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 «اللئالی المصنوعه»شناسی سیوطی در  سبک
 

 

 

 1علی رضا بهرامی

 

 

 

 

 

 

 چکیده

رود در حوزه احادیث موضوعه با انگیزه سیوطی که در زمره دانشمندان پرکار اهل سنت به شمار می

طریق  نقل شود.وارد میهـ( 895_  805نوشته ابن جوزی ) «الموضوعات»پاالیش، نقد و تلخیص کتاب 

های کار اوست که به تلخیص سند کمک کرده است. تلفیق احادیث ابواب اصلی از ویژگیمؤلف منبع 

آسان تر  «الموضوعات»رساند که استفاده از مختلف و حذف برخی از روایات پژوهشگر را به این نتیجه می

است. بر ذهبی و ابن حجر به رفع تهمت وضع از برخی روایات و راویان منتهی شده  است. اعتماد سیوطی

اما  ی از عدم وضع برخی دفاع کرده است،در نقد متون مورد تأیید شیعه، گاه بر آتش رد افزوده، ولی گاه

 توان تفاوتی میان سیوطی و دیگر ناقدان قائل شد.در نسبت غلو و رفض به راویان شیعی نمی

 

 کلید واژه

 موضوع، روایت.سیوطی، 

 

 شرح حال مؤلف
                                                 

مؤسسه دار  :. دانش آموخته حوزه، کارشناسی ارشد علوم حدیث گرایش کالم، پژوهشگر پژوهشکده کالم اهل بیت  1

 الحدیث.



 2 

 549رجب  است که درالرحمن بن الکمال الخضیری األسیوطی الشافعی  أبو الفضل جالل الدین عبد او

 در گذشته است.هجری  911جمادی األولی  متولد و در 1هجری 

شهری در غرب نیل از نواحی صحرای مصر است « أسیوط»: گویددر توصیف زادگاه او مییاقوت حموی 

کلیسای مسحیان در آنجاست. انواع  58و شهری زیبا و بزرگ است. شخصی از مسیحیان گفت که در آن 

  2شود.شکر و گالبی در آن وجود دارد، و در آنجا مخدر ساخته می

آورده است و علت این کار را اقتدا به محدثین قبل  «حسن المحاضرة»در کتاب سیوطی ترجمه خویش را 

و دیگران بیان می کند  «باءمعجم ااألد»، یاقوت حموی در  «تاریخ نیشابور»از خود مثل عبد الغفار فارسی در 

. 

 مادرش نیز کنیزی ترک بود .  3آمده عجمی است،« أسباب ورود الحدیث»مقدمه  اصالت او آنگونه که در

به شیوه عرب و اهل بالغت معرفی   4بیان، حدیث، فقه، نحو، معانی و تفسیراو تبحر خویش را در هفت علم 

ترین علوم و آورد اما حساب را سخترا میو .....  جدلکند. در درجه بعد تسلط بر اصول فقه و می

داند. وی بر این ادعاست که در همه آنچه ذکر شد به جز فقه و نقل از اساتید دورترین آن از ذهن خود می

 بیند.خویش و دیگران سرآمد است در حالی که سراج الدین بلقینی استاد فقهش را از خود باالتر می

 8بالد.یخ الحدیث خواندن او در خواب در از همه دنیا باالتر است و به این نسبت میمبنی بر ش9بشارت پیامبر

 . عنوان کتاب ذکر می کند 252تش را شمار مؤلفادر همین بخش او 

 

 از نگاه دیگران

های بلند مرتبه و سودمند. محقق معتبر، صاحب دقت، نویسنده کتاب»: گویددرباره او میابن عماد حنبلی 

نفات او در زمان حیاتش در شرق و غرب عالم مشهور گردید و معجزه بزرگی در سرعت تألیف بیشتر مص

  6 .«بود

                                                 

 آمده . « الدر المنثور». در کیفیت تولد او اطاله زیادی شده که هم در مقدمه کتاب و هم در مقدمه  1

  .193، ص 1. معجم البلدان: ج   2

 حدثنی من أثق به أنه سمع والدی أن جده األعلی کان أعجمیاً أو من المشرق..  3

 . وی فقط همین شش علم را برشموده است .   4

فقلت له: أقرأ « جوامع الجامع»و ذکرت له کتاباً شرعت فی تألیفه فی الحدیث و هو  9رأیت فی المنام کأنی بین یدی النبی.  8

  ال لی: هات یا شیخ الحدیث. هذه البشری أعظم عندی من الدنیا بحذافیرها .علیکم شیئاً منه؟ فق

 . 81 – 88، صص  5. شذرات الذهب ، ج    6
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دانشمندی که در علوم گوناگونی »: گویدشمرد و میعمر رضا کحاله نیز او را متبحر در علوم متعددی می

مه شاگردان در باغ شرکت جست. هنگامی که به چهل سالگی رسید از مردم کناره گرفت ور با انزوا از ه

 1.«هایش را در این فرصت تألیف کرد"مقیاس" در حاشیه نیل خلوت گزید و بیشتر کتاب

های پرباری تألیف و کتاب»: نویسدهای او و گستره انتشار آن چنین میدر توصیف کتاب نجم الدین الغزی

عتبر هستند. بیشتر مصنفات او در کرد که فراوان، کامل، جامع، سودمند، استوار، پاکیزه، قابل اعتماد و م

های حجاز، شام، حلب و رومو مغرب و تکرور و هند و یمن مشهور گشت. و در زمان حیاتش در سرزمین

  2.«سرعت نوشتن معجزه بزرگی از معجزات الهی بود

 

  و شاگردان اساتید 

   .که به برخی اشاره می شودنفر می داند  81قراءة ً و سماعاً را  شاگرد وی شیوخ سیوطی إجارًة، 3داوودی

سمع منه الحاوی الصغیر، المنهاج، ( 565لم الدین ولد الشیخ سراج الدین )ت ؛ عسراج الدین البلقینی )فقه(

تقی  ؛زکریا یحیی بن محمد المناوی؛ شهاب الدین الشارمساحی )الفرائض(؛ أبو، الروضةشرح المنهاج، التنبیه

محمد بن سلیمان الرومی الحنفی )التفسیر  ؛ محی الدینلعربیة و الحدیث( فی ا552الدین الشمنی الحنفی )ت 

 ( ؛ سیف الدین الحنفی )الکشاف، التوضیح، تلخیص المفتاح، شرح العضد4(و األصول و العربیة

ام برده اند که نفر افزوده اند و اساتید او را از میان تمامی فرق اهل سنت ن 180گرچه برخی شمار ایشان را تا 

شمس بن  و یشرف مناو و یخذ بلقینأعلم را از »گوید: ور توجه است. ابن حجر در این رابطه میدر خ

سرزمین محقق  از ، وی هستندشافعکه هر دو  یسخاو و یقاعببرهان  و یزین عقب و یجالل محل و یفاالت

امام  و یونحافظ قاسم بن قطلوبغا سود و یبرغم یالدین کافیج یمحی هعالم و یمصر سیف الدین بکتمر

 8«.تند و عالمان دیگر مالکی و حنبلیهس یحنفکه هر دو  یالدین شمن یتق

از تعداد شاگردان او با عباراتی همچون تعداد زیاد و جماعتی یاد شده است که از آن جمله می توان به 

بن محمد  ابراهیم بن عبد الرحمن العلقمی ، أحمد بن علی البدرانی ، أحمد بن تانی بک ، أحمد بن محمد

 اشاره کرد .  6بن علی بن حجر الهیثمی ، أحمد بن محمد بن محمد بن السراج البخاری 

                                                 

 .125، ص  8. معجم المؤلفین ، ج 1

 .225، ص  1. الکواکب السائرة ، ج 2

  .. شمس الدین محمد بن علی بن أحمد الداوودی 3

 استادش دارد .  سال سابقه مالزمت با این 14. سیوطی 4 

 .  6ص  :.مقدمه ذیل تذکرة الحفاظ 8

 . 13 - 18، صص  1. الدر المنثور ، ج  6
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 کالمی در خور تأمل 

 . کند و آن را به بوته نقد می کشد در مقدمه ذیل تذکرة الحفاظ  کالمی از داوودی نقل می

، و با این نوشتو تحریر می را دیدم که در یک روز سه جزوه در قالب تألیف  سیوطی»: گویدمیداوودی 

 1.«گفتوجود در  حدیث تسلط داشت و در موارد تعارض با جوابهای نیکو پاسخ می

از آن به آیه کبری این عبارت شاگرد حکایت از پر کاری و سرعت تألیف استاد دارد که ابن عماد وغزی 

 : ها برداشت شده است، توجه کنیدهو تهذیب نوشت؛ اما در نقطه مقابل سهل انگاری در تحقیق کنندتعبیر می

