط وساذج وغري مفهوم لألمور، وقد ابتعد املسلمون بسبب ذلك عن تعاليم لقد ساعد ذلك على وعي بسي
 الدين اجلوهرية وعن التوحيد والنبوة واإلمامة واملعاد واألخالق وأحكام الشريعة.

 
 وـ التعطيل والتخدير والتجهيل

واّنم، فقد سعى يف تعطيل نشاط املسلمني، وكبح مجاح قّوهتم وعنف اكبري    العبت حركة الوضع يف احلديث دور  
الوّضاعون املوالون للسلطة ـ أّي سلطة ـ لوضع األحاديث اليت متنع املسلمني من الثورة والنهوض والنقد وإبداء 

هلل على األرض، ال جيوز التعّرض له إال إذا صدر منه الكفر البواح. ومل يكن احلاكم  الرأي، وصّوروا احلاكم ظال  
تمع اإلسالمي وهو حيكم باسم الدين، فغّط املسلمون يف سبات سياسي ومل باألمحق الذي يكفر أمام آحاد اجمل

للسلطة وحراكية  يف العمل السياسي، هلذا مل يكن سوى سبيل اخلنوع أمامهم أو القيام بثورات  يعرفوا تداوال  
 موت.

ادة اإلنسان كما أفرط الوّضاعون يف مساعدهتم للسلطات حني وضعوا أحاديث القضاء والقدر اليت تعّطل إر 
وخترب عن اجلرب والالبدية يف الفعل اإلنساين، وساعدهتم يف ذلك فئات أخر من الوّضاعني كانت تشتغل على 
إفراز مفهوم خاطئ للتوّكل على اهلل، وذلك عرب التسليم بالواقع وعدم السعي لتغيريه، وجعل الفشل والرتاجع ـ مع 

 ال مفّر منه. اإهلي   ااحلاكم ـ قدر  
ّدر بعض املسلمني وتعطّلت الكثري من طاقاهتم على الفعل والتغيري، وجاء فريق ثالث من الوضاعني وهكذا خُ 
يف العزلة وترك الناس وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر واالنكفاء عن احلياة االجتماعية  اليضع نصوص  

ذلك كّله على تثبيط عزائم املسلمني والسياسية، بل جاءت نصوص تعطيل اجلهاد إىل أجٍل غري مسّمى، ليساعد 
ودوراّنم حول أمور تافهة أفضت هبم إىل اّنيار دولتهم الكربى يف القرن السابع امليالدي، وهم ممزقون يتناقشون 

 يف ما ال يهّم النقاش فيه.
له ليست حركة الوضع يف احلديث هي املسؤولة عن ذلك كّله، بل كانت مسامهة  فيه ومساعدة  عليه، نتيجة 

 .امع   اوسبب  
كانت هذه البعض اآلثار السلبية حلركة الوضع، نكتفي هبا، وسيظهر أمرها أكثر فأكثر يف األحباث القادمة 



 بعون اهلل تعاىل.
 

 حكم وضع الحديث ورواية الحديث الموضوعـ 3
وضع حكم  يعّد هذا البحث من األحباث اهلامة يف دراسة مسألة الوضع يف احلديث، وسوف ندرس أوال  

 احلديث، فيما نتعّرض فيما بعد حلكم رواية احلديث املوضوع، فالبحث يف مرحلتني:
 

 ا: حكم وضع احلديث شرع  أوال  
املعروف بني علماء الشيعة والسّنة هو القول حبرمة وضع احلديث عن علم وعمد على لسان املعصوم ـ النيب 

 .(1)اإمجاعي   اواإلمام ـ بل عّد ذلك أمر  
ذلك واضٌح؛ ألن وضع احلديث شكٌل من أشكال الكذب واالفرتاء، وحرمة الكذب من واملستند يف 

على املعصوم، مع األخذ بعني االعتبار اآلثار  االواضحات يف الفقه اإلسالمي، وتشتّد احلرمة عندما يكون كذب  
ب بعض الفقهاء إىل السلبية الكثرية الناجتة عن هذا الكذب كما أحملنا إىل بعضه يف البحث السابق. بل قد ذه

احلكم ببطالن الصوم بالكذب على اهلل تعاىل ورسوله واملعصومني، فجعلوه من املفطرات، كما يظهر مبراجعة 
 أحباثهم الفقهية، السيما الفقه اإلمامي.

، وقد اوختّطى بعض العلماء القول بكون الكذب والوضع من كبائر الذنوب إىل القول بكون الواضع كافر  
 .(2)ىل كلٍّ من الشيخ أيب حممد اجلويين، والقاضي أيب بكر بن العريبنسب ذلك إ

ويف مقابل هذا القول املشهور، نسب إىل بعضهم القول جبواز وضع احلديث، وأشهر اجلماعات اليت نسب 
 إليها ذلك:

 هـ(.255ـ الكرامية، املنسوبون إىل حممد بن كرام بن عراق السجستاين )1
 اد.فة والزهوّ ـ بعض املتص2
 .(3)ـ بعض أهل الرأي3

وبصرف النظر عن مدى دقّة هذه النسبة، وهل هي صحيحة أم غري صحيحة، وإن كانت الشواهد املتفرّقة 
كالزهاد واملتصّوفة، وسوف نالحظ ـ   اتدفعنا إىل ترّقب دّقة هذه النسبة؛ فإّن الكرامية نسبوا إىل الزهد والتقوى متام  

يف وضع بعض  اعلى القيم الدينية وانشغال الناس بأمور أخرى كان سبب  وهو أمر مرتقب ـ كيف أن اخلوف 
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 األحاديث لتصويب الوجهة.
والذي يهّمنا هنا هو النظر يف املعطيات اليت ُيستند إليها يف جتويز الوضع، حيث من الواضح وجود حركة 

 .اجتويز يف اجلملة، وأّن هذه احلركة انطلقت من دوافع احلرص على الدين أيض  
، وإمنا كذب صلى اهلل عليه وآله ومن اجللّي أّن اجملّوزين ال يقصدون مطلق الرخصة يف الكذب على لسان النيب

