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 اإلىداء
 أهدم ٙترة هذا البحث:

 ج هللا كرهبا كٚتيع داير ا١تسلمُت(كطٍت اٟتبيب، ليبيا اٞترحية )فر   إىل
اللذين كاف ٢تما الفضل فيما كصلت إليه، فقد متعهما هللا ابلصحة، كالعافية، العزيزين  كالدم  

ز  كجل، فلول كدمها ككاف ٢تما الفضل ُب توفيقي بعد فضل هللا ع ،علماين ا١تثابرة، كالجتهاد
ؿ هللا العظيم أف يطيل ُب عمرمها، كأف يعينٍت على اغتناـ ا ما كصلت إىل هذ  ا١ترحلة، فسسسكجهدمه

 برمها.
إخوٌب الذين كاف ٢تم التشجيع، كالنصح، كا١تؤازرة، فهم سندم ُب هذ  اٟتياة بعد هللا عز  كجل ، فقد 

 .الفرحة، كإليهم أهدم هذا اٞتهد ا١تتواضعذ  تقاٝتنا الفرح، كاٟتزف، كمعهم أتقاسم ه
أحبايب كأصدقائي حفظهم هللا، ككفقهم لكل خَت، فقد كانوا نعم العوف، كنعم ا١تالذ، 

ا١تتواضع،  هم ُب هللا، إليهم أهدم هذا العملكتقاٝتت معهم أٚتل اللحظات، فهم إخوة يل، كأحببت
 كإىل كل من دعمٍت كلو بكلمة صاٟتة.

، آمُت. كجل   عز  سائالن ا١توىل   أف جيعله عمالن متقبالن
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 الشكر والتقدير
ا يليق ّتالؿ اٟتمد هلل رب العا ، كعظيم سلطانه، هو صاحب النعمة، كالفضل، كجهه١تُت أٛتد  ٛتدن

 رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٱُّٱ: كالذم أمران ابلشكر، ١تزيد من النعم، فقاؿ
ف من  علي  ككف قٍت تإ٘تاـ هذا أبأشكر  سبحانه  ٕسورة أبراهيم، اآلية: َّ يئ ىئ نئ  مئ زئ

البحث، حىت خرج هبذ  الصورة، كما أسسله عز  كجل  أف يعينٍت على طاعته، كشكر ، كالصالة 
كالسالـ على رسوؿ هللا، نبينا كحبيبنا دمحم، الذم حثنا على شكر أصحاب الفضل علينا فقاؿ" ل 

فمن حكم هذا اٟتديث  (3)ل يشكر الناس ل يشكر هللا"يشكر هللا من ل يشكر الناس "أك "من 
الدكتور / شارؾشرُب على الرسالة األستاذ ا١تأتوجه ٓتالص شكرم كثنائي، إىل أستاذم الفاضل، كم

من اقًتاحات، كما أبدل إيل  من توجيهات، كإرشادات خالؿ  ليى ع به ، على ما أسدلفؤاد بو النعمة
هللا  على صورته، فسدعو بحثال اوجيهاته أثػىره ابلغه ُب إخراج هذمدة إشرافه، كالذم كاف تإرشاداته كت

 أف جيزيه خَت اٞتزاء، كأف جيعلها ُب ميزاف حسناته.

كليد  /الدكتور شارؾستاذ ا١تتاذم  الفاضلُت، األا ابلشكر، كالمتناف، إىل أسكأتقدـ أيضن 
، يل من عوف، كإرشاد  ٛتيد دمحم عايل، على ما قدما /حسن مصطفى، كاألستاذ ا١تساعد الدكتور

 . هللا خَتنا اجزامهف
كما أتوجه ابلشكر إىل جامعة ا١تدينة العا١تية، ٦تثلة ُب مديرها: األستاذ الدكتور دمحم بن خليفة 

 التميمي، فجزا  هللا خَت اٞتزاء. 
لول عوهنم بعد فضل هللا سبحانه كتعاىل ١تا أهنيت دراسيت،  يتلشكر لعائليت الكأقدـ جزيل ا

 عم، فجزل هللا اٞتميع خَتنا.  ككذلك ٚتيع اتإخوة، كاألصدقاء، فكانوا نعم الدا
  

                                                           

كتاب الرب   سننو،(. كالًتمذم ُب ُُْٖ) رقم (ِٓٓ/ْ)كتاب األداب، ابب ُب شكر ا١تعركؼ، ،سننو( أخرجه أبو داكد ُب (ُ
 (. كقاؿ حديث صحيح. ُْٓٗ) ، رقم(َّْ/ّ)كالصلة، ابب ما جاء ُب الشكر ١تن أحسن إليك، 
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 ملخص البحث
عند اتإماـ اٞتورقاين، كمعرفة األحاديث اليت  معرفة معٌت مصطلح البطالف يهدؼ هذا البحث إىل

حكم عليها ابلبطالف بدراسة تلك األحاديث ُب كتاب اتإدياف، كالعلم، كالفنت، كإظهار أكجه 
كتكمن إشكالية  ،ُب مفهـو البطالف الختالؼ كالتفاؽ بُت اتإماـ اٞتورقاين مع غَت  من احملدثُت

عند اتإماـ اٞتورقاين ُب كتابه "األابطيل"، كالذم أكثر فيه  ف كدراسة معٌت البطالفُب بياا١توضوع 
، أحياانن  فجاء به مفردنا اابٟتكم على األحاديث ابلبطالف جملرد ٥تالفتها الصحيح، كتنوعت ألفاظه فيه

أحياانن أخرل، فمن هنا أتٌب إشكالية البحث لبياف معٌت الباطل عند ، كمقارنته مع غَت  من  كمركبنا
ص بدراسة مصطلحات احملدثُت، فهي خَت عوف للباحثُت ُب  ه خيت  كون  كأتٌب أمهية ا١توضوع احملدثُت، 

مرادهم  ؿ إىلو كالوصكشف منهجية علماء اٟتديث عند اطالقهم لبعض ا١تصطلحات اٟتديثية، 
األحاديث اليت  تبعكذلك بت ،ستقرائيه الباحث ُب دراسته هو ا١تنهج الكا١تنهج الذم سلكمنها، 

هج الوصفي ا١تن، كمن ٍبى ُب كتاب اتإدياف، كالعلم، كالفنت حكم عليها اتإماـ اٞتورقاين ابلبطالف
كتقسيمها  ،ٖتليل حكم اتإماـ اٞتورقاين على األحاديث اليت حكم عليها ابلبطالف، كهو التحليلي

مع  أحكامهٔتقارنة  ، كذلكا١تقارفا١تنهج  كأخَتنا حسب إطالقاته من حيث اتإفراد كالًتكيب ُب كتابه،
كتتلخص أهم ، تبعها ُب اٟتكم على هذ  األحاديثصل هبا إىل القواعد اليت ا، لنغَت  من احملدثُت

د به اٟتديث أك األثر " كيرييطلق مصطلح "البطالفاتإماـ اٞتورقاين  أف   ُب نتائج هذ  الدراسة
ه مصطلح بل إن   ،يعٍت ابلبطالف اٟتديث ا١توضوع فقطه ل أن  ىت إىل ا١توضوع، ك الضعيف فما فوقه ح

كاليت قد يكوف عليها حكم ٔتصطلح  ،سار عليه اتإماـ اٞتورقاين عند اٟتكم على األحاديث الضعيفة
فيدخل ٖتته  آخر، كلكن استخدـ اتإماـ اٞتورقاين مصطلح البطالف كالذم يعنيه ابطل اب١تعٌت العاـ،

 كمن ُب إسناد  راكو  ،مًتكؾ على من ُب إسناد  راكو ، ك على الضعيف هفيطلق  أنواعه،الضعيف بشىت  
  ب.ك كذعنونه إل ابٟتديث ا١توضوع ا١ت٣تهوؿ، كقد يطلقه اب١تصطلح ا١توافق لبعض األئمة كالذم ل ي
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ABSTRACT 

This study aims to find out the meaning of the term of “albotlan" from the Imam al-

Jawarqani’s point of view, and to know the hadiths that were judged by the invalidity through 

the study of those hadiths in the book of faith, knowledge, and sedition   and to show the 

differences and agreement between the Imam al- Jawarqani and the other scholars in terms of 

the concept of falsehood. The problem of the subject lies in the explanation and study of the  

meaning of albotlan from the imam al- Jawarqani’s point of view in his book ' Al Abateel' 

(albotlan) in which he increased the judgments on   the hadiths that they are untrue mere they 

differ a bit from the right hadiths. the words of hadiths are varied.  They are sometimes single, 

and sometimes compound utterance, so the urgent need to study this problem is stemming 

from this point and to explain the meaning of albotlan through the study of those hadiths, and 

compare its meaning with other scholar's. The significance of the study is that it is specialized 

in the study of scholars' terms, it is useful for researchers in  showing of the methodology of 

the scholars of hadith when they name some of the terms of hadith, and to reach to their 

intended meanings. This study adopts the  inductive approach; by tracing  the hadiths that 

Imam al-Jawarqani has judged  in the book of faith, knowledge, and sedition, and then the 

analytical descriptive approach, which is an analysis of Imam al-Jawarqani's judgments on the 

hadiths that were judged by invalidation and divided them  according to its use whether they 

are single or  the compound words in his book, and finally the comparative approach is used 

to  compare  his provisions with other scholars, to reach the rules that used in the judging  on 

these hadiths. The most important results of this study are that the Imam al jawarqani calls the 

term "albotlan" and he wants to talk about the weak hadith and even above to the untrue, and 

he does not mean the invalidity of the untrue hadith only, but it is a term used by Imam 

Jawarqani when he judges on the weak hadiths which may have been judged by using another 

term. But Imam al-Jawarqani used the term albotlan, which means invalidity in the general 

sense under which the weak hadith is subsumed in all its kinds, and those hadiths which have 

one of its scholars is an unknown scholar, or he sometimes use the term albotlan which is 

often accordance with terms used by another scholar who referred to the untrue hadith only. 

  



 ل

 احملتوايت
 ج  ................................................................................ العتماد

 د  ................................................................................. التحكيم

 ق  ................................................................... Declaration/  إقرار

 ز  ............................................................................. الطبع حقوؽ

 ح  ................................................................................ اتإهداء

 ط  ......................................................................... كالتقدير الشكر

 م  ......................................................................... البحث ملخص

ABSTRACT ...........................................................................  ؾ 

 ُ ................................................................................. ا١تقدمة

 ِ ........................................................................ :البحث إشكالية

 ِ .......................................................................... :البحث أسئلة

 ِ ........................................................................ :البحث أهداؼ

 ِ ........................................................................... :البحث أمهية

 ّ .......................................................................... :البحث حدكد

 ّ .......................................................................... :البحث منهج

 ّ ...................................................................... :السابقة الدراسات

 ٖ ........................................................ :الصلة ذات كا١تفاهيم ا١تصطلحات

 



 م

 ٗ ...................................... األابطيل ككتابه اٞتورقاين ابتإماـ التعريف: األكؿ الفصل

 ٗ .................................................. .اٞتورقاين ابتإماـ التعريف: األكؿ ا١تبحث

 ٗ ........................................................ :كمولد  كنسبه اٝته: األكؿ ا١تطلب

 ٗ ........................................................................... كنسبه اٝته
 ٗ ............................................................................... :مولد 
 َُ ................................................. .كمؤلفاته كتالميذ  شيوخه: الثاين ا١تطلب

 َُ ........................................................................ .شيوخه: أكل
 ُِ ....................................................................... .تالميذ : اثنيان 

 ُّ ........................................................................... :مؤلفاته اثلثنا

 ُّ .................................................. .ككفاته عليه العلماء ثناء: الثالث ا١تطلب

 ُّ .................................................................. .عليه العلماء ثناء أكلن 

 ُٓ ............................................................................ :كفاته اثنينا

 ُٔ ........... .مطلباف كفيه ،كا١تشاهَت كالصحاح كا١تناكَت األابطيل بكتاب التعريف: الثاين ا١تبحث

 ُٔ ............................................... :األابطيل بكتاب التعريف: األكؿ ا١تطلب
 ُٔ ................................................ :الكتاب ُب ا١تؤلف منهج: الثاين ا١تطلب

 ُٖ ............. .مبحثاف كفيه ،ابلبطالف اٞتورقاين اتإماـ عليها حكم اليت األحاديث: الثاين الفصل

 ُٖ .............................. .مفردان  الباطل بلفظ عليها حكم اليت األحاديث: األكؿ ا١تبحث

 ِٗ .............................. .مركبنا الباطل بلفظ عليها حكم اليت األحاديث: الثاين ا١تبحث

 ّٓ ......... .بينهما كا١تقارنة ،األئمة كعند اٞتورقاين، اتإماـ عند الباطل معٌت ٖتليل: الثالث الفصل

 ّٓ ..................................... .اٞتورقاين اتإماـ عند الباطل معٌت ٖتليل: األكؿ ا١تبحث



 ن

 َٔ .............................................. .اٞتورقاين اتإماـ عند الباطل معٌت خالصة
 ُٔ ............................................... احملدثُت عند الباطل مصطلح: الثاين ا١تبحث

 ُٔ ..................................................... .حنبل بن أٛتد عند الباطل مصطلح

 ِٔ ..................................................... .الرازم زرعة أيب عند الباطل مصطلح

 ّٔ ................................................. :الرازم حاًب أيب ابن عند الباطل مصطلح

 ٔٔ ........................................................... .النسائي عند الباطل مصطلح

 ٕٔ ............................................................ .العقيلي عند الباطل مصطلح

 ُٕ .......................................................... .حباف ابن عند الباطل مصطلح

 ّٕ .......................................................... :عدم ابن عند الباطل مصطلح

 ٕٓ .................................................. .البغدادم ا٠تطيب عند الباطل مصطلح

 ٖٕ ................................................ .اٞتوزم بن الفرج أيب عند الباطل مصطلح

 َٖ .................................................... .اٞتوزية القيم ابن عند الباطل مصطلح

 ِٖ ...................................................... .األلباين الشيخ عند الباطل مصطلح

 ْٖ ..................... األئمة من غَت  مع اٞتورقاين عند الباطل مصطلح مقارنة: الثالث ا١تبحث

 ٖٔ ................................................................................. ا٠تا٘تة

 ٖٔ .............................................................................. النتائج
 ٕٖ ............................................................................ :التوصيات

 ٖٖ ........................................................................ كا١تراجع ا١تصادر

 



1 

 ادلقدمة
من يهد   ،ن شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا٨تمد  كنستعينه كنستغفر ؛ كنعوذ ابهلل م ،اٟتمد هلل فٌ إ

 كأشهد أف   هللا كحد  ل شريك له، إله إل   ، كأشهد أف لكمن يضلل فال هادم له ،هللا فال مضل له
سورة ) َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱٱٹٱٹٱ ،ا عبد  كرسوله٤تمدن 

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ ،(َُِاآليةآؿ عمراف: 
 ىي ٹٱٹٱُّٱ، (ُاآلية:ءاالنس) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن
 جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 :أما بعد  (ُٕ-َٕاآلية  األحزاب:سورة ) َّ جس مخ

ككل  ،كشر األمور ٤تداثهتا -ملسو هيلع هللا ىلص-هدم دمحم كخَت ا٢تدم  ،أصدؽ اٟتديث كتاب هللا فإفٌ 
كحفظه ٢تذ   ،ككل ضاللة ُب النار، فمن نعم هللا العظيمة نعمة الدين ،ككل بدعة ضاللة ،٤تدثة بدعة

 من زن رن مم ام يل ٹٱٹٱُّٱفقد تكفل هللا عز كجل ْتفظ دينه حيث  ،ملسو هيلع هللا ىلصمة: أمة دمحم األ
 ،ملُتعا فوفق هللا ٢تا حفاظان  ،كالسنة ،كهذا اٟتفظ شامل للكتاب العزيز ،(ٗاٟتجر: ) َّ  ىن نن
فحفظوها لنا من كيد  ،اا كعلمن ُب سبيل العلم تعلمن  ،زهدكا ُب الغايل كالنفيس ،حُتمصل كأئمةن  كعلماءن 

لذا ينبغي علينا إبراز ، كالصحيح من الضعيف ،زكا ا١تستقيم من السقيمميى ك  ،كٖتريف الغالُت ،الكائدين
اىل اليت ديكن التوصل  ،كا١تعاين لفاظاأللكشف تلك  ،كإدراؾ مصطلحاهتم ،كإظهار نقدهم ،علومهم

د ما كاف فَتي  ،حىت ل يفهم الكالـ على غَت كجهه ،أك ابلستقراء ُب صنيعه ،معناها ابلنص من قائلها
 كحينئذ تقلب ا١توازين. ،ان قبل ما كاف مردكدكيي  مقبولن 

ع األحاديث ا١توضوعة ٚتق( حيث ّْٓ)ا١تتوَب:  ماـ اٞتورقاينتإا اقدكمن هؤلء األئمة الن
ابطيل كا١تناكَت كالصحاح ُب كتابه "األ ،الفها من األحاديث الصحيحةكما خي ،كالباطلة كا١تنكرة

 كا١تشاهَت" 
من لفظ "ابطل" كاٟتكم على األحاديث ابلبطالف جملرد ٥تالفتها للحديث  اتإماـ أكثركقد 

مدل توافقه مع غَت  من العلماء ُب اطالقه  ك ،فجاء هذا البحث لدراسة لفظ الباطل عند  ،الصحيح
 معٌت الباطل على اٟتديث.
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 إشكالية البحث 
كثَتنا منها ٖتتاج إىل زايدة ٖترير كْتث   تعددت ا١تصطلحات اٟتديثية كاليت ل خيفى على ا١تختصُت أف  

كخيتلف مدلوؿ هذ  ا١تصطلحات من إماـو إىل آخر، فكل إماـو له  ،١تعرفة مدلولهتا عند األئمة
نوا فيها كثَتةن بي    األحاديث، كقد ألفوا ُب ذلك كتبناشركطه كقواعد  اليت حيكم من خال٢تا على 

حكمهم على األحاديث، كمن هذ  ا١تصطلحات مصطلح "الباطل" كالذم حيتاج إىل بياف كدراسة 
كمن هؤلء األئمة اتإماـ اٞتورقاين ُب كتابه الابطيل توافق األئمة عليه، كمدل  ،١تعرفة حد  كتعريفه

أكثر ُب اٟتكم على األحاديث ابلبطالف جملرد ٥تالفتها ، كالذم كا١تناكَت كالصحاح كا١تشاهَت
ا للصحيح، ككذلك تنوعت ألفاظه ُب اٟتكم عليها، كاستخدامه ١تصطلح الباطل، فجاء به مفردن 

بياف ما  ُب ،اليت ستطرح للدراسةتكمن إشكالية البحث ك  أخرل، فمن هنا أحياانن  اكمركبن  ،أحياانن 
كدراسة األحاديث اليت  ؟ٔتفهومه عند األئمة مقارنةن  اتإماـ اٞتورقاين، ا١تقصود ٔتصطلح الباطل عند

 عند . احكم عليها ابلبطالف ُب كتابه كسبب بطالهن

 أسئلة البحث 
 ؟اتإدياف، كالعلم، كالفنت اتإماـ اٞتورقاين ابلبطالف ُب كتابه ما األحاديث اليت حكم عليها -1
 ما مفهـو البطالف عند اتإماـ اٞتورقاين من خالؿ هذ  األحاديث؟ -2
 ما كجه الختالؼ بُت مفهـو البطالف عند اتإماـ اٞتورقاين مع غَت  من احملدثُت؟ -3

 أىدا: البحث 
 اٞتورقاين ابلبطالف.معرفة األحاديث اليت حكم عليها اتإماـ  -1
 بياف مفهـو البطالف عند اتإماـ اٞتورقاين. -2
 .إظهار أكجه الختالؼ كالتفاؽ بُت اتإماـ اٞتورقاين مع غَت  من احملدثُت ُب مفهـو الباطل -3

 أمهية البحث 

كدراستها فهي خَت عوف للباحثُت ُب علـو  ،أتٌب أمهية هذا البحث ١تعرفة مصطلحات احملدثُت 
اٟتديث، ككذلك يكشف البحث منهجية علماء اٟتديث، كيظهر عمق نظرهم، كدقة أحكامهم، 
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كالقواعد كاألسس اليت رٝتوها كساركا عليها، كالعناية بتحرير األلفاظ كالعبارات كالكشف عن مقاصد 
 عناها.قائليها، كذلك بتحليل ككشف هذ  ا١تصطلحات كمعرفة م

 حدود البحث 
 ،كا١تناكَت ،حدد الباحث دراسته ُب بياف معٌت الباطل عند اتإماـ اٞتورقاين ُب كتابه )األابطيل

الفنت( كاليت احتوت ك العلم، ك )اتإدياف،  على كتبالباحث كا١تشاهَت( كاقتصرت دراسة  ،كالصحاح
 ا.كمركبن  اجاء به مفردن سواء حكم عليها ابلبطالف  ،احديثن  ينكعشر  ةعلى ست

 منهج البحث 
ُب   ا١تنهج الستقرائي: حيث يتتبع الباحث األحاديث اليت حكم عليها اتإماـ اٞتورقاين ابلبطالف

 .كتاب اتإدياف، كالعلم، كالفنت
ا١تنهج الوصفي التحليلي: يقـو الباحث بتحليل حكم اتإماـ اٞتورقاين على األحاديث اليت 

إطالقاته من حيث اتإفراد كالًتكيب ُب كتابه، بتخريج كٚتع كتقسيمها حسب  ،حكم عليها ابلبطالف
كاستنباط ا١تعاين منها، كتصور النتائج اليت ًب  ،هذ  الركاايت، كذكر أقواؿ العلماء ُب الركاة كٖتليلها

 التوصل إليها، ْتيث ديكن تفسَتها كمعاٞتتها بطريقة علمية سليمة.
ألحاديث اليت حكم عليها ابلبطالف مع غَت  من ا١تنهج ا١تقارف: حيث يقـو الباحث ٔتقارنة ا

 ، ليصل هبا إىل القواعد اليت اتبعها ُب اٟتكم على هذ  األحاديث.احملدثُت

 الدراسات السابقة 
مل يقف الباحث على  ُت،كسؤاؿ ا١تختص ،بعد الطالع كمراجعة بعض مراكز الدراسات العلمية

ات أجريت حوؿ األحاديث الضعيفة، دراسا١توضوع، كلكن هناؾ  ادراسات سابقة تناكلت هذ
 كهي:كا١توضوعة، كالباطلة، 

"احلديث ادلنكر وتطبيقاتو عند اجلورقاين يف كتاب األابطيل  رسالة ماجستَت بعنواف .ُ
ميالدم، جامعة ََِٖللباحث: دمحم علي مطر، لسنة وادلناكًن والصحاح وادلشاىًن" 

 اتإماـ األعظم، كمل يتحصل الباحث عليها.
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ه( 341"منهج النقد عند اإلمام احلافظ اجلورقاين اذلمذاين )ادلتوىف رسالة دكتورا  بعنواف  .ِ
 َُِٓللباحث: أدين فاركؽ دمحم، لسنة  يف كتابو األابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًن"

ميالدم، جامعة العلـو اتإسالمية العا١تية األردف، كتواصل الباحث مع اٞتامعة كلكنها مل تنشر 
 عد.ب

" للدكتور: منهج اإلمام الدارقطين يف نقد احلديث يف كتاب العللرسالة ماجستَت بعنواف " .ّ
أبو عبد الرٛتن يوسف بن جودة الداكدم، الطبعة األكىل دار احملدثُت للبحث العلمي 

 كالًتٚتة، القاهرة.
من أحكاـ اتإماـ الدارقطٍت على األحاديث ا١تعلولة  اشتملت هذ  الدراسة على جانبو هاـو 

 مثل الضطراب، كالتصحيف، كاتإدراج، كالنكارة، كالشذكذ، كالبطالف.
بُتى فيه تعريف الباطل  كذكر صاحب الرسالة ُب ابب ألفاظ التعليل كمدلولهتا مبحثان 

اشتملت على بياف  اهنى أبدراسة الباحث  تكألفاظ الوضع عند اتإماـ الدارقطٍت، بينما كان
مع غَت  من أئمة  ، كمقارنة مفهومهمعٌت الباطل كدراسته دراسة تفصيلية عند اتإماـ اٞتورقاين

 امن الدراستُت إمامن  ت كله كلكن خصى  ،ف على دراسة معٌت الباطلاٟتديث، فاتفقت الدراستا
طلق على معٌت ت تنت األلفاظ اليت كانا بيى ، كيستفاد من هذ  الدراسة السابقة أهنى امعينن 

، ككذلك يستفاد منها أثناء ا١تقارنة مع دراسة الباطل، كبياف معنا  عند اتإماـ الدارقطٍت
 الباحث.

 كتناكؿ ،الطبعة األكىل مؤسسة  الرايف  ،اٞتديع يوسف بن عبدهللا" احلديث علوم "حترير .ْ
 قسىم ٍب ،كأقسامه كاترخيه اٟتديث علم حوؿ تعريفية مقدمات عدة الرسالة هذ  ُب الباحث
 ابب ُب الثاين القسم ُبذكر  الباحث كما يهمنا ُب هذ  الدراسة أفى  ،قسمُت إىل الكتاب
 ُب" ا١تنكر" مصطلح تفسَت ُب الراكم جرح بسبب الضعيف اٟتديث ألقاب ا١تردكد اٟتديث

 تسوية :فيه كقاؿ ،الباطل اٟتديث هو ا١تنكر اٟتديث أفى  فيه كصف حيث ،ا١تتقدمُت كالـ
، بينما اشتملت دراسة الباحث على دراسة معٌت الباطل عند كا١توضوع كالباطل، ا١تنكر، بُت
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ستفاد من ا معٌت الباطل، كألفاظه، كيي تما درسف على أهنى تإماـ اٞتورقاين، فاتفقت الدراستاا
 هذ  الدراسة عند ا١تقارنة ٔتعٌت الباطل عند تإماـ اٞتورقاين مع غَت  من أئمة احملدثُت.

 اشتملت ،إٝتاعيل بن مصطفي اٟتسن أليب "والتعديل اجلرح وقواعد أبلفاظ العليل اءشف" .ٓ
 أئمة تراجم الثالث القسم فذكر ُب ، الباحث ذكرها كما أقساـ ثالثة على الدراسة هذ 

 احملدثُت أف   إىل هكنب   األحاديث، ُب كا١تناكَت األابطيل بُت ؽ الباحثحيث فر   كالتعديل، اٞترح
له، بينما اشتملت دراسة  أصل ل أك كابطل موضوع هأن   بذلك كيقصدكف ا١تنكر يطلقوف قد

لباحث كهذ  االباحث على دراسة مصطلح الباطل عند اتإماـ اٞتورقاين، فالرابط بُت دراسة 
دراسة الباحث كانت خاصة ٔتعٌت الباطل عند  أف   ستا معٌت الباطل، إل  ما در الدراسة أهن  

اتإماـ اٞتورقاين دكف غَت  من األئمة، كيستفاد من هذ  الدراسة عند ا١تقارنة ١تعٌت الباطل عند 
 احملدثُت مع اتإماـ اٞتورقاين.

" لدكتور عيسى بن ودراسةً  ديث اليت أعلها اإلمام أمحد مجًعااألحارسالة دكتورا  بعنواف " .ٔ
 ق، اشتمل هذا البحث بعد ا١تقدمة علىُِِْى مسملي، جامعة أـ القرل دمحم بن عيس

، كالذم يربطنا هبذ  الدراسة الباب الثاين من الفصل األكؿ كهى قسمُت كخا٘تة كفهارس
مصطلح ا١توضوع، كالباطل، كل أصل  فى أبمصطلحات اتإماـ أٛتد ُب رد اٟتديث كإعالله، 

له، ٔتعٌت كاحد عند اتإماـ أٛتد، فكانت هذ  الدراسة خاصة ٔتعٌت الباطل كاطالقاته عند 
اتإماـ أٛتد، بينما اشتملت دراسة الباحث على دراسة معٌت الباطل دراسة تفصيلية ٖتليلية 

ث، كيستفاد من هذ  الدراسة عند اتإماـ اٞتورقاين، كمقارنة مفهومه مع غَت  من أئمة اٟتدي
ا ذكرت معٌت الباطل كاطالقاته عند اتإماـ أٛتد، كاليت سيقارهنا الباحث مع دراسته ١تفهـو أهنى 

 الباطل عند اتإماـ اٞتورقاين.
لبشَت علي عواد، سنة  "منهج اإلمام أمحد يف إعالل األحاديث"رسالة دكتورا  بعنواف  .ٕ

كما يهمنا ُب  ى مقدمة، كأربعة أبواب، كخا٘تة،ـ، كاحتوت هذ  الدراسة علََِٓ-قُِْٓ
فيه بعض  هذ  الدراسة ما جاء به ُب الباب الثاين من ا١تطلب ا٠تامس كالذم ذكر

هناؾ عدة اطالقات للمصطلح الواحد، كذلك يرجع إىل  مصطلحات اتإماـ أٛتد أفى 
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اطالقاهتم  ف ُبللمصطلحات عكس ما عليه ا١تتسخرك  -رٛتهم هللا-استعماؿ األئمة ا١تتقدمُت 
 -على ا١تصطلحات، كذكر ُب هذا الباب ا١تصطلحات اليت يدكر عليها كالـ اتإماـ أٛتد هي

موضوع،  -ا١تصطلحات الثالثة األكىل فى ، ابطل، ليس له أصل، منكر، كذكر أموضوع، كذب
كضرب على هذا عدة أمثلة، فاختصت هذ  الدراسة على  ،عٌت كاحدا ٔتككذب، كابطل، أهن  

اطالقات اتإماـ أٛتد على بعض ا١تصطلحات كاليت تدؿ على معٌت كاحد كهى، موضوع، 
ككذب، كابطل، بينما اشتملت دراسة الباحث على دراسة معٌت الباطل عند اتإماـ اٞتورقاين، 

ا درست معٌت الباطل عند لدراسة أهن  ستفاد من هذ  ااٟتديث، كيي  كمقارنتها مع غَت  من أئمة
 ستفاد من هذ  الدراسة عند ا١تقارنة ١تعٌت الباطل مع اتإماـ اٞتورقاين.كذلك يي اتإماـ أٛتد، ك 

للدكتور رفعت فوزم عبد ا١تطلب،  "ابن أيب حامت وأثره يف علوم احلديث"رسالة بعنواف  .ٖ
 اشتملت هذ  الرسالة على مقدمة كقسمُت، كخا٘تة.

من الفصل الثاين من الباب الثاين ُب ذكر   الثاين القسم ه ذكر ُبا ُب هذ  الدراسة أن  نكما يهم
 ابن أيب حاًب عن حيث عرب   ،كمنها ا١توضوع كنوعا  ،ألنواع اٟتديث الضعيف ُب كتاب العلل

 موضوع أك كذب ، كهىاب١تعٌت الواحد كهي ،اٟتديث ا١توضوع أبلفاظ عدة تدؿ على اختالقه
أك ابطل، بينما اشتملت دراسة الباحث على معٌت الباطل عند اتإماـ اٞتورقاين، فاتفقا على 

ا درست ستفاد من هذ  الدراسة أهن  ما يدرساف معٌت الباطل كاطالقاته عند كل إماـ، فيي أهن  
كالباطل، كذلك  ن أيب حاًب، كهى ا١توضوع كالكذبمعٌت اٟتديث الضعيف كاطالقاته عند اب

اد من هذ  الدراسة عند ا١تقارنة ٔتعٌت الباطل عند اتإماـ اٞتورقاين مع هذ  الدراسة ُب ستفيي 
 اطالؽ معٌت الباطل عند .

" علل احلديث لإلمام احلافظ أيب دمحم عبد الرمحن بن أيب حامت رسالة دكتورا  بعنواف .ٗ
تركي الًتكي، (، للدكتور دمحم بن ِٓٔ( إىل ا١تسسلة رقم )َُٓمن ا١تسسلة رقم) ،الرازي"

 ق.ُُْٗجامعة اتإماـ دمحم بن سعود اتإسالمية 
 اشتملت هذ  الدراسة على مقدمة، كقسمُت، كخا٘تة، كفهارس.
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الثاين ُب ا١تطلب الرابع ا١تصطلحات اليت أطلقوها على العلة  ُب ا١تبحثالباحث فذكر 
"ا١تنكر" كذكر منها كهو  ١تصطلحات اليت تطلق على عدة معافو من أكثر ا كشرحها كذكر أف  

ه يطلقونه بقو٢تم هذا ابطل أك هذا ما يهمنا كله عالقة بدراسة الباحث مصطلح الباطل كأن  
ضعيف هبذا اٟتديث من حيث حديث ابطل هبذا اتإسناد، أك ٨تو ، كذلك لتفرد الراكم ال

خاصة عند  اتإسناد، بينما كانت دراسة الباحث على مصطلح الباطل بدراسته دراسة ٖتليلية
ا مصطلح الباطل، غَت تما درساتإماـ اٞتورقاين، فالرابط بُت هذ  الدراسة، كدراسة الباحث أهن  

ستفاد من هذ  ، فيي ٔتعٌت الباطل عند كل إماـ على حدةكل من الدراستُت اختصت   أف  
 الدراسة عند مقارنة معٌت الباطل عند اتإماـ اٞتورقاين مع غَت  من أئمة هذا الفن.