یابد، بلکه در بسیاری هایش را نمیکسی که این گونه در طول عمرش سریع باشد، فرصت تحقیق نگاشته»

و گاهی از کالم باطل ـ که  شودهایی که تلخیص نموده نیز نیز از او فوت میموارد نقاط فایده بخش کتاب

 2.«بردکند و آبروی خویش را با این تألیف از بین میمی ای از آن خالی نیست ـ پیرویهیچ نوشته

او مؤلفات زیادی دارد که تحریف و تصحیف و اشکاالتی که از »: نیز در همین راستاست یسخاوکالم 

های شود، در آن زیاد واقع شده است؛ چرا که او در کالس درس فضالء و نشستعدم فهم مراد ناشی می

های نمود و از کتابهای اکتفا میو تنها به برداشت از دفاتر و کتاب جستعلمی ایشان شرکت نمی

که بسیاری از هم عصرهای او از آن اطالع نداشتند برداشت کرد و تغییر اندکی به  3کتابخانه محمودیه

را مشوش ساخته واسطه تقدیم و تأخیر مطالب در آن ایجاد نمود و به خود نسبت داد و در مقدمات آن 

 4.  «است

پس از ایراد این جمالت می توان با نگاه سؤال برانگیز به این جمله داوودی نگریست که می گوید سیوطی 

 تألیف دارد.  800بیش از 

اتهام ؛ به همین جهت سخاوی شایع و غیر قابل انکار استشایان ذکر است اختالفات و ردود بین سیوطی و 

 . ز ذهن نیستدور ا شود کهاز روی حسادت قلمداد می سرقت علمی

  
 سابقه موضوعات نویسی 

                                                 

  . 5. مقدمه تذکرة الحفاظ: ص  1

  . همان .2 

 . کتابخانه معروف خیابان قصبة رضوان در مصر . همان  3 

 . همان 4 
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را امور مهم دین می داند  9سیوطی در مقدمه آگاهی بخشی بر احادیث ساختگی و نسبت داده شده یه پیامبر

 . و بر آن ایراد وارد می کند  1و سابقه این نوع نوشتار را  به کتاب الموضوعات ابن الجوزی می رساند 

زی کتابی جمع آوری کرده و در آن احادیث زیادی آورده که به مرتبه الفرج ابن جودر این موضوع ابو»

احادیث صحیح و حسن را آورده است. این ایراد را بزرگان حدیث از جمله ابن رسد و حتی وضع نمی

 «.اندصالح در علوم حدیث و پیروان او تذکر داده

لکن  2،ت ابن جوزی می داندحاجی خلیفه در کشف الظنون آن را تلخیص موضوعابر این اساس اگرچه 

 نقد کتاب ابن جوزی نیز از اهداف سیوطی بوده است.

 

 علت تألیف کتاب : 

در ذهنم فکر پاکسازی و نقد مدت زیادی »کند: سیوطی انگیزه خود برای تألیف کتاب را این گونه بیان می

  «.استفاده کنندگان وجود داشتبرداری و تلخیص کتاب ابن جوزی برای بهره

-کتاب ابن جوزی از احادیثی که به مرتبه وضع نمی. پاکسازی و پاالیش  1سه هدف ذکر می کند :  پس

 رسد.

 .وضاع دانستن برخی راویانابن جوزی در موضوع خواندن برخی روایات و . نقد  2                                   

 . تلخیص  3                                   

مطالعه  .ت که باید مورد مطالعه قرار گیردت سیوطی در هر سه بخش محل دقت و تأمل اسمیزان موفقی

جستجوی دهد او تالش زیادی در رسیدن به هدف اول انجام داده است. سیوطی با دو ابزار کتاب نشان می

ه نقد، ر حوزز دفاع از برخی از راویان تا حدودی این هدف را محقق ساخته است. دطرق متعدد کتاب و نی

کند، اما در در روایاتی که نظری همسو با ابن جوزی دارد گاه به تأییداتی از ذهبی و ابن حجر اشاره می

کمتر از حدوداً یک ثلث حجم کتاب سیوطی پردازد. روایاتی که مخالف است به بسط بیشتری می

 .ت استالموضوعا

 

 سیر تألیف کتاب : 

 الف ( تدوین نسخه اولیه 

                                                 

  ه نام الموضوعات نگاشته است .( نیز قبل از ابن جوزی کتابی ب680. الزم به ذکر است صاغانی )ت  1

  1838، ص  2. کشف الظنون ج  2
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نامیده  «الموضوعات الصغری»اب را تدوین می کند ؛ این نسخه کت اولیه نسخه 505 – 558ی در بین سالها

 شود .می

 ویژگی های این نسخه : 

. کانت التعقبات فیه قلیلة و علی وجه اإلختصار . به اختالف حدیث در منابع مختلف اشاره شده ، و اسناد  1

 کم و به اختصار ذکر شده است . 

 تکرور. سرزمین  ارسال یک نسخه به از آن و . نسخه برداری 2

 

 ب ( تدوین مستدرک 

 وی استدراکی بر نسخه اولیه می نویسد و آن را " الموضوعات الکبری " نام گذاری می کند .  908در سال 

 ویژگی های این نسخه : 

 . استئناف التعقبات علی وجه المبسوط .  1

  . إلحاق موضوعات کثیرة فاتت أبا لفرج . 2

نکته : مشکل بودن الحاق این نسخه به نسخه قبلی و لزوم و دشواری از بین بردن تمامی نسخه های آن باعث 

 می شود او هر دو نسخه را نگه دارد ولی اعتماد و معیار را بر نسخه " الموضوعات الکبری "  قرار می دهد .

 

 منهج علمی : 

ه ؛ پس به صرف نقل او حدیث را از آن نقل کرد . نقل مستقیم حدیث از همان منبعی که ابن جوزی 1

 . کنداعتماد نمی

 . نقل سند حدیث از منبع و حذف اسناد ابن جوزی به منبع حدیث .  2

 مثال : حدیث خلقت خداوند از عرق اسب مخلوق 

بن سند الموضوعات ابن جوزی : أنبأنا أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ قال أنبأنا أبوبکر أحمد بن علی 

( قال  الحاکم النیشابوری )صاحب مستدرکعمر بن الخلف الشیرازی قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 

أخبرنی إسماعیل بن محمد بن الفضل بن محمد بن محمد الشعرانی قال أخبرت عن محمد بن شجاح العجلی 

 رة ...........  . قال أخبرنی حبان بن هالل عن حماد بن سلمة عن أبی المهزم عن أبی هری

...... أبی هریرة ( أنبأنا إسماعیل بن محمد الشعرانی أخبرت عن .....سند الآللی المصنوعة سیوطی : )الحاکم

............ . 

 ابن جوزی سند خودش به حدیث را نقل می کند اما سیوطی طریق مؤلف کتاب منبع را .  :نتیجه 
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او  .رده استآو 1ه أبو عبد الله الحسین بن ابراهیم الجوزقانی . قرار دادن رمز ) ج ( برای احادیثی ک 3

به استناد جوزقانی ذکر کرده است. در برخی موارد تأیید وضع، در بعضی دیگر رد  طریق را 31مجموعاً 

 وضع و یا متهم به وضع را از گفته او استفاده کرده است. 

های ایمان کامل آن از نشانه»د که ابوهریره گفت: آورن روایتی میسیوطی در زمره روایات ایمانمونه اول: 

 «.است که درباره آن إن شاء الله بگویی

سیوطی نیز با اینکه با نظر  2پذیرد،نمیابن جوزی این روایت را به جهت وجود معارک و عبدالله بن سعید 

ن بر بطالن سه جوزقانی این حدیث را ثابت انگاشته و به واسطه آ»نویسد: میابن جوزی موافق است، 

آوردن احادیث پذیرفته شده او منهج جوزقانی را «. حدیث گذشته )در رد نظر مرجئه( استفاده نموده است

    3کند.در نقد احادیث معرفی می
بی شک این حدیث »نویسد: ابن جوزی پس از نقل احادیثی در مورد نمازهای ایام هفته مینمونه دوم: 

شک برداشته شده )و  دانستم، و االنمیبه وضع راهیم )جوزقانی( را متهم موضوع است. قباًل حسین بن اب

او دارم(، چه آنکه همه راویان حدیث ثقات هستند و هموست که این روایت را وضع  یقین به وضاع بودن

بنی بر نظر ابن جوزی مسیوطی با نقل گفته ابن حجر به نقد  4«.کرده و این نمازها را ساخته و پرداخته است

بر اساس اجازه علی بن عبیدالله زغونی از علی بن بندار که او معتقد است  پردازد.وضاع بودن جوزقانی می

ماند. تنها مشکل او برای جوزقانی در وضع حدیث باقی نمیحدیثش بر طبق شرط صحیح است، هیچ نقشی 

ماد عمده او در کتاب ترکیب اسانید است که ناشی از کم اطالعی او از احوال متأخرین است، اما اعت

بر ابن حبان است. مناقشات بر او در روایات متأخرین از ابن حبان است که مجهول  "االباطیل" بر متقدمین

  8روند.اند در حالی که از مشاهیر به شمار میخوانده شده

 

 مقایسه تبویب کتاب : 

                                                 

. الحافظ االمام أبو عبد الله الحسین بن ابراهیم بن الحسین بن جعفر الهمذانی مصنف کتاب األباطیل و هو محتو علی أحادیث 1

 (1305، ص  4اظ ج موضوعة و واهیة ... قد بین بطالن أحادیث واهیة بمعارضة أحادیث صحاح لها . )تذکرة الحف

 .138، ص 1. ج 2

 .48، ص 1. ج 3

 .115، ص 2. ج 4

 .43، ص 2. ج 8
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وطی و ابن جوزی می تواند در کتاب آورده ؛ مقایسه تبویب سی 26سیوطی احادیث کتاب خود را در ضمن 

مقایسه دو کتاب و نقد بهتر کتاب سیوطی ) بر اساس آنچه در مقدمه ادعا کرد درصدد آن است ( ما را 

 یاری می نماید . 