 خاص أو نوع ومقدار حمّدد من الكذب خيدم األهداف النبيلة اليت وضعوها، وهذا يعين أن نظرية جواز الوضع:
 ـ حمدودة وغري مطلقة حىت عند أصحاهبا. 1
 صد نبيلة من وجهة نظر القائلني هبا.ـ ذات غايات ومقا 2

 وعلى أية حال، فأهم األدلّة التي ذكرت لتجويز الوضع ما يلي:
وهو يقوم على إنكار كربى إطالق حرمة الكذب، وذلك على أساس أّن الكذب إمنا تثبت  الدليل األول:

العّلية التامة للقبح واحلرمة، ال على  ، وهذا ما يعين أّن الكذب ال حيوي يف ذاته(1)اال مطلق   احرمته إذا كان مضر  
مستوى معطيات العقل العملي وال على مستوى معطيات النصوص الشرعية، على خالف الظلم فإنه قبيح 

بلحاظ النتائج  ابذاته، أما الكذب ففيه اقتضاء القبح أو إنه متساوي الطرفني إىل القبح وعدمه، وإمنا يكون قبيح  
 املرتتبة عليه.

يز هذا التقييد يف حرمة الكذب بأّن الشريعة جّوزت الكذب ملصلحة أو لإلصالح بني املؤمنني أو وميكن تعز 
، وأّن حرمته إمنا كانت اذاتي   الدفع الضرر عن النفس وحنو ذلك، وهذا دليل واضح على أّن الكذب ال حيوي قبح  

 اآلثار الضررية اليت ترتتب عليه. مبالحظة
حتتوي إشارة  إىل  صلى اهلل عليه وآله الناهية عن الكذب على رسول اهلل ومن حماسن الصدف أّن النصوص

خصوصية الضرر الالحق، فإّن احلديث املتواتر املعروف يف حترمي الكذب على النيب قد جاءت يف بعض صيغه 
، (2)"ارليضّل به الناس فليتبوء مقعده من الن امن كذب علّي متعمد  "عبارة إضافية، فصار على الشكل التايل: 

وهذه الصيغة وصف اهليثمي حاهلا تارة  بأّن رجاهلا رجال الصحيح، وأخرى بأّن إسنادها حسن، وإن كانت بعض 
 .(3)الطرق عنده ضعيفة

أو يضّل  أو حيّرم حالال   ا؛ ليحّل حرام  امن كذب علّي متعمد  "، وهي اليت تقول: اوجاءت صيغة أكثر تأييد  
، فهذه الصيغة حتّدد املسار الذي يتحّرك فيه الكذب، وال تطلق احلرمة (4)"ن النارالناس بغري علم فليتبوأ مقعده م
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 أو الوعيد بالنار إال ضمن هذا املسار من الغايات واألهداف.
هذا كّله يعين أن كربى حرمة الكذب ودليل خصوص الكذب على النيب ليس فيهما إطالق حلالة الكذب غري 

الكذب لغاية نبيلة كرتقيق قلوب الناس ودفعهم حنو فعل اخلري، السيما يف قضايا املضّر على النيب، من هنا ميكن 
الفضائل من األعمال واملستحبات واملكروهات واألخالق واآلداب، أو تعريف الناس مبقام النيب والصحابة وأهل 

 البيت، فتوضع روايات املناقب، وأّي ضرٍر فيها؟!
 :هذا الدليل يمكن التعليق عليه من جهات

إنه وإن أمكن النقاش يف إطالقية حكم العقل العملي بقبح الكذب، من حيث عدم وجود دليل على  :أول  
، إال أّن النصوص الشرعية مطلقة يف النهي عن (1)لغري واحٍد من احملّققني اوجود حكم إطالقي كذلك، وفاق  

 وقع النسبة إىل اهلل تعاىل وإىل الدين.الكذب عاّمة، ال تقييد فيها حبالة وقوع الضرر، ال أقّل ما جاء يف م
 صلى اهلل عليه وآله بصرف النظر عن الكربى العامة، فإّن حديث حترمي الكذب على لسان النيب :اثاني  

واحملكوم بتواتره، كاٍف يف إطالق احلرمة، وأما إشكالية القيد اإلضايف، فهذا القيد وارد يف طريقني أو ثالثة من 
ث، وعلى فرض صّحته ـ وبعُض طرقه ضعيفة ـ ال يقّيد النصوص املطلقة األخرى؛ ألّن عشرات طرق هذا احلدي

هذا احلديث ال حيرز صدوره من النيب مرة  واحدة، بل األرجح أنّه صدر عّدة مرات للتأكيد على هذا األمر، فأّي 
وهذا األمر ال يوجب تقييد يف أغلب املوارد، وصدوره هبذا القيد يف موارد قليلة أخرى.  امانع من صدوره مطلق  

النص املطلق؛ ألّن الدليلني مثبتان، وال جمال إليقاع التعارض بني الدليلني املثبتني إال يف حالة إحراز وحدة املالك، 
وإال فالبيانات الشرعية تارة  تبنّي مساحة  وأخرى أوسع منها، وهذا موجود وبكثرة يف الكتاب والسّنة، قال تعاىل: 

 (.144)األنعام:  لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغْيِر ِعْلٍم﴾ اَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذب  ﴿َفَمْن َأظْ 
، كانت العّلة مقّيدة  لألدلة اوعدم   انعم، لو ورد القيد ـ الضالل ـ مورد العّلة اليت يدور مدارها احلكم وجود  

اخلطاب يف التعليل ميكنه ـ لو حتّققت سائر الشروط ـ املطلقة، كما لو قال: حيرم الكذب؛ ألنه مضّر، فإّن ظهور 
 أن يقّيد إطالقات حرمة الكذب، وهذا غري متحّقق هنا.

