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الملخص
يقوم هذا البحث بتحديد أآلداب اليت يتخلق هبا الدعاة من اإلمان العميق ،وقول
احلق ،وطيب الكالم ،وحسن املظهر ،وطيب الرائحة ،والقدررة على االستنباط
وغريها .ويقوم أيضا تعريف احلديث املوضوع واسباب الوضع .واخريا يقوم البحث
ذكر بعض األحاديث املشهورة واملنتشرة لدى الدعاة واجملتمع املسملون .هذه هي
حملة ضغرية عن االحاديث املوضوعة املنتشرة بني السنة الناس،عسى اهلل ينفعنا هبا.
و على الدعاة احلرص على االستدالل باالحاديث الصحيحة ،وعلبهم الرجوع
اىل كتب احلديث ،لكي ال يلتبس عليهم احاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم
واقوال غريه .وعليهم مراعاة األداب واألخالق الكرمية .و الدعاة هلم وظيفة
عظيمة وهي ارشاد االمة ،وال ينبغي هلم ان يضلوا أنفسهم فيضلوا االمة.
الكلمات المفتاح :االحاديث املوضوعة ،الدعاة اإلندونيسية.
 .أالمقدمة
فإن الدعوة إىل اهلل سبب اهلداية املأمول ،وطريق السعادة املأهول ،وهبا يقع تذكري
الغافل ،وحتريك اخلامل ،وهي مفتاح الفهم ،ومقدمة العلم ،ومدخل العمل ،وهي مهمة األنبياء
واملرسلني وسبيل أتباع النيب األمني ،وشرفها وفضلها معلوم ،وخريها وأثرها ملموس.
فالدعاة هلم دور عظيم لنشر الدين ،وخماطبة الناس على فهم هذا الدين فهما
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صحيحا ،حىت ال خيالف ما جاء به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من االحاديث الصحيحة،
ولكن من األسف كثري من الدعاة يف عصرنا هذا ،قد يذكرون االحاديث املوضوعة يف اخلطبة
واحملاضرة الدينية ،وهذا لعدم معرفتهم هبا.
فهذا حبث متواضع يتكلم فيه الباحث عن أداب الدعاة ،وما ينبغي ان يتخلقوا به،
ويذكر فيه يعض االحاديث املوضوعة املشهورة لدي السنة الناس.
 .بصفات الداعية
وإن الداعية اخلطيب هو الذي يستطيع أن يؤثر على مجهوره وينقلهم إىل مستويات
يريدها ،وهذا ال يتم إال من خالل وجود الثقة بني اخلطيب واملخاطبني ،وهذه الثقة هي اليت
تولد احملبة واملودة واالستجابة وااللتزام ،ووجود الثقة ال تتم إال من خالل اتصاف الداعية
بصفات وآداب ال بد أن يلتزم هبا حىت تتحقق الدعوة اليت يقوم هبا ،وليكون أهالً هلذا العمل
وتكون دعوته مثمرة ،لذا عليه أن يتصف بتلك الصفات واآلداب اليت سبق احلديث عنها يف
الدعوة الفردية من إخالص هلل تعاىل ودوام الصلة به وحسن اخللق والقدوة احلسنة والعلم وحنو
ذلك من الصفات اليت من شأهنا تعزيز ثقة الناس بالداعية ،ومن مث قبوله دعوته واستجابتهم
لنصحه ووعظه.
وإليك بعضاً من الصفات األخرى اليت ينبغي على اخلطيب أن يتخلق هبا:
1 .1اإليمان العميق بما يدعو إليه
إن جناح اخلطيب يف دعوته يرتتب على مدى إميانه بدعوته ،وتفهمه لضرورهتا وحاجة
الناس إليها ،واقتناعه بصدق ما يدعو الناس إليه؛ ألنه إن مل يكن كذلك فال يستطيع أن يؤثر
على املخاطبني التأثري املطلوب ويقنعهم بصدق فكرته وصواهبا ،فإن االقتناع يسبق اإلقناع
وفاقد الشيء ال يعطيه ،وكل إناء ينضح مبا فيه.