. سییوطی کتاب األنبیاء و القدماء را جداگانه ذکر می کند در حالی که ابن جوزی احادیث آن را در  1

 کتاب المبتدأ می آورد . 

سیوطی احادیث زکات ، فعل المعروف و مدح السخاء و الکرم را در ضمن کتاب الصدقات آورده ولی .  2

 ابن جوزی برای هر یک کتاب مستقلی قرار داده است . 

. سیوطی احادیث سفر را ابتداء کتاب الجهاد آورده ولی ابن جوزی کتابی مستقل برای احادیث سفر قرار  3

 داده است . 

األحکام را پس از نکاح می آورد در حالی که ابن جوزی بعد از هدایا و قبل از أیمان و  . سیوطی کتاب 4

 نذور ذکر می کند . ) اختالف در چینش ( 

 . سیوطی کتاب أطعمة و أشربة را تلفیق نموده در حالی که ابن جوزی مجزا ذکر می کند .  8

حادیث من نام بعد العصر .... ، أنیبوا . سیوطی احادیث نوم را در کتب مختلف مثل أدب و زهد ) أ 6

أن تقص ...... ( و معامالت ) الصحبة تمنع الرزق ( پراکنده ساخته است ولی  9طعامکم ..... ، نهی رسول الله 

 ابن جوزی در کتاب مستقلی می آورد . 

 است . . سیوطی أحادیث الزینة و الطیب را در کتاب اللباس آورده ولی ابن جوزی مستقل ذکر کرده  5

. سیوطی احادیث معاشرة الناس ، البر ، هدایا ، أیمان و نذور ، را در ضمن احادیث کتاب أدب و زهد  5

 آورده است ولی ابن جوزی برای هر یک کتاب مستقلی قرار داده است . 

ا قبور . سیوطی احادیث ادب را با زهد ، ذکر را با دعا ، مواعظ را با وصایا ، مرض را با طب ، موت را ب 9

کتاب تبدیل کرده است و هر کدام را در کتابی مجزا قرار داده  10کتاب را به  8آورده ولی ابن جوزی این 

. 

. سیوطی احادیث " المستبشع من الموضوع علی الصحابة " را یا ذکر نکرده است و یا در أبواب دیگر  11

ابن عباس در تجلیل از عدالت عمر و پراکنده ساخته است . مثاًل شراب خواری یزید در جوانی ، حدیث 

، حد زدن عمر  1را نمی آورد . همچنین وی حدیث أبو جاد را در کتاب المبتدأ  علیهما السالمتعویذات حسنین 

                                                 

عن ابن عباس قال إن لکل شيء سببا ولیس کل أحد یفطن له وال سمع به وإن . نص روایت این گونه است  52، ص  1. ج  1

 . هوز فهوى من السماء إلی األرضفأبی آدم الطاعة وجد في أکل الشجرة وأما أبو جاد أما  عجیباً  جاد لحدیثاً ألبي



 9 

ذکر می  2را در کتاب الموت و القبور 3، غسل حضرت زهرا 1به فرزندش را در کتاب األحکام و الحدود 

 کند . 

رات سیوطی را در همه أبواب  بی هدف دانست ولی ممارست در استفاده از هر : اگرچه نمی توان تغیینتیجه

 دو کتاب دستیابی آسان احادیث در " الموضوعات " غیر قابل انکار است . 

و حذف هدفمند برخی عالوه بر آن تلفیق غیر ضرور برخی کتابها و پراکنده ساختن غیر صحیح احادیث 

 در ابتدا ترسیم نموده بود تا حدود زیادی دور می کند .؛ مؤلف کتاب را از هدفی که روایات

  

 مبانی وضع شناختی سیوطی

به مجموعه  ، وسازدمینابن جوزی مبنای موضوع بودن روایت را بر پایه شناخت راویان استوار  او بر خالف

ای جموعهتوجه زیادی دارد. به خالف ابن جوزی، سیوطی م به و مشترک روایات وارد شده با مضامین مشا

پس  .سازدحدیث را از مرحله وضع خارج میو در نهایت  کنداز روایات با اسناد مختلف را جمع آوری می

 3دهد.از آن حکم به ضعف، حسن و حتی صحت حدیث را خود و یا به نقل از دیگران به حدیث نسبت می

برخی حدیث شناسان در در نقد شیوه  4ضمن متساهل خواند ابن جوزی در حکم به وضع در احایث،او 

ابن جوزی فریب »نویسد: حکم به بطالن حدیثی از حیث یکی از اسناد بدون تعرض به دیگر طرق آن می

جویی بزرگانی مثل ابن حجر شده این شیوه غلط را خورد و متونی را موضوع شمرده است که موجب عیب

                                                 

 168، ص  2. ج  2

)أخبرنا( عبید الله بن علي المقري أنبأنا أبو منصور محمد بن أحمد الخیاط أنبأنا عبد الملك بن محمد بن بشر  388، ص  2. ج  3

اهیم بن سعد عن محمد حدثنا أبو علي أحمد بن الفضل بن خزیمة حدثنا محمد بن سوید الطحان حدثنا عاصم بن علي أنبأنا إبر

بن إسحاق عن عبید الله بن أبي رافع عن أبیه عن أمه سلمی قال اشتکت فاطمة حیضتها فقالت لي یوما وخرج علي یا أمتاه 

اسکبي غسال فسکبت ثم قامت فاغتسلت کأحسن ما کانت أراها تغتسل ثم قالت هات لي ثیابي الجدد فأتیتها بها فلبستها ثم 

ي کانت فیه فقالت لي قدمي الفراش إلی وسیط بیت ثم اضطجعت ووضعت یدها تحت خدها واستقبلت جاءت إلی البیت الذ

ثم قالت یا أمتاه إني مقبوضة الیوم وإني قد اغتسلت فال یکشفني أحد فقبضت مکانها فجاء علي فأخبرته فقال ال والله ال یکشفها 

بن سعد بهذا اإلسناد ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أحد فدفنها بغسلها ذلك وقد رواه نوح ین یزید عن إبراهیم 

محمد بن عقیل أن فاطمة اغتسلت هکذا ذکر مرسال وهذا حدیث ال یصح محمد بن إسحاق مجروح وعاصم لیس بشيء ونوح 

افته إلی والحکم کالهما متشیع وابن عقیل ضعیف جدا وحدیثه مرسل وکیف یصح الغسل للموت قبل الموت هذا ال یصح إض

 نده !؟.قلت الحدیث أخرجه أحمد في مس . فاطمة وعلي بل ینزهان عن مثل هذا

و  103و  100، ص 2و ج 254و  251و  248و  238، ص 1ای پیگیری شده بنگرید: ج. برای اطالع از مواردی که چنین رویه 3

 .368و  194و  190

 .35، ص 2. ج 4
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رسد در کتاب "العلل" و تکرار ع نمینیز به تناقض عمل او در آوردن احادیثی که به مرحله وض 1«.است

 2کند." اشاره میموضوعات"البرخی از آنها در کتاب 

و  اعتماد عمده ابن جوزی در تضعیف راویان بر ابن حبان و سپس ابن عدیدهد، مطالعه کتاب نشان می

فراوان  نیز تأکید 3بر گفته ذهبیو عقیلی است، در حالی که سیوطی پس از ابن عدی و ابن حبان  عقیلی

او در موارد متعددی با نظرات ابن جوزی و استنادهای او به کالم ابن حبان در رد یک راوی و یا یک  دارد.