قد يقال بأنّنا لو غضضنا الطرف عن ذلك كّله، والتزمنا باختصاص حرمة الكذب ولو على النيب حبال  :اثالث  
دما يضع احلديث ال يلتفت إىل اآلثار األخرى، لزوم الضرر، إال أننا نّدعي حتقق الصغرى هنا؛ ألّن الواضع عن

فقط، لكنه ال يلتفت إىل أّن بعض قيود احلديث أو طريقة بيانه أو حلن  اإجيابي   اويظّن أن احلديث سوف يرتك أثر  
هناك، أو قد يشّكل  اهنا وخيّصص به عام   اهناك، وقد يقّيد به مطلق   اهنا أو مفّسر   اخطابه سوف يواجه فقيه  

لوالدة مفهوم فيما بعد مل يلتفت إليه حىت الواضع نفسه، إّن النص النبوي حيث إنّه نّص مقّدس سوف  اأساس  
أن ال يلتفت الواضع إىل متام  اآلالف املفّسرين له عرب القرون الالحقة، وما دام باإلمكان جد   ايكون مرجع  

هنا أو هناك، وخصوصّية مقام النبوة  اثر  ظهورات وجتّليات هذا النص يف عناصر الثقافة األخرى، فإنه سيرتك أ
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ستجعل النص عرضة  ألن يستفاد منه يف مواضع متعددة بغري املفهوم الذي أراده حىت الواضع، وهذا معناه أّن 
 على أجيال املسلمني وثقافاهتم ووعيهم وطريقة تفكريهم. االوضع فيه آثار سلبية كبرية جد  

 م على الرتخيص.وهبذا يظهر أّن الدليل األول غري تا
ال إطالق فيها يشمل  صلى اهلل عليه وآله إّن األدلّة الداّلة على حرمة الكذب على رسول اهلل الدليل الثاني:

حالة الكذب على لسانه بدافٍع شريف، كحّث الناس على فضائل األعمال وترغيبهم يف السنن واملندوبات وما 
إّما خاص مبن كذب على النيب مبعىن اهتمه  ..اعلّي متعّمد  من كذب شابه ذلك، وذلك أّن احلديث املعروف: 

باجلنون أو السحر كما هي حال غري املسلمني، دون كذب املسلمني عليه بداعي الرتغيب بدينه، أو أنه ظاهر يف 
ملصاحل دينه، دون الكذب الذي يرجع باخلري عليه  االكذب الذي يرجع بالضرر على النيب ويكون ضّده وخمالف  

( ختتلف عن كلمة )يل( والكذب عليه غري الكذب له، ووضع احلديث يف الفضائل وع لى دينه، فإن كلمة )عليَّ
 .(1)وما شاهبها كذب له ال عليه

ألّن كلمة )علّي( ال تعين )ضّدي( يف مقابل كلمة )يل( اليت تعين )معي  ؛اإل أّن هذا الدليل باطل أيض  
ية مطلق نسبة الشيء إىل اآلخر، دون أن يكون اآلخر قد قاله، ومثال ذلك ولصاحلي(؛ وإمنا تفيد يف اللغة العرب

غري صحيٍح عنك، وال يفهم العريب من هذا الكالم عنصر  اأن يقال: كذبت على لسانك، مبعىن أنين نقلت شيئ  
هة كلمة )علّي( هنا إمّنا هو توضيح ج  صلى اهلل عليه وآله الكذب ملصلحة أو لضرر، وسبب استخدام النيب

الكذب واملكذوب عن لسانه، فلو قال: من كذب، مث سكت عن حتديد املكذوب عن لسانه ملا حصلت 
، من هنا اعترب ابن حجر العسقالين من فّسر هذا احلديث "كذب عليّ "الفائدة، وهلذا ربط الكذب به فقال: 

 .(2)باللغة العربية هبذه الطريقة الواردة يف االستدالل جاهال  
وضع احلديث على لسان املعصوم حرام حىت لو كان لغايٍة شريفة، فما يفعله عدٌد قليل من  وهبذا يظهر أنّ 

املسلمني أو اخلطباء أو الوّعاظ من ابتكار قصص أو حكايات أو بطوالت أو أحداث بداعي اخلري ورغبة  يف ربط 
 .اذلك، غري جائز شرع  الناس بالدين أو القيم أو األخالق أو النيب أو أهل البيت أو الصحابة أو غري 

بل قد ذكر اخلطيب البغدادي عن غري واحٍد من أهل العلم أّن الكذب على لسان النيب يوجب رّد احلديث 
 .(3)حىت لو تاب فاعله واعترب ذلك من عقوبة الكذاب اأبد  

ز الروايات يف وهذا الكالم جيد لو مل حيصل الوثوق خبربه حىت بعد توبته، وإال فال موجب له إذا استطعنا متيي
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مرحلة كذبه عنها يف مرحلة صدقه. ودعوى العقوبة حتتاج إىل دليل، ومل يرد يف الكتاب والسّنة أن هذه عقوبة 
 .صلى اهلل عليه وآله الكذاب على النيب

 
 : رواية احلديث املوضوعاثاني  

، وقع البحث يف جواز رواية احلديث املوضوع، عليه السالم بعد الفراغ عن حرمة وضع احلديث على املعصوم
وقد ذهب العديد من العلماء إىل القول حبرمة رواية احلديث املوضوع ملن يعلم بأنه موضوع أو قامت عنده احلّجة 

 .(2)، حىت لو كان هذا احلديث يف الفضائل واخلريات(1)على كونه كذلك
، وإال فمجّرد ذكر السند (3)اي كون هذا احلديث موضوع  والذي يبدو منهم تقييد ذلك مبا إذا مل يوضح الراو 

ال يكفي عندهم؛ إذ ال يتميز احلديث املوضوع عن غريه مبجّرد ذكر السند، وال حتفظ السّنة إال بالكشف عن 
. نعم ذهب العالمة املامقاين إىل كفاية ذكر السند دون اجلزم بالصدور؛ ألنه أتى به عند أهل (4)املوضوعات

 .(5)، واجلاهل غري معذور يف تقليد ظاهره، بل مقّصر يف ترك التثبتاالعتبار
 لكن السؤال: ما هو الدليل على حرمة رواية الحديث الموضوع؟