إن تصميم الداعي على املضي يف الدعوة يقطع مجيع أنواع الرتدد واملساومات ،ولنا
يف رسولنا األسوة احلسنة حيث تعرض جلميع صنوف الرتهيب والرتغيب ليرتدد أو يرتاجع،
فكانت النتيجة التصميم على املضي يف الدعوة حيـث ورد يف مسند أيب يعلى( :أن قريشاً
جاءت إىل أيب طالب فقالوا :إن ابن أخيك يؤذينا يف نادينا ويف مسجدنا ،فاهنه عن أذانا،
فقال :يا عقيل ائتين مبحمد ،فذهبت فأتيته به ،فقال :يا ابن أخي إن بين عمك زعموا أنك
تؤذيهم يف ناديهم ويف مسجدهم ،فانته عن ذلك ،قال :فحلق رسول اهلل إىل السماء فقال:
أترون هذه الشمس؟ قالوا :نعم ،قال( :ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك ،على أن تستشعلوا
يل منها شعلة) قال :قال أبو طالب :ما كذبنا ابن أخي ،فارجعوا)( .أبو يعلى,21 :4891 ،
.)671
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2 .2الجرأة في قول الحق
وهو قوة نفسية يستمدها اخلطيب من إميانه باهلل تعاىل ،ومن القدر الذي يستسلم
إليه ،ومن املسئولية اليت يستشعر هبا ،فتكون اجلرأة والشجاعة يف قول احلق ،وعرضه لقضايا
الناس ومشكالت األمة ،وذكر العالج هلا بوضوح ،فال يهاب من صولة طاغية وال من ظلم
مستبد غاشم ،لديه االستعداد التام للبذل والتضحية يف سبيل دعوته ،وهذا يف احلقيقة الذي
بايع النيب صحابته عليه.
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْم ِع
ال( :بَايـَْعنَا َر ُس َ
الصامت قَ َ
َع ْن عُبَ َاد َة بْ ِن َّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َعلَى َّ
ول اللَّه َ
والطَّ ِ
ِ
الَ ِّق َحْيثُ َما ُكنَّا َل
ول بِ ْ
وم أ َْو نـَُق َ
َ َ
اعة ِف الْ َمْن َشط َوالْ َمكَْرِه َوأَ ْن َل نـُنَا ِز َ
ع ْال َْمَر أ َْهلَهُ َوأَ ْن نـَُق َ
اف ِف اللَّ ِه لَ ْوَمةَ َلئِ ٍم)( .البخاري ،د.ت.)221 ,8 :.
َنَ ُ
3 .3طالقة الوجه وطيب الكالم
إن من الصفات اليت جيب على الداعية أن يتصف هبا ليكون حمل قبول الناس فتفتح
قلوهبم هي طالقة وجهه وطيب كالمه ،فالوجه عنوان الداعية واملرآة اليت تعكس نفسيته ،فإن
كان عابساً متجهماً أوحى بالضيق ،وإن كان مبتسماً أوحى بالبشر واخلري.
والداعيـة عليه أن يعود نفسه طالقة الوجه واالبتسامة مهما كانت الظروف ،وهو ما
برز يف توجيهات النيب ألصحابه.
ِ
ِ
ِ
ِ
ال :قَ َ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم(َ :ل َْتقَر َّن م ْن الْ َم ْعُروف َشْيئًا
َع ْن أَِب َذ ٍّر قَ َ
ل النِ ُّ
َّب َ
ال َ
اك بَِو ْج ٍه طَْل ٍق)( .مسلم ،د.ت.)4202 ,4 :.
َخ َ
َولَ ْو أَ ْن تـَْل َقى أ َ
ِ
َّاق بن َهَّ ٍام ح َّدثـنَا معمر عن َهَّ ِام ب ِن منَبِّهٍ
الرز ِ
ْ ُ
َ َ َ ْ ٌَ َ ْ
و َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن َراف ٍع َح َّدثـَنَا َعْب ُد َّ ْ ُ
ِ
ِ
ص َدقَةٌ)( .مسلم،
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
قَ َ
(والْ َكل َمةُ الطَّيِّبَةُ َ
ال عن أيب ُهَريـَْرةَ َع ْن َر ُسول اللَّه َ
الَ :
د.ت.)996 ,2 :.
4 .4حسن المظهر ونظافة الجسم وطيب الرائحة
ينبغي على اخلطيب أن يكون شامة بني الناس ،خاصة إذا علمنا أن أنظار الناس
خالل اخلطبة متجهة إليه ال إىل غريه يف العادة ،كما ينبغي أن يكون نظيفاً يف جسمه تفوح
رائحة الطيب منه ألنه يقابل الناس ويستمع هلم وهو قدوة هلم ،وديننـا يدعـو إلـى النظافة
واجلمال.
ٍ
ِ ِ
الَنَّةَ َم ْن
ال(َ :ل يَ ْد ُخ ُل ْ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
َع ْن َعْبد اللَّه بْ ِن َم ْسعُود َع ْن النِ ِّ
َّب َ
َكا َن ِف قـَْلبِ ِه ِمثـَْق ُ
ال َذ َّرٍة ِم ْن كِ ٍْب قَ َ
الر ُج َل ُِي ُّ
ال َر ُج ٌل إِ َّن َّ
ب أَ ْن يَ ُكو َن ثـَْوبُهُ َح َسنًا َونـَْعلُهُ َح َسنَةً
قَ َ ِ َّ ِ
ط الن ِ
َّاس)( .مسلم ،د.ت.)39 ,1 :.