نیز در موارد متعدد جهت رفع وضع از حدیثی به ذکر طرق دیگری برای روایت کند. روایت مخالفت می

 هایی توجه فرمایید:به نمونهپردازد. می

 

، ص 1)ج کنند عبارتند از: موسی بن عبیدةاتهام وضع را نسبت به ایشان نفی میطی که سیو الف( راویانی

، طلحة (19، ص 1)ج ، فضل بن عیسی الرقاشی(85، ص 1)ج ، عبدالله بن جعفر )والد علی بن المدینی((21

، (58، ص 1)ج درست بن زیادو  ، محمد بن عیسی(60، ص 1)ج ، علی بن ابی علی(25، ص 1)ج بن عمرو

، ص 2و ج 93، ص 1)ج لیث بن ابی سلیم، (25، ص 2)ج ، زافر بن سلیمان(409، ص 1)ج بن عقیةایوب 

(، عبدالعزیز بن ابی داود 113و  45، ص 1رشدین بن سعد )ج، (105، ص 2)ج عائذ بن نسیر المکتب، (125

 .(135، ص 2)ج و مسلمة بن علی الخشنی (260، ص 1، حسن بن یحیی الخشنی )ج(108و  104، ص 2)ج

 

  روایاتی که موضوع بودن آن پذیرفته نشده به قرار زیر است:ب( 

کند و با وجود گانه میان خداوند و مالئکه را با طرق متعدد تقویت میهای هفتاد. سیوطی حدیث حجاب1

 4داند.حکم به وضع را نسبت به آن منتفی میآن 

متعدد از منابع تفسیری و حدیثی، ذکر طرق های مکه: او با کوه. دو حدیث از انس و ابن عباس درباره 2

 8دهد.عدم وضع این دو حدیث را ترجیح می

هریرة در فضل بیت المعمور: او به استناد کالم عقیلی که روایتی با اسناد صالح در این باب نقل . روایت ابو3

  1داند.شده این حدیث را غیر موضوع می
                                                 

 .105، ص 1. ج 1

 .300، ص 1. ج 2

های این کند. نمونهکند و به صرف کالم او راوی را رد میمتعددی او به کالم ذهبی در "میزان االعتدال" تمسک می . موارد 3

 اعتماد در شرح حال، حسن بن محمد بن یحیی و یحیی بن حسین علوی خواهد آمد.

 .24، ص 1. ج 4

 .25، ص 1. ج 8
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سالگی: او به استناد کالم ابن حجر که برای روایت طرق . روایت عایشه در فضل رسیدن به سن هشتاد 4

خواند، اتهام وضع از که با مالحظه مجموع آنها موضوع دانستن متن را متعذر میمتعددی از انس و غیر او 

 2دارد.این حدیث را برمی

حدیث را  پردازد.نشینی علماء با سالطین: او با سه بیان به تقویت حدیث میحدیث انس در کراهت هم. 8

مرفوعاً و  5حدیث که به علی طرق دیگر .آوردمی با طریق قابل اعتماد دیلمی از مسند حسن بن سفیان و

کند. و در نهایت شاهدی از حدیث عمر جعفر بن محمد موقوفاً توسط عسکری و ابونعیم آمده را نقل می

-ث، این حدیث را حسن میآورد. سیوطی در نتیجه گیری به مقتضای علوم حدیبن الخطاب بر آن می

 3خواند.

 کند ورا با روایاتی از عالء الدین صالحی تقویت می« القدر»سیوطی روایت مجوسی خواندن قائلین به . 6

 4کند.داند، روایاتی ذکر میدر تأیید کالم او که انتساب وضع و نکارت به آن را جایز نمی

 کندبهشتی عثمان نقل می . او در ذیل حدیثی که اوس بن اوس بصری در جایگاه5

معرفی شده است: سیوطی  5. اولین مسلمان و اولین وارد شونده بر حوض کوثر که در حدیث سلمان، علی5

پردازد. از خطیب بغدادی، حاکم نیشابوری و حارث بن ابی اسامه می ضمن ایراد طرق متعدد این روایت

را نشانه تناقض او در موضوع و معلول « العلل»ضمن آنکه آوردن این حدیث توسط مصنف در کتاب 

  8داند.دانستن این حدیث می

در مورد فضیلت نماز شب و  9. سیوطی در ذیل روایتی که سهل بن سعد از گفتگوی جبرئیل با پیامبر9

و در مقام قضاوت بین تصحیح حاکم و آورد کند، طرقی از حاکم وابن حجر میاستغناء از مردم نقل می

 6خواند.، ضمن نفی وضع و صحت، حدیث را حسن میتضعیف ابن جوزی

پردازد و علت موضوع دانستن این روایات را . در بحث از روایات احتکار سیوطی به نقد محتوایی می10

احادیث صحیحی بر نفی ایمان و وعید شدید بر کند که در داند، و تصریح میوعید موجود در روایات می

                                                                                                                                                 

 .54، ص 1. ج 1

 . 125، ص 1. ج 2

 .201و  200، ص 1. ج 3

 .239_  235، ص 1. ج 4

 .300، ص 1. ج 8

 .25 – 25، ص 2. ج 6
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گیرد که قبل از تأمل در تفسیر روایات اقدام به موضوع دانستن آن نتیجه میای از گناهان وارد شده و عده

 1روا نیست.

کند، به شدت بر نقل می« کتاب االحکام و الحدود»در  9. سیوطی در ذیل روایتی که ابوهریرة از پیامبر11

خواند. نیز مسلم در صحیحش را نشانه قرار گرفتن حدیث در نهایت صحت میتازد و روایت ابن حبان می

داند که در صحیح ، این روایت را تنها روایتی میدر غفلت شدید اوو ذهبی ضمن اشاره به کالم ابن حجر 

 2آمده ولی ابن جوزی موضوع خوانده است.

قبل از وفات دارد، تضعیف بی فایده محمد بن 3ابن حجر در روایتی که داللت بر غسل حضرت زهرا. 12

شمرد و این خصلت را ویژگی جهت بودن نسبت وضع میروایت را نشانه بیو تأیید طریق دیگر اسحاق 

خواند و تنزیهی مقام حضرت که باعث استغراب ابن جوزی شده است را منحصر به فرد آن حضرت می

   3انگارد.جهت میبی

 

 گیرد به قرار زیر است:ج( راویانی که از جهت تمییز بر ابن جوزی خورده می

عباد بن »رواتی از جمله  د طلب خیر از صاحبان صورت نیکو،طرق متعدد حدیثی در مورابن جوزی در . 1

سیوطی در رد این  4«.یأتی بالمناکیر فاستحق الترک»نویسد: را متهم کرده و به نقل از ابن حبان می« عباد

اش ست که کنیهمطلب به استناد کالم ابن حجر معتقد است گفته ابن حبان در مورد عباد بن عباد الفارسی ا

 8ابوعتبه است نه در مورد عباد بن عباد المهلبی که راوی این سند ذکر شده است.

آن  بن جوزی از پیامبر آمده که ویحدیثی در الموضوعات ا« 5أسماء النجوم التی رآها یوسف»در باب . 2

م بن ظهیر و سدی . وی حکخواندشین بر اسالم میداند و قصد واضع آن را می 9را موضوع بر رسول خدا

تصریح به ذکر این روایت در منابع متعددی سیوطی ضمن  6کند.از راویان این حدیث را متهم به وضع می

ایراد سندی از حدیث به نقل حاکم آن را به چون مسند بزار و ابویعلی، ابن جریر ابن منذر و ابن ابی حاتم 

سدی که نامش در سند آمده، سدی »ویسد: نخواند و در مورد سدی میبر طبق شروط شیخین صحیح می

                                                 

 .128، ص 2. ج 1

 .188، ص 2. ج 2

 .386_  388، ص 2. ج 3

 .164، ص 2. ج 4

 .129، ص 1. ج 8

 .145و  146، ص 1. ج 6



 13 

کذاب نیست. او محمد بن مروان صغیر است و راوی این حدیث اسماعیل بن عبدالرحمن یکی از رجال 

  1.«مسلم است

 

 :  نقل متون موضوعة مورد تأیید شیعه

 .نظر شیعه نیز مسلماً وضع شده اندسیوطی برخی احادیث موضوعه ای را ذکر می کند که از 

کند و فقط ظر شخصی خودداری میدیثی که روافض را ملعون می داند ذکر می کند اما از اظهار ناو ح

 2: والله أعلم !!!گویدمی

نکته : این نسبت که در دوره های مختلف به شیعیان داده می شود نه تنها منزلت شیعیان را پایین نمی آورد 

عنایت فرموده و کاخهای یاقوت و  ه خداوند به ایشانبلکه بنا به فرمایش أئمة علیهم السالم زینتی است ک

 3زبرجد برایشان فراهم ساخته است .