كلكن  ،ا تناكلت مصطلح الباطلاتفقت دراسة الباحث مع هذ  الدراسات ُب أهن  
هذ  الدراسات مل تكن دراسات مكتملة حيث اقتصر أصحاهبا على ذكر الباطل دكف 
تفصيل، كقد اشتملت دراسة الباحث على بياف معٌت الباطل كدراسته دراسة تفصيلية عند 

غَت  من األئمة، كدراسة األحاديث اليت حكم عليها اتإماـ اٞتورقاين، كمقارنة مفهومه مع 
 اتإماـ اٞتورقاين ابلبطالف ُب كتابه.
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 ادلصطلحات وادلفاىيم ذات الصلة  

 .(ُ) -ملسو هيلع هللا ىلص-: هو ا١تختلق ا١تصنوع ا١تفًتل على رسوؿ هللا ادلوضوع
من غَت ركايته هو اٟتديث الذم ينفرد به الرجل، كل يعرؼ متنه بقوله:: عرفه اٟتافظ الربدجيي ادلنكر

 .(ِ)ل من كجه الذم ركا  منه كل من كجه آخر
 ، ككذا إف مل يكن عدلن فمنكر مردكده  ،ه كالشاذ إف خالف راكيه الثقات: أبنى اؼ أيضن كعيرً 

كل  ،اا إف كاف الذم تفرد به عدؿه ضابطه حافظه قيبل شرعن ، كأم  مردكده  ، كإف مل خيالف فمنكره اضابطن 
 .(ّ)يقاؿ له "منكر" كإف قيل له ذلك لغة

هو الذم ٗتتلف الركاية فيه فَتكيه بعضهم  ،فه ابن الصالح: ا١تضطرب من اٟتديثعر  : ادلضطرب
 .(ْ) إذا تساكت الركايتافا نسميه مضطرابن على كجه، كبعضهم على كجه آخر خيالف له، كإّن  

شيخ بعينه، أك من كجو  ايخر متعادلة ل يًتجح ف خيتلف الركاة فيه على أا: كهو ؼ أيضن كعيرً 
 .(ٓ)، كقد يكوف ُب ا١تنتُب اتإسنادً  بعضها على بعض، كقد يكوف اترةن 

من  من جهة ا١تتهم ابلكذب، كل ييعرؼ ذلك اٟتديث إل   ركل إل  : هو اٟتديث الذم ل يي ادلرتوك
من عيرؼ ابلكذب ُب كالمه، كإف مل يظهر ا للقواعد ا١تعلومة من الشريعة، كركا  جهته، كيكوف ٥تالفن 

 . (ٔ)منه كقوع ذلك ُب اٟتديث النبوم
اال أصل لو   أك ُب كليهما، كلذلك كثَتان ما تقًتف بلفظ  ما هو كذب ُب نفسه متننا أك سندن

  .(ٕ)"موضوع" أك "كذب"
 .(ٖ)كقاؿ ابن تيمية: ليس له أصل: معنا  ليس له إسناد

  
                                                           

 (.ُّ/ٕ، د.ط، )شرح خنبة الفكرابن حجر،  (ُ)
 (.َٖ/ُد.ط، ) ،معرفة أنواع علوم احلديث= مقدمة ابن الصالحابن الصالح،  (ِ)
 (.ٖٓ/ُ، )ِ،طاختصار علوم احلديث ابن كثَت، (ّ)
 (.ْٗ-ّٗ/ِ، د.ط، )= مقدمة ابن الصالحمعرفة أنواع علوم احلديثبن الصالح، ا (ْ)
 (.ُ/ٕ، )ِط شرح اختصار علوم احلديث،عبد الكرمي ا٠تضَت،  (ٓ)
 (.َّٓ) د.ط الوسيط يف علوم مصطلح احلديث،( أبو شهبة، (ٔ

 (.َُّٔ/ِ، )ُط حترير علوم احلديث،عبدهللا اٞتديع،  (ٕ)
 (.َّٓ/ُد.ط،) الراوي ي شرح تقريب النواوي،تدريب السيوطي،  (ٖ)
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 كفيه: ابإلمام اجلورقاين وكتابو األابطيل  التعريف األولالفصل 

 ادلبحث األول  التعريف ابإلمام اجلورقاين.

 ادلطلب األول  امسو ونسبو ومولده 

كهي  (ُ)اٞتورقاين "نسبة إىل جورقاف أبو عبد هللا اٟتسُت بن إبراهيم بن اٟتسُت بن جعفر  اسمو ونسثو
 اليت، بفتح ا٢تاء كا١تيم كالذاؿ ا١تعجمة كهذ  النسبة إىل مهذاف (1)ا٢تمذاين قبيلة كبَتة من األكراد" ٍب

، كجاءت هذ  النسبة ُب النسخة (4)قد ليقب بسيف السنةك ، (1)ينسب إليها كثَت من العلماء
بن علي اٞتوهرم اليت نسخها بيد  سنة ترجع هذ  النسخة إىل عبد الرٛتن السعيدية من الكتاب ك 

 اللقب من عند .حتمل أف يكوف هذا ق، فيي ْٕٓ
  مىنذه

كلكن يؤخذ من تواريخ كفيات بعض شيوخه كتب الًتاجم اتريخ كلدته، كل نشسته كتربيته،   مل تذكر
أبو  :شيوخكأقدـ هؤلء ال ،كالعشرين سنة ةمسة عشر اا٠تعلى بعض شيوخه كعمر  بُت ه طلب العلم أن  

ق، ك أبو دمحم عبد  ََٓا١تتوَب بعد سنة البدر شجاع بن عمر بن أيب البدر النهاكندم اٞتوهرم 
ق، كمن بعض شيوخه توفوا ُب أكاخر العقد األكؿ كأكائل  َُٓالرٛتن بن ٛتد الدكين ا١تتوَب سنة 

العقد السابع أك  ه كلد ُب أكاخرالعقد الثاين من القرف السادس، فيؤخذ من تواريخ كفيات شيوخه أن  
 . (3)جرمالقرف ا٠تامس ا٢ت أكائل العقد الثامن من

  

                                                           

 (.ُْٖ/ِ،)ِ، طمعجم البلداناٟتموم،  (ُ)
الوايف (، الصفدم، َّٕ/ُ)د.ط، اللباب يف هتذيب األنساب(، ابن األثَت، ُْٖ/ِ)،ِط، ، معجم البلدان(. اٟتموم(ِ

(، ُِٕ-ِٗٔ/ِ)ُط، لسان ادليزان(، ابن حجر، ُٕٕ/َِ)ّط، سًن أعالم النبالء(، الذهيب، ُّٓ/ُِ) د.ط ،ابلوفيات
 (.ُّٔ/ْ)ُط، شذرات الذىب يف أخبار من ذىبالفالح اٟتنبلي،  وأب

 ، اللباب يف هتذيب االنساب،(ابن األثَتَُْ/ٓ)ِط ، معجم البلدان،(، اٟتمومِْٗ/ُّ)ُط، االنسابالسمعاين،  (ّ)
 (.ُّٗ/ّ)د.ط
 (.ُٔ/ُ)ُط األابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًن، اٞتورقاين، (ْ)
 (.ِٗ/ُ، )ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًن اٞتورقاين، (ٓ)
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 .ومؤلفاتو ادلطلب الثاين  شيوخو وتالميذه
  : يٍىهو  أوًل 

ا١تؤلف ُب  مخ اتإماـ اٞتورقاين، كهؤلء ٦تن ركل عنهئٙتانية شيوخ من مشا (3)السَتذكر الذهيب ُب  
، كمل جيد الباحث على حد علمه من زاد على هؤلء الشيوخ ُب كتب الًتاجم، كلكن هذا الكتاب
كسيذكر الباحث أهم هؤلء كما نقلهم ٤تقق الكتاب،   ة كٙتانُت شيخناُب كتابه عن ست ركل ا١تؤلف

 .قدمهم كفاةمرتبُت حسب أ الشيوخ
أبو دمحم عبد الرٛتن بن ٛتد بن اٟتسن بن عبد الرٛتن بن أٛتد بن إسحاؽ الدكين  -ُ

 (.انصن  ٖٔ) (1)ق(َُٓالصوُب الزاهد )ت:
 ِٔ) (1)ق(َٕٓعلي بن القيسراين ا١تقدسي)ت:اٟتافظ أبو الفضل دمحم بن طاهر بن   -ِ

 .(انصن 
 (.نصناُِ، ) (4)ق(َٗٓأبو الوفاء دمحم بن جاابر ا١تذكر )ت: -ّ
 (.نصنا ُّ،)(3)ق( َٗٓت:) اٟتافظ أبو شجاع شَتكيه بن شهردار بن شَتكيه -ْ
اٟتافظ أبو العالء ٛتد بن نصر بن أٛتد بن دمحم بن معركؼ األديب، ا١تكٌت األعمش  -ٓ

 (.نصنآٖ)  ،(ٔ)ق(ُِٓ)ت:ا٢تمذاين 
 (.نصنا ُّ، )(ٕ)ق(ُِٓ)ت: مأبو الوفاء خليل بن احملسن بن دمحم ا١ترند -ٔ

 

                                                           

 (.ُٖٕ،ُٕٕ/َِ، )ّ، طسًن أعالم النبالءالذهيب،  (ُ)
 (.ُٕٓ/ُ)د.ط، اللباب يف هتذيب األنسابابن األثَت،  (ِ)
 (.َٕ/ْ، )ُ، طحلفاظ=طبقات احلفاظاتذكرة الذهيب،  (ّ)
 (.ٕ/ِ، )ُ، طإكمال اإلكمالابن نقطة،  (ْ)
(، ابن نقطة، َّٔ/ُ، )ُ، طعن ادلؤتلف وادلختلف يف األمساء والكىن واالنساب االرتياباإلكمال يف رفع ابن ماكول،  (ٓ)

 (. ُِٗ/ُ، )ُ، طإكمال اإلكمال
(، رقم ُِْ/ُْ، )ُ، طسًن أعالم النبالء(، الذهيب، ِْٗ-ِْٖ/ُ،)ُ، طالتحبًن يف ادلعجم الكبًنالسمعاين،  (ٔ)

 (.ْْٓ/ُ، )ُط طبقات احلفاظ،(، السيوطي، ْٖٗٓ)
 (.ََُٖ(، رقم )ٕ/ِ، )ُ، طإكمال اإلكمالابن نقطة،  (ٕ)
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أبو طاهر ٛتزة بن أٛتد بن اٟتسُت بن الفضل الركذراكرم اٟتافظ )توُب سنة بضع عشرة  -ٕ
 (.نصنا ُٖ، )(3)كٜتسمائة(

 ،(ِ)ق( ُْٓ :)ت منصور ٤تمود بن إٝتاعيل بن دمحم الصَتُب األصبهاينأبو  -ٖ
 (.نصوصّ)

 ُٓ، )(ّ) ق(ُٓٓاٟتسن بن أٛتد بن اٟتسن اٟتداد ا١تقرئ األصبهاين أبو علي )ت: -ٗ
 (.نصنا

هنشل عبد الصمد بن أٛتد بن الفضل بن أٛتد العنربم األصبهاين األديب أبو  -َُ
 (.)نصاف ،(ْ)ق(ُٕٓ)ت:

علي  بنسُت أبو اٟتسن عبيد هللا بن أيب عبد هللا دمحم بن أيب بكر أٛتد بن اٟت -ُُ
 (.نصنا َِ) ،(ٓ)ق(ِّٓالبيهقي)ت:

 (.نصاف) (ٔ)ق(ِٓٓعمر بن أٛتد بن عمر بن دمحم الفقيه ا٢تمذاين )ت: -ُِ
 ٓ) ،(ٕ)ق(ِٕٓالسيد أبو القاسم منصور بن دمحم بن دمحم الفاطمي ا٢تركم )ت: -ُّ

 (.نصوص
 (.)نصاف ،(ٖ)ق(َّٓبن علي بن اٟتسُت اٟتسٍت العلوم)ت:دمحم  -ُْ

                                                           

 (.ِْ/ِ، د.ط، )اللباب يف هتذيب األنسابابن األثَت،  (ُ)
يف ملوك مصر  اىرةالنجوم الز  (، أبو احملاسن ٚتاؿ الدين،ِٕٕ-ِٕٓ/ِ، )ُ، طالتحبًن يف ادلعجم الكبًنالسمعاين،  (ِ)

 (.ُِِ/ٓ) د.ط ،والقاىرة
(، ُٕٕ/ُ، )ُ، طالتحبًن يف ادلعجم الكبًن(، السمعاين، ُٗٗ/ُٕ، )ُ، طادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم( ابن اٞتوزم، (ّ

يف ، غاية النهاية ابن اٞتزرم(، ُْٕ/ُ، )ُ، طمعرفة القراء الكبار(، الذهيب، َْْ/ِ)د.ط ، العرب يف خرب من غربالذهيب، 
 (.ٕٔ/ٔ، )ُ، طشذرات الذىب يف أخبار من ذىب(، أبو الفالح اٟتنبلي، َِٔ/ُ)د.ط ، طبقات القراء

 (.ْٓٓ/ُ، )ُ، طالتحبًن يف ادلعجم الكبًنالسمعاين،  (ْ)
 (.َُُ/ٔ، )ُ، طشذرات الذىب يف أخبار من ذىبأبو الفالح اٟتنبلي، (ٓ)
 (.ُّٓ/ُ)، ُ، طالتحبًن يف ادلعجم الكبًنالسمعاين، (ٔ)
 (.ُّٓ/ِ، )ُ، طالتحبًن يف ادلعجم الكبًنالسمعاين،  (ٕ)
 (.ُٕٕ/ِ، )ُ، طالتحبًن يف ادلعجم الكبًنالسمعاين،  (ٖ)
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 ٕ) ،(ُ)ق(َّٓبن أٛتد بن سعدكيه األصبهاين ا١تزكى )ت:دمحم بن إبراهيم بن دمحم  -ُٓ
 (.نصوص

 ،(ِ)ق(ُّٓدمحم بن اٟتسن بن دمحم بن عبد هللا بن القاسم الواعظ الصوُب )ت: -ُٔ
 (.صنانّّ)

 (.نصنا ِِ) ،(ّ)ق(ّّٓأبو يعقوب يوسف بن أٛتد بن علي التاجر )ت: -ُٕ
الصمد بن أٛتد ا١تؤذف إٝتاعيل بن احملدث ابن صاحل أٛتد عبد ا١تلك بن علي بن عبد  -ُٖ

 (.نصنا ُِ) ،ْق(ّٓٓالنيسابورم أبو سعد نزيل كرماف)ت:
أبو علي البديع )بديع الزماف( أٛتد بن سعد بن علي العجلي ا٢تمذاين الفقيه  -ُٗ

 (.نصوص ّ) ،(ٓ)ق(ّٓٓ)ت:
 (.نصنأِ)  ،(ٔ)ق(ِْٓدمحم بن عبد الغفار بن دمحم )ت: -َِ

  : تالمٍذه اثانًٍ 

البعض الذين ذكرهم الذهيب ُب تذكرة  اآلخذين عن اتإماـ اٞتورقاين إلى عدد مل يقف الباحث على 
 كرتبهم ٤تقق كتاب األابطيل، كهم: رٚتة ا١تؤلف، كسنذكرهم كما ذكرهماٟتفاظ ُب ت

: ابن أخت ا١تؤلف، ركل عنه األابطيل، كحدث به ُب سنة (ٕ)٧تيب بن غاًل الطياف -ُ
 ق. ِٖٓ

ركل لنا عنه عبد الرزاؽ اٞتيلي، )أم كتاب  عبد الرزاؽ اٞتيلي: قاؿ ابن النجار: -ِ
 .(ٖ)األابطيل(

                                                           

 (.ُٓ-َٓ/ِ، )ُ، طالتحبًن يف ادلعجم الكبًنالسمعاين،  (ُ)
 (.ُٔ/ُ، )ُ، طالتقييد دلعرفة رواة السنن وادلسانيدابن نقطة،  (ِ)
 (.ِّٖ/ِ، )ُ، طالتحبًن يف ادلعجم الكبًن(، السمعاين، َِٔ/ُ، )ِط ن،معجم البلدااٟتموم،  (ّ)
 ( .َٓ/ْ، ُالذهيب، تذكرة اٟتفاظ، ط(ْ)
 (.ُٖ-ُٕ/ٔ، )ِ، ططبقات الشافعية الكربى(، السبكي، ُِْ-َِْ/ٗ، )ُ، طالتحبًن يف ادلعجم الكبًنالسمعاين،  (ٓ)
 (.َُٗ(، رقم )ُِٖ/ُُ، )ُ، ط، اتريخ اإلسالمالذهيب (،َُٔ/ِ،)ُ، طالتحبًن يف ادلعجم الكبًنالسمعاين،  (ٔ)
 (.َٕ/ْ، )ُ، طتذكرة احلفاظالذهيب،  (ٕ)
 (.َٕ/ْ، )ُط تذكرة احلفاظ،الذهيب،  (ٖ)
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أبو القاسم إبراهيم بن دمحم بن أٛتد الطييب أك الضيب الفقيه، ركل عنه ابن اٞتوزم ُب  -ّ
 .(ُ)ا١توضوعات

: قاؿ ابن شافع ُب اترخيه كما نقل عنه معُت الدين بن نقطة ُب (ِ)ابن شافع اٞتيلي -ْ
  .(ّ)ج من بغداد، ككصل خرب ...ا خر إكماؿ اتإكماؿ: بلغتنا كفاته ١ت

 مؤلفاتو  اثلثًا 

 اشتغل ا١تؤلف ُب التصنيف ُب علم اٟتديث كمن تصانيفه:
كتاب "ا١توضوعات" قاؿ ابن النجار: "كتب كحصل كصنف عدة كتب منها كتاب  -ُ

 .(ْ)"ا١توضوعات" أجاد تصنيفه ركل لنا عنه عبد الرزاؽ اٞتيلي"
 .(ٓ)ذكر  البغدادم ُب هدية العارفُتكتاب "التكليف ُب الفركع"  -ِ

 

 ووفاتو. ادلطلب الثالث  ثناء العلماء عليو

 أواًل ثناء العلماء عليو.
 ، (6)"كاف له حظه من علم اٟتديث": ابن اٞتوزم كصفه ابن اٞتوزم ابٟتافظ، كقاؿ

 .(8)تإماـ اٟتافظ الناقدكُب موضع كصفه اب، (7)اتإماـ اٟتافظ  كقاؿ عنه الذهيب
                                                           

 (.ُُٖ-ُُّ/ِ، )ُط ادلوضوعات،( ابن اٞتوزم، (ُ
اتريخ ق(، الذهيب، ٓٔٓ)ت:أٛتد بن صاحل بن شافع بن صاحل بن حاًب، أبو الفضل بن أيب ا١تعايل اٞتيلي ٍب البغدادم،  (ِ)

 (.ُّٕ(، رقم )ّّْ/ُِ، )ُ، طاإلسالم
 (.ُٖٔ-ُٖٓ/ِ، )ُ، طإكمال اإلكمالبن نقطة، ا (ّ)
 (.َٕ/ْ، )ُ، طتذكرة احلفاظ( الذهيب، (ْ
 (.ِِِ/ُ، د.ط، )ىدية العارفٌن أمساء ادلؤلفٌن وآاثر ادلصنفٌن( البغدادم، (ٓ
 (.ُُٖ/ِ) ُط ادلوضوعات، ( ابن اٞتوزم،(ٔ

 (.َُّٖ، )ُط تذكرة احلفاظ،الذهيب،  (ٕ)
 (.ُْٖ/ُِ) ّط سًن اعالم النبالء،الذهيب،  (ٖ)
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 .(1)، كابتإماـ(3)السيوطي ابٟتافظ ككصفه
ٔتا حيويه، كمن مصنفاته كتاب ا١توضوعات أجاد  ا عا١تان كاف حافظن "قاؿ ابن العماد: ك 

 .(1)"فيه
شكاؿ رٔتا يطرأ على القارئ اٟتافظ الذهيب الذم يقوؿ: مصنف كتاب كلكن هناؾ ا

منه مع أكهاـ فيه، كقد بُت "األابطيل" كهو ٤تتوو على أحاديث موضوعة ككاهية طالعته، كاستفدت 
 .(ْ)بطالف أحاديث ٔتعارضة أحاديث صحاح ٢تا

كقوؿ اٟتافظ ابن حجر: كقد أكثر اٞتورقاين ُب كتابه ا١تذكور من اٟتكم ببطالف أحاديث 
 .(ٓ)١تعارضة أحاديث صحيحة ٢تا مع إمكاف اٞتمع كهو عمل مردكد

لة من العلماء، كمل يعلم من تكلم فيه ّترح، كمن ثه قد كثقه ٕتد أن  لناظر إىل حاؿ اتإماـ اٞتورقاين فا
مكانة اتإماـ اٞتورقاين،   تكلم فيه بذلك فقد يكوف ٕتريح غَت مفسر السبب، أك لعدـ إجالؿ اجملرح

 كما كقع لإلماـ بن حـز حيث قاؿ عن اتإماـ الًتمذم صاحب اٞتامع "٣تهوؿ".
فقد انتقد على  ،ريح الشخص نفسهكقد تكلم ُب كتابه ا١تشهور "األابطيل" كهذا ل يعد ٕت

اتإماـ اٟتاكم ُب كتابه ا١تستدرؾ، كانتقد على اتإماـ الًتمذم على تساهله كتصحيحه لبعض 
العلماء ل يعتمدكف على تصحيح  "فإف   :قاؿ اتإماـ الذهيب اكلذ ،األحاديث شديدة الضعف

 الًتمذم، كهذا ل ينتقص من حقهم كل حيط من مكانتهم.
مامُت عن اٞتورقاين من جهة حكمه لبعض األحاديث ابلبطالف ١تعارضتها أحاديث فكالـ اتإ

صحيحة، كيقوؿ اتإماـ ابن حجر "ديكن اٞتمع بينهما" كهذ  ا١تسسلة قد يكوف اٟتق فيها لبن 
حجر، كقد يكوف اٟتق فيها لإلماـ اٞتورقاين، كوف مسسلة اٞتمع تعرؼ كتدرؾ ابلتتبع كالستنباط 

 يظهر للعامل أشياء مناكَت تظهر لغَت ، كفوؽ كل ذم علم عليم.كالتحرم، كقد 

                                                           

 (.ِ/ُ) ُط، ادلصنوعة الآليل، ( السيوطي(ُ
 (.ُِٗ-ُِٖ) ِط ، حتذير اخلواص،( السيوطي(ِ
 (.ُّٔ/ْ) ُط، ، شذرات الذىب( أبو الفالح اٟتنبلي(ّ
 (.َٕ/ْ، )ُ، طتذكرة احلفاظالذهيب،  ((ْ

(.ُّٕ/ِ، )ُ، طاإلصابة يف دتييز الصحابةابن حجر،  (ٓ)
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فاتإماـ اٞتورقاين ثقة ُب نفسه، كإّنا انتقد عليه بشيء ُب كتبه كسائر الكتب اليت ما سلمت 
سه إذا كاف ثقة ككثقه أئمة ُب الشخص نف أك ُب ا١تتوف،، كهنا ل يعد جرحنامن غمز ُب اتإسناد 

 ف.معتربك 
 

 وفاتو اثنًيا 
بن النجار ابن ل أعلم مىت توُب، ٍب رأيته ُب اتريخ اقاؿ "ذكر اتإماـ الذهيب ُب تذكرة اٟتفاظ، 

 .(3)"سادس عشر رجب سنة ثالث كأربعُت كٜتسمائةالمشق ضبط كفاته ُب 
بلغتنا كفاته ١تا "كقاؿ ابن شافع ُب اترخيه كما نقل معُت الدين ابن نقطة ُب إكماؿ اتإكماؿ: 

ككصل خرب  ُب يـو األربعاء سادس عشر رجب من سنة ثالث كأربعُت كٜتسمائة، خرج من بغداد، 
 .(ِ)"ه أدركه األجل ابلطريقكأن  

، (3)، كعمر رضا كحاله(4)، كالزركلي(1)ككذا ذكر  ابن العماد ُب شذرات الذهب
 .(6)كبرككلماف
 

  

                                                           

 (.َٕ/ْ، )ُ، طتذكرة احلفاظ ( الذهيب،(ُ
 .(ُٖٓ/ِ،)ُ، طإكمال اإلكمالبن نقطة، ( ا(ِ
 (.ُِٔ/ْ) ُط شذرات الذىب،( أبو الفالح اٟتنبلي، (ّ
 (.ِْٕ/ِ) ُٓط األعالم،( الزركلي، (ْ
 (.َّٔ/ّ) ، د.ط،معجم ادلؤلفٌن، عمر رضا( (ٓ
 (.ِْٔ/ٔ) اتريخ االدب العريب ( شوقي ضيف،(ٔ
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 .مطلبان فيوو  ،ادلبحث الثاين  التعريف بكتاب األابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًن

 انمطهة األول : انتعزٌف تكتاب األتاطٍم :

جيمع  أفب بعض احملدثُت الذين طلبوا منه ف هذا الكتاب استجابةن لطله أل  ذكر ا١تؤلف رٛته هللا أن  
ُب األحاديث ا١تعلولة، كاألابطيل، كاألكاذيب، كا١تناكَت، كما جاء ٓتالفها من الصحاح،  ٢تم كتاابن 
 .(3) كا١تشاهَت

 :كهي فيها عدة أمور كجعل ا١تؤلف لكتابه مقدمة بُت  
 خطورة كبُت   اة من طرؽ حديث من كذب علي متعمدن كذكر فيها ٚتل ،ذكر سبب التسليف

 من الركاة الذين عيرفوا ابلكذب كالوضع ُب اٟتديث. اٍب بعد ذلك عددن   -ملسو هيلع هللا ىلص-الكذب عن النيب
 :كاستدؿ على كالمه أبدلة منها ،س من الغيبةاٞترح كالتعديل كبياف أحواؿ الركاة لي كذكر أف  

 حديث فاطمة بنت قيس كحديث بئس أخو العشَتة، كذكر منهجه ُب اٟتكم على اٟتديث ابلوضع.
 فً انكتاب : انمؤنف منهجانمطهة انثانً : 

اليت  ،كتاب األابطيل كا١تناكَت كالصحاح كا١تشاهَت، لإلماـ اٞتورقاين، من الكتب ذات األمهية الكربل
ه كهو أن   ، اتإماـ منهجه ُب كتابه من خالؿ مقدمته اليت ساقهاكقد بُتى  ،يعتمد عليها ُب هذا الفن

ٍب يسرد ُب مقابلها  ،جيمع األحاديث الضعيفة، كا١توضوعة، من األابطيل كا١تناكَت كيبُت عللها
  أف  كبُت  ، صوب منهجهساؽ اتإماـ ٣تموعة من األحاديث كاألاثر ت، ك لبطالهنا ،كا١تشاهَت ،لصحاحا

بياف أحواؿ الركاة من اٞترح كالتعديل ليس من الغيبة، كاستدؿ ْتديث فاطمة بنت قيس كحديث 
ا ُب الرجل على الداينة ليس من الغيبة، األخبار عم   بئس أخو العشَتة، ١تا فيه من الدللة على أف  

 كذكر عددنا -ملسو هيلع هللا ىلص -ب عن النيب، كبياف خطورة الكذطرؽ حديث من كذب علي متعمدناذكر ٚتلة 
وز قبوؿ خربهم، كل الحتجاج ه ل جيكأن   من الركاة الذين عرفوا ابلكذب كالوضع ُب اٟتديث،

ْتديثهم، كينبغي على اٟتفاظ كالنقاد بياف أحوا٢تم ليًتؾ حديثهم، ككذلك من ٚتلة ما ذكر  ُب 
عرؼ به صحيح ا يي ٦ت   العامل إذا مل يعرؼ الصحيح كالسقيم من اٟتديث ل يسمى عا١تان، كأف   مقدمته أف  
 من سبع خصاؿ كهى: من سقيمها أف يكوف اٟتديث خالينا األحاديث

  

                                                           

  (.ُٕ/ُ) ُطوادلناكًن والصحاح وادلشاىًن،  األابطيلاٞتورقاين،  (ُ)
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 .ل يكوف الشيخ الذم يركيه ٣تركحنا: أف أواًل 
 : أف ل يكوف فوقه شيخ ٣تهوؿ يبطل اٟتديث به.ااثنيً 
 كأف اٟتديث ا١ترسل ل يقـو به اٟتجة. ٟتديث مرسالن كوف اأف ل ي: اثلثًا
 من ا١ترسل. ا كأف ا١تنقطع أسوأ حالن : أف ل يكوف اٟتديث منقطعن ارابعً 

 من ا١تنقطع. : أف ل يكوف اٟتديث معضالن كأف ا١تعضل أسوأ حالن اخامسً 
 ضعيف. من إسناد  راكو ه حيتمل أف يكوف قد دلس كأسقط ألنى  : أف ل يكوف اٟتديث مدلسناسادًسا
مىت ما جاء اٟتديث يعرم عن هذ  ا٠تصاؿ  فال حيتج به، كأف   : أف ل يكوف اٟتديث مضطرابن سابًعا

، كالراد له آٍب.  فهو صحيح، كقبوله كاجب، كالعمل به لـز
كحيتوم الكتاب على  ،ٖتت كل كتابو عدة أبواب، ا١تؤلف كتابه إىل سبعة عشر كتاابن م قس  ك 

،  كبدأ الكتاب، أبسانيد  أكثر من سبعمائة نصو  ورقايناٞت ج منهاكسبعُت كسبعمائة نص، خر   كاحد
 ُب"ا  كيذكر عقب كل ابب من األبواب فصله ٝت   ،كختمه بكتاب فضائل القرآف ،بكتاب اتإدياف
هبا  امؤكدن  ،كٖتت هذا الفصل يذكر، ما يقابلها من األحاديث كاألاثر الصحيحة "خالؼ ذلك

 ؤكد طريقته ُب حكمه على األحاديث ابلبطالف.يف األحاديث كهو هبذا بطال
 درجة اٟتديث من القسمُت ببياف اكثَتن   ا حكمه على األحاديث، فقد اهتم اتإماـكأم  

، أك متكلم فيه، كأحياانن حيكم كسف يكوف ُب السند كذاب  ،العلة الصحيح، كا١توضوع، كيذكر غالبنا
 هذا "ابطل". :يكتفي بذكر اٟتكم فقط مثل قوله عليه ابلنقطاع، كأحياانن 

حيث احتول على أربعة  ،فالناظر إىل عنواف الكتاب جيد فيه ما حيمله هذا الكتاب
 استخدمها كلكل مصطلح منها مدلوؿه عند . ابألحرل أربعة أحكاـ،مصطلحات أك 

٢تذ  ا١تصطلحات فتجد  مراتب، كعند تتبع اطالقاته  ند  غَت ا١تنكر، غَت ا١توضوع، فهيفالباطل ع
 يغاير بينها ُب الغالب، كغالب استعماله ل خيرج عن اصطالح احملدثُت.
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 .نامبحثوفيو  ،  األحاديث اليت حكم عليها اإلمام اجلورقاين ابلبطالنالثاين الفصل

 .اادلبحث األول  األحاديث اليت حكم عليها بلفظ الباطل مفردً 
أخربان أبو العالء نصر بن أٛتد األديب، أخربان عبد الرٛتن بن غزك بن دمحم، قاؿ:   احلديث األول

حدثنا أبو العباس بن تركاف قاؿ: حدثنا دمحم بن اٟتسُت بن علي قاؿ: حدثنا دمحم بن جعفر بن علي 
بن أٛتد بن دمحم األحنف بن قيس، قاؿ: حدثنا ا١تسموف بن أٛتد السلمي قاؿ: حدثنا عبد هللا بن 

الك بن سليماف السعدم، عن أبيه، عن أيب األحوص سالـ بن سليم، عن سلمة بن كرداف، عن م
"صنفاف من أميت ل تنا٢تما شفاعيت: ا١ترجئة، كالقدرية، قيل:  -:ملسو هيلع هللا ىلص-أنس بن مالك قاؿ رسوؿ هللا 

اي رسوؿ هللا! فمن القدرية؟ قاؿ: قوـه يقولوف: ل قدر، قيل: فمن ا١ترجئة؟ قاؿ: قوـه يكونوف ُب آخر 
حديث ابطل، كُب . قاؿ: هذا (ُ)ئلوا عن اتإدياف، يقولوف: ٨تن مؤمنوف إف شاء هللا"الزماف، إذا سي 
: قاؿ دمحم بن ا١تثٌت: كاف حيِت بن سعيد كعبد الرٛتن بن (ِ)سلمة بن كرداف، منها: تإسناد  ظلما

مهدم ل حيداثف عن سفياف، عن سلمة بن كرداف، كقاؿ عبد هللا بن أٛتد بن حنبل: قاؿ أيب: سلمة 
بن كرداف منكر اٟتديث، ضعيف اٟتديث، كقاؿ حيِت بن معُت: سلمة بن كرداف مديٍت ليس بشيء، 

هللا بن مالك، كأبو  مالك بن سليماف ٣تهولف، كمسموف بن أٛتد هذا كاف حيدث عن الثقات كعبد 

                                                           

(، ُْ-ّٖ/ُ،)ُ، كتاب اتإدياف، ابب الستثناء ُب اتإدياف، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًنأخرجه اٞتورقاين ُب  (ُ)
الفوائد (، الشوكاين ُب ُّْ/ُ، )ُ، كتاب اتإدياف، ابب الستثناء ُب اتإدياف، طادلوضوعات(، ابن اٞتوزم ُب ّْرقم )

(، كللحديث شواهد ْْ/ُ، )ُ، كتاب اتإدياف، طالآليل ادلصنوعة(، السيوطي ُب ِْٓ/ُ) ّ، كتاب اتإدياف، طاجملموعة
، اجملروحٌن(، ابن حباف، ْٖٖ/ِ) ُط، اإلابنة الكربى(، ابن بطة، ِْٓ/ٗ، د.ط )حلية األولياءحديث أنس عند، أيب نعيم، 