ال الْ ِكبـُْر بَطَُر ْ
ب ْ
الَ َم َ
الَ ِّق َو َغ ْم ُ
يل ُِي ُّ
ال إ َّن اللهَ َج ٌ
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5 .5الفراسة والقدرة على االستنباط
ينبغي أن يكون اخلطيب ذكياً قادراً على حتليل األخبار واألوضاع واستنباط احلكم
واألحكام ،وحماولة االستفادة منها يف واقع احلياة العملية للناس ،ومما يزيد من هذه القدرات
قوة اإلميان وهو ما جيعل الداعية يرى بنور اهلل.
عن أَِب سعِ ٍ
ِ
ِ
ِ
يد ْ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ي قَ َ
الُ ْد ِر ِّ
اسةَ
ول اللَّه َ
َْ
َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم( :اتـَُّقوا فَر َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ني ،احلجر( )57 :الرتمذي،
الْ ُم ْؤِم ِن فَِإنَّهُ يـَْنظُُر بنُور الله ُثَّ قـََرأَ« :إن ف َذل َ
ك َليَات ل ْل ُمتـََو ِّس َ
 ،)374 ,01 :3891واملتومسون هم املتفرسون ،وعليه فإن آثار هذه النقم الظاهرة على قوم
لوط ملن تأمل ذلك وتومسه بعني بصره وبصريته( .إبن كثري.)55 ,2 :2891 ،
وأعظم أنواع الفراسة اإلميانية« ،وسببها نور يقذفه اهلل يف قلب عبده ،وحقيقتها
أهنا خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب األسد على الفريسة ،ومنها اشتقاقها ،وهذه
الفراسة على حسب قوة اإلميان فمن كان أقوى إمياناً فهو أح ّد فراسة»( .أيب العز احلنفي،
1931هـ.)194 ,4 :
وقد حكى العلماء كثرياً من القصص واملشاهد اليت حدثت يف حياة السلف الصاحل،
واليت تربز فراستهم ،ومن ذلك:
ما أخرجه البيهقي من طريق املزين قال« :كنت مع الشافعي يف اجلامع إذ دخل رجل
يدور على النيام فقال الشافعي للربيع :قم فقل له :ذهب لك عبد أسود مصاب بإحدى عينيه،
قال الربيع :فقمت إليه فقلت له .فقال :نعم .فقلت :تعال.
فجاء إىل الشافعي فقال :أين عبدي؟ فقال :مر جتده يف احلبس .فذهب الرجل
فوجده يف احلبس .قال املزين :فقلت له :أخربنا فقد حريتنا .فقال :نعم رأيت رجالً دخل من
باب املسجد يدور بني النيام فقلت :يطلب هارباً ورأيته جييء إىل السودان دون البيض ،فقلت:
هرب له عبد أسود ،ورأيته جييء إىل ما يلي العني اليسرى ،فقلت :مصاب بإحدى عينيه ،قلنا:
فما يدريك أنه يف احلبس .قال :احلديث يف العبيد إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا ،فتأولت أنه
فعل أحدمها فكان كذلك».
6 .6الحكمة في األسلوب
فعلى الداعية أن يكون حكيماً يف أسلوب دعوته للناس ،وخيتار ملن يدعوهم
ك
األسلوب احلسن املناسب فيضع كل أسلوب يف حمله وقد قال اهلل تعاىلْ :ادعُ إِ َل َسبِ ِيل َربِّ َ
ِ
الِكْم ِة والْمو ِعظَِة ْ ِ ِ
ِ
َح َس ُن (سورة النحل.)521 :
الَ َسنَة َو َجاد ْلُ ْم بِالَِّت ه َي أ ْ
ب ْ َ َ َْ
7 .7أن يكون الداعية ذا صوت جهوري قوي
إن صوت اخلطيب ومحاسه لفكرته ودعوته يبعث احلياة يف كلمات اخلطبة ،فيجعلها
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تنطلق إىل قلوب السامعني فتحركها وتؤثر فيها ،بينما رخاوة صوت اخلطيب يؤدي إىل ملل
املستمع وعدم التأثر واالهتمام.