او همچنین احادیث موضوع در رابطه با عاشوراء از جمله فضائلی مثل اکتحال ، اطعام ، صوم و روز قیامت 

اختراع و  5حسینعتی است که قاتالن امام بودن عاشوراء را موضوع می داند و اعتراف می کند که اینها بد

 4اند.جعل کرده

 .کنددر نقطه مقابل از برخی احادیث دفاع می

 
 سدوا االبواب. حدیث 1

داند، او در مقابل نظر ابن جوزی که همه طرق حدیث سدوا االبواب را باطل و از موضوعات رافضیان می

وایت را مخالفت با حدیثی در کند که او تنها دلیل موضوع دانستن این رابتدا به کالم ابن حجر استناد می

گونه تعامل با روایات را مقابله با احادیث صحیح به مجرد توهم در . ابن حجر اینشمردصحیحین می

خواند وجه جمع توسط دیگران را احتمالی مطابق انصاف میخواند. وی یافتن صورت عدم امکان جمع می

ند. در هر حال این حدیث بر اساس نظر ابن حجر از دامی و مراعات تقوی در این قبیل احادیث را به توقف

که هر کدام از آنها از رتبه حسن کمتر نیستند و مجموع  جمله احادیث مشهوری است که طرق متعدد دارد

  8دهد.آنها قطع به صحت مفاد حدیث را بر مبنای بسیاری از اهالی این فن نتیجه می

                                                 

 .53، ص 1. ج 1

  . 240، ص  1ج .  2

  . 55و نوادر المعجزات، ص  104. ر . ک . اإلختصاص،  ص  3

 .204، ص  2ج .  4

 .319 – 315، ص 1ج.  8
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 داللة صحیح الحدیث أن علی تدل الثقات بروایات المتظافرة الطرق فهذه»گوید: سیوطی پس از این بیان می

 سعید أبي حدیث من الصحیحین في الثابت للمتن معارضا المتن کون وأما المحدث نظر غایة وهذه قویة

 علي بیت ألن الخوخ سدوا حدیث غیر األبواب سدوا حدیث بل بینهما معارضة وال کذلك فلیس الخدري

 التوهم هذا بمجرد الصحیحة األحادیث علی الوضع یدعي فکیف...  النبي بیوت مجاورا المسجد داخل کان

 ذلك الله  یأبی ولکن البطالن الصحیحة األحادیث من کثیر في ألدى األحادیث لرد الباب هذا فتح ولو

 1.«والمؤمنون

 
 مدینة العلم. حدیث 2

کالم ابن کند و دد حدیث اشاره میسیوطی در ذیل این روایت نیز مانند بسیاری روایات دیگر به طرق متع

ای است که آورد. او معتقد است طرق متعدد این روایت در مسترک حاکم به گونهحجر در این باره را می

 کمترین درجه آنست که بگوییم روایت اصلی دارد و شایسته نیست موضوع خوانده شود.

دهد از اسماعیل بن المثنی االسترآبادی این فضیلت را به ابوبکر نسبت میآنگاه سیوطی حدیث دیگری که 

 2کند.او در قبال این مسأله را بیان می آورد و داستان مطالبه سند حدیث توسط شامیان و سکوتمی

 
 قتال ناکثین و قاسطین و مارقین. 3

، ابن جوزی در ذیل حدیثی که از عمار بن یاسر در امر رسول خدا بر قتال ناکثین و قاسطین و مارقین آمده

 3پردازد،. سیوطی ضمن ایراد طرق متعدد برای این روایت به دفاع از آن میکنداصبغ بن نباته را تضعیف می

 4داند.و حتی در حدیث دیگری که مشتمل بر اصبغ است به نقل از حاکم آن حدیث را صحیح االسناد می

 
 . حدیث رد الشمس4

ثقه و صدوق خوانده شده و بن مرزوق را که  او ضمن ایراد طرق متعددی برای این حدیث تضعیف فضیل

 8خواند.ثمر میاند را بیبخاری و مسلم و ابن عقده و دیگران از او روایت کرده

                                                 

 .320، ص 1. ج 1

 . تفصیل بیشتری از این روایت در شرح حال ابوالصلت هروی خواهد آمد.306، ص 1. ج 2

 .356_  354، ص 1. ج 3

 .68، ص 2. ج 4

 .312 – 305، ص 2. ج 8
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از جمله شواهد صحت »: گویدکند و در نهایت میی حدیث رد شمس طرق متعددی ذکر میسیوطی برا

شبیه آن را  9اورده مگر آنکه پیامبر اسالمای نیپیامبری معجزه هیچاین حدیث گفته شافعی و غیر اوست که 

آورده است. بر اساس روایت صحیح خورشید در شبهای جنگ با جبارین بر یوشع مخفی گشت و این قصه 

  .با این جمله ظاهراً صحت حدیث را می پذیرد همچنان که در صدد آن بوده است 1.«شبیه آن واقعه است

 

 سیوطی و نسبت رفض 

اویان نسبت رفض می دهد و یا نسبت رفض دیگران را برای اثبات موضوع بودن وی به هفت نفر از ر

 احادیث این دسته نقل می کند. 

وع بودن بررسی روایات این عدة و شناخت شخصیتشان از دیدگاه بزرگان رجال نگاه جامعی از میزان موض

ش کتاب ابن جوزی از ؛ ضمن آنکه قضاوت در مورد ادعای سیوطی در پاالیاحادیثشان به ما می بخشد

 . میزان موفقیت او را آشکار می کنداحادیث ضعیف و حسان و حتی صحاح و نقد آن را آسان می سازد و 

 
 یحیی بن الحسین بن اسماعیل.  1

به   2و عبد المطلب و فاطمه بنت أسد 9حدیثی در حرمت آتش جهنم بر عمودین پیامبر او به خاطر نقل

دد ذکر شده روایت در منابع مختلفی با طرق متع لکن الفاظ این .استرفض و ضعف و جعل متهم شده 

 3.کندمیذکر  این حدیث راخود سیوطی در کتاب " التعظیم و المنة "  است مثالً 

نکته مشهود و قابل توجه در زمینه اعتماد مطلق سیوطی بر ذهبی و کتاب "میزان االعتدال" است. ذهبی در 

خواند که این جاهل متهم کند، و حدیث مذکور را کذبی میبودن او اشاره میشرح حال او، تنها به رافضی 

  4!به وضع آن است

-او با یحیی بن حسن بن جعفر متحد است که نجاشی او را عالم، فاضل و صدوق میال شیعی جاز منظر ر

 8خواند.

 

                                                 

  . 35، ص  1. ج 8

 .244، ص  1ج .  2

 .355، ص  5به نقل از الغدیر ج  28. ص  3

 .9956، شماره 336، ص 4االعتدال: ج . میزان 4

؛ 5321، شماره 36و ص  5324، شماره 35، ص 14و قاموس الرجال: ج 1159، شماره 441. ن.ک: فهرست نجاشی: ص  8

 .13451، شماره 43، ص 20معجم رجال الحدیث، ج
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 . الحسن بن محمد بن یحیی2

سیوطی به اعتماد عبارت  1.کندنقل میو ذریة او  5در پایان بخشیدن سلسله أوصیاء توسط علیاو حدیثی 

داند. نشانه دروغگو و رافضی بودن وی میرا « علی خیر البشر»ذهبی در میزان که این روایت و روایت 

محدثان بر به جهت معمر بودن، رساند که بر این باور است که اگر او متهم نبود ذهبی کار را به جایی می

  2.کردندگرد او ازدحام می

در منابع شیعی، وحید بهبهانی به واسطه شیخ اجازه بودن تلعکبری و صدوق، روایت زیاد ارشاد از وی و 

 روایت خاتم االوصیاءهمچنین  3.عدم اعتماد بر تضعیفات ابن غضائری در اصالح حال او تالش کرده است

  4.منابع مختلف شیعه و سنی آمده استدر  5در ضمن خطبه معروف امام حسن

 
 . عبد السالم بن صالح الهروی  2

را نقل نموده و مدینة العلم و علی بابها "  است . حدیث " أنا 5الحسن الرضا او أبا الصلت خادم موالنا أبو

 بسیاری را به نقل این حدیث تشویق کرده است . 