(، َّٖ/ّ، د.ط )سنن الرتمذي(، الًتمذم، ُْٕ/ُ) ُ، طالسنة (، كحديث ابن عباس عند ابن أيب عاصم،ّّٕ/ُ) ُط
(، كحديث أيب بكر عند ُٗٔ/ِ) ِ، طالشريعة(، كحديث أيب هريرة عند اآلجرم، ُُٓ/ّ، د.ط )اإلعتدال ميزان الذهيب،

(، ِّّ/ُِ، د.ط )ادلعجم األوسط(، كحديث سعيد ا٠تدرم عند الطرباين، ُّْ/ُ) ُ، طبشران أمايل ابنابن بشراف، 
 (.ٕٓ/ُّ، د.ط )ادلعجم األوسطكحديث جابر بن عبد هللا عند الطرباين، 

(، ُُٗ/ّ، د.ط، )اتريخ اإلسالمق(، الذهيب، ُٕٓأك  -قُٔٓسلمة بن كرداف أبو يعلى الليثي ا٠تندعي ا١تدين،)ت: (ِ)
 كسيسٌب كالـ األئمة فيه ُب الفصل التايل.
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كعلى غَت  من الصحابة كالتابعُت، مائة  -ملسو هيلع هللا ىلص-اب١توضوعات، كٔتا ل أصل، ككاف يضع على رسوؿ هللا
 .(ُ)ألف حديث مل حيدثوا بشيء منها، فيستحق من هللا تعاىل، كمن الرسل كمن ا١تسلمُت اللعنة

أخربان دمحم بن أيب علي بن دمحم ا١تركزم، أخربان أبوبكر عبد هللا بن دمحم بن ا١تذكر   احلديث الثاين
ا١تلقاابذم هبا، كأبو نصر منصور بن أٛتد بن نصر السرخسي الصوُب بنيسابور إمالء، حدثنا أبو عبد 

دمحم اٞتنارم قاؿ: حدثنا إبراهيم  هللا دمحم بن عبد هللا بن ابكويه الشَتازم، أخربان أبو إسحاؽ إبراهيم بن
بن دمحم الطميسي قاؿ: حدثنا أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد هللا السكسكي قاؿ: حدثنا دمحم بن 
مقاتل الرازم قاؿ: حدثنا أبو العباس جعفر بن هاركف الواسطي قاؿ: حدثنا ٝتعاف بن مهدم، عن 

٠تَت ما مل يتحولوا عن القبلة، كمل يستثنوا ُب قاؿ: "إف أميت على ا -ملسو هيلع هللا ىلص-أنس بن مالك، عن النيب 
 .(1)إدياهنم"

كل ركا  عنه أنس بن مالك، كإّنا هو اخًتاع  -ملسو هيلع هللا ىلص-، ما قاله رسوؿ هللاهذا حديث ابطلك 
 .(ّ)أحدثه أهل اتإرجاء ُب اتإسالـ هبذا اتإسناد

أخربان دمحم بن أيب بكر بن دمحم ا١تذكر، أخربان أبو علي أٛتد بن دمحم بن حيِت بن بندار : الثالث حلديثا
العدؿ قاؿ: حدثنا أبوبكر دمحم بن عمر بن خرز الصوُب قاؿ: حدثنا إبراهيم بن دمحم بن اٟتسن بن فَتة 

سنة ٙتاف -زاهدالطياف األصبهاين قاؿ: حدثنا أبو عبد هللا اٟتسُت بن القاسم بن دمحم األصبهاين ال
قاؿ حدثنا إٝتاعيل بن أيب زايد الشامي، عن جويرب، عن الضحاؾ، عن ابن عباس -كأربعُت كمائتُت

أـ أقوؿ: إين مؤمنه إف شاء هللا؟ فقاؿ ابن عباس: ثكلتك  ا)رجل( فقاؿ: أقوؿ: إين مؤمنه حقن قاؿ: أات  
 .(4)ام! قاؿ: فقل: إين مؤمنه حقن ؿ: نعك شاؾ ُب إديانك! أمؤمنه أنت ابهلل كبرسوله؟ قاأمك كسن  

                                                           

 (.ُْ-َْ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًن، اٞتورقاين(3) 
(، رقم ِْ-ُْ/ُ،)ُ، كتاب اتإدياف، ابب ُب خالؼ ذلك، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه  (ِ)

، ادلصنوعة الآللئ(، السيوطي ُب ُّٓ/ّ، )ُ، كتاب اتإدياف، ابب الستثناء ُب اتإدياف، طادلوضوعات(، ابن اٞتوزم ُب ّٓ)
 (.ٕ(، رقم )َُٓ/ُ، )ُ، طتنزيو الشريعة(، كأخرجه ابن عراؽ ُب ْْ/ُ، )ُكتاب اتإدياف، ط

 (.ِْ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ِ)
(، رقم ّْ-ِْ/ُ،)ُ، كتاب اتإدياف، ابب ُب خالؼ ذلك، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه  (ْ)

(ّٔ.) 
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 (ّ)، كجويرب بن سعيد(ِ)، كإٝتاعيل بن أيب زايد(ُ)كاٟتسُت بن القاسم حديث ابطل.هذا 
 .(ْ)ثالثتهم ٣تركحوف

أخربان عبد ا١تلك بن مكي بن بنجَت، أخربان يوسف بن دمحم بن يوسف قاؿ: حدثنا : عاحلديث الراب
أٛتد بن إبراهيم بن أٛتد بن تركاف قاؿ: قاؿ: حدثنا أبو الطيب أٛتد بن دمحم بن عبداف الصفار الكوُب 
قاؿ: حدثنا بشر بن موسى قاؿ: حدثنا ا١تقرم عبد هللا بن يزيد قاؿ: حدثنا عبد الرٛتن بن زايد 

يقوؿ: "سبحاف هللا نصف  -ملسو هيلع هللا ىلص-اتإفريقي، حدثٍت أبو علقمة، عن أيب هريرة قاؿ: كاف رسوؿ هللا 
هللا، ليس دكهنا سًت كل  ملء ا١تيزاف، كهللا أكرب ملء السماكات كاألرض، كل إله إل   كاٟتمد هللا١تيزاف، 

، قاؿ اتإماـ (ٔ)اتإفريقي عبد الرٛتن بن زايد، تفرد به حديث ابطلهذا  (ٓ)حجاب حىت ٗتلص إىل رهبا"
 .(ٕ)أٛتد بن حنبل: هو ليس بشيء. كقاؿ حيِت بن معُت: هو ضعيف

أخربان عبد ا١تلك بن مكي، أخربان أبو علي اٟتسن بن عبد هللا بن ايسُت قاؿ: : احلديث اخلامس
بن  حدثنا أبو طاهر اٟتسُت بن علي بن اٟتسن بن سلمة إمالء، كأخربان عبد العزيز بن أٛتد بن علي

بكر النيسابورم قاؿ: حدثنا أبو عمرك عثماف بن أٛتد السماؾ قاؿ: حدثنا أبو القاسم إسحاؽ بن 
قاؿ: حدثنا داكد أبو سليماف، عن حجر  إبراهيم قاؿ: حدثنا دمحم بن الصباح عن عبد السالـ أبو بكر

ا من شيء : "م -ملسو هيلع هللا ىلص-عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا بن هشاـ، عن عثماف بن عطاء، عن أبيه،
شفتك ل حيجبها كذلك ل حيجبها شيء  هللا كما أف   ل إله إل   :قوؿ كبينه كبُت هللا حجاب إل   إل  

                                                           

 (.َِّ/ّ) ُ، طلسان ادليزانق(، ابن حجر، َِْأبو عبد هللا اٟتسُت بن القاسم بن دمحم األصبهاين الزاهد )ت: بعد  (ُ)
اتريخ ق(، الذهيب، َُٖأك  -قُُٕإٝتاعيل بن أيب زايد، كيقاؿ ابن أيب زايد السكوين القاضي، كقيل الكوُب )ت:  (ِ)

 (، كسيسٌب كالـ األئمة فيه ُب الفصل التايل.ِِٖ/ّ، د.ط )اإلسالم
، د.ط سالماتريخ اإلق(، الذهيب، َُٓق إىل َُْجويرب بن سعيد أبوالقاسم األزدم البلخي نزيل بغداد )ت: بُت (ّ)

 (، كسيسٌب كالـ األئمة فيه ُب الفصل التايل.ّْٖ/ّ)

 (.ّْ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ّ)
(، َٓ/ُ، )ُ، كتاب اتإدياف، ابب ُب ل إله إل هللا، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب كتاب أخرجه  (ٓ)

، د.ط وزايدتو اجلامع الصغًن(، األلباين ُب َِِٕ(، رقم )ّْٓ/ّْ)د.ط ، اتريخ دمشق(، ابن عساكر ُب ْْرقم )
 (،َّٗ/ُ) ُ، طترتيب االمايل اخلميسية، الشجرم، (ِِّٗ(، رقم )ْْٕ/ُ)

(، ٕٖ/ُٖ، د.ط )الوايف ابلوفياتق(، الصفدم، ُٔٓعبد الرٛتن بن زايد بن أنعم األفريقي قاضي أفريقية كعا١تها،)ت: (ٔ)
 كسيسٌب كالـ األئمة فيه ُب الفصل التايل.

 (.َٓ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ٔ)
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حىت تنتهي إىل هللا تعاىل، فيقوؿ هللا تعاىل: اسكٍت! فتقوؿ: اي رب كيف أسكن! كمل تغفر لقائلي؟ قاؿ: 
 .(3)دم كأان أريد أف أعذبه"يقوؿ هللا تعاىل: كعزٌب كجاليل، ما أجريتك على لساف عب

، قاؿ عمرك بن علي الصَتُب: هو (ِ)كعثماف بن عطاء هذا خراساين، حديث ابطلهذا 
 .(ّ)مًتكؾ اٟتديث

أخربان ٛتد بن نصر بن أٛتد اٟتافظ، حدثنا القاضي أبو سعيد عبد الكرمي بن أٛتد : احلديث السادس
حدثنا أبو نصر منصور بن رامش، أخربان أبو القاسم بن طاهر بن أٛتد الطربم ا١تعركؼ ابلوزاف قاؿ: 

عبد هللا بن عتاب العبدم قاؿ: حدثنا أبو عبد هللا األيلي اٟتافظ قاؿ: حدثنا أبو يعلى ا١تلطي قاؿ: 
حدثنا علي بن سلمة، عن حيِت بن أيب أنيسة، عن هشاـ بن حساف، عن اٟتسن، عن أنس بن مالك 

هللا، من قلب تقي ٥تلص،  إذا قاؿ ُب األرض: أشهد أف ل إله إل   العبد إف  ملسو هيلع هللا ىلص:"قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
صعدت إىل السماء، ك٢تا دكم كدكم النحل، حىت ٗترؽ شقوؽ سبع ٝتاكات حىت تقف بُت يدم هللا 

من نور، يهتز ذلك العمود ُب كل يـو ثالث مرات. فيقوؿ هللا  اىل، فيخلق هللا تعاىل منها عمودن تعا
! أسكن مدحيت! فيقوؿ: اي رب! كيف أسكن، كمل تغفر لقائلي؟ فيقوؿ هللا تعاىل: تعاىل: اسكن مدحيت

 .(4)كعزٌب كجاليل، ما أجريتك على لساف عبد من عبيدم، كأان أريد أف أعذبه"
، كحيِت هذا هو أخو (ٓ)حيِت بن أيب أنيسة . مل يرك  عن هشاـ بن حساف إل  حديث ابطل هذا

من زيد، قاؿ عبد هللا بن جعفر الرقي: حدثنا عبيد هللا بن عمرك قاؿ: زيد بن أيب أنيسة، كهو أصغر 
 .(ٔ)ابه كذ  قاؿ يل زيد بن أيب أنيسة: ل ٖتدث عن حيِت بن أيب أنيسة فإن  

                                                           

(، ُٓ-َٓ/ُ، )ُهللا، ط ، كتاب اتإدياف، ابب ل إله إل  والصحاح وادلشاىًناألابطيل وادلناكًن اٞتورقاين ُب أخرجه ( (ُ
 (.ْٓرقم)
عثماف بن عطاء بن أيب مسلم ا٠تراساين البلخي ٍب ا١تقدسي موىل ا١تهلب بن أيب صفرة األزدم، كقيل موىل هذيل يكٌت أاب  (ِ)

 كالـ األئمة فيه ُب الفصل التايل.(، كسيسٌب  ُِٖ/ْ، د.ط )اتريخ اإلسالمق(، الذهيب، ُٓٓ-قٖٖمسعود ) 
 (.ُٓ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ّ)

(، ِٓ-ُٓ/ُ، )ُط هللا، ، كتاب اتإدياف، ابب ل إله إل  األابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًن( أخرجه اٞتورقاين ُب (ْ
 (.ْٔرقم)
(، ّْٔ/ْ) ُ، طميزان اإلعتدال يف نقد الرجالق(، الذهيب، ُْٔحيِت بن أيب أنيسة اٞتزرم الرهاكم أخو زيد )ت:  (ٓ)

 كسيسٌب كالـ األئمة فيه ُب الفصل التايل.
 (.ِٓ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ٔ)
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أخربان عبيد هللا بن دمحم، أخربان جدم أٛتد بن اٟتسُت البيهقي قاؿ: حدثنا أبو عبد : احلديث السابع
عبد الرٛتن بن اٟتسن القاضي قاؿ: حدثنا إبراهيم بن اٟتسُت قاؿ: حدثنا آدـ هللا اٟتافظ قاؿ: حدثنا 

 -بن أيب أايس قاؿ: حدثنا شيباف قاؿ: حدثنا قتادة، عن اٟتسن، عن أيب هريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا
ا الرقيع، سقف ٤تفوظ كموج :"هل تدركف ما هذ  اليت فوقكم؟ فقالوا: هللا كرسوله أعلم. قاؿ: فإهن  -ملسو هيلع هللا ىلص

بينكم كبينها مسَتة ٜتسمائة  مكفوؼ، هل تدركف كم بينكم كبينها؟ قالوا: هللا كرسوله أعلم. قاؿ: فإف  
عاـ، كبينها كبُت السماء األخرل مثل ذلك، حىت عد سبع ٝتاكات، كغلظ كل ٝتاء مسَتة ٜتسمائة 

ذلك العرش كبينه كبُت فوؽ  عاـ، ٍب قاؿ: هل تدركف ما فوؽ ذلك؟ قالوا: هللا كرسوله أعلم! قاؿ: فإف  
السماء السابعة مسَتة ٜتس مائة عاـ، ٍب قاؿ: هل تدركف ما هذ  اليت ٖتتكم؟ قالوا: هللا كرسوله أعلم. 

ا األرض كبينها كبُت األرض اليت ٖتتها مسَتة ٜتس مائة عاـ، حىت عد سبع أرضُت، كغلظ  قاؿ: فإهن  
كم دليتم أحدكم ْتبل إىل  بيد ، لو أن  كل أرض مسَتة ٜتس مائة عاـ. ٍب قاؿ: كالذم نفس دمحم

 خك حك جك مق ُّٱٱقوله تعاىل -ملسو هيلع هللا ىلص-ى هللا عز كجل، ٍب قرأ رسوؿ هللااألرض السابعة ٢تبط عل
 .(3) (ّسورة اٟتديد آية ) َّ  هل مل خل حل جل مكلك

هذا حديث ابطل. كله علة ٗتفى على من مل يتبحر، فمن أتمل هذا اٟتديث، كاعترب أقواؿ ركاته، حيكم 
ه مل يسمع من أيب هريرة ابلصحة ألمانتهم كعدالتهم، كالعلة فيه إرساؿ اٟتسن عن أيب هريرة فإن  عليه 
 .(ِ)ا١تتبحركف ، كل يعلم إبرساؿ اٟتسن عن أيب هريرة إل  شيئنا

: أخربان عبد الغفار بن دمحم بن عثماف الفقيه، أخربان أٛتد بن علي بن اثبت ُب كتابه، احلديث الثامن
علي بن اٟتسن التنوخي، حدثنا أبو اٟتسُت دمحم بن اٟتسُت بن علي بن شيبة العلوم إبفادة أيب أخربين 

عبد هللا بن بكر، كحدثنا أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاؽ بن جعفر البقاؿ الزيدم، حدثنا أبو سعيد 
زيز بن عبد هللا اٟتسن بن عبد الصمد حدثٍت ْتر بن حيِت، حدثنا عبد الكرمي بن ركح، حدثنا عبد الع

                                                           

(، رقم ُٕ-َٕ/ُ) ُط، كتاب اتإدياف، ابب ُب إثبات فوؽ، وادلشاىًناألابطيل وادلناكًن والصحاح اٞتورقاين ُب أخرجه ( (ُ
، أنيس الساريابن حجر ُب كذكر  (، ُٔٗٗ(، رقم )ُِ/ْ، )ُ، كتاب خلق العامل، طجامع األصول(،  ابن األثَت ُب ٓٔ)

، (ِّٕٓ-َٓٔ(، رقم )ِِْ/ُ، )ُ، طضعيف سنن الرتمذي(، األلباين ُب ُِٔٗ(، رقم )ُُٕٗ/ّ، )ُحرؼ ا٢تمزة، ط
 (.ّٕٔ/ِ) ُ، طمسند اإلمام أمحد بن حنبل( ، كأٛتد بن حنبل، ّْ/ُٕ) ُ، طمسند البزاركالبزار، 

 (.ُٕ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ِ)
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نزكؿ هللا إىل  قاؿ: "إف   -ملسو هيلع هللا ىلص-رسوؿ هللا بن إبراهيم بن عبد الرٛتن بن عوؼ، عن أبيه، عن جد  أفى 
 .(3)الشيء إقباله عليه من غَت نزكؿ"

هذا حديث ابطل، قاؿ أبو حاًب الرازم: قاؿ عمرك بن رافع: دخلت على عبد الكرمي بن 
ؾ اٟتديث، كقاؿ: دمحم بن أيب الفوارس هنع هللا يضر: توُب أبو القاسم عبد ه مًتك ركح ابلبصرة، كمل أٝتع منه ألن  

العزيز بن إسحاؽ بن جعفر الزيدم يـو األربعاء ُب ٚتادل األكؿ سنة ثالث كستُت كثالٙتائة، ككاف له 
كأبو اٟتسن علي بن مذهب خبيث، كمل يكن ُب الركاية بذلك ٝتعت منه أجزاء فيها أحاديث ردية، 

الذم ركل عنه أبو علي الزجاجي ٣تهوؿ ل يعرؼ ُب أصحاب اٟتديث، كأبو علي الزجاجي  (ِ)دمحم
 .(ّ)هذا منكر اٟتديث

: أخربان دمحم بن عبد الغفار بن دمحم هنع هللا يضر، أخربان اٟتسُت بن أٛتد بن عثماف الصفار، احلديث التاسع
باس قاؿ: حدثنا موسى بن عبيد هللا قاؿ: أخربان عبيد هللا بن أٛتد بن عثماف قاؿ: حدثنا دمحم بن الع

حدثنا اٟتسن بن سفياف قاؿ: حدثنا قتيبة بن سعيد قاؿ: حدثنا جابر بن مرزكؽ اٞتدم شيخ من أهل 
جدة، قاؿ: حدثنا عبد هللا بن عبد العزيز العمرم الزاهد، عن أيب طوالة، عن أنس بن مالك قاؿ: قاؿ 

ابلعلماء فيؤمر هبم إىل النار قبل عبدة األكاثف ٍب يناد مناد:  :"إذا كاف يـو القيامة يدعى-ملسو هيلع هللا ىلص-رسوؿ هللا
 . (4)ليس من علم كمن ل يعلم"

                                                           

(، ٕٕ(، رقم )ْٖ-ّٖ/ُ) ُط، كتاب اتإدياف، ابب النزكؿ، األابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه  (ُ)
، كتاب التوحيد، ادلصنوعة الآللئ(، السيوطي ُب ُِّ/ُ، )ُ، كتاب التوحيد، ابب ذكر النزكؿ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم ُب 

، ابب ِ، طلسان ادليزانابن حجر ُب  كذكر (،ُٓ(، رقم)ُّٖ/ُ، )ُ، طتنزيو الشريعة(، كأخرجه ابن عراؽ ُب ُّ/ُ، )ُط
 .ِٓ/ْ من اٝته عبد العزيز،

 مل يتوصل الباحث على حد علمه ترٚتة له من أصحاب الًتاجم كا١تعاجم. (ِ)
 (.ْٖ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ّ)

 حلية، كأبو نعيم، (ِٖ(، رقم )ٖٖ/ُ) ُط، كتاب العلم، األابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه ( (ْ
القاسم  جزء فيو ما انتقى أبوبكر أمحد بن موسى ابن مردويو على أيب(، كالطرباين، ِٖٔ/ٖ، د.ط )األولياء وطبقات األصفياء

 (.ِّّ/ُ) ُ، طالطرباين من حديثو ألىل البصرة
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كأبو طوالة اٝته عبد هللا بن عبد كل أنس ركا ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-هذا حديث ابطل. ما قاله رسوؿ هللا
بن ، كاف من ثقات أهل ا١تدينة، ليس هذا من حديثه، كجابر (ُ)الرٛتن بن معمر بن حـز األنصارم

 .(ِ)مرزكؽ اٞتدم هذا، قاؿ أبو حاًب الرازم: هو ٣تهوؿ
: أخربان دمحم بن عبد الغفار قاؿ: حدثنا يوسف بن دمحم ا٠تطيب، أخربان أبو عبد هللا احلديث العاشر

قاؿ: حدثنا أبو علي اٟتسُت بن القاسم بن اٟتسن بن  –قدـ مهذاف  –اٟتسُت بن أٛتد الشافعي 
قاؿ: حدثنا أٛتد بن عبد هللا بن دمحم صاحب أيب صخرة قاؿ: حدثنا علي بن مسلم -ببغداد –العالء 

بن  الطوسي قاؿ: حدثنا دمحم بن يزيد الواسطي، عن أصبغ بن زيد، عن خالد بن كثَت، عن خالد
:" من قاؿ عليى ما مل أقل، فليتبوأ -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص-دريك، عن رجل من أصحاب النيب

ا يٍت جهنمبُت ع  ٱُّٱ تعاىل"، فقيل: اي رسوؿ هللا! كهل ٢تا )من( عينُت؟ قاؿ: نعم! أمل تسمع قوؿ هللا مقعدن

 فسمسك القـو أف (ُِ)سورة الفرقاف، آية َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
هللا! ٝتعناؾ تقوؿ: "من يقوؿ ما لكم ل تسسلوين؟ فقالوا: اي رسوؿ  يسسلو  فسنكر ذلك من شسهنم كقاؿ

اما مل أقل علي   فظ اٟتديث كما ٝتعنا ، نقدـ حرفنا كنؤخر " ك٨تن ل ٨ت، فليتبوأ بُت عيٍت جهنم مقعدن
قاؿ: "ليس ذلك أردت، إّنا قلت: من يقوؿ عليى ما مل أقل يريد عييب كشُت  ا، كننقص حرفن حرفنا

(1)اتإسالـ"
 

ابن ٤تَتيز من أهل الرملة ركل عن  (ْ)كخالد بن دريك شامي عسقالينهذا حديث ابطل، 
 .(3)كأٛتد بن عبد هللا بن دمحم ضعيف اٟتديث -ملسو هيلع هللا ىلص-من أحد أصحاب النيب اكمل يسمع شيئن 

                                                           

، اتريخ اإلسالم، عبد هللا بن عبد الرٛتن بن معمر بن حـز األنصارم البخارم ا١تدين )ت: سنة نيف كثالثُت كمائة(، الذهيب (ُ)
 (، كسيسٌب كالـ األئمة فيه ُب الفصل التايل.ٓٔ/ُْد.ط )

 (.ٖٖ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ِ)
(، رقم ٔٗ-ٓٗ-ْٗ/ُ) ُط، كتاب العلم، ابب التحديث، األابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه ( (ّ
الكفاية يف ، ا٠تطيب البغدادم، (ِٗ/ُ) ،ُط علي، كذب من ملسو هيلع هللا ىلص، الباب الثاين ُب قوله ادلوضوعات اٞتوزم ُب(، ابن ٖٖ)

 (.ََِ/ُ، د.ط )علم الرواية
د.ط  اتريخ اإلسالم،ق(، الذهيب، َُِق، كُُُخالد بن دريك العسقالين، كقيل الدمشقي، كقيل الرملي )ت:مابُت  (ْ)

 (، كسيسٌب كالـ األئمة فيه ُب الفصل التايل.ّٓٔ/ِ)
 .(ٔٗ/ُ) ُط، األابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًن ،اٞتورقاين ( (ٓ
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: أخربان اٞتمع بن اٟتسن، أخربان عبيد هللا بن أيب عبد هللا بن مند ، أخربان أيب احلديث احلادي عشر
قاؿ: حدثنا عمر قاؿ: حدثنا سهل بن السرم، حدثنا حبيب بن أيب حبيب، حدثنا أٛتد بن مصعب 

بن إبراهيم، عن دمحم بن سليم بن أكيمة، عن أبيه، عن جد  قاؿ: قلت: اي رسوؿ هللا! إين أٝتع منك 
ا ، قاؿ: "إذا مل ٖتلوا حرامن اأك أنقص حرفن  ف أكديه كما أٝتع منك، أزيد حرفنااٟتديث، كل أستطيع أ

 (3)فسصبتم ا١تعٌت، فال أبس". كٖترموا حاللن 
 .(ِ)ابطل، كُب إسناد  اضطرابهذا حديث 

: أخربان دمحم بن اٟتسن بن دمحم، أخربان أبو علي اٟتسن بن دمحم الصفار قاؿ: حدثنا احلديث الثاين عشر
انصر بن اٟتسُت ا١تركزم قاؿ: حدثنا دمحم بن دمحم ا١تسعرم، أخربان عبد الرٛتن بن دمحم البلخي قاؿ: 

قاؿ: حدثنا زكراي بن حيِت الطويل قاؿ: حدثنا حوشب بن  حدثنا عبد هللا بن دمحم بن علي بن طرخاف
عبد الكرمي الكندم قاؿ: حدثنا عبد هللا بن كاقد أبو رجاء ا٢تركم، عن هبز بن حكيم، عن أبيه، عن 

ه : "من تعلم األحاديث ليحدث هبا الناس، مل يرح رائحة اٞتنة، كإن  -ملسو هيلع هللا ىلص-جد  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا
 .(1)مائة عاـ" ليصيب رحيها من مسَتة ٜتس

 هذا حديث ابطل، كُب إسناد  ٚتاعة من الضعفاء
ئل أيب عن عمرك بن شعيب عن أبيه عن جد  كقاؿ عبد الرٛتن بن أيب حاًب الرازم: كسي 

أحب إليك؟ أـ هبز بن حكيم عن أبيه عن جد ؟ قاؿ: عمرك بن شعيب عن أبيه عن جد  أحب 
 .(ْ)إيل

عبيد هللا بن دمحم بن أٛتد البيهقي، أخربان جدم أبوبكر أٛتد  : أخربان أبو اٟتسناحلديث الثالث عشر
بن اٟتسُت بن علي البيهقي، أخربان أبوبكر دمحم بن اٟتسن بن فورؾ، أخربان أبو دمحم عبد هللا بن جعفر 
بن أٛتد بن فارس األصفهاين قاؿ: حدثنا أبو بشر يونس بن حبيب بن عبد القاهر قاؿ: حدثنا أبو 

                                                           

(، َٗ(، رقم )ٕٗ/ُ) ُط، كتاب العلم، ابب التحديث، األابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه  (ُ)
 د.ط، ابب ركاية اٟتديث اب١تعٌت، رلمع الزوائد(، ا٢تيثمي ُب ُْٗٔ(، رقم )ََُ/ٕ)ِط، ادلعجم الكبًنالطرباين ُب 

 (.َّٓ(، رقم )ٕٓ/ُ، )ُ، طمجع الفوائد من جامع األصول(، ا١تالكي ُب ّٗٔ(، رقم )ُْٓ/ُ)
 (.ٕٗ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ِ)

(، ٔٗ(، رقم)َُِ-َُُ/ُ) ُط، كتاب العلم، اباب آخر، وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناألابطيل اٞتورقاين ُب أخرجه ( (ّ
 (.َِٓٔٗ(، رقم )َِّ/َُ، )ٓ، كتاب العلم، ابب آفات العلم ككعيد من مل يعمل بعلمه، طكنز العمالا١تتقي ا٢تندم ُب 

 (.َُِ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ْ)
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داكد الطيالسي، أخربان شعبة، أخربان أبو عوف الثقفي قاؿ: ٝتعت اٟتارث بن عمرك  داكد سليماف بن
إىل اليمن قاؿ له:   ١تا بعث معاذنا -ملسو هيلع هللا ىلص -رسوؿ هللا حيدث، عن أصحاب معاذ من أهل ٛتص: "أف  

كيف تقضي إف عرض لك قضاء؟ قاؿ: أقضي بكتاب هللا تعاىل، قاؿ: فإف مل ٕتد  ُب كتاب هللا؟ قاؿ: 
، قاؿ: فإف مل ٕتد  ُب سنة رسوؿ هللا قاؿ: اجتهد رائي كل آلو، قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-سنة رسوؿ هللاأقضي ب

 (3)ؿ هللا ١تا يرضي رسوؿ هللا"فضرب بيد  ُب صدرم كقاؿ: "اٟتمد هلل الذم كفق رسو 
هذا حديث ابطل، ركا  ٚتاعة عن شعبة، عن أيب عوف الثقفي، عن اٟتارث بن عمرك ابن 

 كما أكردان .أخي ا١تغَتة بن شعبة  
ٍت تصفحت عن هذا اٟتديث ُب ا١تسانيد الكبار كالصغار كسسلت من لقيته من أهل كاعلم أن  

 العلم ابلنقل عنه، فلم أجد له طريقنا غَت هذا، كاٟتارث بن عمرك هذا ٣تهوؿ.
كأصحاب معاذ من أهل ٛتص ل يعرفوف، كٔتثل هذا اتإسناد ل يعتمد عليه ُب أصل من 

الفقهاء قاطبة أكردك  ُب كتبهم كاعتمدكا عليه؟ فقل: هذا طريقه  فإف قيل لك: إف   أصوؿ الشريعة،
كا٠تلف قلد فيه السلف، فإف أظهركا غَت هذا ٦تا ثبت عند أهل النقل رجعنا إىل قو٢تم، كهذا ٦تا ل 

 .(1)ديكنهم البتة
حيِت بن بندار قاؿ: حدثنا دمحم : أخربان دمحم بن عبد الغفار، أخربان أٛتد بن دمحم بن احلديث الرابع عشر

بن عمر بن أحزف الصوُب قاؿ: حدثنا إبراهيم بن دمحم بن اٟتسن الطياف قاؿ: حدثنا اٟتسُت بن القاسم 
بن دمحم الزاهد قاؿ: حدثنا إٝتاعيل بن أيب زايد، عن ثور، عن خالد، عن معاذ قاؿ: قلنا: اي رسوؿ هللا! 

حسنات كسيئات توزف حسناته كسيئاته، فإف فضلت  ا ٍبى ! إّن  أٍب موازين ككفتاف؟ فقاؿ: "سبحاف هللا
حسناته على سيئاته كاف من أهل اٞتنة، كإف فضلت سيئاته على حسناته كاف من أهل النار، كمن 

                                                           

(، َُٔ-َُٓ/ُ) ُط، كتاب العلم، ابب الرأم كالقياس، األابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه ( (ُ
 مسندالدارمي،  ،(ُِْٔ(، رقم )ِِٕ/ِ، )ِلقضااي، ط، كتاب األحكاـ كاالعلل ادلتناىية(، ابن اٞتوزم ُب َُُرقم)

 (.ْْٓ/ُ) ُ، طداود الطيالسيمسند أيب (، أبو داكد الطيالسي، ّٕٔ/ُ) ُ، طالدارمي
 (.َُٔ/ُ) ُط، األابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،   (ِ)
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استوت حسناته كسيئاته، جاز على الصراط، ككاف على السور كهو األعراؼ حىت أشفع ٢تم، فيدخلوف 
 .(3)"فسبعد هللا من غلبت كاحدته عشرنا كالسيئة بواحدة،اٞتنة بشفاعيت كاٟتسنة بعشرة 

 (ّ)بن أيب زايد كاٟتسُت بن القاسم كإٝتاعيل ،ِكإبراهيم بن دمحم الطيافهذا حديث ابطل. 
 .(ْ)ثالثتهم ٣تركحوف

أخربان ماجد بن بكر الزاهد قاؿ: حدثنا يوسف بن دمحم ا٠تطيب قاؿ: حدثنا  احلديث اخلامس عشر 
أبو العباس بن تركاف قاؿ: حدثنا عبد الرٛتن بن ٛتداف اٞتالب قاؿ: حدثنا دمحم بن إبراهيم بن كثَت 
الصورم قاؿ: حدثنا ركاد بن اٞتراح قاؿ: حدثنا سفياف بن سعيد بن مسركؽ الثورم، عن منصور، عن 

: "ا١تهدم رجل من كلدم، كجهه كالكوكب الدرم، اللوف -ملسو هيلع هللا ىلص-عن حذيفة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللاربعي، 
، كيرضى ٓتالفته أهل السماء كاهل اكما ملئت جورن   سم جسم إسرائيل، ديأل األرض عدلن لوف عريب، كاٞت

 .(3)األرض، كالطَت ُب اٞتو، ديلك عشرين سنة"
 (ٔ)كدمحم بن إبراهيم الصورمقاؿ عبد الرٛتن بن ٛتداف اٞتالب رٛته هللا: هذا حديث ابطل. 