، فإنه حيرم من باب قال رسول اهللال شك أنه لو ذكر الناقل احلديَث املوضوع بصيغة اجلزم بصدوره مثل: 
قد قال ذلك وهو يعلم أنه مل يقله، وهذا واضح، إال أّن  يه وآلهصلى اهلل عل الكذب؛ ألنه يذكر أّن الرسول

حىت يكون  ا، فإّن ذلك ال حيوي كذب  صلى اهلل عليه وآله الكالم يف ذكره السند، أو قوله: روي عن رسول اهلل
 ، فما هو املوجب للحكم باحلرمة حينئٍذ؟!احرام  

 استدّل على ذلك أو قد يستدّل بما يلي:
ذلك إعانة  على اإلمث، فإّن وضع احلديث إمثٌ، وحنن برتويج األحاديث املوضوعة نساعد الوّضاعني إّن يف  :أول  

للمسلمني، فال  للقبيح وتضليال   اعلى وضعهم ونعينهم يف كذهبم، كما أّن يف رواية احلديث املوضوع تروجي  
 .(6)جيوز

رمة اإلعانة على اإلمث، فلو أنكرت هذه القاعدة  وهذا االستدالل إمنا يتّم ـ يف مطلعه ـ بناء  على ثبوت كربى ح

                                           
علوم  ؛ وصبحي الصاحل،417، 399: 1؛ ومقباس اهلداية 277؛ والرواشح: 99ـ  98( ابن الصالح، علوم احلديث 1)

 .232: 1؛ وتدريب الراوي 295احلديث: 
 .232: 1؛ وتدريب الراوي 150؛ وقواعد التحديث: 399: 1( مقباس اهلداية 2)
؛ وتدريب الراوي 301؛ ونور الدين عرت، منهج النقد يف علوم احلديث: 428؛ واخلطيب، أصول احلديث: 205( الرعاية: 3)

 .53؛ واملنهل الروي: 232: 1
 .428طيب، أصول احلديث: ( انظر: اخل4)
 .419ـ  418: 1( مقباس اهلداية 5)
 .417: 1( مقباس اهلداية 6)



 

، مل يعد هناك جمال لتوظيف هذه القاعدة فيما حنن فيه. هذا، (1)كما ذهب إليه بعض كبار الفقهاء املتأخرين
على أّن االستناد إىل كربى حرمة اإلعانة ال يتصّور هنا مع وفاة الوّضاعني لألحاديث منذ مئات السنني،  امضاف  

إال بضرب من اجملاز؛ ألّن املفروض أن الفعل قد صدر قبل  أننا نعينهم ونساعدهم وهم عند رهبم اعرف   فال يصدق
نعم، حنن نعني سبيل الكذب على النيب،  معىن اإلعانة عليه هنا؟! فماجميئنا حنن إىل الدنيا، عنيت فعل الكذب، 

شاكل هنا، اللهم إال إذا وضع احلديث اآلن وهذا شيء آخر، فاالستدالل حبرمة اإلعانة على اإلمث يعاين من م
 بتعاون عّدة أطراف.

للمسلمني، فهو إمنا يتم لو اعتقد الراوي للحديث  للباطل وتضليال   اوأما أن يف رواية احلديث املوضوع تروجي  
 ، كما لو روى رواية موضوعة جتيز شرب اخلمر، فهنا يتحّقق تضليل املسلمني أوبكون مضمون احلديث باطال  

إيقاعهم يف الباطل وتروجيه، وتغريرهم باحلرام، وقد تبىّن غري واحٍد من الفقهاء قاعدة حرمة تغرير اجلاهل وإيقاعه 
 افيما فعل، لكّن هذه القاعدة ـ لو مّتت ـ ال إطالق فيها ـ وفاق   ايف احلرام الواقعي ولو مل يكن يدري وكان معذور  

يف غري حاالت احملّرم الواقعي الذي يكون حبيث يهتم به الشارع على كّل ـ لعدم إحراز جرياّنا  (2)للمحقق اخلوئي
حال، كالدماء والفروج واألحكام، أما يف غري ذلك كروايات خواّص النباتات أو تاريخ األنبياء أو أحداث عصر 

 اث املوضوع اعتقاد  ظهور املهدي أو وقائع القيامة أو حياة القرب، فال يعلم مشول هذه القاعدة له ما مل ميّس احلدي
 بسوء. اديني  

وليس بباطل، فكيف خناطبه  اعن أّن مضمون احلديث املوضوع قد يكون بنظر الراوي له حق   هذا كّله، فضال  
 حبرمة الرتويج للباطل أو تضليل املسلمني؟!

بصرف النظر  وأما إذا قصد بتضليل املسلمني تضليلهم يف تصّورهم أّن هذا الكالم قاله النيب، وهو مل يقله،
عن إشكالية املضمون، فهذا هو عني الكذب، فنرجع إىل حرمة الكذب، واحلال أّن الراوي مل يكذب، وال دليل 
حمرز بعُد على حرمة تضليل املسلمني هبذا املعىن ما مل يتعنون بعنوان الكذب احملّرم، واملفروض حلوقه للواضع ال 

 لراوي احلديث املوضوع.
 صيغة غري دقيق.فهذا الدليل هبذه ال

، فقد افرتض "فليتبوأ مقعده من النار امن كذب علّي متعّمد  "االستناد إىل احلديث النبوي املعروف:  :اثاني  
حممد مجال الدين القامسي أّن يف هذا احلديث إشارة إىل حرمة نقل احلديث مع العلم بكذبه وأّن الناقل مستحّق 
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 .(1)للنار، إال أن يتوب
غري واضح؛ ورمبا لعدم قّوته عرّب عنه القامسي باإلشارة، ال بالظهور والداللة، وإال فاحلديث وهذا االستدالل 

 ، حىت مع العلم بأنّه كذب.اوال عقالئي   ا، ال عرف  اظاهٌر يف الكذب، ونقل الكذب ليس كذب  
مل أقّل من يقل علّي ما "نعم، بعض صيغ احلديث قد تكون شاملة  ملقام نقل الكذب، وذلك مثل صيغة: 

، بدعوى أّن القول عليه ما مل يقل يشمل الكاذب، ويشمل من ينقل عنه؛ إذ يصدق (2)"فليتبوأ مقعده من النار
على الناقل أنه يقول على النيب ما مل يقل، ولو بالواسطة، اللهم إال إذا استفيد من الرواية الكذب خاّصة، ولو من 

 ن الراوي عن النيب.باب أن الناقل ال يقول عن النيب، بل حيّدث ع
 وعليه، فاالستدالل هبذا احلديث مشكل.