ِ
الَ :كا َن رس ُ ِ
ِ
ت
َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه قَ َ
ب ْ
احََّر ْ
ول اللَّه َ
َُ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم إ َذا َخطَ َ
ضبُهُ َح َّت َكأَنَّهُ ُمْن ِذ ُر َجْي ٍ
صبَّ َح ُك ْم َوَم َّسا ُك ْم)( .مسلم،
ش يـَُق ُ
ص ْوتُهُ َوا ْشتَ َّد َغ َ
ول َ
َعيـْنَاهُ َو َع َل َ
د.ت.)395-295 ,2 :.
ج .صفات الخطبة
تعد اخلطبة من وسائل االتصال العامة باجلماهري ،وخاصة خطبة اجلمعة والعيدين،
ملا فيها من تأثري على مجاهري غفرية يف وقت قصري نسبياً وجبهد قليل ،ولذلك فالواجب على
الداعية أن حيسن تبليغ اإلسالم من خالل خطبة اجلمعة ،فيعطي اخلطبة حقها من حيث
اإلعداد والتحضري لتكون خطبة ناجحة.
أوالً -أهداف الخطبة
ال بد وأن يكون للخطيب هدف يريد الوصول إليه عندما يلقي خطبته ويتمثل يف:
1 .1إصالح األرواح وعالج النفوس وهتذيبها لتصل إىل السعادة ،وصقل القلوب وتطهريها
وتصحيح مسارها.
2 .2إصالح املعاش واملعاد للفوز بسعادة الدارين الدنيا واآلخرة.
ثانياً -أركان الخطبة
1 .1محد اهلل عز وجل والصالة على رسول اهلل.
2 .2الوصية للمؤمنني بالتقوى.
3 .3قراءة آية من القرآن.
4 .4الدعاء للمؤمنني واملؤمنات بأمر أخروي( .الزحيلي9041 ،هـ.)682 ,2 :
ثالثاً -خطوات تحضير الخطبة (الدجين)732-532 :7002 ،
ال بد للخطيب أن يراعي األمور التالية عند حتضريه خلطبة اجلمعة لكي تكون خطبة
ناجحة وموفقة وحتقيق أهدافها:
1 .1تحديد الهدف
األصل يف اخلطيب عند حتديد موضوع اخلطبة أن حيدد هدف هذه اخلطبة ،هل
اهلدف تصحيح أفكار ومعتقدات خاطئة ،أو مقاومة عادة قبيحة ،أو صرف الناس عن معصية
من املعاصي ،أو اإلصالح بني فئتني ،أو الصرب والثبات يف مواجهة احملن واالبتالءات ،أو إثارة
اجلماهري ملقاومة االحتالل وغريها من األهداف ؟ ألن حتديد اهلدف يساعد اخلطيب على
اختيار املوضوع الذي يريد أن يتناوله.
2 .2اختيار موضوع الخطبة
223
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إن اختيار موضوع خطبة اجلمعة يف غاية األمهية ،فال بد أن يكون املوضوع متالئماً
مع اهلدف الذي رمسه اخلطيب وقصده يف خطبته ،ومتناسباً مع واقع الناس.
3 .3جمع المادة العلمية
بعد أن يتم اختيار اهلدف واملوضوع يقوم اخلطيب جبمع مادة اخلطبة وحيسن
باخلطيب أن يفعل اآليت:
a .aمجع اآليات القرآنية واألحاديث النبوية املتعلقة باملوضوع واالطالع على تفسريها
وشروحها مع التأكد من صحة األحاديث واالبتعاد عن األحاديث الضعيفة
واملوضوعة.
 b .bاالطالع على أقول العلماء القدماء واملعاصرين املتعلقة مبوضوع اخلطبة.
 c .cمجـع األمثال واحلكم والقصص واألشعار اليت تناسب املوضوع واستخدامها ما
أمكن يف اخلطبة.
 d .dاالطالع على كتـب السرية والتاريخ واالنتفـاع بتجـارب اآلخريـن اليت ختدم موضوع
اخلطبة.
4 .4تنسيق المعلومات
يقوم اخلطيب بعد مجع املعلومات برتتيبها والتنسيق بينها وفق عناصر اخلطبة اليت يقررها،
وينبغي أن تكون هذه العناصر مرتابطة من أجل حتديد اهلدف املقصود.
5 .5الربط واالستنتاج
أي ربط عناصر املوضوع بالواقع واستنتاج الدروس واألحكام من خالل معلومات
املوضوع ،مع مراعاة أنه خياطب كل أفراد األمة جبميع مستوياهتم ،فهو خياطب احلاكم واملعلم
واملفكر والقاضي والتاجر واملوظف واملرأة وغري ذلك.