 .(ٕ)ُب التشيع ا، كمل ير ، كمع هذا كاف غالين امل يسمع من ركاد شيئن 

                                                           

(، رقم ُّٓ-ُّْ/ُ) ُط، كتاب الفنت، ابب ا١تيزاف، األابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه ( (ُ
، كتاب الآليل ادلصنوعة(، السيوطي ُب ّٓٗ(، رقم )َّٓ/ُ، )ُ، كتاب البعث، طادلوضوعات (، ابن اٞتوزم ُبِْٗ)

 (.ّ(، رقم )ّٕٕ/ِ، )ُ، طالشريعة يوتنز (، ابن عراؽ ُب ّّٕ/ِ، )ُالبعث، ط
(، ُِْ/ُْ، د.ط )سًن أعالم النبالءق(، الذهيب، َِّإبراهيم بن دمحم بن اٟتسن بن متويه الطياف أبو إسحاؽ )ت:  ((ِ

 ـ األئمة فيه ُب الفصل التايل.كسيسٌب كال
د.ط  اتريخ اإلسالم،ق(، الذهيب، َُٖإٝتاعيل بن زايد كيقاؿ ابن أيب زايد، السكوين القاضي الشامي كقيل الكوُب )ت: (ّ)

 (، كسيسٌب كالـ األئمة فيه ُب الفصل التايل.ِِٖ/ّ)
 (.ُّٓ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ْ)

(، ُّٕ-ُّٔ/ُ) ُط، كتاب الفنت، ابب ا١تهدم، األابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه  (ٓ)
السلسلة األلباين ُب  كذكر  (،ُّْٗ(، رقم )ّٕٓ/ِ، )ِ، كتاب ا١تالحم كالفنت، طالعلل ادلتناىية(، ابن ٞتوزم ُب ِٕٗرقم)

 (.ْْٖٔ(، رقم )ُُِ/َُ، )ُ، طالضعيفة
، د.ط اتريخ اإلسالمق(، الذهيب، َِٖأك قبل  -قَِٗ-قُِٖدمحم بن إبراهيم بن كثَت الصورم أبو اٟتسن )ت:  ((ٔ
 (، كسيسٌب كالـ األئمة فيه ُب الفصل التايل.ُُْ/ٓ)
 (.ُّٕ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ٕ)
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: أخربان دمحم بن أيب اٟتافظ قاؿ: حدثنا أبو القاسم سفياف كأبو بكر دمحم ابنا احلديث السادس عشر
بن اٟتسُت بن فنجويه قال: أخربان كالدان أبو عبد هللا اٟتسُت بن دمحم بن اٟتسُت قاؿ: اٟتسُت بن دمحم 

ؿ: حدثنا موسى بن خاقاف احدثنا عبيد هللا بن دمحم بن شيبة قاؿ: حدثنا دمحم بن عبد الغفار الزرقاين ق
ن معداف، البغدادم قاؿ: حدثنا إسحاؽ بن يوسف األزرؽ، عن سفياف، عن ثور بن يزيد، عن خالد ب

 .(3)ه قاؿ: اٞتنة مطوية معلقة ُب قركف الشمس تنشر ُب كل عاـ"عن عبد هللا بن عمرك أن  
مل يسمع  (ْ)ضعيفاف كخالد بن معداف (ّ)كموسى بن خاقاف (ِ)كدمحم بن عبد الغفارهذا حديث ابطل. 
 .(ٓ)من ابن عمرك شيئنا

                                                           

(، رقم ُِّ-َِّ/ُ) ُط، كتاب الفنت، ابب اٞتنة، والصحاح وادلشاىًناألابطيل وادلناكًن اٞتورقاين ُب أخرجه  (ُ)
 (.ِٕٗٗ(، رقم )ُٓٗ/ٖ، )ُ، طلسان ادليزان(، ابن حجر ُب ََّ)

 مل يتوصل الباحث على حد علمه من ترجم له أحد من أصحاب الًتاجم كا١تعاجم. (ِ)
(، كسيسٌب كالـ األئمة ّٕ/ُٓ)ُ،طاتريخ بغدادق(، ا٠تطيب البغدادم، َِٔموسى بن خاقاف أبو عمراف النحوم )ت: (ّ)

 فيه ُب الفصل التايل.
خالد بن معداف بن أيب كرب أبو عبد هللا الكالعي اٟتمصي )ت: ثالث أك أربع أك ٜتس أك ست أك ٙتاف كمائة هجرم(،  ((ْ

(، كسيسٌب كالـ األئمة فيه ُب الفصل التايل.ُْٖٖ/ُ، د.ط )الوايف ابلوفياتالصفدم، 

 (.ُِّ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ٓ)
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.امركبً ادلبحث الثاين  األحاديث اليت حكم عليها بلفظ الباطل   
أخربان دمحم بن اٟتسُت بن دمحم الواعظ، أخربان )أبو العباس( أٛتد بن دمحم بن أٛتد احلديث األول  

البندارم القومسي قاؿ: حدثنا أبو عمرك دمحم بن عبد هللا بن أٛتد الزرجاهي قاؿ: حدثنا أبو أٛتد عبد 
قاؿ: حدثنا أٛتد بن عبد هللا الشيباين هللا بن عدم اٟتافظ، قاؿ: حدثنا أبو علي أٛتد بن علي بن دمحم 

قاؿ: "اتإدياف ل يزيد  -ملسو هيلع هللا ىلص -النيب قاؿ: حدثنا سفياف بن عيينة، عن الزهرم، عن سامل، عن أبيه، أف  
. هذا حديث موضوع ابطل، كليس له أصل، كهو من موضوعات عبد هللا اٞتويبارم، (ُ)كل ينقص"

، يركم عن ابن عيينة كككيع كأيب ضمرة ن الدجاجلة، كذ  م الن دج   اكأٛتد بن عبد هللا هذا كاف خبيثن  اابن
كغَتهم من ثقات أصحاب اٟتديث، كيضع عليهم ما مل حيدثوا كقد ركل عن هؤلء األئمة ألوؼ 

 حديث ما حدثوا بشيء منها، كاف يضعها عليهم، ل حيل ذكر  ُب الكتب إل على سبيل اٞترح فيه.
أخربان ٛتزة بن يوسف،  -ّترجاف- إٝتاعيل بن مسعدةأخربانأخربان أبو الفضل ا١تقدسي، 

كاف يضع    (ِ)ابٞتويبارمأخربان أبو أٛتد عبد هللا بن عدم اٟتافظ قاؿ: أٛتد بن عبد هللا ا٢تركم يعرؼ 
األحاديث لبن كراـ على ما يريد ، ككاف ابن كراـ يضعها ُب كتبه عنه، كيسميه أٛتد بن عبد هللا 

 .(ّ)الشيباين
أخربان أبو طاهر بن الفضل بن أٛتد اٟتافظ قاؿ: حدثنا أبو بكر أٛتد بن علي بن  الثاين احلديث 

عمر بن عبد هللا بن خلف الشَتازم، أخربان دمحم بن عبد هللا اٟتافظ، أخربان أبو اٟتسن بن دلويه ا١تذكر 
نا ٛتاد بن قاؿ: حدثنا جعفر بن سهل قاؿ: دمحم بن يزيد قاؿ: حدثنا أبو مطيع البلخي قاؿ: حدث

                                                           

-ُٖ/ُ، )ُ، كتاب اتإدياف، ابب زايدة اتإدياف كنقصانه، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه ( (ُ
(، ِٕ/ُ)ُط، ادلوضوعات تلخيص(، الذهيب ُب ُِّ/ُ، )ُ، كتاب اتإدياف، طادلوضوعات(، ابن اٞتوزم ُب ُٓ(، رقم )ُٗ

(، رقم ٗٓ/ُ، )ُ، طوعرصاللؤلؤ ادل(، الطرابلسي ُب ِْ/ُ، )ُ، كتاب اتإدياف، طالآليل ادلصنوعة(، السيوطي ُب ِٖرقم )
(ُِْ.) 

(، كسيسٌب الكالـ فيه ُب َُٔ/ُ) ُ، طميزان اإلعتدالأٛتد بن عبد هللا بن خالد اٞتويبارم، كيقاؿ اٞتوابرم، الذهيب،  (ِ)
 التايل. الفصل

 (.ُٗ-ُٖ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ّ)
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، عن أيب هريرة: "إ سلمة، فسسلو  عن اتإدياف هل  -ملسو هيلع هللا ىلص -كا إىل النيبكفد ثقيف جاء ف  عن أيب ا١تهـز
 .(ُ)يزيد كينقص؟ فقاؿ: "ل، زايدته كفر كنقصانه شرؾ"

، كأبو مطيع (ِ)أيب مطيع البلخيهذا حديث موضوع ابطل ل أصل له، كهو من موضوعات 
 البلخي كاف من رؤكساء ا١ترجئة ٦تن يضع اٟتديث كيبغض السنن.هذا اٝته اٟتكم بن عبد هللا 

قاؿ عبد هللا بن أٛتد بن حنبل: سسلت أيب، عن اٟتكم بن عبد هللا أيب مطيع البلخي؟ قاؿ: ل ينبغي 
 أف يركل عنه.

 كقاؿ العباس بن دمحم الدكرم: عن حيِت بن معُت أنه قاؿ: أبو مطيع ا٠تراساين ليس بشيء.
الرٛتن بن أيب حاًب الرازم: سسلت أيب، عن أيب مطيع البلخي؟ فقاؿ: كاف قاضي كقاؿ عبد 

، كانتهى ُب كتاب الزكاة إىل حديث له فامتنع من قراءته، كقاؿ: ل أحدث بلخ، ككاف مرجئنا كذ   اابن
 .(ّ)عنه

أخربان -ليناقدـ ع-أخربان أبو القاسم ٛتد بن عبد الواحد بن إٝتاعيل الركايين الطربم احلديث الثالث 
أبو الفتح مظفر بن ٛتزة اٞترجاين، أخربان أبو عبد الرٛتن دمحم بن اٟتسُت بن علي السلمي قاؿ: حدثنا 
عبد هللا بن أٛتد بن جعفر الشيباين، قاؿ: حدثنا أٛتد بن دمحم بن علي ا٢تركم قاؿ: حدثنا أٛتد بن 

س، عن أابف، عن أنس بن مالك قاؿ: عبد هللا اٞتويبارم قاؿ: حدثنا سلمة بن سالـ، عن بكر بن خني
: "من مل دييز ثالثة فليس له ُب اٞتماعة نصيب: من مل دييز العمل من اتإدياف، -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ رسوؿ هللا 

 .(ْ)كالرزؽ من العمل، كا١توت من ا١ترض"

                                                           

-َِ/ُ، )ُ، كتاب اتإدياف، ابب زايدة اتإدياف كنقصانه، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه  (ُ)
، كتاب الآليل ادلصنوعة(، السيوطي ُب ِّٔ(، رقم )َِٓ/ُ، )ُ، ابب الباء، طاجملروحٌن (، ابن حباف ُبُٕ(، رقم )ُِ

 (.ُْٗ/ُ، )ُ، كتاب اتإدياف،طتنزيو الشريعة(، ابن عراؽ ُب ُْ/ُ، )ُاتإدياف، ط
 (، كسيسٌب الكالـَُٕٗ/ْ، د.ط )اتريخ اإلسالمق(، الذهيب، ُٗٗاٟتكم بن عبد هللا البلخي الفقيه ككنيته أبو مطيع )ت: (ِ)

 فيه ُب الفصل التايل.
 (.ِِ-ُِ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ّ)

(، ابن ِٗ(، رقم )ّٓ/ُ، )ُ، كتاب اتإدياف، ابب العمل، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه ( (ْ
(، السيوطي ُب ٓ(، رقم )ُْٗ/ُ، )ُ، طتنزيو الشريعة(، ابن عراؽ ُب ُّْ/ُ، )ُ، كتاب اتإدياف، طادلوضوعاتاٞتوزم ُب 

 (.ّْ/ُ، )ُ، كتاب اتإدياف، طالآليل ادلصنوعة
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كبكر بن  (ُ)كسلمة بن سالـكأٛتد بن عبد هللا اٞتويبارم هذا حديث ابطل ل شك فيه، 
 .(ْ)أربعتهم مًتككوف (ّ)كأابف (ِ)خنيس

أخربان عبد ا١تلك بن مكي بن بنجَت اٟتافظ، أخربان يوسف بن دمحم بن يوسف  احلديث الرابع 
ا٠تطيب، أخربان أبو سهل عبد هللا بن دمحم بن زيرؾ إجازة قاؿ: حدثنا أبو زرعة أٛتد بن اٟتسُت بن 

قاؿ: حدثنا دمحم بن اٟتسن قاؿ: علي الرازم قاؿ: حدثنا أبو علي اٟتسن بن مركاف القاضي ابلرملة 
حدثنا إٝتاعيل بن أيب إسرائيل قاؿ: حدثنا أسد بن خالد ا٠تراساين قاؿ: حدثنا ابن زيد، عن أبيه، عن 

: "خلق هللا اتإدياف فحفه ابلسماحة -ملسو هيلع هللا ىلص- قاؿ رسوؿ هللا ن جبَت، عن عبد هللا بن عباس قاؿ:سعيد ب
 .(ٓ)كاٟتياء، كخلق الكفر فحفه ابلبخل كاٞتفاء"
كإٝتاعيل بن أيب إسرائيل كأسد  ،(ٔ)كابن زيد كأبو  ٣تهولفهذا حديث ابطل ل شك فيه. 

 .(ٕ)بن خالد كالمها مًتككاف
أخربان دمحم بن طاهر بن علي اٟتافظ، أخربان أبو بكر أٛتد بن علي بن عمر بن عبد  احلديث اخلامس 

هللا بن خلف الشَتازم، أخربان اٟتاكم أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا، أخربين إٝتاعيل بن دمحم بن الفضل 
د بن بن دمحم الشعراين، قاؿ: أخربت عن دمحم بن شجاع الثلجي، أخربين حباف بن هالؿ، عن ٛتا

                                                           

مل يتوصل الباحث على حد علمه إىل من ترجم له من أصحاب الًتاجم كا١تعاجم.(1)

(، كسيسٌب الكالـ فيه ُب ُّٕ/ْ، د.ط )اتريخ اإلسالمالذهيب،  ق(،َُٕبكر بن خنيس الكوُب العابد نزيل بغداد )ت:( (ِ
 الفصل التايل.

ق(، َُْق، أك ُب حدكد ُّٖق، أك ُِٖق، أك ُِٕأابف بن أيب عياش البصرم، الزاهد أبو إٝتاعيل بن فَتكز )ت:  (ّ)
(، كسيسٌب الكالـ فيه ُب الفصل التايل.َٕٖ/ّ، د.ط )اتريخ اإلسالمالذهيب، 

 (.ّٓ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًن( اٞتورقاين، ْ)
(، َٓ-ْٗ/ُ، )ُهللا، ط كتاب اتإدياف، ابب ل إله إل    األابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًن،اٞتورقاين ُب أخرجه ( (ٓ

يف تنزيو (، ابن عراؽ ّٗٓ(، رقم )ْْٔ/ُ، )ُ، كتاب الصدقات، طالزايدات على ادلوضوعات(، السيوطي ُب ّْرقم)
 (.ِْ(، رقم )ُّٗ/ِ، )ِ، طالشريعة

 مل يتوصل الباحث لبن زيد كأبو  من ترجم ٢تما ُب كتب الًتاجم كا١تعاجم. (ٔ)
 (.َٓ-ْٗ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ٕ)
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، عن أيب هريرة قاؿ: قيل: اي رسوؿ هللا ل من ربنا؟ فقاؿ: من ماء مركر،  ! ممسلمة، عن أيب ا١تهـز
 .(ُ)، فسجراها، فعرقت، فخلق نفسه من ذلك العرؽ"أرض كل من ٝتاء، خلق خيالن 

أبو ، كل ركا  عنه -ملسو هيلع هللا ىلص -هذا حديث موضوع، ابطل كفر، ل أصل له عند العلماء، ما قاله رسوؿ هللا
فال حيتمل مثل هذا، كل ٛتاد بن سلمة يستجيز أف يركل عنه مثل  يرة. كأبو ا١تهـز كإف كاف مًتككناهر 

بن شجاع  (ِ)دمحما اٟتمل فيه على هذا اٟتديث، كل يعرؼ له أصل ُب كتاب حباف بن هالؿ، فإّن  
 .(ّ)الثلجي

أخربان دمحم بن عبد الغفار، أخربان أبو علي، حدثنا ابن خزر، حدثنا ابن فَتة الطياف  احلديث السادس 
قاؿ: حدثنا اٟتسُت بن القاسم الزاهد قاؿ: حدثنا إٝتاعيل بن أيب زايد، حدثنا ضرار بن عمرك، عن 

 . (ْ)"مثله -ملسو هيلع هللا ىلص-يزيد الرقاشي، عن حطاف بن عبد هللا، عن أيب هريرة، عن النيب
جويرب كضرار بن ك بن أيب زايد  كاٟتسُت الزاهد كإٝتاعيلل أصل له ٚتلة،  هذا حديث ابطل

 .(ٕ)الضحاؾ مل يسمع من ابن عباس شيئنامًتككوف ك٣تركحوف. ك  ٜتستهم (ٔ)كيزيد الرقاشي (ٓ)عمرك
فيما   -أخربان أبو هنشل عبد الصمد بن أٛتد بن الفضل بن أٛتد العنربم األصبهاين احلديث السابع 

أخربان أبو السعادات أٛتد بن منصور بن اٟتسن بن علي بن القاسم، أخربان  -من أصبهافكتب إىل 
قاؿ: حدثنا سليماف بن أٛتد بن أيوب  –هبراة ُب دار  بشهرستاف  –أبو اٟتسن علي بن إبراهيم الكرخي

قاؿ:  الطرباين قاؿ: حدثنا عبد هللا بن أٛتد بن حنبل، حدثٍت أيب قاؿ: حدثنا مؤمل بن عبد الرٛتن
                                                           

(، ٕٓ/ُ، )ُ، كتاب اتإدياف، ابب ُب أف هللا تعاىل قدمي، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه ( (ُ
الآليل (، السيوطي ُب َُٓ/ُ، )ُ، كتاب التوحيد، ابب ُب أف هللا عز كجل قدمي، طادلوضوعات (، ابن اٞتوزم ُبّٓرقم)

 (.ُ(، رقم )ُّْ/ُ، )ُ، كتاب التوحيد، طيعةتنزيو الشر (، ابن عراؽ ُب ُُ/ُ، )ُ، كتاب التوحيد، طادلصنوعة
(، كسيسٌب الكالـ ِّٔ/ِٓ، د.ط )هتذيب الكمالق(، ا١تزم، ِٔٔدمحم بن شجاع البغدادم أبو عبد هللا بن الثلجي )ت:( (ِ

 فيه ُب الفصل التايل.
 (.ٕٓ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ّ)

(، ٕٔ-ٕٓ/ُ، )ُ، كتاب اتإدياف، ابب ُب إثبات فوؽ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه ( (ْ
 (.ٗٔرقم)
 (، كسيسٌب الكالـ فيه ُب الفصل التايل.َُِ/ُٔ، د.ط )الوايف ابلوفياتق(، الصفدم، َِّضراربن عمرك ا١تعتزيل )ت: (ٓ)
ق(، كسيسٌب ُٔٓ/ّ، د.ط )اتريخ اإلسالمق(، الذهيب، َُِك البصرم )ت: قبل يزيد بن أابف الرقاشي الزاهد، أبو عمر  (ٔ)

 الكالـ فيه ُب الفصل التايل.

 (.ٕٔ-ٕٓ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ٕ)
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: -ملسو هيلع هللا ىلص-حدثنا أبو أمية بن يعلى، عن سعيد ا١تقربم، عن عكرمة، عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا
كجل ينزؿ من كل ليلة ٚتعة إىل دار الدنيا ُب ستمائة ألف ملك، فيجلس على كرسي من  هللا عز   "إف  

مة دمحم فيباهي هبم لصورة من أؤية كالكيفية كانور، بُت يديه لوح من ايقوتة ٛتراء، فيه أٝتاء من يثبت الر 
ا١تالئكة، كيقوؿ تبارؾ كتعاىل: هؤلء عبيدم الذين مل جيحدكين، كأقاموا سنة نبيي، كمل خيافوا ُب هللا لومة 

 .(ُ)هم اٞتنة بغَت حساب"لئم، أشهدكم اي مالئكيت! كعزٌب كجاليل ألدخلن  
-ُب حديث النيب الشيوخ ل أصل له على هؤلءهذا حديث كذب موضوع ابطل مركب 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص
ا١تتهمُت ُب الدين، كقلة الذم ركل هذا اٟتديث، قد رمي بسوء ا١تذهب كصحبة  (ِ)كأبو السعادات

أبمر اتإسالـ، كالكرخي رجل ٣تهوؿ ل يعرؼ ُب أصحاب اٟتديث بل هو اسم كنسب اختلقه  ا١تبالة
 أبو السعادات ليحسن به كذبه، كركايته الواهية.

ركاية أمثاؿ هذا اٟتديث. كعبد هللا بن أٛتد أجل من أف ينسب إىل كالطرباين منز  عن 
 .الثقات ا١تعتمدين ما هم بريئوف منه منزهوف عنه

ٝتعت أاب الفتح يقوؿ: ٝتعت اتإماـ اٟتافظ أاب زكراي حيِت بن عبد الوهاب بن مند  هنع هللا يضر 
 .(ّ)ابه زنديقه ملحده يقوؿ: أبو السعادات كذ  

: أخربان أبو علي اٟتداد ُب كتابه، أخربان أبو نعيم اٟتافظ قاؿ: حدثنا سليماف بن أٛتد احلديث الثامن
قاؿ: حدثنا القاسم بن دمحم الدلؿ قاؿ: حدثنا أسيد بن زيد اٞتماؿ قاؿ: حدثنا دمحم بن الفضل بن 

ن كذب : "م-ملسو هيلع هللا ىلص-عطية، عن األحوص بن حكيم، عن مكحوؿ، عن أيب أمانة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
اعل فقالوا: اي رسوؿ هللا!  -ملسو هيلع هللا ىلص-فليتبوأ مقعد  بُت عيٍت جهنم، فشق ذلك على أصحاب النيب ي متعمدن

، ا أعٍت الذم يكذب علي  ث عنك ابٟتديث فنزيد فيه كننقص؟ قاؿ: ليس ذلكم أعنيكم، إّن  إان ٨تدً 
 ىل مل خل ٱُّٱهللاقوؿ  يريد عييب كشُت اتإسالـ، قالوا: اي رسوؿ هللا! كٞتهنم عيناف؟ قاؿ: أمل تسمعوا إىل

                                                           

(، ٕٓ(، رقم)ِٖ-ُٖ/ُ، )ُ، كتاب اتإدياف، ابب النزكؿ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه ( (ُ
، كتاب التوحيد، الآليل ادلصنوعة(،  السيوطي ُب ُِِ/ُ، )ُ، كتاب التوحيد، ابب ذكر النزكؿ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم ُب 

التوحيد، ، كتاب تلخيص ادلوضوعات(، الذهيب ُب ُْ(، رقم )ُّٖ/ُ، )ُ،طتنزيو الشريعة(، ابن عراؽ ُب ُّ/ُ، )ُط
 (.ُٗ(، رقم )ِْ/ُ، )ُط

(.ٕٗٔ/ُ) ُ، طلسان ادليزانأبو السعادات أٛتد بن منصور بن اٟتسن بن علي بن القاسم، ابن حجر، (ِ)

 (.ِٖ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ّ)
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، هذا حديث (ُ)بعينُت؟" فهل تراهم إل  ، ُِآية رة الفرقافسو  َّ يم ىم مم خم حم جم يل
ئل عن حديث من ابطل ل أصل له، قاؿ عبد السالـ بن عاصم: ٝتعت إسحاؽ بن سليماف كسي 

 ابُت؟حديث دمحم بن الفضل بن عطية فقاؿ: تسسلوين عن حديث الكذ  

فقاؿ: ليس  ؟(ِ)دمحم بن الفضل بن عطيةكقاؿ عبد هللا بن أٛتد بن حنبل: سسلت أيب عن 
ئل حيِت بن معُت عن الفضل بن عطية؟ فقاؿ: هو كالد دمحم بن بشيء، كقاؿ اٟتسُت بن اٟتسن: سي 

 .(ّ)اباب، كقاؿ أبو حفص عمرك بن علي: دمحم بن الفضل، مًتكؾ اٟتديث كذ  الفضل كذ  
أخربان اٞتمع بن اٟتسن، أخربان عبيد هللا بن أيب عبد هللا بن مند  قاؿ: حدثنا أيب  التاسع احلديث 

قاؿ: حدثنا خيثمة بن سليماف قاؿ: حدثنا عمراف بن بكار قاؿ: حدثنا يزيد بن عبد ربه قاؿ: حدثنا 
١تا قاؿ رسوؿ بقية، حدثٍت إبراهيم بن أدهم قاؿ: حدثنا أعُت موىل مسلم بن عبد الرٛتن يرفعه قاؿ: 

ا: "من كذب -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا "، قالوا: اي رسوؿ هللا نسمع منك اٟتديث فنزيد فيه كننقص، فهذا  عليى متعمدن
 .(ْ)اب، أان ساحر، أان ٣تنوف"يقوؿ: أان كذ   عليك؟ قاؿ: "ل! كلكن من كذب علي  كذب 

موىل مسلم هذا حديث ابطل كإسناد  منقطع، كبقية ضعيف اٟتديث ل حيتج ْتديثه، كأعُت 
 .(ٓ)بن عبد الرٛتن ٣تهوؿ

: أخربان يوسف بن أٛتد بن علي التاجر، أخربان عبد الرٛتن بن دمحم بن إسحاؽ، أخربان احلديث العاشر
دمحم بن إسحاؽ، أخربان دمحم بن القاسم ا١تقرئ، أخربان عبد ا١تنعم بن عمر بن حباف قاؿ، حدثنا دمحم بن 

عمرك العقيلي قاؿ: حدثنا دمحم بن مركاف القرشي قاؿ: حدثنا دمحم بن انفع ا٠تزاعي قاؿ: حدثنا دمحم بن 

                                                           

(، رقم ْٗ-ّٗ-ِٗ/ُ، )ُالعلم، ابب التحديث، ط، كتاب األابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه (  (ُ
(، ا٢تيثمي ُب ٓٗ/ُ، )ُمن كذب علي، ط -قوله عليه الصالة كالسالـ-، الباب الثاين ُب ادلوضوعات (، ابن اٞتوزم ُبٕٖ)

، الطرباين، (ُّ/ُ) ُ، طتنزيو الشريعةاؽ ُب عر  ابن ،(ُْٕ/ُ) د.ط ،ملسو هيلع هللا ىلص، ابب فيمن كذب على رسوؿ هللا رلمع الزوائد
 (.ُُّ/ٖ) ِ، طادلعجم الكبًن

ق(، َُٖكيقاؿ مركزم األصل )ت: دمحم بن الفضل بن عطية بن عمر بن خالد، أبو عبد هللا، موىل بٍت عبس، كوُب، (ِ)
 (، كسيسٌب الكالـ فيه ُب الفصل التايل.ِْٖ/ْ) ُ، طاتريخ بغدادطيب البغدادم، ا٠ت
 (.ْٗ/ُ) ُ، طوادلشاىًناألابطيل وادلناكًن والصحاح اٞتورقاين،(3)

(، رقم ٕٗ-ٔٗ/ُ، )ُ، كتاب العلم، ابب التحديث، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين ُب أخرجه ( (ْ
 (.ٓٗ/ُ) ،ُط علي، كذب من -ملسو هيلع هللا ىلص-، الباب الثاين ُب قوله ادلوضوعات (، ابن اٞتوزم ُبٖٗ)
 (.ٕٗ/ُ) ُ، طوادلشاىًناألابطيل وادلناكًن والصحاح ،اٞتورقاين(5)
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عبادة الواسطي قاؿ: حدثنا موسى بن إٝتاعيل اٞتبلي قاؿ: حدثنا معاذ بن ايسُت الزايت قاؿ: حدثنا 
: "تفًتؽ أميت -ملسو هيلع هللا ىلص -األبرد بن األشرس، عن حيِت بن سعيد، عن أنس بن مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا

دل كسبعُت فرقة، كلهم ُب اٞتنة إل فرقة كاحدة. قالوا: اي رسوؿ هللا! من هم؟ قاؿ: على سبعُت أك إح
 .(ُ)الزاندقة، كهم القدرية"

كل أنس، كل حيِت  -ملسو هيلع هللا ىلص-هذا حديث موضوع ابطل. كليس له أصل، ما حدث به رسوؿ هللا
 .اابن كذ    ااعن كض   برد بن األشرس. ككاف األبرد رجالن ا هو من موضوعات األبن سعيد. كإّن  

 اب.قاؿ عبد الرٛتن بن أيب حاًب الرازم: سسلت أيب عن األبرد؟ فقاؿ: هو كذ  
 كقاؿ عبد هللا بن أٛتد بن حنبل: سسلت أيب عن األبرد؟ فقاؿ: ل أعرفه.

 .(ِ)كذاابن ا  اعن  كض  كقاؿ دمحم بن إسحاؽ بن خزدية: األبرد بن األشرس رجالن 

 وادلقارنة بينهما. ،عند اإلمام اجلورقاين، وعند األئمة  حتليل معىن الباطل لثالفصل الثا

 .مام اجلورقايناألول  حتليل معىن الباطل عند اإلادلبحث 
ا كمتننا سبق احلديث األول  حكم ك  ،من هذا البحث ُٗ-ُُٖب الفصل الثاين الصفحة رقم  ذكر  سندن

سلمة بن كرداف، كعبد هللا بن مالك، كأبو  إسناد  ظلمات منها ُب  كأف   ،ه ابطلأبنى  ماـ اٞتورقايناتإعليه 
ٛتد هذا كاف حيدث عن الثقات اب١توضوعات، كٔتا ل أصل أك بن سليماف ٣تهولف، كمسموف بن مال
 له.