من حّدث عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد " واية خاّصة واردة يف املقام وهي:االستناد إىل ر  :اثالث  
، وتنزيله منزلة الكاذب (4)فإّن هذا احلديث واضح الداللة على حرمة التحديث مع العلم بالكذب (3)"الكاذبني
 .الرتتيب آثار الكاذب على هذا الناقل عن الراوي الكذاب فيما نقله كذب   الواقعي؛

وهذا احلديث منقول عن مسرة بن جندب الذي وقع فيه خالف بني الشيعة والسّنة، فرياجع، وعلى تقديره 
ه يف فهو خرب آحادي ال وثوق بصدوره، واحلّجة هو اخلرب املوثوق بصدوره ال الثقة ولو بال وثوق، كما حّققنا

 حمّله.
كما قد يقال بأّن هذا احلديث خاّص بالتحديث عن النيب، ال عن الراوي عن النيب، فال يشمل ذكر السند 

 وأمثال ذلك.
االعتماد على دعوى اإلمجاع على حرمة التحديث باملوضوع دون بيان حاله، كما ذكر بعض  :ارابع  
 .(5)الباحثني

ـ ممنوع، بعد وضوح مدركيته من خالل سائر األدّلة اليت  اصغروي   لكّن االعتماد على هذا اإلمجاع ـ لو تّ 
 ذكروها، السيما احلديث األخري الوارد يف صحيح مسلم.

على حرمة رواية احلديث املوضوع بعنوانه، فيتبع األمر اآلثار املرتتبة عليه هنا أو  امقنع   من هنا، ال جند دليال  
، فال اجد   امبغوض   اسلبي   اسياق ما أثر إجيايب أو مل حيرز أّن له أثر  هناك، فإن كان لرواية حديٍث موضوع ضمن 

دليل على حترمي روايته، ومن ذلك مقام املخاصمات فقد حيتّج الباحث على خصمه بروايات خصمه مع اعتقاده 
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هبا، وأما إذا ّت بأّن بعضها موضوع وال يشري إىل الوضع، بل يظهر بقرينة السياق أنه ال يعتقد هبا ال أنه يعتقد بكذ
 إحراز ضرر غري مشروع يلحق الرواية هنا أو هناك، حرم أو كره مبقدار األثر السليب الالحق.

يشار إىل أّن رواية احلديث املوضوع يكفي يف رفع حالة التضليل فيها اإلشارة إىل ضعفه، وال جيب اإلشارة إىل 
يف بعض املوارد على األقّل. وهذا يعين أّن املصنف أو وضعه، فإّن تضعيفه حنو توهني له كاٍف يف رفع التضليل 

للمقام ولشخصه  االكاتب أو اخلطيب أو الواعظ أو املدّرس، عليه أن يلتفت إىل حجم املفاسد املرتتبة، تبع  
 باجلواز. اباحلرمة وال مطلق   اولشخص خماطبه وملضمون احلديث وغري ذلك، ال القول مطلق  

 
 وأساليبهـ أنواع الوضع وأشكاله 4

ما يتصّور  اتتعّدد أشكال وضع احلديث وختتلف أنواعه، ومن الضروري التعّرف على أساليب الوضع، إذ غالب  
للوضع أشكال مبّسطة فينطلي األمر على الباحثني يف حنكة الواضعني وذكائهم، األمر الذي يفرض االّطالع 

 صحيحة عن غريها بطريقة جّيدة.للتمّكن من متييز األحاديث ال اعلى هذه األساليب، متهيد  
 يلي:ما وأهم أشكال الوضع 

 
 ـ الوضع الكامل التام 1ـ  4

 وله عدة حاالت:
 

 ـ الوضع الكامل في السند والمتن 1ـ  1ـ  4
ذهب بعضهم إىل أّن هذا الشكل من وضع احلديث أوضح اإلشكال وأشهرها، حيث يقوم الواضع بافرتاض 

، صلى اهلل عليه وآله بالنيب متصال   اافرتاضي   اه إىل منت حديث، مث خيرتع له سند  مضموٍن ما يعتقد صوابه، فيحّول
 أو يرسله بإحدى درجات اإلرسال.

 ا، مث خيرتع له سند  اوتقع هذه العملية ابتكارية  بالكامل، مثل أن يفّكر الراوي يف موضوٍع ما، فيصطنع له متن  
 مل يسبق أن شاهده من قبل.

دليب ـ إىل أّن هذا ملنهج واألسلوب، فذهب بعضهم ـ مثل الدكتور صالح الدين اإلوقد اختلف يف هذا ا
، (1)الكالم كّله خيايّل صرف، اخرتعه بعض الباحثني يف احلديث، وأنّه ال وجود لوضع كهذا يف كتب احلديث

ما يف فيما ذهب آخرون كالدكتور صبحي الصاحل إىل أّن أكثر حاالت وضع احلديث على هذا الشكل، السي
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 .(1)أحاديث القّصاصني
واحلّق أّن حتقق هذا النوع من الوضع مبعىن اخرتاع متام منت الرواية واختالق رواة للسند كلهم ال وجود هلم 

ال سند له؛ لغلبة وجود ولو راٍو واحد يف  فيما بأيدينا من مرويات، إال إذا كان اخلرب مرسال   اأمٌر بعيد جد   امطلق  
آنذاك معقول يف بعض الدوائر الضيقة  اأن حتّقق ذلك خارج   ايف أسانيد أخرى، علم   ومتداوال   االسند يكون معروف  