را  درباره این حدیث از احمد بن حنبل سؤال شد پس گفت: خدا صورت ابوالصلت»: سیوطی می گوید

-ست که این گونه احمد بر می آشوبد. سیوطی میباید دید نقش أبا صلت در روایت حدیث چی«. سیاه کند

مرد ثروتمندی بود که در پی این احادیث بود و مشایخ حدیث را بو الصلت معین گفت: ایحیی بن »: گوید

ه این حدیث به دست او شاعپس نقش ترویج و ا «.کردندنمود و ایشان این احادیث را ذکر میاکرام می

 . ن معین این حدیث را صحیح می داند. الزم به ذکر است یحیی ببوده است

بن ابن ماجة ، حاکم نیشابوری ، ابن حبان ، اابو سعید هروی، ابی داود، سبط بن العجمی، یحیی بن معین ، 

مقبول یاد کرده و الم صالح، ضابط، ادیب، فقیه، زاهد، ع، عجلی از أبا صلت به ثقة، صدوق مزی و ،حجر

 اگرچه 1اند ؛

                                                 

 . 330، ص  1. ج  2

 .2145، شماره 818، ص 1. میزان االعتدال: ج 2

 .2049، شماره 329 – 356ص  ،3. قاموس الرجال: ج 3

می فرماید : أخرجه البزار و الطبرانی فی الکبیر و أبو الفرج فی مقاتل الطالبین و إبن  309، ص  2عالمه امینی در الغدیر ج .  8

و ابن الصباغ المالکی فی الفصول ص  146، ص  9والهیثمی فی مجمع الزوائد ج  11، ص  4أبی الحدید فی شرح النهج ج 

 .  231، ص  2؛ نزهة المجالس ج  136و  101؛ الصواعق المحرقة  32کنجی فی الکفایة ص  و 166

؛ معانی األخبار:  503؛ أمالی صدوق: ص 446، ص 2همچنین در مصادر حدیثی شیعه نیز به قرار زیر آمده است: الکافی: ج 

 دیث غدیر به این مفهوم اشاره شده است. نیز در ح 56، ص 39و بحار االنوار: 261، ص 3؛ مناقب آل ابی طالب: ج135ص 
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اما ابن ابی حاتم و ابن  2ی به رافضی و خبیث اسم برده اند،عقیلی و دارقطنی نتوانسته اند او را برتابند و از و 

شیخ عالم عابد بزرگ شیعیان. او صاحب »: گویدذهبی می 3اند.کرده عدی تنها به ضعیف بودن او اکتفا

 4«.سگ شیعیان از بنی امیه بهتر است»که او گفته: ش ثقه بود. معروف است فضل و جاللت است و ای کا

سیوطی طی بحثی در حدیث و اسناد آن در شش صفحة در نهایت به پروژه شبیه سازی پناه می برد و به 

 بله..... " گفت: بن عساکرا»: گویدمی پردازد . او میبا سایر خلفاء  5تقسیم این فضیلت عظیم أمیرالمؤمنین

أنا مدینة العلم و فرمود: " 9این حدیث از بزرگان صدر اسالم به صورت کامل شناخته شده نیست و پیامبر

بکر اساس آن و عمر دیوارهای من شهر علم و ابو "أبو بکر أساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها

 8.«.....آن عثمان سقف آن و علی در آن است

او سخن به میان می آورد و کالم أحمد بن سنان و خطیب بغدادی در تجلیل از او و  نیز از 6در حدیث ایمان

 5صحت روایاتش را ذکر می کند .

 
 . عبد الرحمن بن شریک  3

هـ  225است . بخاری در األدب المفرد از او روایت نقل می کند وی متوفای  5او راوی حدیث ردل الشمس

ثاقت و صدق متصف نموده اند و اگر چه خطا را در مورد او محتمل است . ابن حبان و ابن حجر او را به و

لکن این سؤال باقی می ماند  9.یاتش به حد وضع وجعل نخواهد رسیددانسته اند ولی پر واضح است که روا

؟ شودغیر موضوع این گونه تأمین می که آیا هدف او از تلخیص کتاب ابن جوزی و تهذیب آن از احادیث

                                                                                                                                                 

، 53، ص 15؛ تهذیب الکمال،: ج440، شماره 165؛ الکشف الحثیث: ص 619، شماره 258، ص 6. تهدیب التهذیب: ج 1

 . 616، ص  2میزان اإلعتدال ج ؛ 3421شماره 

 . 50، ص 3کتاب الضعفاء: ج .  2

 .815، شماره 331، ص 8و الکامل: ج 285، شماره 45. الجرح و التعدیل: ص 3

 .  446، ص 11سیر أعالم النبالء ج  4

 . 305، ص  1. ج  8

 . عن انس مرفوعاً االیمان االقرار بالله و التصدیق بالقلب و العمل باالرکان. 6

  .  35، ص  1. ج  5

 . عن جابر عن عبد الله أن النبي أمر الشمس أن تتأخر ساعة من النهار فتأخرت ساعة من النهار.  5

و در منابع شیعه مستدرکات علم  3905، شماره853، ص  1ج  :؛ تقریب التهذیب 358، ص  5ج  :. الثقات ) ابن حبان ( 9

 .5694، شماره 402، ص 4ج  :الرجال
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؟ و آیا پسندیده است این گونه بر کالم باطل جوزقانی تکیه کند و هم فقط موضوعات را آوردهاو باز  و آیا

  1؟یث ثقة را راوی موضوعات جلوه دهدجائز الحد

 
 . محمد بن عبید الله بن أبی رافع  4

"  بود و 5پدرش کاتب أمیر المؤمنین 2.بودند 5أمیر المؤمنیناو ، پدر و برادرانش از راسخان در والیت 

و ابن حبان در الثقات می  3حدیث ال فتی إالل علی ... " را نقل می کند ؛ ابن ماجة از او حدیث نقل می کند

 . هـ در گذشته است 185او در سال  8برخی نیز او را ضعیف می دانند . 4آورد

ه را ة الحفاظ قصنکته : سیوطی در اینجا نیز به پروژه شبیه سازی دست می زند و به نقل از ابن طاهر در تذکر

 6.برای زبیر بن بکار می نویسد

 
 . عباد بن یعقوب  5

و نزل جبرئیل  5، إذا رأیتم معاویة 5او در سه موضع مورد تعرض سیوطی واقع می شود ؛ در حدیث شجرة

 با عبارات رافضی و داعیة طرد می شود . 9بالیمین

و أبو حاتم او را توثیق نموده  1صدوق می دانندهـ در گذشته و ابن خزیمة و ابن حجر او را  280او در سال 

روایاتی از او در فضائل امیر اگر چه مذهب و عقیده اش را فاسد می دانند . سید ابن طاووس  2است

 3.کندمینقل  5المؤمنین

                                                 

 .1455، شماره  205، ص 2. در مورد فضیل بن مرزوق  ر.ک معرفة الثقات: ج 1

م من صالح سلف الشیعة و لهم مؤلفات تدل علی رسوخهم فی التشیع . هو و أخواه و أبوهم و جدهم و أعمامهم و أوالده 2

 . 195، ص  5مستدرکات علم الرجال ج 

 .8432، شماره36، ص26؛ تهذیب الکمال: ج8022، شماره  195، ص  2. الکاشف: ج  3

  .  400، ص  5. الثقات: ج  4

 .104، ص  4ج ؛ ضعفاء الکبیر )عقیلی(:  332ره ، شما109؛ الضعفاء الصغیر )بخاری(: ص  113، ص  6. الکامل: ج  8

 .333، ص  1. ج  6

عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا مثلي مثل شجرة أنا أصلها وعلي فرعها والحسن والحسین ثمرتها والشیعة ورثتها فأي .  5

  .  348، ص  1ج . شيء یخرج من الطیب إال الطیب

.اگر چه کالم حاکم را می آورد :   355، ص  1. ج  عاویة یخطب علی منبري فاقتلوهعن زر عن عبد الله مرفوعا إذا رأیتم م . 5

)قال( الحاکم سمعت أبا العباس محمد بن یعقوب بن یوسف یقول سمعت أبي یقول سمعت إسحاق بن إبراهیم الحنظلي یقول 

 .)هیچ حدیثی در فضل معاویه صحیح نیست( ال یصح في فضل معاویة حدیث

 . 442، ص  1. ج  9
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 . محمد بن فارس  6

ی کند . را نقل م 5هـ در گذشته و حدیث برائت از آتش جهنم با حب علی بن أبیطالب 361او در سال 

لکن چند نکته قابل توجه  4اگرچه أبو نعیم و ذهبی او را رافضی ، غالی بغیض و ضعیف الحدیث می دانند

 است . 

 8اوالً احادیث هم معنا را خود سیوطی در الجامع الصغیر نقل کرده است .