ٛتد بن حنبل: منكر اٟتديث، كضعيف أكرداف هذا ضعيف اٟتديث، قاؿ عنه كسلمة بن 
 .(ّ)اٟتديث

                                                           

-ِٔٗ/ُ، )ُ، كتاب الفنت، ابب افًتاؽ هذ  األمة، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين، ُب أخرجه ( (ُ
،  الآليل ادلصنوعة(، السيوطي ُب ِٕٔ/ُ، )ُ، كتاب السنة كذـ البدع، طادلوضوعات(، ابن اٞتوزم ُب ِٕٕ(، رقم )ِٖٗ

األلباين ُب كذكر  (، ُ(، رقم )َُّ/ُ، )ُ، كتاب السنة، طتنزيو الشريعة(، ابن عراؽ ُب ِِٕ/ُ، )ُكتاب السنة، ط
 (.َُِ/ْ) ُ، طالضعفاء الكبًن، العقيلي، (َْٕ/ُ، )ُ، طالسلسلة الصحيحة

 (.ِٕٗ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًن( اٞتورقاين، ِ)
 (.ُْٕ/ْ) ُط، والتعديل اجلرحيب حاًب، أابن  (ّ)



36 

ٝتعت حيِت بن معُت يقوؿ: سلمة بن كرداف كعن ابن أيب حاًب قاؿ قرئ على الدكرم قاؿ: 
: قاؿ ، كُب التهذيب عن ابن معُت(ِ)، كعنه قاؿ "سلمة بن كرداف ضعيف اٟتديث(ُ)مديٍت ليس بشيء

 .(ّ)سلمة بن كرداف ليس بشيء
فقال: "ل نعلم  -كذكر سلمة بن كرداف-كعن ابن أيب حاًب قاؿ: ٝتعت أيب كأاب زرعة يقولف

ا، حديث أنس عن معاذ: من مات ل يشرؾ ابهلل ا كاحدن حديثن  ل  إا عن أنس شاركه فيه ث حديثن ه حد  أن  
 .(ْ)هذا قد شاركه فيه غَت  ا، فإف  شيئن 

عبد هللا بن مالك، كأبو  مالك بن كفيه عبد هللا كأبو  مالك بن سليماف: قاؿ ابن أيب حاًب: 
 .(ٓ)سليماف خبثاء من ا١ترجئة

ماـ اٞتورقاين ذكر  اتإ ه شديد الضعف كقدا أٚتع أهل العلم على أن  كأيضن  مسموف بن أٛتدفيه ك 
 .(ٔ)اع خبيثاب كض  ه كذ  من هذا الكتاب أن   موضع ُب غَت

 .(ٕ)اؿماـ السيوطي مسموف دج  كقاؿ عنه اتإ
 .(ٖ)اعاب خبيث كض  كابن عراؽ: قاؿ عنه مسموف بن أٛتد السلمي، كذ  
 .(ٗ)اع يركم عن الثقاتكقاؿ أيب نعيم األصبهاين، خبيث كض  

 .(َُ) من الدجاجلةالن كقاؿ ابن عساكر، مسموف بن أٛتد دج  
كما قاله ُب رجاؿ اٟتديث من ظلمات، كبعد  ،بعدما كقفنا على حكم اتإماـ اٞتورقاين على اٟتديث

أطلق على اتإماـ اٞتورقاين  ٧تد أف   ،كما قاله علماء اٞترح كالتعديل ُب الركاة ،النظر ُب حاؿ الركاة
                                                           

 (.ُْٕ/ْ) ُط، والتعديل اجلرحيب حاًب، أابن  (ُ)
 (.ُّٓ/ْ) د.ط، ،الكامل يف الضعفاء ،ابن عدم (ِ)
 .(َُٔ/ْ)ُط، التهذيب هتذيبابن حجر العسقالين،  (ّ)
 هتذيب(، ابن حجر ُب، ِّْ/ُُ) ُط، الكمال هتذيب(، ا١تزم، ُْٕ/ْ) ُط، والتعديل اجلرحيب حاًب، أابن  ((ْ

 (.َُٔ/ْ)ُط، التهذيب
 (.ْْٖٖ(، رقم )ٓٓ/ْ) ُط، لسان ادليزانالذهيب،  (ٓ)
 (.ْْٓ/ُ) ُط االابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًن، ابب فضائل الشافعي،اٞتورقاين،  (ٔ)
 (.ِْ/ُ) ُطاتإدياف،  كتاب،  ادلصنوعة الآليلالسيوطي،  (ٕ)
 (.ٖٗ/ُ) ، ِط ،الشريعة تنزيوابن عراؽ،  (ٖ)
 (.َُٓ/ُ) د.ط، الضعفاءأيب نعيم األصبهاين،  (ٗ)

 (.ٓ/ٕٓ) د.ط  ،دمشق اتريخابن عساكر،  (َُ)
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سلمه بن كرداف فالضعيف ١تا فيه من ركاة ضعفاء ك ،كيقصد به الضعيف كا١تًتكؾ ،ه ابطلاٟتديث أبن  
م مالك بن سلمياف السعد حديثه بشيء، كفيه أيضنا يركأئمة اٞترح كالتعديل، كمل  ل  جرح من جي الذم 

اب ُب السند من هو كذ   كأيضناا١ترجئة كما ذكر أبو حاًب، كخبثاء  كأبو ، كمها أصحاب عقائد منحرفة
 ففيه مسموف فهو مًتكؾ كحديثه منكر. كذكر  اٞتورقاين، كيريد به اٟتديث ا١تنكرشديد الضعف 
ا كمتننا سبق احلديث الثاين  كحكم عليه  ،من هذا البحث ُُٗب الفصل الثاين الصفحة رقم  ذكر  سندن

ا هو اخًتاع كل ركا  عنه أنس ابن مالك، كإّن   -ملسو هيلع هللا ىلص-هللاه ما قاله رسوؿ كأن   ه ابطل،اتإماـ اٞتورقاين أبن  
 ،فيهم من كاف ٣تهولن  فعند دراسة رجاؿ اتإسناد ٧تد أف   ،أحدثه أهل اتإرجاء ُب اتإسالـ هبذا اتإسناد

كمدار اٟتديث عن ٝتعاف بن مهدم، كجعفر بن هاركف الواسطي، كدمحم بن مقاتل  ا،اعن كمن كاف كض  
 ترٚتة لكل منهم.الرازم، كفيما يلي 

: ٝتعاف بن مهدم: قاؿ عنه الذهيب، كابن حجر، ٝتعاف بن مهدم حيواف ل يعرؼ ألصقت به أوال
 .(ُ)نسخة مكذكبة قبح هللا كاضعها

 .(ِ)كقاؿ عنه ابن عراؽ، كأبو الفداء ٝتعاف بن مهدم ل يكاد يعرؼ
 .(ّ)جعفر بن هاركف قاؿ عنه الذهيب أتى ٓترب موضوع :اثنيا
، (ٕ)، كاألثرم(ٔ)، كالذهيب(ٓ)، كالسيوطي(ْ)دمحم بن مقاتل الرازم: اتفق على تضعيفه ابن السٍت اثلثا

 .(ٖ)كالدار قطٍت
من السماء إىل األرض أحب إيلى من أف أركم عن دمحم بن مقاتل  ن أًخري كقاؿ عنه البخارم لئً 

 .(ُ)الرازم

                                                           

(، ترٚتة رقم، ُُٗ/ْ، )ُ، طادليزان لسان(، كابن حجر، ّّٓٓ(، ترٚتة رقم، )ِّْ/ِ) ُ، طاالعتدال ميزانالذهيب،  (ُ)
 (.ِّٓٔ(، ترٚتة رقم، ) ِٖٔ/ُ)د.ط، الضعفاء يف ادلغين(، كالذهيب، ّٕٕٔ)

 (.َْٓ/ِ، )ُ، طاخلفاء كشف(، كأبو الفداء، ٓٔ/ُ، )ِ، طالشريعة تنزيوابن عراؽ،  (ِ)
 (.ّْٓ/ُ) ّط، كتاب اتإدياف، اجملموعة الفوائدالشوكاين،  (ّ)
 (.ِٓٓ/ُ، )ُ، طعجالة الراغب ادلتمين يف ختريج كتاب عمل اليوم والليلةابن السٍت،  (ْ)
 (.ُِْٖٖ(، ترٚتة رقم)ِٕ/ُٓ) د.ط ،جامع األحاديثالسيوطي،  (ٓ)
 (.ََُٔ( ترٚتة رقم )ّٓٔ/ِ)د.ط ، ادلغين يف الضعفاءالذهيب،  (ٔ)
 (.ُّٗ(، ترٚتة رقم )ُٗٓ/ُ) ُطابب ا١تيم،  ،معجم شيوخ الطربياألثرم،  (ٕ)
 (.ُُٗ/ّ، )ُ، طقطين يف كتاب السنن من الضعفاء من تكلم فيو الدارابن زريق،  (ٖ)
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 ، تكلم فيه، كمل يًتؾ.ّ، كالذهيب(ِ)كقاله عنه ابن حجر
٧تد  ،كالوقوؼ فيما قاله اتإماـ اٞتورقاين ببطالف هذا اٟتديث ،بعد النظر كالتتبع ُب رجاؿ هذا اٟتديث

ففي السند ٝتعاف بن مهدم كهؤلء ل يعرؼ ُب هذا  ،كاجملهوؿ ،رجاؿ هذا اٟتديث فيهم الضعيف أفى 
هيب، كفيه دمحم بن اجملاؿ، كفيه جعفر بن هاركف كهو كضاع كما قيل أتى ٓترب موضوع كما ذكر  الذ

فسطلق الباطل كيراد به من   ،كالبخارم ترؾ حديثه ،ه ضعيفمقاتل الرازم كالذم اتفق أهل العلم على أنى 
 كاف ُب سند اٟتديث كضاع.

ا احلديث الثالث  يه لكحكم ع ،من هذا البحث ُُٗب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  سبق ذكر  سندن
اٟتسُت بن القاسم، كإٝتاعيل بن أيب زايد، كجويرب بن سعيد ثالثتهم  كأف  ماـ اٞتورقاين ابلبطالف، اتإ

 ٣تركحُت، كفيما يلي ترٚتة لكل منهم.
 .(ْ) اٟتديث: اٟتسُت بن القاسم: لًُت أوال
خر اب مًتكؾ، كُب موضع آ، كذ  (ٔ)، كابن حجر(ٓ)قطٍت : إٝتاعيل بن أيب زايد، قاؿ عنه الداراثنيا

 .(ٕ)مًتكؾ يضع اٟتديثه للدارقطٍت، أن  

 ا، ل حيل ذكر  ُب الكتب إل  اعن  كض  اابن ه كاف كذ  ، أن  (ٗ)، كابن حباف(ٖ)كذكر  اٞتورقاين ُب "ا١توضوعات"
 .َُه منكر اٟتديثخر للجورقاين أن  على سبيل الطعن فيه، كُب موضع آ

 حديث.، له أحاديث غَت صحيحة، ل أعلم حيدث عنه صاحب (ُُ)زرعة كقاؿ عنه أبو
                                                           

 (.ِٗٓ/ُ، ابب ا١تيم، )ُ، طمعجم شيوخ الطربياألثرم،  (ُ)
 (.ُُِٔ(، رقم )ّٖٖ/ٓ، )ِ، طادليزان لسانابن حجر،  (ِ)
 (.َُِٖ( ترٚتة رقم )ْٕ/ْ، )ُ، طاالعتدال ميزانالذهيب،  (ّ)
 (.ُّٕ/ّ، )ُ، طادليزان لسانالذهيب،  (ْ)
 (.ُٕٓ/ِ)ُط، الكمال هتذيب إكمالمغلطام،  (ٓ)
 (.ُّٗ/ُ) ُط، التهذيب تقريبابن حجر،  (ٔ)
 (.ّّْ/ُ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ٕ)
 (.ُٕٓ/ِ)ُط، إكمال هتذيب الكمالمغلطام،  (ٖ)
 (.ُْٕ/ِ)ُط، إكمال هتذيب الكمالمغلطام،  (ٗ)

 (.ٕ/ِ) ُط، الآليل ادلصنوعةالسيوطي،  (َُ)
 (.ُّٕ/ِ)ُط، إكمال هتذيب الكمالمغلطام،  (ُُ)
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 ، كا .(ُ)كقاؿ عنه الذهيب
ه ، على أن  (ّ)، ككذلك الذهيب(ِ): جويرب بن سعيد، أٚتع النسائي، كالدارقطٍت، كعلي بن اٞتنيداثلثا

 (ْ) رة١ته مًتكؾ ابن  غدادم أٚتعوا على تركه كُب موضع آخر أمًتكؾ اٟتديث، ككذلك قاؿ أبو الفرج الب
ه ضعيف جدنا، كُب موضع آخر لبن ا١تديٍت ، أن  (ٔ)، كعلي بن ا١تديٍت(ٓ)كقاؿ عنه ابن حجر

 "جويرب أكثر على الضحاؾ ركل عنه أشياء مناكَت.
 .(ٖ)خر ضعيف، كُب موضع آ(ٕ)كقاؿ حيِت بن معُت جويرب بن سعيد ليس بشي

 : يركم عن الضحاؾ أشياء مقلوبة.(ٗ)كقاؿ عنه ابن حباف
 : ل يشتغل ْتديثه.(َُ)ٛتد بن حنبلعنه أ كقاؿ

 ه مًتكؾ.خر أن  ُب موضع آ (ُُ)ا ذكر  اٞتورقاينككذ
فيه ٣تركحُت كبعد الوقوؼ على هؤلء الرجاؿ مل  كأف   ،بعد النظر إىل ما قاله اتإماـ اٞتورقاين ُب اٟتديث

 اٟتديث، ه لًُت كالذم كصفه فيها أبن   ،عند الذهيب يقف الباحث على ترٚتة إىل اٟتسُت بن القاسم إل  
ه ككذلك ذكر  ابن حباف أبن   ،كما قاؿ الدارقطٍت كابن حجر  ،بن أيب زايد فهو مًتكؾا إٝتاعيل كأم  
كما قاؿ أبو زرعة كمل جيد الباحث من كثقه أك عدله من األئمة فهو    ،كأحاديثه غَت صحيحة ،اعكض  
عد كهو يقلب األحاديث تركه أغلب األئمة، فب ،ا جويرب بن سعيد ضعيف ابتإٚتاع، كأيضن اب مًتكؾكذ  

  اتإماـ اٞتورقاين أطلق الباطل على اٟتديث ا١تًتكؾ الضعيف.  ما كقفنا عليه يتضح أف  

                                                           

 (.ِْٔ/ِ) ُط،الكاشف يف معرفة من لو رواية يف الكتب الستةالذهيب،  (ُ)
 (.ُٕٔ/ٓ) ُط، هتذيب الكمال(، ا١تزم، ُِّ/ِ)ُط،هتذيب التهذيبابن حجر،  (ِ)
 (.ُِٕ/ِ) ُط ،الكاشف يف معرفة من لو رواية يف الكتب الستةالذهيب،  (ّ)
 (.ِٖٓ/ّ)ُط، إكمال هتذيب الكمالمغلطام،  (ْ)
 (.َِٓ/ُ) ُط ،تقريب التهذيبابن حجر،  (ٓ)
 (.ُِْ/ِ)ُط، التهذيب هتذيبابن حجر،  (ٔ)
 (.ُُٗ/ِ)د.ط،، لضعفاءا يف الكاملابن عدم،  (ٕ)
 (.َْٓ/ِ) ُط، والتعديل اجلرحيب حاًب، أ(، ك ُٕٔ/ٓ) ُط، الكمال هتذيبا١تزم،  (ٖ)
 (.ِٖٓ/ّ)ُط، الكمال هتذيب إكمال(، مغلطام، ُِْ/ِ)ُط، التهذيب هتذيبابن حجر،  (ٗ)

 (.ُٕٔ/ٓ) ُط، الكمال هتذيب(، كا١تزم، ّّٗ/ِ، )الضعفاء يف الكامل سلتصر ا١تقريزم، (َُ)
 (.ِٖٓ/ّ)ُط، إكمال هتذيب الكمالمغلطام،  ((ُُ
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ا كمتننا سبق احلديث الرابع  ، حيث من هذا البحث َِ-ُُٗب الفصل الثاين الصفحة رقم  ذكر  سندن
 يلي ترٚتة له.د به عبد الرٛتن بن زايد اتإفريقي كفيما ه ابطل كتفر  ماـ اٞتورقاين أبن  حكم عليه اتإ

 .(ِ)خر ل يسقط حديثه كهو ضعيفليس به أبس، كفيه ضعف، كُب موضع آ (ُ)قاؿ عنه حيِت بن معُت
أبوبكر بن أيب خيثمة، كدمحم بن عثماف بن أيب شيبة، كحيِت بن  ككذا أٚتع على تضعيفه

كهو  -ملسو هيلع هللا ىلص-إىل النيب، ككذلك قاؿ عنه البيهقي تفرد الفريقي برفعه (ٓ)، كالذهيب(ْ)، كالنسائي(ّ)معُت
 .(ٔ)ضعيف

ه يركم ا١توضوعات خر أن  ، كذكر  ُب موضع آ(ٕ)ه كاف مدلسناكذكر  ابن حباف ُب الضعفاء، أن  
 .(ٗ)ه كاف مدلسنا، ككذلك قاؿ عنه الدارقطٍت أن  (ٖ)على الثقات، كيدلس عن دمحم بن سعيد ا١تصلوب

، (َُ)تفرد هبا ل تعرؼ حاديثنا عليه أكقاؿ علي بن ا١تديٍت كاف أصحابنا يضعفونه، كأنكر أصحاب
 .(ُِ)كتب حديثه، ليس بشيء، كُب موضع آخر ل أ(ُُ)ككذلك قاؿ أٛتد بن حنبل منكر اٟتديث
 .(ُّ)كقاؿ ابن عدم عامة حديثه ل يتابع عليه

                                                           

هتذيب (، كابن حجر، ِّْ/ٓ، )اجلرح والتعديلأيب حاًب، كابن (، ْٕٓ/ٓ) د.ط ،الكامل يف الضعفاءابن عدم،  (ُ)
 (.َّْ/ٗ)ُط، التهذيب

 (.ْٕٓ/ٓ) د.ط ،الكامل يف الضعفاءابن عدم،  (ِ)
 (.َُِ/ُٕ) ُط، هتذيب الكمالا١تزم،  (ّ)
 هتذيب(، كا١تزم، ْٕٓ/ٓ)د.ط ، الكامل يف الضعفاءابن عدم، ك  ( ،ُْٕ/ٔ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ْ)

 (.َُِ/ُٕ) ُط، الكمال
 (.ِِٓ/ّ) ُط، الكتب الستةالكاشف يف معرفة من لو رواية يف الذهيب،  (ٓ)
 (.ُُُِٖ(، برقم )ّْْ/َُ)د.ط ، سنن البيهقي الكربىالبيهقي،  (ٔ)
 (.ٓٓ/ُ) ُط ،تعريف أىل التقديس مبراتب ادلوصوفٌن ابلتدليسابن حجر،  (ٕ)
 (.ُٕٔ/ٔ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ٖ)
 (.ٓٓ/ُ)ُط ،تعريف أىل التقديس مبراتب ادلوصوفٌن ابلتدليسابن حجر،  (ٗ)

 (.َُِ/ُٕ)ُط، هتذيب الكمالا١تزم،  (َُ)
 (.ُْٕ/ٔ)ُط، هتذيب التهذيب(، كابن حجر، َُِ/ُٕ)ُط، هتذيب الكمالا١تزم،  (ُُ)
 (.َُِ/ُٕ)ُط، هتذيب الكمال(، كا١تزم، ُْٕ/ٔ) ُط ،هتذيب التهذيبابن حجر،  (ُِ)
الكامل يف (، كابن عدم، َُِ/ُٕ)ُط، هتذيب الكمال(، كا١تزم، ُٕٓ/ٔ) ُط ،هتذيب التهذيبابن حجر،  (ُّ)

 (.ْٕٓ/ٓ)ُط، الضعفاء
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كالنظر كالتتبع ُب حاله  ،ه تفرد به عبد الرٛتن بن زيد اتإفريقيبعد الوقوؼ على اٟتديث كأنى 
فقد ضعفه  ،اتإفريقي ضيعف من أغلب أهل اٞترح كالتعديل اتضح للباحث أف   ،كأقواؿ األئمة فيه

كأنكر  ه كاف مدلسناكأن   ،ككذلك ذكر  ابن حباف ُب الضعفاء ،النسائي كابن أيب خيثمة كابن أيب شيبة
كهذا ليس بتوثيق  ،قوله اآلخر ليس به أبس كُب ،حديثه أٛتد بن حنبل كضعفه ابن معُت ُب أحد قوليه

ه ل د كأن  إذا تفر   ،ه ضعيف اٟتديث فال تصح ركايته أن  تبُت   ،مطلق كمن إٚتاع أهل العلم على تضعيفه
 ه ابطل كأراد به اٟتديث الضعيف.، كقد أطلق اتإماـ اٞتورقاين على اٟتديث أبن  يتابع عليه

ا كمتننا احلديث اخلامس  كحكم  ،من هذا البحث َُِب الفصل الثاين الصفحة رقم  سبق ذكر  سندن
 عثماف بن عطاء مًتكؾ اٟتديث، كفيما يلي ترٚتة له. ه ابطل، كأف  ماـ اٞتورقاين أبن  عليه اتإ

قاؿ ابن اٞتنيد سسلت حيِت بن معُت عن عثماف بن عطاء فقاؿ عثماف بن عطاء ا٠ترساين: 
 .(ُ)ضعيف اٟتديث

 .(ِ)اسسلت علي بن ا١تديٍت عن عثماف بن عطاء فقاؿ كاف ضعيفن : كقاؿ ابن شيبة
 .(ّ)كقاؿ الًتمذم ل شيء

 .(ْ)اقطٍت ضعيف اٟتديث جدن  كقاؿ الدار
 .(ٓ)ه ل حيتج بهحاًب الرازم قوله أن   كنقل عن أيب ،كذكر  ابن اٞتوزم ُب ا١توضوعات

عن السعدم قوله عثماف بن عطاء ليس ابلقوم ُب كقاؿ ابن عدم ُب الكامل للضعفاء كركل بسند  
 .(ٔ)اٟتديث

سسلت أيب عن عثماف بن عطاء فقاؿ يكتب حديثه كل حيتج به، كقاؿ  :قاؿ ابن أيب حاًب
 .(ٕ)ه قاؿ عثماف مًتكؾ اٟتديثأن   :ابن أيب حاًب عن عمرك بن علي الصَتُب

 .(ُ)كلكقاؿ البخارم ليس بذ
                                                           

 (.ّّٗ/ُ،)ُ، طيب زكراي حيٍن بن معٌنابن اجلنيد أل سؤالتحيِت بن معُت،  (ُ)
 (.َُِ/ّ،)ُ، طالضعفاء الكبًن(، العقيلي، ُٖٓ/ُ،)ُ، طابن أيب شيبة لعلي ابن ادلديين سؤالتابن ا١تديٍت،  (ِ)
 (.ّٓٗ/ُ)، ُ، طالعلل الكبًنالًتمذم،  (ّ)
 (.ُٔ/ُ، )ُ، طقطين السلمي للدار سؤالتالسلمي،  (ْ)
 (.ِٗٓ/ِ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ٓ)
 (.ُِٗ-َِٗ/ٔ، )ُ، طالكامل يف الضعفاءابن عدم،  (ٔ)
 (ِِٖ/ُُ)ُط، اجلرح والتعديلابن أيب حاًب،  (ٕ)
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 .(ِ)كذكر  ابن حباف ُب اجملركحُت
فقد  ،أغلب أهل اٞترح كالتعديل يضعفونه أف   ،٧تد ،فمما قيل من أقواؿ أهل العلم ُب عثماف بن عطاء

 ،كر ُب كتب الضعفاء كاجملركحُتذي  ا كماكذلك الدارقطٍت يضعفه جدن ضعفه ابن معُت كابن ا١تديٍت ك 
يكتب  :كقد ذكر ابن أيب حاًب كقاؿ ،ه مًتكؾأبن   :ؿاحيث ق ،ُب حكمه عليه ككاف ابن اٞتنيد أشدى 

يكتب حديثه أم  :فقوؿ ابن حاًب ،ما قاله أهل العلمج به كهذا ل يوجد فيه اختالؼ عكل حيت ،حديثه
ه كأن   ،م أٚتعوا على ضعفهأهن   ٧تد ،كل يكوف حجة ك٦تا قيل من أقواؿ أهل العلم ،ُب ا١تتابعات كالشواهد

 ابطل كأراد به الضعيف ١تا ُب سند  من ضعف. ،هعلى اٟتديث أبن   ، كقد أطلق اتإماـ اٞتورقاينضعيف
، من هذا البحث ُِ-َُِب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  اسبق ذكر  سندن احلديث السادس  

حيِت بن أيب أنيسة، كحيِت  ه مل يرك  عن هشاـ بن حساف إلى نى ه ابطل، كأكحكم عليه اتإماـ اٞتورقاين أبنى 
هذا أخو زيد بن أيب أنيسة، كهو أصغر من زيد، قاؿ عبد هللا بن جعفر الرقي: حدثنا عبيد هللا بن عمرك 

 اب، كفيما يلي ترٚتة له.ه كذ  قاؿ: قاؿ يل زيد بن أيب أنيسة: ل ٖتدث عن حيِت بن أيب أنيسة فإن  
: ضعيف، ل يكتب حديثه، ليس بشيء، ككذلك (ْ)، كعلي ابن ا١تديٍت(ّ)قاؿ حيِت بن معُت   

 ، قال ضعيف.(ٔ)كابن أيب حاًب ،(ٓ)ابن حجر
حديثه يدلك عليه، كقاؿ ُب  ليس هو ٦تن يكتب حديثه، قيل: مل؟ قاؿ :(ٕ)كقاؿ عنه أٛتد بن حنبل

 .(ُ)مًتكؾ اٟتديث :قطٍت ، ككذلك قاؿ النسائي، كالدار(ٖ)مًتكؾ اٟتديث :خرموضع آ

                                                           

 (.ِْْ/ٔ) د.ط ،التاريخ الكبًنالبخارم،  (ُ)
 (.ََُ/ِ، )ُ، طاجملروحٌنابن حباف،  (ِ)
الكامل يف (، كابن عدم، ِٖٔ/ُِ)ُط إكمال هتذيب الكمال،(، مغلطام، ِِّ/ُّ)ُط، هتذيب الكمالا١تزم،  (ّ)

 (.ّ/ٗ)ُط، الضعفاء
الكامل يف (، كابن عدم، ِِّ/ُّ)ُط، هتذيب الكمال(، كا١تزم، ُّٖ/ُُ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ْ)

 (.ّ/ٗ)ُط، الضعفاء
 (.َُْٗ/ُ)ُط، تقريب التهذيبابن حجر،  (ٓ)
، اجلرح والتعديل(، ابن أيب حاًب، ِِّ/ُّ)ُط، هتذيب الكمال(، كا١تزم، ُّٖ/ُُ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ٔ)
 (.ُِٗ/ٗ)ُط

 (.ِِّ/ُّ)ُط، هتذيب الكمال(، كا١تزم، ُّٖ/ُُ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ٕ)
 (.ُْٖ/ُُ)ُط، هتذيب التهذيب(، كابن حجر، ّ/ٗ)ُط، الكامل يف الضعفاء ،ابن عدم (ٖ)
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 .(ِ)أيب أنيسة: أخي حيِت يكذب كقاؿ زيد بن
 ا ل يتابع ُب حديثه.ليس بذاؾ، كقاؿ أيضن  :(ّ)كقاؿ البخارم
 اتلف. :(ْ)كقاؿ الذهيب

 كاف يقلب األسانيد، كيرفع ا١تراسيل، ل جيوز الحتجاج به ْتاؿ.  :(ٓ)كقاؿ ابن حباف
ا على بطه كأٚتعو جيرح ُب عدالته كُب ض ه، ٧تد أن  بعد النظر ُب كالـ أهل العلم ُب زيد بن أيب أنيسة

 ترؾ حديثه لضعفه.
، من هذا البحث ِِ-ُُِب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  اذكر  سندن  سبق احلديث السابع 

ه مل يسمع فإن   ،به علة كهي إرساؿ اٟتسن عن أيب هريرة كأف   ،ه ابطلماـ اٞتورقاين أبن  كحكم عليه اتإ
 كل يعلم إبرساؿ اٟتسن عن أيب هريرة إل ا١تتبحركف.، أيب هريرة شيئنا من

إرساؿ اٟتسن  ،ففي هذا اٟتديث ذكر اتإماـ اٞتورقاين علة ٗتفى على كثَت من الناس كهي
د هذا اٟتديث، ابلرغم من ه ابطل كر  البصرم عن أيب هريرة فحكم من خال٢تا على هذا اٟتديث أبن  

ثاؿ اٟتسن هي مقبولة عند بعض علماء اٟتديث كحيتج هبا، أم ،ا١تراسيل خاصة مراسيل الثقات أف  
كأراد ابلباطل هنا اٟتديث ا١تنقطع. كهللا  ،كقد أطلق على اٟتديث ابلبطالف كذكر فيه إرساؿ اٟتسن

 أعلم  
ااحلديث الثامن   ، من هذا البحث ِّ-ُِِب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  سبق ذكر  سندن

 عبد الكرمي بن ركح "مًتكؾ اٟتديث". ه ابطل، كذكر أبف  اٞتورقاين أبن  ماـ كحكم عليه اتإ

                                                           

، هتذيب الكمال(، ا١تزم، ُٖٓ/ُُ)ُط، هتذيب التهذيب(، كابن حجر، ّ/ٗ)ُط، الكامل يف الضعفاءابن عدم،  (ُ)
 (.ِِّ/ُّ)ُط

، والتعديلاجلرح (، كابن أيب حاًب، ِِّ/ُّ)ُط، هتذيب الكمال(، ا١تزم، ُْٖ/ُُ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ِ)
 (.ُِٗ/ٗ)ُط

الكامل يف (، كابن عدم، ِِّ/ُّ)ُط، هتذيب الكمال(، ا١تزم، ُٖٓ/ُُ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ّ)
 (.ّ/ٗ)ُط، الضعفاء

 (.ّْٕ/ْ)ُط، الكاشف يف معرفة من لو رواية على الكتب الستةالذهيب،  (ْ)
 (.ِٖٔ/ُِ)ُط، هتذيب الكمالإكمال (، كمغلطام، ُٖٓ/ُُ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ٓ)
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 ورقاين الذم نقله ابن حجر عن أيبكمل يقف الباحث على حكمو من األئمة غَت ما نقله اٞت 
، (ِ)ا أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاؽ بن جعفر البقاؿ الزيدم فقد اتفق الدارقطٍتكأم   ،(ُ)الفوارس

 ه ضعيف.، على أن  (ّ)كابن حجر
 مًتكؾ اٟتديث. :٣تهوؿ، كيقاؿ :(ٓ)، كعمرك بن رافع(ْ)كقاؿ أبو حاًب الرازم

 فيه لُت. فى : إ(ٔ)كذكر الذهيب
 (ٕ) كذكر  ابن حباف، ُب الثقات كقاؿ: خيطئ، كخيالف.

مل كرٔتا أبو إسحاؽ ٣تهوؿ  ،م ضعفاءك٦تا نقلنا من أقواؿ أهل العلم ُب حاؿ هؤلء الركاة تبُت أهن  
كقاؿ فيه ابن ركاح كهو مًتكؾ  ،ه ابطليذكر  جل أهل اٞترح كالتعديل، كقد حكم على اٟتديث أبن  

 فسراد به اٟتديث ا١تًتكؾ.
ا احلديث التاسع  ، كحكم من هذا البحث ُِّب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  سبق ذكر  سندن

طل، فيه جابر بن مرزكؽ اٞتدم، قاؿ عنه أبو حاًب الرازم، جابر بن ه ابماـ اٞتورقاين أبن  عليه اتإ
كقاؿ عنه: أيٌب ٔتا ل يشبه حديث  ،فكذكر  ابن حباف ُب اجملركحُت"، (ٖ)مرزكؽ اٞتدم: "٣تهوؿ

 .(ٗ)األثبات ل جيوز الحتجاج به
 .(َُ)كاهتمكقاؿ الذهيب: جابر بن مرزكؽ اٞتدم عن عبد هللا بن عبد العزيز العمرم ٣تهوؿ، 

 .(ُ)ه ضعيفكقاؿ عنه ا٢تيثمي كعزا  للطرباين أبن  
                                                           

 .(ُّٗ/ٓ، )ُ، طلسان ادليزانابن حجر،  (ُ)
 (.َِٔ/ِ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ِ)
 (.ُٗٔ/ُ)ُط، تقريب التهذيبابن حجر،  (ّ)
إكمال هتذيب (، كمغلطام، ِْٗ/ُٖ)ُط، هتذيب الكمال(، كا١تزم، َِٔ/ِ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ْ)

 (.َِٗ/ٖ)ُط، الكمال
 (.ُٔ/ٔ)ُط، اجلرح والتعديلابن أيب حاًب،  (ٓ)
 (.ُّّ/ّ)ُط، الكاشف يف معرفة من لو رواية على الكتب الستةالذهيب،  (ٔ)
، هتذيب التهذيب(، كابن حجر، ِْٗ/ُٖ)ُط، هتذيب الكمال(، كا١تزم، ِّْ/ٖ)ُط، الثقاتابن حباف،  (ٕ)
 (.ِِٗ/ُ)ُط

 (.ْٗٗ/ِ)ُط، اجلرح والتعديليب حاًب، أابن  (ٖ)
 (.َُِ/ُ، )ُ، طاجملروحٌنابن حباف،  (ٗ)

 (.َُٕٕ، ترٚتة رقم )(ُِٔ/ُ) د.ط ،ادلغين يف الضعفاءالذهيب،  (َُ)
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ه ٣تهوؿ، ل يكاد يعرؼ لذلك حكم عليه أيب حاًب أبن   ،جابر بن مرزكؽ ضعيف ف  : إك٦تا قيل نقوؿ
ل حيتج به لذلك تركه اٞتورقاين، كحكم عليه ابلبطالف كالباطل هنا ا١تراد به من كاف ُب سند   كحديثه

 ٣تهوؿ. راكو 
ااحلديث العاشر   ، من هذا البحث ِْ-ُِّب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  سبق ذكر  سندن

كمل  ،خالد بن دريك شامي عسقالين ركل عن ابن ٤تَتيز ه ابطل، كأف  ماـ اٞتورقاين أبن  كحكم عليه اتإ
ترٚتة  كأٛتد بن عبد هللا بن دمحم ضعيف اٟتديث، كفيما يلي -ملسو هيلع هللا ىلص-ا من أصحاب النيبيسمع شيئن 

 ٢تما.
، (ٓ)، كحيِت بن معُت(ْ)، كابن حجر(ّ)، كالذهيب(ِ): خالد بن دريك: أٚتع على توثيقه، النسائيأوال

 ذكر  ُب الثقات. (ٔ)كابن حباف
 .يدركهما، كعن يعلى بن منية مرسالن ركل عن ابن عمر، كعائشة، كمل  :(ٖ)، كا١تزم(ٕ)كقاؿ ابن حجر

، ُب موضع آخر احملدث الصدكؽ، قاؿ عنه الذهيب بغدادم ثقة: أٛتد بن عبد هللا بن دمحم: اثنًيا
 (َُ)كقاؿ عنه اٞتورقاين ضعيف اٟتديث (ٗ)ثقه،

كلكنه يرسل عن  ،فخالد بن دريك كثق إبٚتاع أهل العلم ،الراكيُت ثقات ك٦تا قيل نستنتج أف  
 أيًت كلكن ٕترحيه مل ،كضعفه اٞتورقاين ،الذهيبا أٛتد بن عبد هللا فقد كثقه بعض الصحابة، كأم  

 .كهللا أعلم ه ابطل كأراد به الضعيف،فهو متوقف ُب حاله، كقد حكم اٞتورقاين عليه أبن   مفسرنا

                                                           

 (.ُُِ/َُ)د.ط، رلمع الزوائد ومنبع الفوائدا٢تيثمي،  (ُ)
 (.ّٓ/ٖ)ُط، هتذيب الكمال(، ا١تزم، ٖٔ/ّ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ِ)
 (.ِّْ/ِ)ُط، معرفة من لو رواية على الكتب الستةالكاشف يف الذهيب،  (ّ)
 (.ِٖٓ/ُ)ُط، تقريب التهذيبابن حجر،  (ْ)
 (.ّٓ/ٖ)ُط، هتذيب الكمال(، ا١تزم، ٖٔ/ّ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ٓ)
 (.ّٓ/ٖ)ُط، هتذيب الكمال(، ا١تزم، ٕٖ/ّ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ٔ)
 (.ٖٔ/ّ) ُط ،هتذيب التهذيبابن حجر،  (ٕ)
 (.َُٔ/ُ)د.ط، التحصيل يف ادلراسيلابن العراقي،  (ٖ)
 .(َٕ/ُٓ)ُط، سًن أعالم النبالء( الذهيب، َْٓ/ٕ)ُط، اتريخ اإلسالمالذهيب،  (ٗ)

 .(ٓٗ-ْٗ/ُ، )ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (َُ)
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ا احلديث احلادي عشر  ، من هذا البحث ُِْب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  سبق ذكر  سندن
 ُب إسناد  اضطراب. ابطل، كذكر أبف  ه ماـ اٞتورقاين أبن  كحكم عليه اتإ