6 .6إلقاء الخطبة
إن إلقاء اخلطبة مرحلة هامة جداً وهي مثرة اإلعداد والتحضري ولذلك ينبغي أن يتوفر
يف إلقاء اخلطبة ما يلي:
a .aأن تكون اخلطبة مرجتلة قدر اإلمكان ،وأن يتجنب القراءة عن ورقة ،وال مانع من
كتابة النقاط الرئيسة يف اخلطبة ليعود إليها عند احلاجة.
b .bالصوت احلسن مع علوه عند احلاجة واالنفعال مع اخلطبة كي يؤثر يف السامعني.
c .cعدم اإلكثار من اإلشارة باليدين أو حتريك اجلسم مييناً ومشاالً ألن ذلك يعد خلالً،
وصرف للسامع عن االنتباه.
d .dأن يقف اخلطيب وقفة تضفي عليه اهليبة وأن يتجنب التخصر أو النظر إىل أسفل،
بل يوزع نظراته إىل اجلمهور مع عدم الرتكيز إىل جهة واحدة.
رابعاً -أبرز صفات الخطبة الناجحة
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إن اخلطبـة الناجحة هي اليت حتقق األهداف املنشودة ،وهلذه اخلطبة مواصفات ،من

أبرزها:
1 .1وحدة الموضوع
ينبغي على اخلطيب أن يركز يف خطبته على موضوع واحد لكي ال يشتت أفكار
الناس باحلديث عن موضوعات خمتلفة ،ألن تعدد املوضوعات يف خطبة اجلمعة جيعل املصلي
ال يعلق بذهنه شيء عن اخلطبة ،وهذا يضعف اخلطبة فال تؤدي اهلدف املنشود.
2 .2سالمة اللغة وسهولتها
األصل يف اخلطيب أن خياطب الناس باللغة العربية الفصحى اليت يستعملها الناس
يف التخاطب والتفاهم والتعامل ،مع االبتعاد عن التعقيد والغموض ،ومراعاة السهولة واليسر،
وتوضيح ما حيتاج إىل توضيح.
3 .3أن تكون الخطبة مرتبطة بحياة الناس
فإن للناس قضايا ومشكالت ،وهلم آمال وآالم ،فبالدهم دنسها الغزاة األعداء
وتسلط عليهم حكام كتموا أنفاسهم واعتدوا على حرياهتم فينبغي أن تكون اخلطبة ترتبط بواقع
الناس وتبحث قضاياهم وتعاجل مشكالهتم.
 4 .4ينبغي أن تكون مادة الخطبة علمية
ال بد أن يراعي اخلطيب العمق والشمول ،ويراعي جانب العقل والعاطفة ،وان حيسن
االستدالل على ما يطرحه من قضايا يف خطبته وأن يعتمد األخبار الصحيحة ،ويركز على القيم
والسلوك حبيث يشعر املخاطبون أهنم استفادوا شيئاً جديداً من اخلطبة.
5 .5عدم إثارة الخالفات
أن يبتعد اخلطيب يف خطبته عن إثارة اخلالفات بني الناس ألن وظيفة اخلطيب
اإلصالح ومل الشمل ،واخلطيـب الناجح هو الذي يستطيع حل اخلالفات والنزاعات واستئصال
أسباهبا.
6 .6قصر الخطبة
فاالعتدال مطلوب ومراعاة أحوال املصلني أيضاً مطلوب ،وخاصة أن املستمع ممكن
ال أَبُو َوائِ ٍل َخطَبـَنَا َع َّم ٌار
أن يتابع بانتباه ربع ساعة وبعدها يصيبه اإلعياء وشرود الذهن .قَ َ
ِ
ال:
ت .فـََق َ
ت َوأ َْو َج ْز َ
َّس َ
ت فـَلَ ْو ُكْن َ
فَأ َْو َجَز َوأَبـْلَ َغ فـَلَ َّما نـََزَل قـُْلنَا :يَا أَبَا الْيـَْقظَان لََق ْد أَبـْلَ ْغ َ
ت تـَنـَف ْ
ول ص َل ِة َّ ِ
إِ ِّن َِسعت رس َ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يـَُق ُ
صَر ُخطْبَتِ ِه َمئِنَّةٌ
الر ُج ِل َوق َ
ول :إِ َّن طُ َ َ
ول اللَّه َ
ْ ُ َُ
ِ ِ ِ ِ
الُطْبةَ وإِ َّن ِمن الْبـي ِ
ا
و
ر
ص
ق
ا
و
ة
ل
الص
ا
و
ل
ان ِس ْحًرا)( .مسلم ،د.ت.)495 ,2 :.
م ْن ف ْق ِهه فَأَطي ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ََ
د .تعريف الحديث الموضوع
يأيت الوضع يف اللغة على معاين متع ّددة:
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منها :اإلسقاط ،يقال :وضع اجلناية مبعىن أسقطها ،ويقال :وضع هذا األمر عن كاهله مبعىن
أسقطه.