 اال أمساء الرواة، فهو أكثر إمكان   اهنا وهناك. وأما مبعىن اخرتاع املنت والسند حبيث يكون تركيب السند اخرتاعي  
 موجب إلنكار القضية باملطلق. ، فالاحيث يقوم الواضع بضّم اسم إىل آخر، ولو كان أحدمها معروف  

 
 ـ الوضع الكامل في المتن خاصة 2ـ  1ـ  4

 على أساس: اتقوم هذه احلالة املشهورة جد  
، وإمنا هو فكرة جاءته من بنات أفكاره، فيفتش له (2)أ ـ اختراع الواضع لمتن من عنده ل يأخذه من أحد

بالسند املتداول: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن قد حييا الواضع يف عصر الكليين ويسمع  عن سند، فمثال  
 االنوفلي، عن السكوين، فيقوم بالقول: حدثين علي بن إبراهيم عن... ويستخدم السند عينه، دون أن خيرتع سند  

من عنده؛ ليلصق هذا السند باملنت الذي اخرتعه. وهذا كثري الوقوع على املستوى االحتمايل، السيما يف األسانيد 
 رة املعروفة، حيث يستغّلها الوّضاعون لرتكيب متوّنم عليها.املشهو 

وأكثر ما يتوقع حصوله هنا هو أن يؤمن الواضع بفكرٍة ما باجتهاد ذهين، أو حتّيز طائفي، أو لتفسري خاص 
إىل  وحيّوهلا اله للقرآن، أو بتطبيق خاص له آليات القرآن على مصاديق معّينة مذهبية أو قومية، فيجعل فكرته متن  

 حديث يرّكبه على السند أو يرسله ويرفعه.
كثري   ا، وهذا أيض  (3)ب ـ أن ل يكون المتن من اختراع الواضع، وإنما يأخذه من موضع قائم موجود

 التحّقق يف فرصه االحتمالية، وله عّدة مصاديق:
 مصنفات األخرى،منها: أن يعمد الواضع إلى كتب أهل الكتاب من التوراة واإلنجيل والتلمود وسائر ال

، مث لريّكبه بعينه على سند موجود قائم، وهذا ما افقهي   اأو حكمة  أو موعظة أو حكم   اليأخذ منها قّصة أو حديث  
 يعرف باإلسرائيليات اليت غلب وجودها يف جمال القصص وتاريخ األنبياء وحنو ذلك.

سيما يف تلك الفرتات بالتحديد؛ ألّن من هنا، حيتاج ناقد احلديث لدراسة نصوص أهل الكتاب وثقافتهم، ال
 ذلك يساعده على اكتشاف املوقف بطريقة أفضل.

يشبه قول نيب آخر، لكن مع ذلك تبقى هذه املسألة  نعم، ليس كّل تشابه معناه الوضع، فقد يقول النيب قوال  
 يف املقام. ارئيس   امعين  
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ى في الحضارات المختلفة وينظر في ومنها: أن يعمد الواضع إلى كتب الحضارات والحكماء القدام
معروفة  عندها، مث يقوم برتكيب هذه احلكمة اآلتية من بالد الروم أو العرب أو  افريى ِحَكم   ثقافات الشعوب،

 اشعبية  مفيدة، وقد تكون كالم   فارس أو الرببر أو اهلند أو.. على أسانيد جاهزة. وهذه احِلَكم قد تكون أمثاال  
حلكماء تلك الشعوب واحلضارات، وهو ما يفتح بدوره اجملال على توسعة ثقافة الناقد للحديث  اأو مأثور   امكتوب  

 .اعلى هذا الصعيد أيض  
فيقوم برتكيب املنت على  ومنها: استقاء كالم ألحد الصحابة أو التابعين أو تابعيهم يقتنع به الواضع،

، إما ألنه يريد االنتصار هلذا الشخص أو ذاك، ويريد أن اعي  اجتما االسند ليحّوله إىل نّص نبوي، بغية إعطائه نفوذ  
 منه ملضمون الكالم. ا، أو احنياز  ايعطي كالمه قّوة ونفوذ  

يف كتب أهل الكتاب، أو يف ثقافة بعض  اموجود   انص   امن هنا، جند بعض الروايات اليت يطابق نّصها تقريب  
 ية القدمية.الشعوب، أو فيما ينقل عن بعض الشخصيات اإلسالم

على نفس الطريقة املتقّدمة، وقد ذكر  ومنها: استقاء كالم األطباء أو الشعراء لنسبته إلى نبي أو إمام،
، وهكذا (1)بينها وبني بعض الروايات الطبية ابعض نقاد احلديث أّنم الحظوا كتب الطّب القدمية ووجدوا تطابق  

 يف جمال الشعر.
ون، وتركيبها على األسانيد اليت قد تكون صحيحة ، يسّمى يف عرف الدراية وهذا االخرتاع أو االستقاء للمت

، وقد أفرد "املوضوع على الثقات"بالوضع أو الدّس على الثقات، وقد كانت مشكلة  عويصة، ويسمى احلديث بـ 
سيب هذه عاجل فيه بتفصيل ن "املوضوعات على الثقات"حتت عنوان:  فصال   معرفة احلديثالبهبودي يف كتابه 

 ، واليت هلا مصاديق أخرى ستأيت بعون اهلل تعاىل.(2)الظاهرة
ويالحظ على ظاهرة وضع املتون بالطرق غري الطريقة األوىل، أّن أصحاهبا مل يكونوا مبتكرين ألفكار، فكان 

 .(3)ـ من مستوى وّضاعي املتون بشكل ابتكاري امستواهم أقّل ـ فكري  
عندما يالحظ هذا التقارب أو التطابق، فإنه وإن احتمل صدق الراوي، لكّن  هذا كّله يعين أّن ناقد احلديث

حينئٍذ، تفرضه املعطيات االحتمالية العقالنية، بل قد يقوى االحتمال إىل حّد  ااحتمال الوضع يكون حاضر  
 االطمئنان يف بعض احلاالت.