اهل سنت نقل شده در قیامت از  5ثانیاً احادیث بسیاری در داللت بر اهمیت و جایگاه محبت أمیر المؤمنین 

 . 5است از جمله عدم خلقت آتش به شرط اجتماع بر محبت علی

)حب علی بن  "ل السیئات کما یأکل النار الحطب عالوه بر احادیثی همچون " حب علی بن أبی طالب یأک

نة لب حسو " حب علی بن أبی طابرد( برد همانطور که آتش هیزم را از بین میابی طالب بدیها را از بین می

داللت  زند(ای است که با وجود آن بدی ضرر نمی)حب علی بن ابی طالب حسنه 6"ال تضر معها سیئة 

برهمین معنا دارد . عالوه بر آن احادیث بی شماری است که در منابع شیعی نقل شده که از جمله آن می 

به علی )کسی که   5"لم یعذبه  توان به  " من أحب علیاً فقد أحبنی و من أحبنی فقد أحب الله و من أحب الله 

است. و کسی که به من محبت داشته باشد به خدا محبت داشته و  داشتهمحبت داشته باشد، به من محبت 

 اشاره کرد . دارد  5کند(کسی که به خدا محبت داشته باشد، خدا او را عذاب نمی

المسیح بن مریم فی بنی إسرائیل أحبه فی هذه األمة مثل  5ثالثاً جمله معروف شعبی " کان علی بن أبی طالب

معنایی جز پذیرفتن مفاد حدیث جواز نمی تواند داشته  9"ه  و أبغضه قوم فکفروا فی بغضه قوم فکفروا فی حب

 باشد چرا که مراد از دسته اول غالیان است و مراد از دسته دوم واضح است . 
                                                                                                                                                 

 . 450، ص  1؛ تقریب التهذیب: ج  155، ص  14. تهذیب الکمال: ج  1

،  239، ص  1) کوفی شیخ ( ؛ همچنین نزد شیعه در  طرائف المقال: ج  445، رقم  55، ص  6. الجرح و التعدیل: ج  2

 .1803شماره

 . 255و ص  251. الیقین: ص  3

 .3، ص  4ان اإلعتدال: ج ؛ میز1819، شماره  359، ص  3. تاریخ بغداد: ج 4

  .  8633، ح  153، ص  2. عنوان صحیفة المؤمن حب علی بن أبیطالب . الجامع الصغیر: ج  8

به نقل از منابع متعدد اهل  255، ص  30و ج  252، ص  21و ج  240، ص  15و ج  149، ص  5. شرح إحقاق الحق: ج  6

  .  358، ص  1سنت؛ ینابیع المودة: ج 

  .  303؛ الجواهر السنیة: ص  488ن قیس: ص . سلیم ب 5

 . الزمه محبت اطاعت است و به همین جهت رفع عذاب از نتایج آن معرفی شده است. 5

  . 295، ص 4. عقد الفرید: ج  9
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 . تلید بن سلیمان  7

و تاریخ  2؛ سیوطی آن را از کتاب فضائل فاطمه ابن شاهین1قل می کندن 3وی حدیثی در فضائل فاطمه زهرا

و لکن أحمد  4نقل می کند . اگر چه ابن حجر او را رافضی و ضعیف می داند 3مدینة دمشق ابن عساکر

 6وی از نظر رجال شیعه مهمل است . 8عجلی اشکالی در نقل حدیث از او نمی بینند.

دیث ذکر می کند که فقط به ضعف آنها اشاره می کند و حرفی از نکته : سیوطی طرق دیگری برای ح 

 وضع به میان نمی آورد . 

 
 . موسی بن قیس الحضرمی  8

 5نقل می کند . 3با درخواست أبو بکر و عمر برای ازدواج با فاطمه زهرا 9او حدیثی در مخالفت پیامبر

و را از ابن معین حکایت می کند لکن نمی سیوطی اتهام عقیلی در رفض و غلو او را نمی پذیرد و وثاقت ا

پذیرد که حجر بن عنبس از پیامبر روایتی داشته باشد و در نهایت به کالم عقیلی باز می گردد و احادیث 

 موسی را پست و باطل می خواند . 

 در نقد کالم مؤلف باید گفت : 

یث بر خالف اهداف تألیف اوالً : با پذیرش ادعای ایشان حدیث مرسل است نه موضوع ؛ پس ذکر حد

 کتاب است . 

 5ثانیاً : حجر ثقة و صحابی است . 

                                                 

 366ص  ، 1. الآللی المصنوعة: ج  عن ابن مسعود قال قال رسول الله إن فاطمة أحصنت فرجها فحرمها الله وذریتها علی النار.  1

. 

 . 11، ح  14، ص  1. ج  2

 .5، ذیل ترجمه الحسین بن علی بن أبی طالب 154، ص  14. ج  3

  . 599، رقم 142، ص   1. تقریب التهذیب: ج  4

 . 154، رقم  285، ص 1؛ الثقات: ج  1339، رقم  385، ص  1. میزان االعتدال: ج  8

  . 515، شماره  308، ص  1ه . نقد الرجال: ج . لم نقف ألحد من علمائنا علی جرحه و ال تعدیل 6

   . 334، ص  1. ج  5

حجر بن العنبس ویقال له بن قیس یکنی أبا السکن ویقال أبو العنبس الحضرمي الکوفي. ذکره الطبراني في الصحابة وابن . 9

رج له البخاري في جزء رفع الیدین علي وغیره.وأخ بن معین: شیخ کوفي ثقة مشهور وله روایة عناحبان في ثقات التابعین وقال 

اگرچه برخی اثبات صحابی بودن وی را  .1962، شماره 143، ص  2ج  :معرفة الصحابة اإلصابة فی وأبو داود والترمذي.

 ، ص1و لکنه آمن به فی حیاته .... هو معدود فی کبار التابعین . اإلستیعاب: ج  9نپذیرفته اند . ابن عبد البر می گوید: لم یر النبی
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 دفاع از عطیه عوفی

ابن جوزی در مواضع متعدد هنگام یادکرد از عطیه عوفی او را با عباراتی چون "ضعفه جماعة"، "فاجتمعوا 

ایاتی را به صرف تضعیف و روعلی تضعیفه"، "ضعفه الکل" و "الیحل کتب حدیثه اال علی جهة التعجب" 

کند و حتی عبارت ابن اگرچه سیوطی در مواضع متعدد ضعیف بودن او را نقل می 1کند.همین تعابیر رد می

کند که کار خواند، اما تصریح میآورد که کتب حدیثی او را فقط برای تعجب کردن حالل میحبان را می

 ترمذی احادیثش را حسن خوانده است.عطیه به جایی نرسیده که احادیثش موضوع خوانده شود بلکه 

 

 سیوطی و اتهام غلو : 

؛ این اتهام گاهی از جانب خود او و گاهی نقل را به خاطر غلوشان موضوع می دانداو احادیث شش نفر 

 قول دیگران است . 

در 4و أبو بکر محمد بن فارس  3، أبو الحسین العلوی 2ازمیان این دسته از راویان موسی بن قیس الحضرمی 

 بحث قبل بررسی شده اند . 

 
 . حبة بن جوین  1

 او حدیثی در سابقه عبادت علی علیه السالم قبل از سایرین نقل می کند . 

ن این تشویش عین عبارات اضطراب کلمات سیوطی در این حدیث باور نکردنی است . برای روشن تر شد

 آوریم . او را می

 بن أحمد حدثنا ماسي بن محمد أبو أنبأنا البرمکي عمر بن إبراهیم نبأناأ البزار الباقي عبد بن محمد( أخبرنا)

 بن سلمة عن أجلح عن صفوان بن شعیب سمعت بشام بن إبراهیم بن إسماعیل حدثنا مرزوق بن الرحمن عبد

 سنین خمس األمة هذه من رجل یعبده أن قبل رسوله مع الله  عبدت" :قال علي عن جوین بن حبة عن کهیل

  موضوع   . "سنین سبع أو

 . التشیع في غال الحدیث في واه وحبة الحدیث منکر أجلح

                                                                                                                                                 

 .    245، ص  11هجری در گذشته است . الوافی بالوفیات: ج  90. أبو العنبس در حدود سال  333و  333

 .194و 166و 129و  108، ص 3؛ ج355و  365و  332و  181و  114، ص 1. به عنوان نمونه ن.ک: ج 1

  .  334، ص  1. ج  1

  .  244، ص 1. ج 2

  .  345و  254، صص 1. ج  3
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اند. ابوحاتم اند و ابن معین و عجلی او را توثیق کردهگویم: اجلح، مشایخ چهارگانه از او روایت کردهمی

ت شیعه راستگویی اس:  قلت گوید:گوید: ضعیف است. و ابن عدی میگوید: او قوی نیست و نسائی میمی

گوید: روایتی برای او گوید: تابعی ثقه است. طبرانی میاند. عجلی میها او را تضعیف کردهو بیشتر رجالی

 1.گذشته باشد، ندیدمگوید: از او روایت منکری که از حد نقل شده است. ابن عدی می

 در راستای شناخت بیشتر این دو شخصیت می گوییم : 

او به ثقة و صالح تعبیر می کند ، عجلی او را توثیق می کند ، ابن عدی أجلح بن عبد الله : ابن معین از 

 2.ی عاصم او را شیعی صدوق می داندمستقیم الحدیث می شمرد و عمرو بن أب

و هیثمی سند حدیث او را حسن می داند اگرچه حمالت زیادی  3.اندنیز گفته را صحابی او حبة بن جوین :

 4.هـ در گذشته است 56. او در سال به او شده است 

آیا واقعاً سیوطی در صدد پیرایش و پاالیش کتاب الموضوعات است یا آنکه به نوعی در مقام دفاع از ابن 

 جوزی به تقویت اندیشه های او برخواسته است . 