ومنها :الرتك ،يقال :إبل موضوعة ،أي مرتوكة يف املرعى.
القصة ،مبعىن اختلقها وافرتاها.
ومنها :االختالق والكذب ،يقال :وضع فالن هذه ّ
ومنها :اخلسارة ،يقال :وضع فال ٌن يف جتارته ،أي خسر ،ومنه بيع املواضعة.
ومنها :الدناءة ،يقال :فال ٌن وضيع أي دينء.
ط.
واألصل يف ذلك كلّه يرجع إىل اخلفض واحل ّ
الدس واالختالق والنسبة إىل رسول اهلل
أما يف االصطالح احلديثي ،فيعين الكذب و ّ
عرفوا احلديث املوضوع بأنّه املختلق املصنوع كذباً على
أو من ّنزل مبنزلته ،بغري ّ
حق .من هنا ّ
النيب يف قوله أو فعله أو تقريره( .النووي ،د.ت.)65 ,1 :.
وهبذا يظهر الفرق بني احلديث املوضوع واحلديث الضعيف؛ فإ ّن ضعف احلديث
قد يكون ناشئاً من عدم ثبوت اتصال السلسلة السندية أو وجود اضطراب حقيقي ما
لكن هذا ال يعين أنه موضوع؛ الحتمال أن يكون مطابقاً للواقع
يف السند أو يف املنتّ ،
كل ما يف األمر أننا مل نطّلع على حاهلم يف الصدق
وأن يكون الرواة صادقني يف النقلّ ،
والكذب ،وهذا على خالف احلديث املوضوع فإنه الذي نراه مكذوباً على النيب حبيث تقوم
احلجة قطعيةً أم معتربة ظنية.
احلجة على عدم صدوره ،سواء كانت هذه ّ
لدينا ّ
وقد وقع بعض العلماء والباحثني يف حالة خلط بني احلديث الضعيف واحلديث
املوضوع ،مبن فيهم بعض كبار املؤلّفني يف املوضوعات كابن اجلوزي (795هـ)؛ حيث
جندهم يذكرون حديثاً يف املوضوعات ،مث عندما يريدون إبداء وجه الوضع فيه ال جندهم
خاصاً هبم.
يذكرون سوى ضعف السند ،اللهم إال إذا أرادوا بذلك اصطالحاً ّ
وقد تنطلق حالة اخللط بني احلديث الضعيف واملوضوع ،من تشخيص حالة
وضاع ،فإن كل رو ٍ
اية يرويها
الراوي،
فيتصور أ ّن كل را ٍو شهدوا عليه بالوضع وأنّه كذاب ّ
ّ
ستكون من املوضوعات ،وهذا ما وقع فيه أيضاً مجاعة من أمثال ابن اجلوزي ،مع أنه ال
وضاعاً وبني كون هذا احلديث الذي يرويه موضوعاً؛ أل ّن الكاذب
تالزم بني كون الراوي ّ
أي رواية صادقة ،بل
قد يصدق والثقة قد يكذب أحياناً ،وليس ّ
الوضاع بالذي ال يذكر ّ
يتعمد رواية الصدق أحياناً متهيداً لكذبه .وعليه ،ال
على العكس ـ كما سوف نرى ـ قد ّ
تالزم بني احلديث املوضوع واحلديث الضعيف ،وال ترابط بني احلديث املوضوع واحلديث
مضعفاً.
الذي يكون أحد رواته ّ
ومن الوضع واحلديث املوضوع ،نعرف املراد من الواضع ،فإنّه الراوي الكاذب ال
مطلق الراوي الذي مل تثبت وثاقته ،فبعض الرواة مل تثبت عدالتهم وال ُحسن حاهلم وال
لكن هذا ال يعين ّأنم وضاعون؛ إذ اهتامهم بالوضع
وثاقتهم فكانوا جماهيل أو مهملنيّ ،
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حيتاج إىل دليل؛ كأن يشهد علماء الرجال واجلرح والتعديل بأهنم كذابون يضعون األحاديث،
حق جعفر بن حممد بن مالك يف مصادر الرجال الشيعية (النجاشي ،د.ت:.
كما جاء يف ّ
حق سليمان بن عمرو أيب داود النخعي يف مصادر الرجال السنية(.الدوري،
 ،)221ويف ّ
د.ت .)104 ,1 :.أو ترد رواية عن أحد املعصومني تشهد بكذب فالن ،كما ورد يف حق أيب
اخلطاب حيث جاءت رواية بكذبه على لسان اإلمام الصادق نقلها لنا يونس بن عبد الرمحن
عن اإلمام الرضا (اختيار معرفة الرجال  ،د.ت ،)094 ,2 :.شرط أن تكون الرواية معتربة.