 كجه الختالؼ بُت عمر بن إبراهيم، كبُت كليد بن مسلمة، على ابن أكيمة.
 .(ُ)فقاؿ عمر بن إبراهيم اترة عن دمحم بن سليم بن أكيمة عن أبيه عن جد 

 .(ِ)كاترة عن دمحم بن إسحاؽ بن عبيد هللا بن سليم بن أكيمة عن أبيه عن جد 
، كسليم بن (ّ)بن مسلمة عن يعقوب بن عبد هللا بن سليم بن أكيمة عن أبيه عن جد  كجعله الوليد

 كأراد ابلباطل هنا ا١تضطرب. .(ْ)هو ٣تهوؿ :أكيمة قاؿ ابن مند  بعد سياقه للحديث
ا احلديث الثاين عشر  من هذا  ِٓ-ُِْب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  سبق ذكر  سندن

ُب إسناد  ٚتاعة من الضعفاء، ففي هذا  ه ابطل، كأف  ماـ اٞتورقاين أبن  ، كحكم عليه اتإالبحث
 .اٟتديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جد  كركايته عنهما شاذة ل متابع ٢تا

 .(ٓ)ثقة فقاؿ حديثه كيف حكيم بن هبز عن قاؿ عنه الدارمي سسلت ابن معُت
 .ثقة حكيم بن هبز: ا١تديٍت قاؿ ابن ركل ابن أيب حاًب بسند  عن عليك 

 .به حيتج كل حديثه يكتب حكيم بن هبز: يقوؿ أيب كقاؿ ٝتعت
 أبيه عن حكيم بن هبز أـ إليك أحب جد  عن أبيه عن شعيب بن عمرك أيب ئلكسي  :كقاؿ

 حكيم بن هبز: يقوؿ زرعة أبو ، كٝتعإىل   أحب جد  عن أبيه عن شعيب بن عمرك: قاؿ جد ؟ عن
 (ٕ)ل أبس به :قاؿ عنه الدارقطٍت (ٔ).اب١تشهور ليس كلكنه صاحل

 حديثه جيمع ٦تن البصريُت هبز بن حكيم بن معاكية بن حيدة القشَتم من ثقاتقاؿ اٟتاكم: 
كذكر  ابن  ،(3)الصحيح ُب ٢تا متابع ل شاذة األهن   جد  عن بيهأ عن ركايته الصحيح من أسقط اّن  كإ

 .(ِ)عدم ُب الكامل
                                                           

 (.ٓٗ-ْٗ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  (ُ)
 (.ِْٕ/ُ، )ُ، طمعرفة الصحابةابن مند ،  (ِ)
 (.ُْٓ/ُ)د.ط، رلمع الزوائدا٢تيثمي،  (ّ)
 (ِٖ/ُ)د.ط، اتريخ ابن معٌن رواية الدارميابن معُت،  (ْ)
 (َّْ/ِ، )ُ، طاجلرح والتعديلابن أيب حاًب،  (ٓ)
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كقد كثقه ٚتاعة من أهل  ،الراكم مل جيرح مطلقنا ُب هبز بن حكيم ٧تد أف  ٦تا ذكر من أقواؿ أهل العلم 
٦تا  كتب حديثه كهذا ٕتريح خفيف كأيضناكي ،ل حيتج به :كقاؿ ،كلكن أبو حاًب توقف فيه ،العلم

لذلك حكم  تفرد  عن أبيه عن جد  بركاية شاذة،يؤخذ على الراكم عدـ شهرته ُب هذا الباب، ك 
 .كهللا أعلم كأراد الضعيف. اٞتورقاين ابلبطالف على هذ  الركاية

من هذا  ِٔ-ُِٓب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  اسبق ذكر  سندن احلديث الثالث عشر  
 الثقفي، عوف أيب عن شعبة، عن ٚتاعة ركا  ه ابطل، كقاؿ:، كحكم عليه اتإماـ اٞتورقاين أبن  البحث

 ُب اٟتديث هذا عن تصفحت ٍتأن   "كاعلم :شعبة، كقاؿ بن ا١تغَتة أخي بن عمرك بن اٟتارث عن
 هذا، غَت اطريقن  له أجد فلم عنه، ابلنقل العلم أهل من لقيته من كسسلت كالصغار، الكبار ا١تسانيد
 ل اتإسناد هذا كٔتثل يعرفونه، ل ٛتص أهل من معاذ ٣تهوؿ، كأصحاب هذا عمرك بن كاٟتارث

 كاعتمدكا كتبهم ُب أكردك  قاطبة الفقهاء إف  : لك قيل فإف الشريعة، أصوؿ من أصل ُب عليه يعتمد
 رجعنا النقل أهل عند ثبت ٦تا هذا غَت أظهركا فإف السلف، فيه قلد كا٠تلف طريقه هذا: فقل عليه؟

 البتة. ديكنهم ل ٦تا كهذا إىل قو٢تم،
، من هذا البحث ُِٔب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  اسبق ذكر  سندن  احلديث الرابع عشر 

 ف كفيما يلي ترٚتة ٢تم.سند  ٚتاعة ٣تركحو  ُب ه ابطل، كأف  ماـ اٞتورقاين أبن  كحكم عليه اتإ
قاؿ عنه ابن اٞتوزم ُب ا١توضوعات: قاؿ بعض اٟتفاظ ل  إبراهيم بن دمحم بن اٟتسن الطياف: أواًل 

 .(ّ)ٕتوز الركاية عنه
 .(ْ)الذهيب: حدث هبمذاف فسنكركا عليه كاهتمو  كأخرجكقاؿ 

كقاؿ عنه أبو جعفر: سسلت عنه أبصبهاف فلم يعرفو ، كل شيخه اٟتسُت، كل التفسَت الذم 
 .(ٓ)ركا 
  اٟتديث.ه لًُت : اٟتسُت بن القاسم: سبق ترٚتته ُب اٟتديث الثالث، كأن  اثنًيا

                                                           

 (  ُْٖ/ُ، )ُ، طالسجزي للحاكم سؤالتاٟتاكم،  (ُ)
 (ِِٓ/ِ، )ُ، طالكامل يف الضعفاءابن عدم،  (ِ)
 (.ّْٗ/ُ)ُط، لسان ادليزانابن حجر،  (ّ)
 (.ّْٗ/ُ)ُط، لسان ادليزانابن حجر،  (ْ)
 (.ّْٗ/ُ)ُط، لسان ادليزانابن حجر،  (ٓ)
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 ه مًتكؾ يضع اٟتديث.ُب اٟتديث الثالث، كأن  : إٝتاعيل بن أيب زايد سبق ترٚتته اثلثًا
اع ل يقبل حديثه، كمن تكلم ُب كبعد النظر ُب أحواؿ الركاة كجدان منهم من هو مًتكؾ اٟتديث كض  

كأنكر بعض أهل العلم حديثه، كقد أراد ابلباطل اتإماـ  ،يعرؼ ضبطه كهو لُت اٟتديث، كمنهم من مل
  اٞتورقاين هنا هو اٟتديث ا١تنكر.

من هذا  ِٕ-ُِٔب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  اسبق ذكر  سندن احلديث اخلامس عشر  
دمحم بن  ه ابطل، كأف  أبن  -رٛته هللا-حكم عليه عبد الرٛتن بن ٛتداف اٞتالب البحث، كقاؿ اٞتورقاين:

 ُب التشيع. ا، كمل ير ، كمع هذا كاف غالين هيم الصورم مل يسمع من ركاد شيئناإبرا
دمحم بن إبراهيم الصورم منكر اٟتديث كركايته هذ  عن ركاد ابطلة كمل يسمع منه كحكم ك

  كأراد به اٟتديث ا١تنكر لركاية دمحم الصورم كتفرد  عن ركاد. ،اتإماـ اٞتورقاين ببطالف اٟتديث
ااحلديث السادس عشر   ، من هذا البحث ُِٕب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  سبق ذكر  سندن

دمحم بن عبد الغفار، كموسى بن خاقاف،  ه حديث ابطل، كأف  كحكم عليه اتإماـ اٞتورقاين أبن  
 ، كفيما يلي ترٚتة لكل منهم.معداف مل يسمع من ابن عمرك شيئنا ضعيفاف، كخالد بن

 (ُ)ضعيف. :قاؿ عنه الذهيب ُب ا١تغٍت ، كهو راكو ضعيفه دمحم بن عبد الغفار الزرقاين: أواًل 
موسى بن خاقاف: حدث عن إسحاؽ األزرؽ: كعنه دمحم بن عبد الغفار ٓترب منكر، تكلم  :اثنًيا
 (ِ)فيه

 .(ّ)خالد بن معداف بن أيب كرب: اثلثًا
 .(ْ)قاؿ العجلي: اتبعي ثقة

كقاؿ أبو حاًب الرازم: مل يصح ٝتاعه من عبادة بن الصامت، كركايته عن معاذ بن جبل 
 .(ٓ)بينهما اثنافمرسلة، مل يسمع منه، كرٔتا كاف 

 .(ُ)مل يسمع من معاذ :قاؿ أبو بكر البزار
                                                           

 ( ُٖٔ/ِ، د.ط، )الضعفاء يف ادلغينالذهيب،  (ُ)
 (.ُٓٗ/ٖ)ُط، ادليزان لسانالذهيب،  (ِ)
هتذيب (، ابن حجر، ُْ/ّ)ُط ،اتريخ اإلسالم(، الذهيب، ّٔٓ/ْ)ُط ،أعالم النبالءسًن انظر ترٚتته، الذهيب،  (ّ)

 (.ُِْ/ُ)ُط ،التهذيب
 (.ُِْ/ُ)ُط ،هتذيب التهذيب(، ابن حجر، ُٖٔ/ٖ)ُط ،هتذيب الكمالا١تزم،  (ْ)
 (.ّٗ/ُ)د.ط ،حتفة التحصيل يف ذكر رواة ادلراسيلابن العراقي،  (ٓ)



49 

 .(ِ)ثقة :كقاؿ يعقوب بن شيبة كدمحم بن سعد كعبد الرٛتن بن يوسف بن خراش كالنسائي
 .(ّ)كاف من خيار عباد هللا  :كقاؿ ،كذكر  ابن حباف ُب الثقات

 .(ْ)مل يلق أاب عبيدة :كقاؿ أبو نعيم ُب اٟتلية
 .(ٓ)ركل عن أيب ذر كمل يسمع منه :كقاؿ ا١تزم
، كُب موضع آخر قاؿ فقيه كبَت ثبت مهيب ٥تلص، يقاؿ: كاف (ٔ)كاف يرسل كيدلس  :كقاؿ الذهيب

 .(ٕ)، يرسل عن الكبارَُْيسبح ُب اليـو أربعُت ألف تسبيحة، توُب 
 .(ٗ)اثقة عابد يرسل كثَتن  :، ككذا قاؿ أيضنا(ٖ)كقاؿ ابن حجر: الثقة ا١تشهور

ه ابطل اتإماـ حكم على اٟتديث أبن   ا ذكران من ضعفهم اٞتورقاين ككالـ األئمة فيهم، ٧تد أف  كبعدم
 كأراد به اٟتديث الضعيف.
ااحلديث السابع عشر   ، من هذا البحث ُِٖب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  سبق ذكر  سندن

أصل، كهو من موضوعات أٛتد بن  ه حديث موضوع ابطل، كليس لهكحكم عليه اتإماـ اٞتورقاين أبن  
 عبد هللا اٞتويبارم، كفيما يلي ترٚتة له.

ع عليه كيضع أٛتد بن عبد هللا اٞتويبارم: قاؿ ابن حباف: كاف يركم ما كضعه إسحاؽ كيض
، ككذلك قاؿ سهل بن السرم اٟتافظ عنه: قد كضع أٛتد بن عبد هللا (َُ)عليه ما مل يضع أيضنا
أكثر من عشرة -ملسو هيلع هللا ىلص-عكاشة الكرماين، كدمحم بن ٘تيم الفارايين على رسوؿ هللااٞتويبارم، كدمحم بن 

                                                           

 (.ْٗ/ُ)د.ط ،التحصيل يف ذكر رواة ادلراسيلحتفة ابن العراقي،  (ُ)
 .(ُِْ/ُ)ُط ،هتذيب التهذيبابن حجر،  (ِ)
 (.ُِْ/ُ)ُط ،هتذيب التهذيبابن حجر،  (ّ)
 (.َُِ/ّ)ُط ،هتذيب التهذيبابن حجر،  (ْ)
 (.ْٗ/ُ)د.ط ،حتفة التحصيل يف ذكر رواة ادلراسيلابن العراقي،  (ٓ)
 (.ُّ/ُ)ُط ،مبراتب ادلوصوفٌن ابلتدليستعريف أىل التقديس ابن حجر،  (ٔ)
 (.ِّٓ/ِ)ُط ،الكاشف يف معرفة من لو رواية يف الكتب الستةالذهيب،  (ٕ)
 (.َُُ/ُ)ُط ،تعريف أىل التقديس يف ذكر رواة ادلراسيلابن حجر،  (ٖ)
 (.ُِٗ/ُ)ُط ،تقريب التهذيبابن حجر،  (ٗ)

 (.ّْ/ُ، )ُ، طلآليل ادلصنوعةا(، كالسيوطي، ُّْ/ُ، )ُ، طاجملروحٌنابن حباف،  (َُ)
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كُب موضع  (ِ)، ككذلك قاؿ ابن عدم كاف يضع اٟتديث لبن الكراـ على ما يريد (ُ)األؼ حديث
 .(ّ)اؿ يضع اٟتديث على الذين يركم عنهم ما مل حيدثوا بهاب دج  آخر قاؿ كذ  

 .(ْ)ابكقاؿ الدارقطٍت: كذ  
ُب الوقوؼ على ما قاله اتإماـ اٞتورقاين ُب الركاة كالوقوؼ على أقواؿ اهل العلم فيهم كما قالو   بعد

اع كمًتكؾ بل كاف مشهورنا ابلوضع كالكذب، كيبطل الحتجاج به كْتديثه، ه كض  د أن  اٞتويبارم، ٧ت
 كمن هنا تركه اٞتورقاين كأراد ابلباطل هنا اٟتديث ا١توضوع. 

من هذا  ِٗ-ُِٖب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  اسندن سبق ذكر   عشر  احلديث الثامن
ه من موضوعات أيب ه حديث موضوع ابطل ل أصل له، كأن  ، كحكم عليه اتإماـ اٞتورقاين أبن  البحث

 مطيع البلخي، كفيما يلي ترٚتة له. 
 .(ٓ)اٟتكم بن عبد هللا البلخي: قاؿ البخارم ضعيف صاحب رأم

اابن ا كذ  حاًب الرازم: كاف مرجئ   كقاؿ أبو
، ككذلك قاؿ عبد الرٛتن سسلت أيب عن أيب مطيع (ٔ)

كاف من رؤساء   ا، كقاؿ ابن حباف أيضن (ٕ)ضعيف اٟتديث جئناالبلخي فقاؿ: كاف قاضي بلخ، ككاف مر 
 .(ٖ)ا١ترجئة ٦تن يبغض السنن، كمنتحليها

 .(ٗ)خيثمة على اٝته، كأسقطو كقاؿ ٤تمود بن غيالف: ضرب أٛتد، كابن معُت، كأبو 
 .(َُ)كقاؿ النسائي: ضعيف

 .(ُُ)لسجستاين: ترؾ حديثه، ككاف جهميناكقاؿ أبو داكد ا
                                                           

 (.ُْٕ/ِ)ُط، الزايدات على ادلوضوعاتالسيوطي،  (ُ)
 (.ُِّ/ُ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ِ)
 (.ُِّ/ُ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ّ)
 (.ّٔ(، ترٚتة رقم)ِِٓ/ُ)د.ط، الضعفاء وادلرتوكونالدارقطٍت،  (ْ)
 (.ِْٔ/ّ)ُط، لسان ادليزانابن حجر،  (ٓ)
 (.ِْٔ/ّ)ُط، لسان ادليزانابن حجر،  (ٔ)
 (.ُُِ/ّ)ُط، اجلرح والتعديلابن أيب حاًب،  (ٕ)
 (.ِْٔ/ّ)ُط، لسان ادليزانابن حجر،  (ٖ)
 (.ِْٔ/ّ)ُط، لسان ادليزانابن حجر،  (ٗ)

 (.ِْٔ/ّ)ُط، لسان ادليزانابن حجر،  (َُ)
 (.ِْٔ/ّ)ُط، لسان ادليزانابن حجر،  (ُُ)
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مدار ضعف اٟتديث على ٤تمود بن غيالف كبعد النظر ُب حاله عند  يتضح لنا ٦تا سبق من كالـ كأفى 
فهو صاحب رأم مبتدع،  ه ٣تركح كمطعوف ُب عدالته ككذلك ضبطه،أئمة اٞترح كالتعديل ٧تد أن  

 .ضعيف اٟتديث، كالباطل عند  هنا  اٟتديث ا١توضوع. كهللا أعلم اابن ككاف كذ  
من هذا  َّ-ُِٗب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  اسبق ذكر  سندن احلديث التاسع عشر  

أٛتد  كوف كهم:ُب سند  ٚتاعة مًتك  ه ابطل ل شك فيه، كأف  ، كحكم عليه اتإماـ اٞتورقاين أبن  البحث
 بن عبد هللا اٞتويبارم، كسلمة بن سالـ، كبكر بن خنيس، كأابف، كفيما يلي ترٚتة ٢تم.

 .ّٖالصفحة  ّ : أٛتد بن عبد هللا اٞتويبارم سبقت ترٚتته ُب اٟتديث رقمأواًل 
هي ه مًتكؾ كالًتؾ ا أن  مل يتوصل الباحث على حد علمه إىل ترٚتة له فإم  سلمة بن سالـ: : اثنًيا

هناؾ خطس  ا أف  أخت الكذب ٦تا يصبح ٣تهوؿ، كمل يًتجم له أحد من أصحاب الًتاجم كا١تعاجم، كإم  
ُب اٝته، لوجود الباحث ُب بعض النسخ سلمة بن سالمة بدؿ من سالـ كرغم هذا مل أجد ، ما يرا  

راكم عنه كشيخه هو ال الرجل مًتكؾ كمل يًتجم له أحد من ا١تًتٚتُت ل سيما أف   أف   الباحث إل  
 اع، كهللا تعاىل أعلى كأعلم.اب كالوض  اٞتويبارم ا١توصوؼ ابلكذ  

 .(ُ): بكر بن خنيس: قاؿ النسائي، كأبو داكد: ليس ابلقومااثلثً 
 .(ِ)كقاؿ ابن حباف: ركل عن البصريُت، كالكوفيُت أشياء موضوعة

 . مًتكؾ اٟتديث.(ْ)ا١توضوعات، كاٞتورقاين ُب (ّ)كقاؿ الدارقطٍت ُب كتاب اٞترح كالتعديل
ه يركم عن ضعفاء، كيكتب من حديث الرقاؽ، أن   حل ل أبس به إل  اكقاؿ حيِت بن معُت: ص

 .(ٓ)كقاؿ عباس الدكرم، كأبو بكر بن أيب خيثمة، عن حيِت: ليس بشيء
كقاؿ عمرك بن علي يعقوب بن شيبة السدكسي، كالنسائي: ضعيف، كزاد يعقوب ككاف 

 .(ٔ)ادة كالزهديوصف ابلعب
 

                                                           

 (.ُْٖ/ُ) ُط ،التهذيبهتذيب ابن حجر،  (ُ)
 (.ُّ/ّ)ُط، إكمال هتذيب الكمال(، مغلطام، ُْٖ/ُ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ِ)
 (.ُّ/ّ)ُط، إكمال هتذيب الكمالمغلطام،  (ّ)
 (.ُّ/ّ)ُط، إكمال هتذيب الكمالمغلطام،  (ْ)
 (.ُٖٖ/ِ) ُط ،الكامل يف الضعفاء(، ابن عدم، َِٖ/ْ)ُط، هتذيب الكمالا١تزم،  (ٓ)
 (.َِٖ/ْ)ُط، هتذيب الكمالا١تزم،  (ٔ)
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 ، ضعيف.(ِ)، كالنسائي(ُ)كقاؿ ابن ا١تديٍت
 : صدكؽ له أغالط، أفرط فيه ابن حباف.(ّ)كقاؿ ابن حجر

 : كا .(ْ)كقاؿ الذهيب
 : أابف كهو أبو إٝتاعيل أابف بن أيب عياش البصرم.رابًعا

ككذا قاؿ قاؿ فيه ابن معُت: ليس حديثه بشيء. كقاؿ مرة: ضعيف. كقاؿ مرة: مًتكؾ اٟتديث، 
 .(ٓ)لي بسوء اٟتفظ، كلكنه بي اصاٟتن  قطٍت، كأبو حاًب، كزاد ككاف رجالن النسائي، كالدار 

، ككذا قاؿ (ٔ)كقاؿ ابن اٞتاركد ُب كتاب الضعفاء، كاٞتورقاين ُب كتاب ا١توضوعات: مًتكؾ اٟتديث
أٛتد بن كضرب ، ليس بثقة، كل يكتب حديثه، (ٖ)كُب موضع آخر للنسائي، (ٕ)ابن حجر: مًتكؾ
 .(ٗ)حنبل على حديثه

ا بعد النظر ُب رجاؿ اٟتديث ٧تد أف   مدار اٟتديث يدكر على  كأف   ،سند  ضعيف جدن
 ٣تموعة من الضعفاء فاٞتويبارم

ا من رجاله بكر بن خنيس كهو ضعيف اع معركؼ بذلك، كأيضن ، هو كض  كما ذكران  سابقنا  
اء، كعامة كالـ أهل هو صاحل لكنه يركم عن ضعفابن معُت قاؿ  بغالب كالـ أهل العلم غَت أف  

 ذف ل حيتج ْتديثهم، كل يقل حالن يه إابف بن عياش كهو من الضعفاء إا فٟتاله، كأيضن  العلم تضعيفنا
عمن قبله ُب اٟتديث، فقد تركه ابن معُت كالنسائي كالدارقطٍت، ككذلك ضعفه أبو حاًب، من انحية 

، أف حيمل اٟتديث إف مل يكن حافظنا اٟتفظ، كهذا ل يصلحضبطه، كقاؿ هو صاحل كلكنه سيء 

                                                           

 (.ُْٖ/ُ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ُ)
 (.ُٖٖ/ِ)ُط، الكامل يف الضعفاءابن عدم،  (ِ)
 (.ُٕٓ/ُ)ُط، تقريب التهذيبابن حجر،  (ّ)
 (.ُِٕ/ِ)ُط، الكاشف يف معرفة من لو رواية على الكتب الستةالذهيب،  (ْ)
 (.ُْٖ/ُ)ُط، التهذيبهتذيب ابن حجر،  (ٓ)
 (.ُٗٔ/ُ)ُط، إكمال هتذيب الكمالمغلطام،  (ٔ)
 (.ُْٖ/ُ)ُط، تقريب التهذيبابن حجر،  (ٕ)
 (.ُْٖ/ُ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ٖ)
 (.ُٗٔ/ُ)ُط، إكمال هتذيب الكمالمغلطام،  (ٗ)
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فجملة من رجاؿ اٟتديث فيهم مقاؿ، كل يعتد هبم كل حيتج إبسناد كهذا، كمن حكمه على اٟتديث 
 ه ابطل قصد به اٟتديث شديد الضعف ا١تًتكؾ.أبن  

، كحكم هذا البحث من َُّب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  اسبق ذكر  سندن  احلديث العشرون 
اٟتديث ابن زيد كأبو  ٣تهولف،  بسند ه حديث ابطل ل شك فيه، كأف  عليه اتإماـ اٞتورقاين أبن  

 كإٝتاعيل أيب إسرائيل، كأسد بن خالد كالمها مًتككاف. كفيما يلي ترٚتة ٢تم.
 ، كمها ٣تهولف مل يعرفا.ابن زيد كأبو : أواًل 
 .(ُ)تركه اٞتورقاين كهو غَت معتربإٝتاعيل بن أيب إسرائيل : اثنًيا
 ، ل يدرم من هو، كا٠ترب الذم ركا  ابطل.(ِ): أسد بن خالد ا٠تراساين: قاؿ الذهيبااثلثً 

 ه قاؿ: لُت.، كحكى عن النسائي أن  (ّ)كذكر  األزدم ُب الضعفاء
 معتربين.ه ابطل كأراد به ا١تًتكؾ ١تا ُب سند  من ركاة غَت كقد كصف اٞتورقاين اٟتديث أبن  

من هذا  ُّ-َُّب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  اسبق ذكر  سندن احلديث الواحد والعشرون  
: ل أصل له عند العلماء، كقاؿ ه حديث موضوع، ابطل كفره رقاين أبن  ، كحكم عليه اتإماـ اٞتو البحث

فال حيتمل مثل هذا، كل ٛتاد بن سلمة يستجيز أف يركل عنه مثل هذا  اأبو ا١تهـز كإف كاف مًتككن  ف  إ
ا اٟتمل فيه على دمحم بن شجاع الثلجي، اٟتديث، كل يعرؼ له أصل ُب كتاب حباف بن هالؿ، فإّنى 

 كفيما يلي ترٚتة ٢تم.
ة حديث ما : ليس بقوم، شعبة يوهنه، يقوؿ كتبت عليه مائ(ْ)أبو زرعة الرازم :قاؿ : أبو ا١تهـزأواًل 

 : تركه شعبة.(ٓ)حدثت عنه بشيء، ككذا قاؿ البخارم
: مًتكؾ اٟتديث، ككذا قاؿ الدارقطٍت: ضعيف أساء القوؿ (ٕ)، كالنسائي(ٔ)كقاؿ ابن حجر

 .(ُ)فيه شعبة، يًتؾ
                                                           

 (.ُٖٕ/ُ) ُ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًناٞتورقاين،  ((ُ
 (.ٖٗ/ِ) ُط، لسان ادليزانابن حجر،  (ِ)
 (.ٖٗ/ُ) ُط، لسان ادليزانابن حجر،  (ّ)
 (.ِْٗ/ُِ)ُط، هتذيب التهذيب(، كابن حجر، ِّٕ/ّْ)ُط، هتذيب الكمالا١تزم،  (ْ)
 (.ِْٗ/ُِ)ُط، هتذيب التهذيب(، كابن حجر، ِّٕ/ّْ)ُط، هتذيب الكمالا١تزم،  (ٓ)
 (.ُُُِ/ُ)ُط، تقريب التهذيبابن حجر،  (ٔ)
 (.ِْٗ/ُِ)ُط، هتذيب التهذيب(، كابن حجر، ِّٕ/ّْ)ُط، هتذيب الكمالا١تزم،  (ٕ)



54 

 : عامة ما يركيه ينكر عليه.(ِ)كقاؿ ابن عدم
: (ْ)منصور عن ابن معُت: ضعيف اٟتديث، ككذا قاؿ إسحاؽ بن (ّ)كقاؿ أبو حاًب الرازم

 ل شيء. :ضعيف. كقاؿ مرة
 مبتدع صاحب هول. :فقاؿ (ٓ)ئل أٛتد بن حنبل: دمحم بن شجاع الثلجي: سي اثنًيا

اٞتهمية القائلُت ابلوقف ُب كاف أحد   ا، كقاؿ أيضن (ٔ)كقاؿ ا١تزم: كاف فقيه أهل الرأم ُب كقته
 .(ٕ)فالقرآ

 عنه لسوء مذهبه، كزيغه عن الدين.اب ل ٖتل الركاية : كذ  (ٖ)كقاؿ األزدم
: كاف يضع أحاديث ُب التشبيه، كينسبها إىل أصحاب اٟتديث يثلبهم (ٗ)كقاؿ ابن عدم

كاف يضع أحاديث ُب التشبيه ينسبه   ا، كقاؿ أيضن (َُ)بذلك، كُب موضع آخر اهتمه ابن عدم ابلوضع
ن ٛتاد بن سلمة، عن أيب إىل أصحاب اٟتديث ليثلبهم به ركل عن حباف بن هالؿ، كحباف ثقة، ع

، عن أيب هريرة، عن النيب هللا خلق الفرس فسجراها فعرقت، ٍب خلف نفسه منها  قاؿ: إف  -ملسو هيلع هللا ىلص-ا١تهـز
ه ليس من أهل الركاية ٛتله مع أحاديث كثَتة كضعها من هذا النحو فال جيب أف يشتغل به ألن  

 .(ُُ)التعصب على أف كضع أحاديث يثلب أهل األثر بذلك
اٟتديث كسبب ترؾ اٞتورقاين له ١تا ُب سند  من ضعف، كالضعف ُب دمحم بن علة هذا 

ه مطعوف ُب عدالته، فهو شجاع الثلجي، كبعد تتبع أقواؿ علماء اٞترح كالتعديل ُب الثلجي، ٧تد أن  

                                                           

 (.َِٓ/ُِ)ُط، هتذيب التهذيب(، كابن حجر، ِّٕ/ّْ)ُط، هتذيب الكمالا١تزم،  (ُ)
 (.َِٓ/ُِ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ِ)
 (.ِْٗ/ُِ)ُط، التهذيبهتذيب (، كابن حجر، ِّٕ/ّْ)ُط، هتذيب الكمالا١تزم،  (ّ)
 (.ِْٗ/ُِ)ُط، هتذيب التهذيب(، كابن حجر، ِّٕ/ّْ)ُط، هتذيب الكمالا١تزم،  (ْ)
 (.َِِ/ٗ)ُط، هتذيب التهذيب(، كابن حجر، ِّٔ/ِٓ)ُط، هتذيب الكمالا١تزم،  (ٓ)
 (.ِّٔ/ِٓ)ُطل، هتذيب الكماا١تزم،  (ٔ)
 (.ِّٔ/ِٓ) ُط ،هتذيب الكمالا١تزم،  (ٕ)
 (.َِِ/ٗ)ُط، هتذيب التهذيب(، كابن حجر، ّْٔ/ِٓ) ُ، طهتذيب الكمالا١تزم،  (ٖ)
 (.َِِ/ٗ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ٗ)

 (.َْٕ/ٗ) ُط، لسان ادليزانابن حجر،  (َُ)
 (.ِّٗ/ٕ) د.ط ،الكامل يف الضعفاءابن عدم،  (ُُ)
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صاحب سوء مذهب، بل كاف يضع األحاديث نصرة ١تذهبه، فهو مًتكؾ اٟتديث ل يقبل حديثه كل 
 حيتج به، كهذا ما أراد  اٞتورقاين بقوله ابطل. 

، من هذا البحث ُُّب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  اسبق ذكر  سندن احلديث الثاين والعشرون  
اٟتسُت الزاهد، كإٝتاعيل بن أيب  ه حديث ابطل ل أصل له ٚتلة، كأف  اـ اٞتورقاين أبن  كحكم عليه اتإم

زايد، كجويرب، كضرار بن عمرك، يزيد الرقاشي. ٜتستهم ٣تركحوف مًتككوف، كالضحاؾ مل يسمع من 
 . كفيما يلي ترٚتة ٢تم.اابن عباس شيئن 

 .ّٖمن هذا الفصل صفحة رقم  يث الثالث: اٟتسُت بن القاسم الزاهد سبقت ترٚتته ُب اٟتدأواًل 
 .ّٗ-ّٖمن هذا الفصل صفحة رقم  : إٝتاعيل بن أيب زايد سبقت ترٚتته ُب اٟتديث الثالثااثنيً 
 .ّٗمن هذا الفصل صفحة رقم  : جويرب بن سعيد سبقت ترٚتته ُب اٟتديث الثالثاثلثًا
 اكل يكتب حديثه، كقاؿ أيضن ، ليس بشيء (ُ): ضرار بن عمرك: قاؿ عنه حيِت بن معُتارابعً 

 .(ِ)ضعيف
 : منكر اٟتديث.(ّ)كقاؿ ابن عدم

 : فيه نظر.(ٓ)كقاؿ البخارم، (ْ)كذكر  العقيلي، كابن جاركد ُب الضعفاء
: له أحاديث صاٟتة عن أنس كغَت ، كأرجو أنه ل أبس به (ٔ): يزيد الرقاشي: قاؿ ابن عدماخامسً 

ركل عنه الناس، كليس ابلقوم ُب  اصاٟتن  عنه، كقاؿ ُب موضع آخر كاف رجالن  لركاية الثقات
 .(ٕ)حديثه

: مًتكؾ اٟتديث، كقاؿ النسائي ُب موضع آخر: كالدارقطٍت، كالربقاين: (ٖ)كقاؿ النسائي
 ، (ُ)ضعيف

                                                           

 (.َُُ/ٓ) ، د.طالكامل يف الضعفاءابن عدم،  (ُ)
 (.َْٓ/ْ)ُط ،لسان ادليزانابن حجر،  (ِ)
 (.َُٔ/ٓ) ، د.طالكامل يف الضعفاءابن عدم،  (ّ)
 (.َٔ/ٕ)ُط ،لسان ادليزانابن حجر،  (ْ)
 (.َّْ/ْ) ُ، طلسان ادليزانابن حجر،  (ٓ)
 (.ٗٔ/ِّ)ُط ،هتذيب الكمال(، كا١تزم، ِٖٗ/ّ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ٔ)
 .(ِّٔ/ٖد.ط ) ،الكامل يف الضعفاءابن عدم،  (ٕ)
 (.ِّٔ/ٖ، د.ط )الكامل يف الضعفاءابن عدم،  (ٖ)
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 : مًتكؾ اٟتديث.(ِ)ككذا قاؿ أبو أٛتد اٟتاكم
 : ضعيف.(ْ)، كالذهيب(ّ)كقاؿ ابن حجر

 : تكلم فيه شعبة.(ٓ)البخارمكقاؿ 
: كاف من خيار عباد هللا من البكائُت ابلليل، لكنه غفل عن حفظ اٟتديث، حىت  (ٔ)كقاؿ ابن حباف

 على جهة التعجب. فال ٖتل الركاية عنه إل  -ملسو هيلع هللا ىلص-كاف يقلب كالـ اٟتسن فيجعله عن أنس عن النيب
هؤلء الرجاؿ بعض فيه ٣تركحُت كبعد الوقوؼ على  بعد النظر إىل ما قاله اتإماـ اٞتورقاين ُب اٟتديث كأف  

ا إٝتاعيل بن أيب زايد فهو مًتكؾ كما قاؿ كأم   كما ذكران،  لُت اٟتديث، كهواٟتسُت بن القاسم ك  سابقنا
كأحاديثه غَت صحيحة كما قاؿ أبو زرعة كمل جيد  ،اعه كض  الدارقطٍت كابن حجر ككذلك ذكر  ابن حباف أبن  

هو ضعيف إبٚتاع أهل  ا، كجويرب كما ذكران سابق  اب مًتكؾالباحث من كثقه أك عدله من األئمة فهو كذ  
فقد ضعفه أغلب  اٞترح كالتعديل، كيركم أحاديث مقلوبه على الضحاؾ لعل هذا منها، كمن رجاؿ السند 

نقل البخارم، كلكن ابن عدم قاؿ له أحاديث صاٟته، كذكر عبادته ابن حباف  األئمة كتكلم فيه شعبه كما
للحديث كلذلك ضعف كترؾ حديثه، كرجاؿ هذا اٟتديث جلهم ضعفاء ل  اه صاحل لكنه مل يكن حافظن كأن  

 حيتج ْتديثهم، كقد أراد ابلباطل هنا اتإماـ اٞتورقاين، اٟتديث ا١تنكر. 
، من هذا البحث ِّ-ُُّب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  اذكر  سندن  سبق احلديث الثالث والعشرون 

له ُب ه حديث كذب موضوع ابطل مركب على هؤلء الشيوخ ل أصل كحكم عليه اتإماـ اٞتورقاين أبنى 
كأبو السعادات الذم ركل هذا اٟتديث، قد رمي بسوء ا١تذهب كصحبة ا١تتهمُت ُب  -ملسو هيلع هللا ىلص-حديث النيب

الت أبمر اتإسالـ، كالكرخي رجل ٣تهوؿ ل يعرؼ ُب أصحاب اٟتديث بل هو اسم الدين، كقلة ا١تب
 كنسب اختلقه أبو السعادات ليحسن به كذبه، كركايته الواهية.