وضع شده است. حبه به اندازه یک حبه  5این حدیث بر علی» :دابن جوزی در نقد این حدیث می گوی

گوید: او غیر ثقه است و گوید: حدیث او ارزشی ندارد. سعدی مییحیی میکه کذاب است. ارزد چرا نمی

 . گوید: او غالی در تشیع بود و در حدیث واهی استابن حبان می

گوید: به گوید: او احادیث منکر متعددی نقل کرده است. ابو حاتم رازی میاما در مورد اجلح: احمد می

    .«گویدداند چه میو ابن حبان گفته: نمیشود. حدیث او احتجاج نمی

کند از جمله اموری که این احادیث را باطل می»گوید: پردازد و میمیاو سپس به نقد محتوایی حدیث 

آنکه در تقدیم اسالم خدیجه و زید و ابوبکر اختالف است و عمر در سال ششم بعثت و پس از چهل نفر 

 8.«یث صحیح استایمان آورده است، پس چگونه این حد

اف آن است که بگوییم شیوه برخی محدثان بر آن است که حدیث ضعیف )به استناد گفته های پس انص

میدان مطالعه و  ( را به چالش وضع نسبت می دهند تا باورهای غیر قابل بازگشت خویش را درخود مؤلف

                                                 

  .  298، ص  1. ج  1

  . 252، شماره  258، ص  2؛ تهذیب الکمال ج  1315، شماره  348، ص  2الجرح و التعدیل ج .  2

. االصابة فی معرفة قلت: إن صح احتمل أن یکون حبة رآه اتفاقاً  9قال الطبراني: یقال أنه رأى النبي. ابن حجر می گوید :  3

 .288، ص  1الصحابة: ج 

  . 1655، رقم  480، ص  1ج . میزان االعتدال:  4

 . 342، ص  1. الموضوعات: ج  8
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گونه راه انکار تصور کند، پس این را حتی قبل از عبادت عمر 5تواند عبادت علیاو نمی. واکاوی نیندازند

 گیرد.را پیش می

 
 . مینا مولی عبد الرحمن بن عوف  2

می فرمایند که اگر  9می داند ، و در حدیثی پیامبر 5او حدیثی نقل می کند که بهشت را جزاء اطاعت علی

حادیث فضائل او راوی ا 1اطاعت می کردند همگی وارد بهشت می شدند . علیه السالم همه مردم از علی 

  و شاید به همین جهت به غلو متهم شده است . 2است
 3ابن عدی احتمال می دهد بالء در این روایت متوجه عبد الرزاق باشد . گرچه 

 
 . سدیف بن میمون المکی  3

 8. سیوطی ، ذهبی و ابن عساکر او را رافضی می دانند .4او حدیثی در فضل شیعه نقل می کند 

 5و أعظم ایشان خوانده اند .و عده ای از أجل شیعه  6او را مجهول در نزد شیعه برخی

 
 ( هـ 77 – 174سیوطی و احادیث ابن لهیعة ) 

                                                 

  .  320، ص  10؛ قاموس الرجال ج  295، ص  1ج  :. الآللی المصنوعة 2

: أنا شجرة و فاطمة فرعها و علی لقاحها و الحسن و الحسین ثمرها و محبوهم من أمتی ورقها . مستدرکات 9. قال رسول الله  3

قلت )سیوطی( : حدیث میناء أخرجه الحاکم في المستدرك قال حدثنا محمد بن .  1845، رقم  80، ص  5ج  :علم الرجال

حیویة الهمداني حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثني أبي عن میناء بن أبي میناء مولی عبد الرحمن بن عوف قال خذوا عني 

فاطمة فرعها وعلی لقاحها والحسن والحسین ثمرتها قبل أن تشاب األحادیث باألباطیل سمعت رسول الله یقول أنا الشجرة و

وشیعتنا ورقها وأصلها في جنة عدن قال الحاکم هذا متن شاذ وإسحاق صدوق وعبد الرزاق وأبوه وجده ثقات ومیناء سمع من 

س بثقة ولکن النبي قال الذهبي ما قال هذا بشر سوى الحاکم وإنما ذا تابعي ساقط قال أبو حاتم کان یکذب وقال ابن معین لی

أظن أن هذا وضع علی الدبري فإن ابن حیویة متهم بالکذب أفما استحی المؤلف أن یورد هذه إال حلوقات من أقوال الطرقیة 

 فیما یستدرك علی الشیخین

  . 336، ص  3. الکامل ج 4

 . 351، ص  1. ج  8

 . 118، ص  2؛ میزان االعتدال ج  145، ص  20. تاریخ مدینة دمشق ج  8

  . 4953، شماره  39، ص  5. معجم رجال الحدیث ج  6

 به نقل از مامقانی . 14، ص  4مستدکات علم الرجال: ج .  5
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حدیث از عبد الله بن لهیعة در کتاب خود حدیث می آورد و در بسیاری از موارد ضعف را  36سیوطی در 

 متوجه وی می داند . 

 شخصیت او را مورد مطالعه قرار می دهیم : 

 وری : وثقه أحمد و غیره . ث

 1حاتم : ثقة . أبو

 2ابن حجر : صدوق .

 3ابن وهب : الصادق البار .  جماعتی دیگر نیز او را توثیق نموده اند .

از دریاهای علم بود ولی در حدیثش لغزش مصر ......  سرزمینذهبی : القاضی ، االمام ، العالمة ، محدث  

 4.وجود دارد

 8. حسن سیوطی : حدیث او

 6خطیب و ابن عدی : ذاهب الحدیث .

 5به و یدلس علی الکذابین  ضعفاء .ابن عدی : ابن لهیعة ال یوثق 

آنچه با مالحظه مطالب فوق چیزی جز آشفتگی و عدم دقت مؤلف در برخورد با راویان و احادیث ایشان 

ه است و ال أقل سیوطی نیست . نظر او و خطیب و ابن عدی راجع به ابن لهیعة در همین کتاب مطرح شد

 نمی تواند نسبت وضع به احادیث او دهد ؛ و با این رویه کالم سخاوی در ذهن تداعی و تقویت می شود . 

 

 نتیجه نهایی : 

اگر چه سیوطی را حدیث شناسی متعصب نمی خوانیم ولی حذف برخی عبارات مهم و کلیدی موجود در 

حکایت از جهت گیری  :و موضوع دانستن فضائل ائمة 1اویةو دفاع از احادیث ذم یزید و مع 5الموضوعات

                                                 

  .  31، ص  6. الجرح و التعدیل: ج  1

  .  468، ص   1. تقریب التهذیب: ج  2

 .65، شماره  236. رجال الشیعة فی أسانید السنة: ص  3

  .  11، ص  5. سیر أعالم النبالء: ج  4

  .  228، ص  1. ج  8

  .   255، ص  1. ج  6

 . 189، ص  1. ج  5

. باب فی فضل أبی بکر الصدیق : قد تعصب قوم ال خالق لهم یدعون التمسک بالسنة فوضعوا ألبی بکر فضائل .......... .  5

 . 303، ص  1الموضوعات: ج 
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تنقیح و تلخیص کتاب و نقد او تا حدود زیادی تحقق یافته و حدود یک سوم  او دارد . هدف اوخاص 

 کتاب ابن جوزی را کم کرده است.

گاهی حتی اری کند و سیوطی نتوانسته است کتاب الموضوعات ابن جوزی را از احادیث ضعیف و حسن ع

 ، اما تالش فراوان او در این راستا غیر قابل انکار است.به آن افزوده است

توان سیوطی را دارای اغراض خاص در مواجهه با شیعه دانست، لکن نوعی سعه بر خالف ابن جوزی نمی

 شود.مشرب در دفاع از اصحاب و خلفاء چهارگانه در رویه او مشاهده می

کند که این فکر را در ذهن تقویت میبن حجر و دیگر رجالیون اهل سنت استناد زیاد و اعتماد بر ذهبی و ا

شایستگی اصلی سیوطی در نقد متن و تجمیع شواهد و طرق است و کمتر در نقد اسناد تبحر دارد و همین 

 گیری او شده است.باعث تناقضاتی در موضع

                                                                                                                                                 

  .  414و  359و  355، صص  1. ج  1
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 کتابنامه
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