الوضاعني،
يصح يف تشخيص احلديث املوضوع أن يكون أحد رواته من ّ
وكما ال ّ
جملرد وقوعه يف سند حديث ثبت لنا
كذلك ال ّ
يصح القول بأ ّن فالناً وضاع أو يضع احلديث ّ
وضعه؛ الحتمال أ ّن الواضع شخص آخر يف السند كذب على لسانه.
وهبذا ميتاز يف ذهننا احلديث املوضوع عن الضعيف ،وعن الواضع ،فال نقع يف
االلتباس الذي وقع فيه بعض العلماء.
ه.

.1

.2
.3
.4
.5

.6
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أسباب الوضع
1اخلالفات السياسية ،وقد كانت الشرارة األوىل هلذه اخلالفات بعد مقتل عثمان رضي
اهلل عنه مث انتشرت اخلالفات السياسية ،وانتشر معها الكذب نُصرة لطائفة أو خليفة
وحنو ذلك.
2اخلالفات املذهبية ،فقد ّأدت اخلالفات املذهبية إىل وضع األحاديث ،حىت أن رجالً كان
من أهل األهواء مث تاب فقال :كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئا جعلناه حديثا.
3الزندقة والطعن يف اإلسالم ،فقد أدرك الزنادقة وأعداء اإلسالم أن قوة اإلسالم ال تُقاوم،
فلجئوا إىل وضع األحاديث اليت تُن ّفر الناس من اإلسالم ،وتُشكك املسلمني بدينهم.
4القصص والوعظ ،فقد كان لديهم حرصا شديدا على ترغيب الناس أو ترهيبهم ،فما
يتحرك إال إذا وضعوا هلم األحاديث يف ذلك.
جيدون من ّ
5الوعظ والتذكري ،فقد وضع أحد الوضاعني – وهو ميسرة بن عبد ربه – حديثاً يف فضائل
سور القرآن ،وملا ُسئل عن ذلك قال :رأيت الناس انصرفوا عن القرآن ،فوضعتها أر ّغب
الناس فيها!
الوضاع احلديث الغريب الذي مل يسمعه الناس ،ليُعطوه
التكسب وطلب املال ،فيضع ّ
ّ 6
من أمواهلم.
ح ّدث جعفر الطيالسي فقال :صلى أمحد ابن حنبل وحيىي بن معني يف مسجد الرصافة
قاص فقال :حدثنا أمحد بن حنبل وحيىي بن معني قاال حدثنا عبد الرزاق أخربنا
 ،فقام ّ
معمر عن قتادة عن أنس قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :من قال ال اله إال
اهلل خلق اهلل من كلمة منها طرياً منقاره من ذهب وريشه من مرجان  -وأخذ يف قصة حنو
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عشرين ورقة  -فجعل أمحد ينظر إىل حيىي وحيىي ينظر إليه ومها يقوالن :ما مسعنا هبذا إال
الساعة! فسكتا حىت فرغ من قصصه وأخذ قطعة دراهم مث قعد ينتظر ،فأشار إليه حيىي
فجاء ،فقال حيىي :من حدثك هبذا احلديث؟ فقال الك ّذاب :أمحد وابن معني! فقال :
أنا حيىي وهذا أمحد! ما مسعنا هبذا قط ،فإن كان وال بـُ ّد من الكذب فعلى غرينا! فقال:
أنت حيىي بن معني؟! قال :نعم .قال :مل أزل أمسع أن حيىي بن معني أمحق! وما علمت
إال الساعة! كأنه ليس يف الدنيا حيىي بن معني وأمحد بن حنبل غريكما؟! كتبت عن سبعة
كمه على وجهه ،وقال  :دعه
عشر أمحد بن حنبل وحيىي بن معني! قال :فوضع أمحد ّ
يقوم  .فقام كاملستهزئ هبما!
7 .7العصبية للجنس والقبيلة أو اللغة والوطن ،فقد ُو ِضعت األحاديث يف فضل العرب ،ويف
ذمهم ،وحنو ذلك .
فضل بعض البلدان أو ّ
8 .8التقرب للحكام والسالطني! مبا يوافق أهوائهم ،كما فعل غياث بن إبراهيم النخعي
الكذاب ،فقد وضع حديثاً يف فضل اللعب باحلَ َمام!
ذلك أنه دخل على املهدي ،وكان املهدي ُيب اللعب باحلَ َمام ،فقيل لِغياث هذا ح ّدث
خف أو حافر – مث زاد فيه – أو
أمري املؤمنني .فجاء حبديث :ال سبق إال يف نصل أو ّ
جناح!