؛ الحتمال عدم خربة الواضع باحلديث التنّبه لألحاديث املقطوعة واملرفوعة واليت ال سند هلا اوجيب أيض  

                                           
 .7: 31( البهبودي، حوار صحيفة كيهان فرهنكي، ع1)
 .273ـ  249( معرفة احلديث: 2)
 .283( صبحي الصاحل، علوم احلديث ومصطلحه: 3)



 فيخرتع املنت ويسنده إىل النيب أو الصحايب أو اإلمام بطريقة الرفع واإلرسال.
 

 ـ الوضع الكامل في السند خاّصة 3ـ  1ـ  4
يقصد هبذه احلال أن يقوم الواضع بالعثور على حديث موجود، وله سند أو ال سند له، فيقوم ألجل تقوية 

، ويف الغالب اأو بعض   خرتاع سنٍد له، إما رجاله معروفون أو غري معروفني، أو ال وجود هلم، كال  هذا احلديث با
 يقوم باخرتاع سند من شخصيات معروفة.

هذه الظاهرة بالغة اخلطورة؛ ألّن هذا معناه أنه من املمكن أن يقوم الوّضاعون ـ ألجل تقوية حديث ضعيف ـ 
باحلديث لكنهم يريدون  اات معروفة أو شبه معروفة، فهم قد مسعوا سابق  برتكيب أسانيد كثرية له، من شخصي

تقويته، ومل يقوموا باخرتاعه أو اقتباسه من مكاٍن ما، وهذا يعين أّن كثرة األسانيد اليت فيها أشخاص ضعاف 
وهذا األمر  بسند ضعيف، ااخرتعوا األسانيد ملنٍت كان موجود   ايصعب حتصيل الوثوق منها؛ الحتمال أّنم مجيع  

عندما يشرتك الوضاعون هلذه األسانيد يف مذهب خاص أو اجتاه خاص فكري أو سياسي أو غري  يزداد إشكاال  
 ذلك، فال ينبغي االغرتار بكثرة الطرق قبل نقد هذا اجلانب.

يث عن احلديث الذي جيري تبديل بعض رواته أو كّلهم ملزيد ترويج أو غري ذلك باحلد اهذا، ويعرّب أحيان  
 .(1)املقلوب

 
 الوضع الجزئيـ  2ـ  4

خيتلف الوضع اجلزئي عن الوضع التام، من حيث إّن الواضع ال يقوم بابتكار سنٍد ملنت أو منٍت لسند، أو سنٍد 
له سنده ومتنه، ومل يقم هو بابتكار أّي من اجلزأين الرئيسني فيه، لكنه  اموجود   ا، وإمنا يصادف حديث  اومنٍت مع  

 بعض التعديالت على أحد هذين اجلزأين، وبذلك يقع الوضع اجلزئي، وله حاالت: يقوم بإدخال
 

 ـ الوضع الجزئي في األسانيد 1ـ  2ـ  4
له سند مبتلى حبذف أحد رواته مثل: زيد، عن عمرو، عن رجل، عن  اوحيصل ذلك بأن جيد الوضاع حديث  

لسند، ويدعم هذا احلديث الذي يريد أن ينتصر النيب، وهنا يقوم بوضع اسم بدل كلمة )رجل(، كي يقّوي هذا ا
 له.

رواه الثقة عن ثقة عن رجل أو عّمن حدثه، مث وجدنا الرجل الوضاع يرويه عن  اهذا معناه أننا إذا وجدنا حديث  
ثقة عن زيد الثقة، فمن غري املعلوم إمكان ردم هّوة اإلرسال املوجود يف السند األول باالسم الظاهر الذي أتانا به 

 ، لكنه أراد تقويته بإضافة هذا االسم.الضعيف يف السند الثاين؛ الحتمال أن اخلرب وصله مرسال  
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وهكذا احلال لو ورد يف السند شخٌص معروف بالكذب، فأراد الوضاع أن يلغي امسه ويستبدله بشخص ثقة؛  
وف. وهذا ما يدفع للتنبيه كي ال يسقط احلديث، فهنا يقوم حبذف اسم الراوي الضعيف واستبداله براٍو ثقة معر 

ما يستغّلون أمساء الرواة املشاهري كمحمد بن مسلم وأيب هريرة وعائشة وعبد  اإىل أمٍر هام، وهو أّن الوضاعني كثري  
 اهلل بن مسعود وزرارة بن أعني، فيضعون أمساءهم يف األسانيد كي تأخذ الروايات حضورها.

  أّوهلا، وقد يكون يف وسطها، وقد يكون يف آخرها.هذا، والوضع اجلزئي يف األسانيد قد يكون يف
 

 ـ الوضع الجزئي في المتون 2ـ  2ـ  4
؛ ألّن الواضع ال يتصّرف يف األسانيد، وإمنا اتعّد ظاهرة الوضع اجلزئي يف املتون من ظواهر الوضع اخلطرية جد  

ىن جديد، أو حذف معىن حمّدد كان دالّه يريد به حرف املعىن األصلي، أو إضافة مع اجزئي   ايتصرف يف املنت تصرّف  
 يف املنت. اموجود  

 والوضع اجلزئي يف املنت حيصل من خالل حاالت عديدة، أبرزها:
عن قاعدٍة عامة، فيقوم الواضع بتطبيق هذه  افقد يأيت احلديث معرب   ـ إضافة كالٍم ما في أّول الحديث، 1

قد تأيت رواية تقول: إن قطع الرحم منقصة يف  بالقاعدة، فمثال   ال  القاعدة على مورٍد ما، مث يقوم بذكر املورد معلّ 
الرزق، فيقوم الواضع بإضافة مصداق حقيقي أو جعلي يف مقدمة احلديث، كأن يقول: إمام املسلمني من رمحكم 

 وقطع الرحم منقصة للرزق، أو يقول: صل أباك فقطع الرحم منقصة للرزق.
واملثال الذي يذكره العالمة التسرتي هنا جيد، فقد جاء يف أحد  ـ إضافة كالٍم في وسط الحديث، 2

لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطّول "أنّه قال:  صلى اهلل عليه وآله األحاديث عن عبد اهلل بن مسعود عن رسول اهلل
كما ملئت   ال  ميّن يواطؤ امسه امسي، واسم أبيه اسم أيب، ميأل األرض عد اهلل تعاىل ذلك اليوم حىت يبعث رجال  

. إّن هذا اخلرب الذي ينقله حىت الشيخ الطوسي خمالٌف لكل صيغ هذا احلديث الواردة عند املسلمني، (1)"اظلم  
. وقد احتمل العالمة التسرتي أّن سبب وضع "واسم أبيه اسم أيب"وهذا ما يضاعف من احتمال زيادة مجلة: 

 .(2)ملهدي( على املهدي بن املنصور الدوانيقيهذه اجلملة يرجع إىل إرادة الواضع تطبيق عنوان )ا
لكن مثة احتمال آخر يشرحه لنا خرب يزيد بن حازم الوارد يف كتاب الغيبة للنعماين، يف أن تكون هذه اإلضافة 
من صنع مجاعة املغرية بن سعيد من غالة الشيعة، للرتويج حملمد بن عبد اهلل بن احلسن، وهو من أهل البيت وقد 
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 . وهناك احتماالت أخرى تبحث يف حمّلها.(1)القائماّدعى أنه 
، حيث ينهي الراوي احلديَث، فيضيف إليه اأمر معقول جد   اوهذا أيض   ـ إضافة كالم في آخر الحديث، 3

 أو يطّبقه على مصداق خارجي، أو يرفقه باستثناء أو ختصيص أو ما شابه ذلك. امصداق  
املتعّمد يف احلديث؛ فإّن احلديث املدرج هو احلديث الذي يدرج  وهذه احلاالت الثالث تعرف باسم: اإلدراج

 كالذي قلناه.  االراوي فيه كالم  
 "حيرم"، إمنا يستبدل كلمة  بأخرى ختدمه أو تنفعه، فبدل اوهنا ال يزيد الواضع شيئ   ـ تغيير ألفاظ الحديث، 4

 يف املعىن. اوحتريف   اوقلق   ختالال  ، يقول: ال يصح، وهكذا مما يسبب ا"ال تفعل"يقول: ال ينبغي، وبدل 
يف موضوع اإلدراج يف األحاديث أو تغيري ألفاظها، فليس كّل إدراج أو  الكن جيب أن نشري إىل أمٍر مهم جد  

لشيخ الصدوق اإلدراج يف تغيري معناه الوضع، بل هناك أسباب عديدة هلاتني الظاهرتني، فقد ُعرف عن ا
بنية التوضيح، فيختلط  اليس بنّية الوضع، وإمنا أحيان   يف صّحة هذه الدعوى ـاألحاديث ـ وإن كان هناك نقاش 

 املنت باحلاشية، ويظّن اآلخرون أّن هذه اإلضافة جزٌء من منت احلديث.
نعم، ينبغي أن يتنّبه احملّدث هلذا األمر، فال يفعل ما يوجب اختالط كالمه بكالم املعصوم، وهذا معناه أن  

 اث أو الراوي دون متييز منه بني كالمه وكالم املعصوم نقطة ضعف يف روايته، بل قد تكون حرام  كثرة إدراج احملدّ 
 يف بعض األحيان، كما لو كانت متعّمدة هبدف الوضع.

كذلك احلال على خّط تغيري األلفاظ، فليس كل تغيري معناه الوضع؛ ألّن الكثري مما بأيدينا من روايات هو 
العلماء ذلك على أحباث وشروط ذكروها يف حمّلها وحّققناها يف أحباثنا يف حجية اخلرب،  نقٌل باملعىن، وقد أجاز

وعندما يكون النقل باملعىن فإّن هذا النقل يتبع فهم الناقل للكالم، فقد يعرّب عنه بطريقة فصيحة كاملة، وقد 
 ا، وقد ينتقي تعبري  اا اخلرب أيض  يستخدم عبارات ختتلف عن العبارات اليت استخدمها الرواة اآلخرون الذين مسعو 

قد  ابسيط   افيما ال يكون كذلك باملستوى املطلوب وهكذا، وهذا كّله يعين أن اختالف الصيغ اختالف   يظنه داال  
 ينشأ من النقل باملعىن أو من النّساخ، وليس من الضروري أن نفّسره بالوضع والتزوير.

يف أّول املنت أو يف آخره أو يف وسطه  اصول، حبيث حيذف مقطع  كثري احل  اوهذا أيض   ـ اإلنقاص من المتن، 5
حىت يُطاَلب به، بل هو  اله، ولعّل هذه الطريقة أسهل من غريها؛ ألّن الواضع هنا ال يزيد شيئ   اال يكون مناسب  

ل ، بايقوم فقط حبذف شيء ما، السيما إذا كان يف األول أو الوسط. وجيب أن نعرف أنه ليس كل حذف وضع  
قد اشتهر بني العلماء التقطيع يف األحاديث، السيما يف الكتب احلديثية املوسوعية كالصحاح الستة والكتب 

هـ( يف موسوعته احلديثية: تفصيل وسائل الشيعة، وهلذا األمر 1104احلر العاملي ) ااألربعة، واشتهر بذلك جد  
اء أّن ذلك خطأ، ولذا ذكر السيد الربوجردي يف أسباب كثرية ومربّرات عديدة، وإن كانت وجهة نظر بعض العلم

موسوعة: جامع أحاديث الشيعة، كلَّ املنت، ولو لزم التكرار؛ الحنفاظ القرائن وعدم ضياعها بالتقطيع، بل 
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يف الوقوع يف أحاديث كثرية مضمرة، كما يقال فيما حصل مع تقطيع كتاب مسائل علي بن  االتقطيع كان سبب  
 التمييز يف هذا األمر بني الوضع وغريه. جعفر. ومعه، فينبغي