                                                           

 (.ٗٔ/ِّ)ُط ،هتذيب الكمالا١تزم،  (ُ)
 (.ٗٔ/ِّ) ُط، هتذيب الكمالا١تزم،  (ِ)
 ُ، طتقريب التهذيب(، كابن حجر، ِ/ٕٗٗ(، رقم)َْٕ/ٓ) ُط، ادلطالب العالية بزوائد ادلسانيد الثمانيةابن حجر،  (ّ)

(ُ/ٓٗٗ.) 
 (.َٖٓ/ْ) ، د.طمعرفة من لو رواية يف الكتب الستةالكاشف يف الذهيب،  (ْ)
 (.ِٖٗ/ّ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ٓ)
 (.ُُّ/ُُ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ٔ)
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كقاؿ اٞتورقاين: ٝتعت أاب الفتح يقوؿ: ٝتعت اتإماـ اٟتافظ أاب زكراي حيِت بن عبد الوهاب بن مند  رضي 
ه ابطل كأراد به ، كقد حكم اٞتورقاين على اٟتديث أبن  ُزنديقه ملحده  ابهللا عنه يقوؿ: أبو السعادات كذ  

 الكذب ا١توضوع.
من هذا  ّّ-ِّا ُب الفصل الثاين الصفحة رقم كمتنن  اذكر  سندن  سبق احلديث الرابع والعشرون 

قاؿ عبد السالـ بن عاصم:  ه حديث ابطل ل أصل له، كقاؿ،، كحكم عليه اتإماـ اٞتورقاين أبن  البحث
ئل عن حديث من حديث دمحم بن الفضل بن عطية فقاؿ: تسسلوين عن ٝتعت إسحاؽ بن سليماف كسي 

 ابُت؟حديث الكذ  
كقاؿ عبد هللا بن أٛتد بن حنبل: سسلت أيب عن دمحم بن الفضل بن عطية؟ فقاؿ: ليس 

ن عطية؟ فقاؿ: هو كالد دمحم بن ئل حيِت بن معُت عن الفضل ببشيء. كقاؿ اٟتسُت بن اٟتسن: سي 
اب، كفيما يلي اب. كقاؿ أبو حفص عمرك بن علي: دمحم بن الفضل، مًتكؾ اٟتديث كذ  الفضل كذ  
 ترٚتة له.

 (ِ)قاؿ اتإماـ أٛتد: دمحم بن الفضل بن عطية ليس بشيء حديثه حديث أهل الكذب
ه مًتكؾ . على أن  (ٕ)، كابن القيسراين(ٔ)كالنسائي، (ٓ)، كالدارقطٍت(ْ)، كالربقاين(ّ)كاتفق ابن أيب حاًب

 اٟتديث.
 .(ٖ)كقاؿ الًتمذم: دمحم بن الفضل بن عطية. ذاهب اٟتديث

 .(ُ)كقاؿ البخارم: سكتوا عنه
                                                           

(، ابن ٕٓ(، رقم)ِٖ-ُٖ/ُ، )ُ، كتاب اتإدياف، ابب النزكؿ، طاألابطيل وادلناكًن والصحاح وادلشاىًن( اٞتورقاين ُب (ُ
، كتاب التوحيد، الآليل ادلصنوعة(، السيوطي ُب ُِِ/ُ، )ُ، كتاب التوحيد، ابب ذكر النزكؿ، طادلوضوعاتاٞتوزم ُب 

، كتاب التوحيد، تلخيص ادلوضوعات(، الذهيب ُب ُْ(، رقم )ُّٖ/ُ، )ُ،طتنزيو الشريعة(، ابن عراؽ ُب ُّ/ُ، )ُط
 (.ُٗ(، رقم )ِْ/ُ، )ُط

 (.ْٗٓ/ِ، )ِ، طومعرفة الرجالالعلل أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل،  (ِ)
 (.ْٕٓ/ٔ، )ُط، علل احلديثابن أيب حاًب،  (ّ)
 (.ُٔ/ُ، )ُ، طالربقاين للدارقطين سؤلتالربقاين،  (ْ)
 (.َُْ/ٓ، )ُ، طالعلل للدارقطينالدارقطٍت،  (ٓ)
 (.َِِ/ُ، )ُ، طالضعفاء وادلرتوكٌنالنسائي،  (ٔ)
 (.ْْٔ/ُ)، ُ، طذخًنة احلفاظابن القيسراين،  (ٕ)
 (.ّٖٗ/ُ، )ُ، طالعلل الكبًنالًتمذم،  (ٖ)
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  .(ِ)اابن جييئك ابلطاماتئل اتإماـ أٛتد بن حنبل عن دمحم بن الفضل بن عطية فقاؿ: كاف كذ  كسي 
 .(ّ)اابن ككذا قاؿ حيِت بن معُت كاف كذ  

علماء اٞترح كالتعديل مل يرضو  كل  بعدما سبق من كالـ ُب دمحم بن الفضل بن عطية، ٧تد أف  
اب شديد الضعف، فال حيتج ْتديثه، كقد ترؾ اٟتديث اتإماـ يرضوف حديثه، فهو مًتكؾ اٟتديث كذ  

 اٞتورقاين كأراد ابلباطل هو ا١تنكر شديد الضعف. كهللا أعلم.
من هذا  ُّّب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  اذكر  سندن  سبقاحلديث اخلامس والعشرون  

فيه بقية ضعيف  ه حديث ابطل، كإسناد  منقطع، كأف  ، كحكم عليه اتإماـ اٞتورقاين أبن  البحث
 اٟتديث كل حيتج ْتديثه، كأعُت موىل مسلم بن عبد الرٛتن ٣تهوؿ، كفيما يلي ترٚتة ٢تما.

 .(ْ): بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريزأواًل 
قاؿ ابن ا١تبارؾ: كاف صادقنا، كلكنه كاف يكتب عمن أقبل كأدبر، كقاؿ أيضنا إذا اجتمع إٝتاعيل بن 
عياش كبقية ُب حديث، فبقية أحب إيل، كقاؿ ابن عيينة: ل تسمعوا من بقية ما كاف ُب سنة كاٝتعوا 

 .(ٓ)منه ما كاف ُب ثواب كغَت 
 .(ٔ)، كثَت التدليس عن الضعفاءاكذكر  األثرم قاؿ: كاف صدكقن 

 كقاؿ حيِت بن معُت، كأبو زرعة، كغَتمها: إذا ركل عن ثقة فهو ثقة حجة.
كقاؿ أبو حاًب: سسلت أاب مسهر عن حديث لبقية فقاؿ: احذر حديث بقية ككن منها على 

 ا غَت نقية.تقيه، فإهن  
 .(ٕ)حدثنا كأخربان، فهو ثقة، كإف قاؿ عن، فالكقاؿ النسائي: إذا قاؿ 

                                                           

 (.َُٓ/ُ)ُط، الضعفاء الصغًنالبخارم،  (ُ)
 (.ُٓٓ/ُٓ، )ُ، طاجلامع لعلوم اإلمام أمحدأٛتد بن حنبل،  (ِ)
 (.َُِ/ْ، )ُ، طالضعفاء الكبًنالعقيلي،  (ّ)
، هتذيب التهذيب(، ابن حجر، ُّٗ(، رقم)ُٗٓ-ُٖٓ/ٖ، )ّ، طسًن أعالم النبالءانظر ترٚتته، الذهيب،  (ْ)
 (.ٖٕٖ(، رقم )ّْٕ/ُ،)ُط

 (.ْْٕ/ُ)ُط، هتذيب التهذيبابن حجر،  (ٓ)
 (.ْٕ/ُ) ، د.طادلعجم الصغًن لرواة اإلمام ابن جرير الطربياألثرم،  (ٔ)
 (.َُِٖ/ْ، )ُ، طاتريخ اإلسالمالذهيب،  (ٕ)
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: هو ٣تهوؿ مل يقف الباحث عليه ُب كتب الًتاجم كالرجاؿ، أعُت موىل مسلم بن عبد الرٛتن: اثنًيا
 .(ُ)ه ٣تهوؿابن اٞتوزم الذم كصفه أبن   إل  

األئمة أٚتعوا على  فيه بقية بن الوليد، كبعد النظر ُب حاؿ بقية، ٧تد أف   فبعد النظر ُب اٟتديث، كأف  
، كلكنهم مل جيرحو  ُب عدالته فكاف اا ُب أخذ الركاية ككاف مدلسن صن يبقية بن الوليد مل يكن حر  أف  

ر أبو حاًب من حديثه، فحديثه يتوقف فيه كينظر عمن ركل ا، لكنه مل يكن ينتقي، لذلك حذ  صدكقن 
٣تهوؿ مل ٧تد له ترٚتة. كقد أراد ابلباطل  أعُت كهو ُب السند و حجة كإل فال، كأيضنافإف كاف ثقة ه

 هنا اٟتديث الضعيف.
من هذا  ّْ-ُّّب الفصل الثاين الصفحة رقم  اكمتنن  اذكر  سندن  سبقاحلديث السادس والعشرون  

-ؿ هللاو ث به رسه حديث موضوع كليس له أصل، ما حد  ، كحكم عليه اتإماـ اٞتورقاين أبن  البحث
 جالن ا هو من موضوعات األبرد بن األشرس، ككاف األبرد ر حيِت بن سعيد، إّن  كل أنس ركا ، كل -ملسو هيلع هللا ىلص
.اعنا كذ  كض    اابن

 اب.قاؿ ابن أيب حاًب الرازم: سسلت أيب عن األبرد؟ فقاؿ: هو كذ  
 كقاؿ عبد هللا بن أٛتد بن حنبل: سسلت أيب عن األبرد؟ فقاؿ ل أعرفه. 

 .(ِ)فوظقاؿ العقيلي: رجل ٣تهوؿ، كحديثه غَت ٤تك 
 .(ّ)كقاؿ اٞترجاين: ليس اب١تعركؼ

 .(ْ)كقاؿ عبد هللا سسلت أيب عن األبرد فقاؿ: ل أعرفه
اع، ككذا قاؿ حفص بن عمر قاؿ أبو حاًب اب كض  كقاؿ دمحم بن إسحاؽ بن خزدية: كذ  

اابن الرازم: كاف كذ  
(ٓ). 

مًتكؾ اٟتديث ل حيل  كقاؿ النسائي: مًتكؾ اٟتديث، ككذا عثماف قاؿ: قاؿ علماء النقل: 
 .(ٔ)على سبيل العتبار كتب حديثه إل  

                                                           

 (.ٓٗ/ُ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ُ)
 (.َُِ/ْ، )ُ، طالضعفاء الكبًنالعقيلي،  ((ِ
 (.ُٖٓ/ّ، )ُ، طالكامل يف ضعفاء الرجالاٞترجاين،  ((ّ

 (.ُْٖ/ُٔ، )ُ، طاجلامع لعلوم اإلمام أمحدأبو عبد هللا أٛتد بن حنبل،  (ْ)
 (.ِٕٔ/ُ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ٓ)
 (.ِٕٔ/ُ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ٔ)
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فيه األبرد كهذا من  بعد الوقوؼ على حكم اتإماـ اٞتورقاين، عن هذا اٟتديث، كأف  
األبرد ضعيف بل  أف   :موضوعاته، كبعد النظر إىل حاؿ األبرد عند علماء اٞترح كالتعديل، نقوؿ

ؿ ل يعرؼ عند كثَت من أئمة اٞترح كالتعديل، فوصفه أبو حاًب مًتكؾ اٟتديث ل حيتج به، كهو ٣تهو 
اع، فال يكتب حديثه كل حيتج به، كأطلق اابطل هنا على اٟتديث اب كض  ه كذ  كابن خزدية أبن  

 ا١توضوع.
 هالصة معنى انثاطم عنذ اإلماو انجىرقانً 

كتابه األابطيل كا١تناكَت كالصحاح من خالؿ ما سبق من األمثلة اليت ساقها اتإماـ اٞتورقاين ُب  
مصطلح   أف  كا١تشاهَت، كحكم عليها ٔتصطلح "ابطل" اليت كما ساقها الباحث، من هنا يتبُت  

"الباطل" عند اتإماـ اٞتورقاين يراد به اٟتديث أك األثر الضعيف فما فوقه حىت إىل ا١توضوع، كما 
ه مصطلح بل إن   ،ابلبطالف اٟتديث ا١توضوع فقطه ل يعٍت يتضح من حكمه على األمثلة السابقة أن  

سار عليه اتإماـ اٞتورقاين عند اٟتكم على األحاديث الضعيفة كاليت قد يكوف عليها حكم ٔتصطلح 
آخر، كلكن استخدـ اتإماـ اٞتورقاين مصطلح البطالف كالذم يعنيه ابطل اب١تعٌت العاـ، فيدخل ٖتته 

  أنواعه.الضعيف بشىت  
اٟتكم العاـ، الذم هو "الضعيف"، كيطلقه اترة على من ُب إسناد  راكو فيطلقه على 

"مًتكؾ"، كأحياانن على من ُب إسناد  راكو "٣تهوؿ"، كقد يطلقه اب١تصطلح ا١توافق لبعض األئمة كالذم 
 ل يعنونه، اٟتديث ا١توضوع الكذب، كيطلقه اترة على اٟتديث "ا١تنقطع" 

ا١تراد ابلباطل عند  الضعيف أبنواعه، سواء كاف  ظهر أف  فمن خالؿ ما ذكران من أحاديث، ي
ذلك طعن ُب الراكم أك سقط ُب اتإسناد، كما سبق ُب ركاية اٟتسن عن أيب هريرة ُب اٟتديث رقم 

 .(. كهللا أعلمُُ(، أك ضعف مع اضطراب ُب اتإسناد كما سبق ُب اٟتديث رقم )ٕ)
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 احملدثٌنادلبحث الثاين  مصطلح الباطل عند 
 على ا١تصطلح هذا إبطالؽ كمقصد  اصطالحه منهم كلكلو  ،احملدثُت من كثَتو   عند الباطل ذيكر لقد

 عندهم. كمعنا  لباطلا ذكركا الذين األئمة كسنذكر ،ٟتديثا

 .عند أمحد بن حنبل اطلمصطلح الب

كقد ذكر   مه على األحاديث،مصطلح الباطل من ا١تصطلحات اليت استعملها اتإماـ أٛتد ُب حك
كمتننا، كأحياانن يقصد السند دكف  اة، كأحياانن يقصد به اٟتديث سندن أك مقركانن أبلفاظ متعدد امفردن 

  كثَتة منها:  ةثلا١تنت، كله أم
 "من قاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب عن أنس عن ا١تنكدر ابن الكم عن ا١تبارؾ عن حلب أهل من رجل ركا  ما

 ابطل. حديث هذا حنبل بن أٛتد قاؿ (ُ)القيامة" يـو اآلنك العقيلي ُب صب قينة إىل جلس
كقاؿ عبد هللا: عرضت عليه حديثنا ركك  عن دمحم بن اٞتراح عن شعبة عن سفياف الثورم عن 
علي مرفوعنا من صلى كذا فله كذا كمن قرأ كذا فله كذا قاؿ هذا ابطل موضوع قد رأيت ابن اٞتراح 

 .(ِ)اٟتديثفرأيت عند  أحاديث كضعت له مل يكن يدرم ما 
ا عن سعيد  كقاؿ: ٝتعت أيب يقوؿ ما أنكرت من حديث عباس األنصارم إل   حديثنا كاحدن

بن عباس يلي من اعن قتادة عن عكرمة أك جابر بن زيد عن بن عباس عن كعب قاؿ: قاؿ يل اي 
كقص اٟتديث قاؿ أيب ما حدثه عن يونس كخالد كداكد كشعبة صحيح ما أرل  (ّ)"كلدؾ رجل

قاؿ أيب ككاف من أصحاب  ،هذا اٟتديث حديث سعيد هو عندم كذب ابطل ْتديثه أبس إل  
 .(ْ)سعيد

                                                           

 ُ، طاجلامع يف العلل ومعرفة الرجال(، أٛتد بن حنبل، َُْ/ُ، د.ط )ادلنتخب من علل اخلاللأخرجه ابن قدامة،  ((ُ
 (.ََّ/ِ) ِ، طالعلل ادلتناىية(، ابن اٞتوزم، ُّْ/ُ)

 (.ِٓٔ(، رقم )ُُّ/ُ، )ُ، طالعلل ومعرفة الرجالأٛتد بن حنبل،  (ِ)
(، أٛتد بن ُّٔ/ّ) ُ، طالضعفاء الكبًن(، العقيلي، ََّ/ُ، د.ط )لادلنتخب من علل اخلالأخرجه ابن قدامة،  ((ّ

 .(ُّٖ/ ِ) ِ، طالعلل ومعرفة الرجالحنبل، 

 (.ُِِْ(، رقم )ُّٖ/ِ، )ِ، طالعلل ومعرفة الرجالأٛتد بن حنبل،  (ْ)
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 مراد  أف   لنا يظهر كالذملقد استعمل اتإماـ أٛتد بن حنبل مصطلح الباطل مرادفنا للموضوع 
فيطلقه كيقصد به اٟتديث ا١توضوع كما ذكر الباحث ُب  كجهُت، إىل اٟتكم هذا ُب ابطل :قوله من

 الوجهُت ككال كأخطس، ام طريق من فركا  اٟتفظ سيئ راكو  عن جاء اٟتديث كوف  كإما، األمثلة السابقة
 هبما. حيتج كل هبما دعتي ل

 زرعة الرازي. أيبعند مصطلح الباطل 
 عبد عن مهراف، بن داكد ركا  حديث عىًقب فقاؿ زرعة، أيب مصطلح استخدموا الذين العلماء كمن

 بكر أليب قاؿ هأن   -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب عن عمر، ابن عن انفع، عن هللا، عبد عن مغوؿ، بن مالك بن الرٛتن
 اي ٗتربمها ل كا١ترسلُت"، النبيُت إل   كاآلخرين األكلُت من اٞتنة أهل كهوؿ  سيدا "هذاف كعمر:
 اضربوا كقاؿ: حيدثنا، أف كامتنع اتإسناد، هبذا يعٌت ابطل" حديث "هذا زرعة: أبو قاؿ (ُ)"علي؟
  .(ِ)عليه"

 :ابلبطالف عليها كحكم ساقها اليت األحاديث كمن
 بن الرٛتن عبد عن الليث، أيب بن إبراهيم ركا  حديث عن زرعة أبو ئل"سي  الشفعة حديث

 "الشفعة قاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب أفى  عمر ابن عن انفع، عن عمر، بن هللا كعبيد أبيه عن عمر، بن هللا عبد
 حيدث أف فامتنع ابطل حديث هذا زرعة أبو قاؿ ،(ّ)شفعة" فال اٟتدكد كقعت فإذا اٟتدكد تقع مل ما
  .(ْ)عليه" اضربوا كقاؿ: به

 الرازم زرعة أاب سسلت قاؿ: هأن   التسًتم دمحم بن أٛتد عن اٟتاكم هللا عبد أبو أخرجه ما كمنها
 فقاؿ: الفضائل؟ ُب -ملسو هيلع هللا ىلص- النيب عن جابر، عن ا١تسيب، ابن سعيد عن معبد، بن زهرة حديث عن
 ككاف ،الليث كتاب  ُب كدلسه كضعه ١تصرم[]ا ٧تيح بن إسحاؽ بن خالد كاف  ابطل، حديث هذا»

  .(ٓ)...« ٢تم كيدلس يسمعوا، مل ما الشيوخ كتب  ُب يضع هذا ٧تيح بن إسحاؽ بن خالد
                                                           

 ُ، طالبزارمسند (، البزار، َُٔ/ٓ) ِ، طجامع الرتمذي(، الًتمذم، ُِْ/ُ) ُ، طاألمايل أخرجه ابن بشراف، ((ُ
 (.ُِٕ/ٓ) ُ، طشرح مشكل األاثر(، الطحاكم، ِْٓ/ُّ)

 (.ّْٕ-ِْٕ/ٔ، )ُ، طعلل احلديثابن أيب حاًب،  (ِ)
 (.ّّٕ/ُِ) ِ، طادلعجم الكبًنأخرجه الطرباين،  ((ّ

 (.ِٔٗ/ْ، )ُ، طعلل احلديثابن أيب حاًب،  (ْ)
 (.ُٖٔ/ِٗد.ط، ) اتريخ دمشق،ابن عساكر،  (ٓ)
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 عن سليماف، بن قرة ركا  حديث عن زرعة أاب سسؿ هأن   عنه حاًب أيب ابن نقله ما كمنها
 قاؿ (ُ)"ضربتُت التيمم ُب" : -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب عن عمر، ابن عن كانفع، سامل عن داكد، أيب بن سليماف

  .(ِ)اٟتديث ضعيف كسليماف ابطل، حديث هذا زرعة: أبو
 يعٍت جابر عن سفياف أيب عن حديث عن زرعة أيب اتإماـ سؤالته ُب الربذعي نقله ما كمنها

  .(ْ)"ابطل قاؿ: (ّ)ابلنهار" كجهه حسن ابلليل صلى "من
 ُب مرد  ابطل قوله من الرازم زرعة أاب اتإماـ مراد أف   لنا يظهر ،عليها كاٟتكم األدلة هذ  خالؿ من
 أف اكإم   كأخطس ام طريق من فركا  اٟتفظ سيئ راكو  عن جاء اٟتديث كوف  إما كجهُت، إىل اٟتكم هذا

 هبما. حيتج كل هبما دتعي ل الوجهُت ككال أصله، ُب وضوعم ابطل األثر أك اٟتديث

 .حامت الرازيمصطلح الباطل عند ابن أيب 
 حديث "هذا فقاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب عن أبيه عن أنس بن موسى ركاية من عنه كالد  حاًب أيب ابن كسسؿ
 الشعيب عن ليلى أيب ابن هو إّنا ابطل، حديث "هذا فقاؿ: قتادة، أيب ركاية من اأيضن  كسسله .منكر"

  .(ٓ)مرسل" -ملسو هيلع هللا ىلص- النيب أف
 ابن زيد عن الد،خ بن عمرك ركا  حديث عن أيب كسسلت» "العلل": ُب حاًب أيب ابن قوؿ

 فقاؿ (ٔ)"اٞتبائر على ديسح أف -ملسو هيلع هللا ىلص- النيب فسمر  زنديه، إحدل انكسرت اعلين  ف  إ آابئه: عن علي،
 .(ٕ)«اٟتديث مًتكؾ خالد بن كعمرك له، أصل ل ابطل حديث هذا أيب:

                                                           

 (.ِِٔ/ُٖ) ُ، طمسند البزار(، البزار، ّّْ/ُ) ُ، طسنن الدارقطينأخرجه الدارقطٍت،  ((ُ
 (.َٓٔ-َْٔ/ُ، )ُ، طعلل احلديثابن أيب حاًب،  (ِ)
(، ابن القيسراين، ّٔ/ِ) ُ،طالعلل ومعرفة الرجال(، ابن أيب حاًب، ِِٓ/ُ) ِ، طمسند الشهابأخرجه القضاعي،  ((ّ

 (.ُُُ-َُٗ/ِ/ِ) ُ، طادلوضوعات(، ابن اٞتوزم، ِِّٕ/ْ) ُ، طذخًنة احلفاظ
 (.َْٓ-َّٓ/ِ، )ُ، طأبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبويةسعدم بن مهدم ا٢تامشي،  (ْ)

 (.ُِّ/ٔ، )ُ، طعلل احلديثابن أيب حاًب،  (ٓ)
الكامل يف  (، ابن عدم،ُٓ/ّ) ِ، طالعلل ومعرفة الرجال(، أٛتد بن حنبل، ِٖٔ/ّ) ُ، طالضعفاء أخرجه العقيلي، ((ٔ

 (.َٔ/ُ، د.ط )األم(، الشافعي، ُِٗ/ٔ) ُ، طالضعفاء
 (.ِٓ/ُ، )ُ، طعلل احلديثابن أيب حاًب،  (ٕ)
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 عبد بن إسحاؽ عن مهاـ، حدثنا ،عاصم بن عمرك حديث من الشيخاف، أخرجه ما كمنها
 فسقمه ا،حدن  أصبت هللا، رسوؿ اي فقاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب إىل رجل جاء قاؿ: أنس نع طلحة، أيب بن هللا

 هللا، رسوؿ اي قاؿ: الصالة، قضى افلم   ، -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ مع فصلى الصالة، كحضرت قاؿ: ،عليى 
 فرغي  قد" قاؿ: نعم؛ قاؿ:  "معنا؟ الصالة حضرت هل" قاؿ: ،هللا كتاب  ُب فسقم ا،حدن  أصبت إين
 .(ُ)"لك

 ابنه عنه حكى حيث الرازم: حاًب أبو كخالفهما كمسلم، البخارم صححه اٟتديث فهذا
 علل "شرح ُب رجب ابن عنه كنقله ،(ِ)«اتإسناد هبذا ابطل حديث هذا» قاؿ: هأن   الرٛتن عبد

 هذا ٔتثل تفرد  حيتمل من ٤تل ُب عند  هو ليس عاصم بن عمرك ألف   ،اٟتديث فسنكر  الًتمذم"
 .أعلم كهللا (ّ)اتإسناد

 أخاؼ اٟتديث، ضعيف كسعيد ابطل، حديث هذا» فقاؿ: احديثن  أعل   أاب  أف   حاًب أيب ابن كذكر
 . (ْ)«له أدخل يكوف أف

 أيب عن عوؼ، بن دمحم عن كتبته  حديث كتايب  ُب كرأل أيب كٝتعت حاًب أيب ابن كقاؿ
 هللا، عبد بن سامل عن انفع، بن الوازع عن اٟتراين، سقالب بن ا١تغَتة عن سعيد بن مصعب خيثمة

 قد رجل فجاء  -ملسو هيلع هللا ىلص- النيب عند اجالسن  كنت  قاؿ: ،يقالصد بكر أيب عن عمر، عن عمر، ابن عن
 فقاؿ .(ٓ)"ففعل ، كضوءؾ فسًب اذهب : -ملسو هيلع هللا ىلص- النيب له فقاؿ ا١تاء، يصبه مل موضع قدمه كُب توضس
  .(ٔ)اٟتديث ضعيف انفع بن ككازع اتإسناد، هبذا ابطل حديث هذا أيب:

 بقية، عن ا١تلك، عبد بن هشاـ تقي أبو ركا  حديث عن أاب  حاًب أيب ابن سسؿ ما كمنها
 أطيب إف  " -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسوؿ قاؿ جبل بن معاذ عن معداف، بن خالد عن يزيد، بن ثور حدثٍت قاؿ

                                                           

 ُ، طمسند البزار(، البزار، ُُِٕ/ْد.ط ) ،صحيح مسلم(، مسلم، ُٔٔ/ٖ، ُ، طصحيح البخاريأخرجه البخارم،  ((ُ
 (.ٕٕٓ/ٖ) ّ، طالسنن الكربى(، البيهقي، ِٖ/ُّ)

 (.َِِ-َُِ/ْ) ،ُ، طعلل احلديثابن أيب حاًب،  (ِ)
 (.ْٓٔ/ِ، )ُ، طشرح علل الرتمذيابن رجب،  (ّ)
(.ٕٗ-ٔٗ/ٔ، )ُ، طعلل احلديثابن أيب حاًب،  (ْ)

العلل ومعرفة (، ابن أيب حاًب، ّٖ/ُ) ُ، طادلعجم الصغًن(، الطرباين، ّٔٓ/ِ، د.ط )ادلعجم األوسطأخرجه الطرباين،  ((ٓ
 (.َُٔٗ/ْ) ُ، طذخًنة احلفاظ(، ابن القيسراين، َُ/ِ) ُ، طالرجال

 (.َُ-ٗ/ِ، )ُ، طعلل احلديثابن أيب حاًب،  (ٔ)
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 كإذا ،خيلفوا مل كعدكا كإذا ،خيونوا مل ائتمنوا كإذا ،يكذبوا مل حدثوا إذا الذين التجار كسب  الكسب
 هذا يبأ قاؿ (ُ)"يعسركا مل ٢تم كاف  كإذا ،يعطلوا مل عليهم كاف  إذا ،يطركا مل ابعوا كإذا ،يذموا مل اشًتكا

  .(ِ)هذا مثل ُب ا٠ترب يذكر ل بقية فككا بقية، عن تقي، أبو يضبط كمل ابطل حديث
 أيب بن العزيز عبد بن اجمليد عبد عن حبيب ابن نوح ركا  حديث عن حاًب أبو ئلسي  ما كمنها

- النيب عن ا٠تدرم، سعيد أيب عن يسار، بن عطاء عن أسلم، بن زيد عن أنس، بن مالك عن ركاد
 عن مالك هو: اإّن   أصل له ليس ابطل حديث هذا حاًب أبو قاؿ  (ّ)"ابلنيات األعماؿ اإّن  " : -ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ْ)-ملسو هيلع هللا ىلص-النيب عن عمر، عن كقاص، ابن علقمة عن التيمي، إبراهيم بن دمحم عن سعيد، بن حيِت

 راهويه بن إسحاؽ "جامع كتاب  أكؿ ُب حديث عن حاًب أاب سلمة بن أٛتد سسؿ ما كمنها
 ١تا ،إيل أحب ... (ٓ)كجهي كجهت كبُت: ... اللهم سبحانك بُت: جيمع أف أراد كإذا إسحاؽ: قاؿ

 أيب بن هللا عبيد عن األعرج عن يزيد، بن سعيد عن سعد، بن الليث عن احديثن  ،ا١تصريوف يركيه
 ،له أصل ل موضوع، ابطل حديث هذا أيب: قاؿ ؟ -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب عن طالب، أيب بن علي عن رافع،
 فرجع الليث نم فسمع مصر، إىل خرج اب١تدائن ككاف ا١تدائٍت، القاسم بن خالد ركاية من هذا أف   أرل
 .(ٔ)الناس منه فسمع ا١تدائن، إىل

 ابطل مصطلح كالتضعيف التصحيح ُب منهجه من جعل حاًب أاب اتإماـ أف   ُت  يتب هنا من
 اٟتديث ُب كالبطالف ا١توضوع، اٟتديث حىت ذلك من أشد هو فما ،الضعيف اٟتديث به كيعٍت

 أصل له يكوف كقد منجرب غَت ضعف الضعيف هو حاًب أاب اتإماـ عند عليه احملكـو الضعيف
 الصحيح اٟتديث مقاـ تقـو ل ،ضعيفة ابلبطالف عليها حكم اليت الطريق لكن صحيح حديث

                                                           

، العلل ومعرفة الرجال(، ابن أيب حاًب، ْٖٖ/ٔ) ُ، طشعب اإلميان(، البيهقي، ُّٖ/ُ) ُ، طاألدابأخرجه البيهقي،  ((ُ
 (.ّٓٔ/ِ) ُ، طالرتغيب والرتىيب(، ا١تنذرم، ُِٕ/ُ) ُ، طالفردوس(، أبو شجاع الديلمي، ّٔٔ/ّ) ُط

 (.ّٕٔ-ّٔٔ/ّ، )ُ، طعلل احلديثابن أيب حاًب،  (ِ)
(، أبو ِْٔ/ِ) ُ، طالعلل ومعرفة الرجال(، ابن أيب حاًب، ِّْ/ٔ، د.ط )حلية األولياءأخرجه أبو نعيم األصبهاين،  ((ّ