بصرة ،فلما قام من عند املهدي قال املهدي :أشهد أن قفاك قفا ك ّذاب!
فأمر له املهدي ّ
فلما خرج أمر املهدي بذبح احلَ َمام!
ابن لسعد بن
9 .9املصاحل الشخصية أو قصد االنتقام من شخص أو فئة ُمعيّنة ،فقد جاء ٌ
طريف اإلسكاف يبكي ،فسأله عن سبب بكاءه ،فقال :ضربين املعلّم .فقال سعد :أما
واهلل ألخزينهم! مث وضع حديثا قال فيه :معلموا صبيانكم شراركم.
بعلو اإلسناد،
1010قصد الشهرة ،والتميّز على األقران ،وهذا ما يفعله الذين يُريدون أن يُذكروا ّ
أو كثرة الشيوخ وحنو ذلكُ ،فيّكبون بعض األحاديث ويضعوهنا ألجل ذلك.
و .االحاديث الموضوعة المشهورة عند الدعاة اإلندونيسية
1 .1اطلبوا العلم ولو بالصني.
قال ابن عراق( :قال ابن حبان :حديث باطل ال أصل له)( .تـنـزيه الشريعة ،د.ت,1 :.
.)852
وقال ابن اجلوزي يف املوضوعات :بعد أن رواه بسنده (هذا حديث ال يصح عن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم)( .املوضوعات ،د.ت.)612 ,1 :.
2 .2ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد.
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قال العجلوين( :رواه الدارقطين واحلاكم والطرباين فيما أماله ،ومن طريقه الديلمي عن أيب هريرة،
والدارقطين عن علي مرفوعاً ،وابن حبان يف الضعفاء عن عائشة ،وأسانيدها ضعيفة ،وليس له
إسناد ثابت وإن اشتهر بني الناس .وقال الصغاين:
كما قال احلافظ يف تلخيص ختريج الرافعي ٌ
موضوع ،وقال ابن حزم :هذا احلديث ضعيف)( .كشف اخلفاء ،د.ت.)3703 :.
3 .3إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فال ينظر إىل فرجها؛ فإن ذلك يورث العمى.
قال الشوكاين( :رواه ابن عدي عن ابن عباس مرفوعاً .وقال ابن حبان :هذا موضوع .وكذا
قال ابن أيب حامت يف العلل عن أبيه .وعده ابن اجلوزي يف املوضوعات)( .الفوائد اجملموعة،
د.ت.)721 :.
4 .4ال تنظر إىل صغر اخلطيئة ،ولكن انظر إىل عظمة من تعصي.
قال ابن عراق( :رواه أبو نعم من حديث عمرو بن العاص ،وفيه حممد بن اسحق العكاشي.
قلت :أورده ابن اجلوزي يف الواهيات من الطريق املذكور ومن حديث ابن عمر من طريق غالب
بن عبيد اهلل ،ومن حديث أيب هريرة من طريق أيب داود النخعي ،مث قال :هذا إمنا يثبت من
قول بالل بن سعد ،واهلل تعاىل أعلم)( .تنـزيه الشريعة ،د.ت.)432 ,2 :.
قال ابن اجلوزي يف «العلل املتناهية يف األحاديث الواهية»( :هذا مشهور من كالم بالل بن
سعد ،وإمنا رفعه إىل رسول صلى اهلل عليه وسلم الكذابوان).
5 .5اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهلل تعاىل.
قال ابن عراق( :رواه أبو نعيم من حديث ابن عمر ،وابن عرفة يف جزئه من حديث أيب سعيد،
والطرباين من حديث أيب أمامة ،وابن اجلوزي من حديث أيب هريرة ،وال يصح)( .تنـزيه الشريعة،
د.ت.)503 ,2 :.
6 .6احلفظ يف الصغر كالنقش يف احلجر.
قال القاري« :ليس بثابت» (األسرار املرفوعة ،د.ت ،)771 :.ونسبه ابن عبد الرب إىل بعض
السلف.
ز .الخالصة
هذه هي حملة ضغرية عن االحاديث املوضوعة املنتشرة بني السنة الناس،عسى اهلل
ينفعنا هبا .و على الدعاة احلرص على االستدالل باالحاديث الصحيحة  ،وعلبهم الرجوع
اىل كتب احلديث ،لكي ال يلتبس عليهم احاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم واقوال غريه.
وعليهم مراعاة األداب واألخالق الكرمية .و الدعاة هلم وظيفة عظيمة وهي ارشاد االمة ،وال
ينبغي هلم ان يضلوا أنفسهم فيضلوا االمة.
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