
 احلديث املوضوع
الموضوع لغة: اسم مفعول مأخوذ من وضع الشيء يضعو وضعا، إذا حطو وأسقطو،  تعريفو:

 أو مأخوذ من الضعة وىي االنحطاط في الرتبة
أو  -صمى اهلل عميو وسمم-المكذوب عمى النبي  الح المحدثين: ىو الحديث المختمقوفي اصط

 عمى من بعده من الصحابة أو التابعين.
األلفاظ الدالة عمى الوضع: من ذلك قوليم: ىذا حديث موضوع، أو كذب، أو باطل، أو ال 
أعرفو إذا صرح بذلك أحد األئمة الكبار، وكذا قوليم: ىذا الحديث ال أصل لو، أي ليس لو 

قوليم: ال يثبت أو ال يصح فميسا نصا في ذلك؛ ألنو ال يمزم من عدم الصحة إسناد يعرف، أما 
استعماليا مريدا الوضع، أو عدم الثبوت الوضع، ولقد أكثر ابن الجوزي في "موضوعاتو" من 

 كذلك، وىو اصطالح ليما. والموصمي
أو سنده مظمم أما األلفاظ الدالة عمى الوضع كناية فمثل قوليم: ىذا الحديث من باليا فالن، 

أو عميو ظممات وىذه العبارات تكثر في "الميزان" لمذىبي، و"لسان الميزان" البن حجر، وأما 
قوليم: ىذا مطروح، فمنيم من ألحقو بالموضوع، ومنيم من جعمو دون الموضوع، ومنيم من 

 جعمو كالمتروك.
 حكم رواية الموضوع:

مقترنا ببيان وضعو سواء في ذلك ما يتعمق  ال يحل رواية الموضوع في أي باب من األبواب إال
بالحالل والحرام أو الفضائل أو الترغيب والترىيب والقصص والتواريخ ونحوىا، ومن رواه من 
غير بيان فقد باء باإلثم المبين، ودخل في عداد الكذابين واألصل في ذلك ما رواه اإلمام مسمم 

يرى أنو كذب فيو أحد  بحديث في مقدمة صحيحو أن رسول اهلل قال: "من حدث عني
 .الكاذبين"

وقد حكم كثير من عمماء الحديث عمى من روى الموضوع من غير تنبيو إلى وضعو، وتحذير 
الناس منو، بالتعزيز، والتأديب، قال أبو العباس السراج: شيدت محمد بن إسماعيل البخاري، 

 لزىري عن سالم عن أبيوا: حديث اودفع إليو كتاب من ابن كرام، يسألو عن أحاديث مني
مرفوعا: "اإليمان ال يزيد وال ينقص"، فكتب محمد بن إسماعيل عمى ظير كتابو: من حدث 
بيذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل، بل بالغ بعضيم فأحل دمو، قال يحيى بن معين 

حالل  لما ذكر لو حديث سويد األنباري: "من عشق وعف وكتم ثم مات، مات شييدا" قال: ىو
 الدم.

وقد سئل ابن حجر الييثمي عن خطيب يرقى المنبر كل جمعة، ويروي أحاديث، ولم يبين 
مخرجييا ودرجتيا، فقال: ما ذكره من األحاديث في خطبو من غير أن يبين رواتيا، أو من 



ذكرىا فجائز بشرط أن يكون من أىل المعرفة بالحديث، أو ينقميا من مؤلف صاحبو كذلك، 
تماد في رواية األحاديث عمى مجرد رؤيتيا في كتاب ليس مؤلفو من أىل الحديث، أو وأما االع

في خطب ليس مؤلفيا كذلك فال يحل، ومن فعل عزر عميو التعزير الشديد، وىذا حال أكثر 
الخطباء، فإنيم بمجرد رؤيتيم خطبة فييا أحاديث حفظوىا، وخطبوا بيا من غير أن يعرفوا أن 

 .ال  أم لتمك األحاديث أصال
 أقسام الموضوع:

أو إلى  -صمى اهلل عميو وسمم-أن يضع الواضع كالما من عند نفسو، ينسبو إلى النبي  -1
الصحابي مثال ما وضع عمى الرسول: "لو أحسن أحدكم ظنو بحجر لنفع"، وىو كذب باطل من 

 صنع عباد األوثان.
أن يأخذ الواضع كالما لبعض الصحابة أو التابعين أو الحكماء أو ما يروى في  -2

 مثال فينسبو إلى رسول اهلل ليروج وينال القبول. 1اإلسرائيميات
ومثال ما ىو من قول الصحابة ما يروى من حديث: "أحبب حبيبك ىونا ما عسى أن يكون 

بيبك يوما ما"، فالصحيح أنو من بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك ىونا ما عسى أن يكون ح
 قول سيدنا عمي رضي اهلل عنو.

ومثال ما ىو من قول التابعين: "كأنك بالدنيا لم تكن، وباآلخرة لم تزل" فيو من كالم الخميفة 
 عمر بن عبد العزيز.

ومثال ما ىو من كالم الحكماء: "المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء"، فيو من قول 
 كمدة طبيب العرب.الحارث بن 

ومثال ما ىو من اإلسرائيميات ما روي: "ما وسعني سمائي وال أرضي ولكن وسعني قمب عبدي 
 المؤمن"، قال ابن تيمية: ىو من اإلسرائيميات وليس لو أصل معروف عن النبي.

لى الصحابة والتابعين كثير من اإلسرائيميات  -صمى اهلل عميو وسمم-وقد نسب إلى النبي  وا 
 .ياءدء الخمق والمعاد، وأخبار األمم الماضية والكونيات وقصص األنبفي ب

 