(.ٔ/ُ) ُ، طالبخاريصحيح (، البخارم، ٕٕٗ/ّ) ُ، طالطيورايتطاهر السلفي، 

 (.ِْٔ/ِ، )ُ، طعلل احلديثابن أيب حاًب،  (ْ)
موضوع كمل أجد له من خرجه فقد ذكر  أبن أيب حاًب ُب اٞترح كالتعديل كحكم عليه ابلوضع كقاؿ كاف يوصل ا١تراسيل أم  ((ٓ

 )خالد بن القاسم( كيضع ٢تا أسانيد إىل قوله كأف أحاديث خالد مفتعلة.
(.ِّّ/ِ، )ُ، طعلل احلديثابن أيب حاًب،  (ٔ)
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 طريق من السنة كتب  عامة ُب أصله ابلنيات ماؿاألع حديث السابق اٟتديث ُب سبق كما  كذلك
 فجاء اٟتديث، .... ا٠تطاب بن عمر عن كقاص بن علقمة عن إبراهيم بن دمحم عن سعيد بن حيِت
 .أعلم كهللا ضعيف. أصله ُب كهو ،اٞتادة الطريق كسلك كأخطس ركاد أيب بن العزيز عبد

 .مصطلح الباطل عند النسائي

 -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب عند اكن    قاؿ ذر أيب عن ا١تسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن ٛتيد أيب بن دمحم حديث
 ٍب ،يد  ُب فسبحن -ملسو هيلع هللا ىلص-يبالن أخذهن ٍب ،فخرسن كضعهن ٍب ،يد  ُب فسبحن حصيات "فسخذ

 ٍب ،فخرسن كضعهن ٍب ،يد  ُب فسبحن -ملسو هيلع هللا ىلص- النيب أخذهن ٍب ،يد  ُب فسبحن بكر أاب أعطاهن
 ٍب ،فخرسن كضعهن ٍب ،يد  ُب فسبحن -ملسو هيلع هللا ىلص- النيب أخذهن ٍب ،يد  ُب فسبحن عمر أعطاهن
 الرٛتن عبد أبو قاؿ (ُ)يد " ُب فسبحن عليا أعطاهن ٍب ،يد  ُب فسبحن عفاف بن عثماف أعطاهن
 .(ِ)بشيء ليس ٛتيد أيب بن كدمحم منكر ابطل حديث هذا النسائي:

 الزهرم عن األنصارم الرٛتن عبد بن القاسم عن األنصارم الفضل بن العباس ركل ما كمنها
 كأثٌت هللا فحمد فقاـ اعدكن  فلقينا -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسوؿ مع غزكان :قاؿ ،جدار عن شجرة بن يزيد عن
 كُب ،كٛتراء كصفراء خضراء بُت فيما نعم هللا من كعليكم أصبحتم قد كمإن   الناس أيها :كقاؿ ،عليه

 إليه هللا أنزؿ إل   هللا سبيل ُب حيمل منكم أحد ليس هفإن   اقدمن  فقدما عدككم لقيتم إذا فيها ما البيوت
 كل  هبا عنه يكفر دمه من تقع قطرة فسكؿ استشهد إذا منه استًتات كىل فإذا العُت اٟتور من ُتثنتا

 امرحبن  هو كيقوؿ لك آف فقد امرحبن  :تقولف كجهه عن ٘تسحاف رأسه ٍب فتجلساف ٕتيئاف ٍب خطيئة
 .(ّ)لكما" آف فقد

 يرمي بشيء كليس الفضل بن العباس ركا  ابطل حديث هذا النسائي: الرٛتن عبد أبو قاؿ
 .(ْ)ابلكذب

                                                           

، العلل ادلتناىية(، ابن اٞتوزم، ُٕٗ/ٓ، د.ط )رلمع الزوائد(، ا٢تيثمي، ِِْ/ْ، د.ط )ادلعجم األوسطأخرجه الطرباين،  ((ُ
 (.َِِ/ُ) ِط

 (.َِّ-َِِ/ُ، )ِ، طالعلل ادلتناىية يف األحاديث الواىيةابن اٞتوزم،  (ِ)
 (.ٓٗ/ِ) ِ، طالعلل ادلتناىيةأخرجه ابن اٞتوزم،  ((ّ

 (.ٓٗ/ِ، )ِ، طالعلل ادلتناىية يف األحاديث الواىيةابن اٞتوزم،  (ْ)
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 الصدُب أٛتد بن عيسى حدثنا عدم بن أٛتد أبو حدثنا ،يوسف بن ٛتزة ركا  ما كمنها
 عن عياش بن إٝتاعيل حدثنا يوسف بن هللا عبد أنبسان ا٠تشاب عيسى بن أٛتد حدثنا قالوا كغَت 
 هللا عند "األمناء قاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسوؿ أف   ،األسقع بن كاثلة عن معداف بن خالد عن يزيد بن ثور

  .(ِ)موضوع ابطل حديث هو النسائي: الرٛتن عبد أبو قاؿ (ُ)كمعاكية" كأان جربيل ثالثة:
 حكمه ُب النسائي اتإماـ استخدمه كقد ،األثر أك اٟتديث رد ألفاظ من البطالف مصطلح

 له. أصل ل الذم ا١توضوع ا١تنكر اٟتديث به كيعٍت ،اآلاثر أك األحاديث لبعض

 .مصطلح الباطل عند العقيلي
 ابلبطالف: عليها كحكم ساقها اليت أحاديثه فمن

 إسحاؽ بن إٝتاعيل حدثنا قاؿ: صاحل بن عثماف بن حيِت طريق من أخرجه حديث
 قاؿ قاؿ: ا٠تدرم، سعيد أيب عن ، عطية عن كداـ  بن مسعر حدثنا قاؿ: األحوؿ الكوُب األنصارم

 من ينقص كمل ،معيشته ُب له كبورؾ ، ا١تالئكة هعلي تصل   العلم يطلب غدا من" :-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ
 .(ْ)أصل" له ليس ابطل حديث "هذا عقبه: قاؿ (ّ)"عليه امباركن  ككاف ، رزقه

 بن دمحم حدثنا قاؿ: اٞتعد بن دمحم بن أٛتد طريق من مكة حر ُب الصرب فضل حديث كأخرج
 قاؿ قاؿ: عباس ابن عن عطاء، عن جريج، ابن عن رشيد، بن اٟتسن حدثنا قاؿ: ا١تركزم العباس
 عقبه: قاؿ (ٓ)"اخريفن  سبعُت منه جهنم هللا ابعد ساعة مكة حر ُب صرب من" :-ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسوؿ
 .(ٔ)له" أصل ل ابطل حديث "هذا

                                                           

، الكامل يف الضعفاء(، ابن عدم، ُْٔ/ُ) ُ، طاجملروحٌن(، ابن حباف، ُٕ/ِ) ُط ،ادلوضوعاتأخرجه ابن اٞتوزم،  ((ُ
(، الذهيب، ُّٓ/ُ) ُ، طمعرفة التذكرة(، ابن القيسراين، ْْٗ/ُّ) ُ، طبغداداتريخ (، ا٠تطيب البغدادم، ِّ/ُد.ط )

 (.ُِٔ/ُ) ُ، طميزان االعتدال
 (.ُٕ/ِ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ِ)
 (.ٕٕ/ُ) ُ، طالضعفاء الكبًن(، العقيلي، ُِِ/ُ) ُ، طميزان االعتدالأخرجه الذهيب،  ((ّ

 (.ٕٕ/ُ)، ُ، طالضعفاء الكبًنالعقيلي،  (ْ)
، لسان ادليزان(، الذهيب، ِٓٔ/ُ) ُ، طادلقاصد احلسنة(، السخاكم، ِِٓ/ُ) ُ، طالضعفاء الكبًنأخرجه العقيلي،  ((ٓ
 (.َِٔ/ِ) ِط

(.ِِٓ/ُ، )ُ، طالضعفاء الكبًنالعقيلي،  (ٔ)
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 بن إبراهيم كحدثنا  ح ا١تقرئ، حدثنا قاؿ: الصائغ، إٝتاعيل بن دمحم طريق من أخرجه حديث كمنها
 عن مسلم، أيب بن مسلم عن الطفاكم، ْتر أبو داكد حدثنا قاؿ: مرزكؽ بن عمرك حدثنا قاؿ: دمحم

 من منكم صلى من يقوؿ: الصامت، بن عبادة ٝتع هأن   الليثي، عمَت بن عبيد عن العجلي، مورؽ
 ا٢تواء ُب يكونوف الذين اٞتن مسلمي كإف   لقراءته، كتسمع تصلي ا١تالئكة فإف   بقراءته، فليجهر الليل

 قراءته ّتهر  يطرد هفإن   لقراءته، فكيستمعو  بصالته، يقبلوف يصلوف مسكنه ُب يكونوف الذين كجَتانه
 يريد قلب، ظهر عن هللا كتاب  متعل   رجل من كما اٞتن، كمردة الشياطُت، فساؽ نز٢تا كمن دار  عن
 تكوف أف ا١تستسنفة الليلة ا١تاضية الليلة به أمرت إل   معلومة ساعة الليل من به ىصل   ٍب هللا، كجه به

 فوقف جاء ٍب ٚتيلة، حسنة صورة ُب القرآف صور تصور مات فإذا ساعته، ُب ينبه كأف خفيفة، عليه
 يكوف حىت دخل سرير  على كضع فإذا جهاز ، من يفرغ حىت يفارقه ل يغسلونه، كأهله رأسه على
 حىت جاء كنكَت منكر كجاء  أصحابه، عنه كتوىل ٟتد  ُب كضع فإذا الكفن، كدكف جهاز  على

 أدخله حىت أفارقه ل الكعبة، كرب كال  فيقوؿ: نسسله، حىت عنا إليك له: فيقولف كبينهما، بينه يكوف
 صدؽ، جار اٞتَتاف من ستجدين كفإن   كأبشر، اسكن له: فيقوؿ صاحبه إىل القرآف فينظر اٞتنة،
 أان فيقوؿ: أنت؟ من فيقوؿ: قاؿ: صدؽ، خليل األخالء كمن صدؽ، صاحب األصحاب كمن

، أحبك كأان ٖتبٍت ككنت يب، كتعلن يب، كتسر ،يب كٗتفي يب، ٕتهر كنت  الذم القرآف  كمن اليـو
 منكر سسل  فإذا ،هوؿو  كل همو  كل غمو  من كنكَت منكر مسسلة بعد عليك ليس هللا، أحبه أحببته
 اكداثرن  ا،كثَتن  اكمهدن  ا،لينن  افراشن  ألفرشناؾ القرآف: فيقوؿ القرب، ُب كالقرآف هو بقي عنه، كصعدا كنكَت
 كبصرؾ، كٝتعك كأذنيك كعينيك شهوتك كمنعتك ليلك، أسهرت ٔتا لك جزاء ،ٚتيالن  احسنن  ادفيئن 
 به فينزؿ ذلك، هللا فيعطيه اكداثرن  افراشن  له فيسسؿ الطرؼ، من أسرع السماء إىل فينظر فلينظر قاؿ:
 هل القرآف: له فيقوؿ عليه، فتسلم ا١تالئكة كٕتيء السابعة، السماء مالئكة مقريب من ملك ألف

 كداثر بفراش لك منه أخرجت الذم إ٢تي كلمت  أف فارقتك منذ زلت ما بعدم؟ ستوحشتا
 ٟتد ، قبل من قرب  ُب فيدفع فيوضع قاؿ: ا١تالئكة، تفرشك حىت فقم به، جئتك قد فهذا كمصباح،

 خضراء، حريرة من بطائنه فراش له كيوضع عاـ، أربعمائة مسَتة عليه فيتسع اآلخر، جانبه من يرفع ٍب
 ستربؽ،كاتإ السندس من كرجليه رأسه عند قمراف له كيوضع كالقز، ا٠تز لُت ُب األذفر، ا١تسك و كحش

 تضجعه ٍب القيامة، يـو إىل يزهراف كرجليه، رأسه عند ذهب من مسرجة ُب نور من سراج له كيوضع
 لموف،فيس كجهه ُب األلف أكلئك ينفخ ٍب القبلة، مستقبل فراشه، على األدين شقه على ا١تالئكة
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 فراشه على مضطجع كهو اتإنساف إليه فينظر السماء، إىل يصعدكف ٍب اٞتنة، من ايٝتُت كيزكدكنه
 اغضن  فيشم رأسه، عند فيضعه ا١تالئكة زكدته الذم الياٝتُت القرآف أيخذ ٍب السماء، ُب يلجوا حىت
 يتعاهد كما  تربيته كيتعاهد كليلة، يـو كل  ٓتربهم فيجيؤ  أهله إىل القرآف كيرجع يبعث، حىت طراين 
 سوء عقب عقبه كاف  كإف قرب ، ُب بذلك بشر  القرآف كلد  من أحد تعلم فإذا اب٠تَت، كلد  الوالد
 قاؿ قاؿ، كما  أك (ُ)"كاتإقباؿ اب٠تَت لعقبه كيدعو دار ، ُب صاحبه فيطس كعشية، غدكة كل  أاتهم

 .(ِ)ابطل" حديث كهذا عقبه: العقيلي
 الضيب بكار بن العباس حدثنا قاؿ: الغاليب زكراي بن دمحم طريق من حديث أخرج كذلك

 :-ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسوؿ قاؿ قاؿ: أنس عن هللا، عبد بن ٙتامة حدثٍت قاؿ: ا١تثٌت بن هللا عبد حدثنا قاؿ:
 قذؼ يغليه أف هللا أراد فإذا الرهبة، كاآلخر الرغبة أحدمها اسم هللا جنود من جنداف كالرخص الغالء"
 جارالت قلوب ُب هللا قذؼ يرخصه أف هللا أراد كإذا أيديهم، ُب ما فحبسوا الرغبة التجار قلوب ُب

 .(ْ)له" أصل ل ابطل حديث هذا "إف   عقبه: كقاؿ (ّ)"أيديهم ُب ما فسخرجوا الرهبة
 بن هاشم حدثنا ا٢تامشي، العباس بن هاركف حديث ابلبطالف، عليها حكم اليت اآلاثر كمن

 عن األكزاعي، عن ٤تصن، بن عكاشة كلد من رجل إسحاؽ بن دمحم حدثنا اٟتراين، دمحم أبو القاسم
 قاؿ: يقوؿ: ،هنع هللا يضر الصديق، بكر أاب ٝتعت يقوؿ: ذؤيب، بن قبيصة ٝتعت قاؿ: ائبذ بن هاركف
 كجل   عز   هللا يعظم افإّن   امؤمنن  معظ   كمن ، كجل عز هللا يسر افإّن   امؤمنن  سر   من" :-ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسوؿ

 أف   حيث .(ٔ)له" أصل ل ابطل "حديث العقيلي: قاؿ (ٓ)"كجل عز هللا يكـر افإّن   امؤمنن  ـرأك كمن ،

                                                           

 (.ِّٕ/ُْ) ُط، لباين يف سلسلة األحاديث الضعيفةوذكره األ(، ّٖ/ِ) ُ، طالضعفاء الكبًنأخرجه العقيلي،  ((ُ
 (.ّٖ/ِ، )ُ، طالضعفاء الكبًنالعقيلي،  (ِ)
، معرفة التذكرة(، ابن القيسراين، َُٗ/ِ) ُ، طاجملروحٌن(، ابن حباف، ّّٔ/ّ) ُ، طالضعفاء الكبًنأخرجه العقيلي،  ((ّ
الآليل (، السيوطي، ِّٖ/ِ) ُ، طميزان االعتدال(، الذهيب، َِْ/ِ) ُ، طادلوضوعات (، ابن اٞتوزم،ِٔٔ/ُ) ُط

 (.ُِِ/ِ، د.ط )ادلصنوعة

 (.ّّٔ/ّ، )ُ، طالضعفاء الكبًنالعقيلي،  (ْ)
العلل  (، ابن اٞتوزم،ٔٓ/ّ) ْ، طحلية األولياء(، أبو نعيم األصبهاين، ِٗ/ْ) ُ، طالضعفاء الكبًنأخرجه العقيلي،  ((ٓ

 (.ِْٖ/ِ) ُ، طاجملروحٌن(، ابن حباف، ْٕٔ/ّ) ُ، طميزان االعتدال(، الذهيب، ِِ/ِ) ِ، طادلتناىية
 (.ِٗ/ْ، )ُ، طالضعفاء الكبًنالعقيلي،  (ٔ)
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 قاؿك  اٟتديث، منكر البخارم: قاؿ األندلسي، له: يقاؿ العقيلي قاؿ برقاف، بن جعفر إسناد  ُب
  .(ُ)ابكذ    معُت: ابن قاؿ البخارم:

 عن اٟتجاج، بن دمحم عن بسطاـ، حدثنا األشعرم، بالؿ أبو حدثنا اٟتضرمي، حديث كمنها
 :-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ قاؿ قاؿ: ليلى أيب بن الرٛتن عبد كعن ٝترة، بن جابر عن عمَت، بن ا١تلك عبد

 هذا العقيلي: قاؿ .(ِ)"الليل لقياـ أحدمها" كقاؿ "الليل لصالة ظهرم هبا أشد ٢تريسةاب جربيل أمرين"
 أخرج فقد اٟتجاج، بن دمحم على كمدار  ،(ّ)دكنه أك مثله هو من إل   يهعل يتابع ل ابطل، حديث
 هو؟ كيف :الواسطي اللخمي اٟتجاج بن دمحم ليحِت: قلت سعيد، بن عثماف إىل بسند  العقيلي

  .(ْ)ابكذ    قاؿ:
 الناقد عيسى بن علي بن عيسى حدثنا قاؿ: الرازم سليماف بن دمحم بن أٛتد حديث كمنها

 قبيل، أيب عن سعد، بن ليث حدثنا قاؿ: ا١تركزم حيِت بن إبراهيم بن موسى حدثٍت قاؿ: الربيع أبو
 يالعقيل قاؿ .(ٓ)"ابلرزؽ أمته نساء لقباح دعا"  -ملسو هيلع هللا ىلص- النيب أف العاص، بن عمرك بن هللا عبد عن

 .(ٔ)له" أصل ل ابطل، "حديث عقبه:
 استخدمه قد البطالف مصطلح أف   خال٢تا من يظهر ابلبطالف عليها حكم اليت األدلة فهذ 

 كتب  ُب شيء ُب ليس اٟتديث هذا أف   بذلك كا١تراد له(، أصل )ل قوله معه كزاد العقيلي اتإماـ
 صلى الن يب  يىدم بىُت أٍنشد رجالن  أىف   حديث ساؽ حيث الستقامة ُب اتإسالـ شيخ قاله كما  السنة

 على هل كهج ُب كالفؤاد ٢تا فقلت أدبرت كالسبج  عارضاف ٢تىىا فالح أىقبلت ... فػىقىاؿى  كىسلم عىلىٍيهً  هللا
 ... حرج من عشقت اف كحيكما

 .هللا شاء إف حرج ل -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسوؿ فقاؿ

                                                           

 (.ِٗ/ْ، )ُ، طالضعفاء الكبًنالعقيلي،  (ُ)
 (.ْْ/ْ) ُ، طالضعفاء الكبًنأخرجه العقيلي،  ((ِ

(.ْْ/ْ، )ُ، طالضعفاء الكبًنالعقيلي،  (ّ)

 (.ْْ/ْ، )ُ، طالضعفاء الكبًنالعقيلي،  (ْ)
، الفوائد اجملموعة(، الشوكاين، ُٗٗ/ْ) ُ، طميزان االعتدال(، الذهيب، ُٔٔ/ْ) ُ، طالضعفاء الكبًنأخرجه العقيلي،  ((ٓ

 (.ُِّ/ُد.ط )
 (.ُٔٔ/ْ، )ُ، طالضعفاء الكبًن( العقيلي، (ٔ
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 من ءشي ُب هو كليس له أصل ل ابٟتديث ا١تعرفة أهل ابتفاؽ موضوع اٟتديث هذا قلت
 .(ُ)إسناد له كليس اتإسالـ دكاكين

، يػىتػىوىىل   كاّلل   اًبلظ اًهًر، أىٍحكيمى  أىفٍ  أيًمٍرتي  حديث: عقب السخاكم: كقاؿ  بُت اشتهر الس رىائًرى
 قلوب عن أنقب أف أكمر مل أين :-ملسو هيلع هللا ىلص- قوله ُب للنوكم مسلم شرح ُب كقع بل كالفقهاء، األصوليُت

- قاؿ كما  السرائر، يتوىل كاّلل   الظاهر، ابٟتكم أمرت إين معنا ، نصه ما بطوهنم، أشق كل الناس،
 أصل ل أبنه العراقي كجـز ا١تنثورة، األجزاء كل ا١تشهورة، اٟتديث كتب  ُب له كجود كل انتهى،-ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ِ)له

 األثر أك اٟتديث له، أصل ل ابطل ٔتصطلح حكمه من العقيلي اتإماـ مراد أف   لنا يتبُت هنا من
 النبوية. السنة دكاكين ُب له كجود ل الذم ا١توضوع

 .عند ابن حبان مصطلح الباطل
 حباف ابن "قاؿ األكاثف: عبدة قبل النار إىل هبم ؤمرفيي  العلماء فسقة دعايي  القيامة يـو كاف  إذا حديث
 . (ّ)ابطل" حديث

 بن اٟتسن ناحدث :قاؿ اٟتراين سهيل ابن ناحدث :قاؿ اٞتهضمي نصر بن علي ركا  ما كمنها
 اب١تملوؾ يوصيٍت جربيل زاؿ "ما :-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ قاؿ قاؿ: هريرة أيب عن األعرج عن ا٢تامشي علي
 يركم علي بن كاٟتسن ابطل حديث هذا حباف: ابن قاؿ يعتقه". ٍب أجالن  له يضرب هأن   ظننت حىت

 .(ْ)ا١تشاهَت عن ا١تناكَت
 بن معاكية عن إٝتاعيل ابن مبشر عن أكثم بن حيِت عن إبراهيم بن إسحاؽ عن ركا  ما كمنها

 "-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ قاؿ قاؿ: األشجعي مالك ابن عوؼ عن نفَت بن جبَت عن الزاهرة أيب عن صاحل
 الشعراء". فليعط كالديه بر أراد من

                                                           

 (.ِٔٗ/ُ، )ُ، طاالستقامة ابن تيمية، (ُ)
(.ُِٔ، )ُ، طاأللسنةادلقاصد احلسنة يف بيان كثًن من األحاديث ادلشتهرة على السخاكم،  (ِ)

 (.ْٗ، )ُ، طمعرفة التذكرة يف األحاديث ادلوضوعةابن القيسراين،  (ّ)
 (.ِٓٔ/ِ، )ِ، طالعلل ادلتناىية يف األحاديث الواىية( ابن اٞتوزم، (ْ
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 يقلب كاف  الغسيل حنظلة كلد من إبراهيم بن كإسحاؽ ابطل، حديث هذا حباف ابن قاؿ
  .(ُ)األحاديث كيسرؽ خباراأل

 ابن اٟتسن حدثنا قاؿ األزرؽ خالد بن هشاـ حدثنا قاؿ سفياف بن اٟتسن عن ركا  ما كمنها
 هللا رسوؿ قاؿ قاؿ: مالك بن أنس عن مالك أيب بن يزيد عن العزيز عبد بن سعيد عن ا٠تشٍت حيِت

 هذا اف:حب ابن قاؿ " ركحه إليه ترد حىت اصباحن  أربعُت إل   قرب  ُب فيقيم ديوت نيب من ما " :-ملسو هيلع هللا ىلص-
 .(ِ)له أصل ل ما تالثقا عن ميرك  اجدن  اٟتديث منكر حيِت بن سنكاٟت موضوع، ابطل حديث

 عفيف حدثنا عمار بن هللا عبد بن دمحم حدثنا سفياف بن اٟتسن عن حباف ابن ركا  ما كمنها
- هللا رسوؿ إىل اٟتبشة من رجل جاء " قاؿ: عباس ابن عن عطاء عن عتبة بن أيوب عن سامل بن

 ابلصور علينا فضلتم هللا رسوؿ اي فقاؿ: كاستفهم، سل :-ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسوؿ فقاؿ فسسله، -ملسو هيلع هللا ىلص
 ُب معك كائن  إين به عملت الذم ٔتثل كعملت به، آمنت ما ٔتثل آمنت إف أفرأيت كالنبوة، كاأللواف
 إله ل ؿقا كمن عاـ، ألف مسَتة األسود بياض لَتل هإن   بيد  نفسي كالذم قاؿ: ٍب نعم، قاؿ: اٞتنة؟

 كأربعة حسنة ألف مائة له تبك  كْتمد  هللا سبحاف قاؿ كمن عهد، هللا عند هبا له كاف  هللا إل  
 لو ابلعمل القيامة يـو أيٌب الرجل إف   قاؿ: هذا؟ بعد هنلك كيف  الرجل: فقاؿ حسنة ألف نيكعشر 
 هللا يتطوؿ أف إل   ذلك تستنقذ فتكاد كجل   عز   هللا نعم من النعمة فتقـو ألثقله جبل على كضع

 رأيت فلقد نفسه فاظت حىت اٟتبشي فاشتكى اكبَتن   املكن  إيل أتى علي اآلية هذ  نزلت ٍب برٛتته،
 بيد . حفرته ُب يدليه -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسوؿ

 .(ّ)له أصل ل ابطل حديث هذا حباف: ابن قاؿ
-ملسو هيلع هللا ىلص- النيب على ا١تكذكب ا١توضوع اٟتديث به كيعٍت البسيت حباف ابن استخدمه الباطل مصطلح

 السنة. دكاكين ُب شيء من ليس هن  إك 

                                                           

 (.ُِٔ/ُ، )ُ، طادلوضوعات ابن اٞتوزم، (ُ)
 (.َّّ/ُ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ِ)

 (.ّْ/ِ، )ُ، طادلوضوعات( ابن اٞتوزم، (ّ
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 .عند ابن عدي مصطلح الباطل
 :قاؿ "-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ أف   أنس عن الطويل ٛتيد حدثنا قاؿ البايب إبراهيم بن اٟتسُت ركا  ما منها
 بن كاٟتسُت ابطل حديث هذا عدم: ابن قاؿ (ُ)ابلزينة" أحق كاليمُت الفقر ينفي هفإن   ابلعقيق مواٗتت  

  .(ِ)٣تهوؿ إبراهيم
 الفرج بن ركح ناحدث :قاؿ انصح بن اٟتسن ناحدث :قاؿ ٓتيت بن أٛتد بن دمحم ركا  ما كمنها

 قاؿ قاؿ: عمر ابن عن انفع عن ذئب أيب ابن ناحدث :قاؿ حيِت بن إٝتاعيل ناحدث :قاؿ القطاف
 .(ّ)عليه" بغي الذم اٞتبل ٠تر جبل على جبل بغى "لو :-ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسوؿ

 الثقات عن حيدث ككاف إٝتاعيل مل ذئب أيب ابن عن ابطل حديث هذا عدم: ابن قاؿ
  .(ْ)عنه الركاية حيل ل الثقات عن ا١توضوعات يركم "كاف حباف: ابن كقاؿ ابلبواطيل

 بن ٛتاد حدثنا قاؿ الكوُب دمحم بن رزيق حدثنا :يقوؿ الرحيم، عبد بن أٛتد إىل بسند  ركا  ما كمنها
 الذنوب من اقومن  رطه   هللا إف " -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ قاؿ قاؿ: عباس ابن عن عكرمة عن أيوب عن زيد

 .(ٓ)ألك٢تم" اعلين  كإف   رؤكسهم ُب ابلصلعة
 قد قـو عن حيدث اٟتياء قليل الرحيم عبد بن أٛتد ككاف ابطل، حديث هذا عدم: ابن قاؿ

  .(ٔ)بدهر يولد أف قبل ماتوا
 :قاؿ الزبَت أيب عن جريج ابن حدثنا قاؿ التيمي هللا عبيد بن حيِت بن إٝتاعيل ركا  ما كمنها

 خرقها يلتئم لمف ٝتاكات سبع خرقت صالة كل  دبر ُب الكرسي آية قرأ من " -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ :قاؿ

                                                           

 (، ابن اٞتوزم،ِٕٓ/ِ) ُ، طتنزيو الشريعة ادلرفوعة(، ابن عراؽ، ّْٗ/ُ، د.ط )ميزان االعتدالأخرجه الذهيب،  ( (ُ
 (.َِٓ/ِ) ِ، طالعلل ادلتناىية

 (.َِٓ/ِ، )ِ، طالعلل ادلتناىية يف األحاديث الواىيةابن اٞتوزم،  (ِ)
(، ابن اٞتوزم، ُّٔ/ُ، د.ط )الكامل يف الضعفاء(، ابن عدم، ُٕٗٗ/ْ) ُ، طذخًنة احلفاظأخرجه ابن القيسراف،  ((ّ

(.ُِٗ/ِ) ِ، طالعلل ادلتناىية

 (.ُِٗ/ِ، )ِ، طالعلل ادلتناىية يف االحاديث الواىيةابن اٞتوزم،  (ْ)

تنزيو (، ابن عراؽ، ُُِ/ُ) ُ، طالآليل ادلصنوعة(، السيوطي، ِٖٓ/ُ) ُ، طذخًنة احلفاظأخرجه ابن القيسراين،  ((ٓ
(، ابن ْٖ/ُ، د.ط )الكامل يف الضعفاء(، ابن عدم، ٓٓ/ُ) ُ، طاللؤلؤ ادلرصوع(، الطرابلسي، ُٕٓ/ُ) ُ، طالشريعة
 (.ُٕٔ/ُ) ُ، طادلوضوعات(، ابن اٞتوزم، ِٔ/ُ) ُ، طادلنار ادلنيفالقيم، 

 (.ُٕٔ/ُ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ٔ)
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 كديحو حسناته فيكتب املكن  كجل عز هللا يبعث ٍب له، فيغفر قائلها إىل جلك  عز هللا ينظر حىت
 .(ُ)الساعة" تلك من الغد إىل سيئاته

 عن حيدث ككاف إٝتاعيل، إل   جريج ابن عن يركيه ل ابطل حديث هذا عدم: ابن قاؿ
 .(ِ)األابطيل قاةالث

 حيِت بن اٟتسن حدثنا قاؿ الدمشقي خالد ابن هشاـ :حدثنا عن عدم ابن ركا  ما كمنها
 فقد بدعة صاحب ركق   من " :قاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب عن عائشة عن أبيه عن عركة بن هشاـ عن ا٠تشٍت
 تالثقا عن ميرك  ا٠تشٍت موضوع ابطل حديث هذا عدم: ابن قاؿ .(ّ)اتإسالـ" هدـ على أعاف
 .(ْ)له أصل مال

 عدم ابن حدثنا يوسف بن ٛتزة أنبسان مسعدة ابن أنبسان ا١تلك عبد بن دمحم عن ركا  ما كمنها
 عن مسلم بن كالوليد سليماف بن ا١تعتمر حدثنا سعيد بن سويد حدثنا حفص بن هللا عبد حدثنا

 ٜتس-ملسو هيلع هللا ىلص-النيب سجد " قاؿ: هريرة أيب عن ةسلم أيب ]عن[-علي -كثَت  أيب بن حيِت عن كزاعياأل
 رفعت ٍب فسجدت فاطمة حيب هللا إف   دمحم اي فقاؿ: جربيل أاتين فقاؿ ركوع، فيهن ليس سجدات

 حيب هللا إف   فقاؿ: أاتين ٍب رأسي، رفعت ٍب فسجدت ااثنين  فاطمة حيب هللا إف   فقاؿ: أاتين ٍب رأسي،
 ٍب ،فسجدت أحبهما من حيب هللا إف   فقاؿ: أاتين ٍب رأسي، رفعت ٍب فسجدت ،كاٟتسُت اٟتسن
 .(ٓ)"فسجدت أحبهما من حيب هللا إف   فقاؿ: أاتين ٍب رأسي، رفعت

 ا،شيئن  األكزاعي عن يركم ل ا١تعتمر فإف   ابرد، ككذب اتإسناد هبذا ابطل حديث هذا عدم: ابن قاؿ
  .(ٔ)كضعها الذم هو هأن   نشك ل أبحاديث حيدثنا حفص بن هللا عبد ككاف

                                                           

 الفوائد(، الشوكاين، ُُِ/ُ) ُ، طالآليل ادلصنوعة(، السيوطي، ِّٔٔ/ْ) ُ، طذخًنة احلفاظلقيسراين، أخرجه ابن ا ((ُ
 (.ِّْ/ُ) ُ، طادلوضوعات(، ابن اٞتوزم، ِٖٔ/ُ) ِ، طتنزيو الشريعة(، ابن عراؽ، ُّٕ/ُ، د.ط )اجملموعة

 (.ِّْ/ُ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ِ)
، الكامل يف الضعفاء(، ابن عدم، ّّ/ٕ، د.ط )ادلعجم األوسط(، الطرباين، ِّٔ/ُ) ُ، طاجملروحٌنأخرجه ابن حباف،  ((ّ

(، ابن اٞتوزم، ّْْ/ُ، د.ط )ميزان االعتدال(، الذهيب، ْ/ُْ، د.ط )اتريخ دمشق(، ابن عساكر، ّٖٓ/ِد.ط )
 (.ُِٕ/ُ) ُ، طادلوضوعات

 (.ُِٕ/ُ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ْ)
ميزان (، الذهيب، ُْٕٔ/ّ) ُ، طذخًنة احلفاظ(، ابن القيسراين، ِٕٓ/ٓ، د.ط )الكامل يف الضعفاءأخرجه ابن عدم،  ((ٓ

 (.ْ/ِ) ُ، طادلوضوعات(، ابن اٞتوزم، َُْ/ِ) ُ، طاالعتدال
(.ْ/ِ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ٔ)
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 حـز أيب نب حـز حدثنا القاضي الوليد بن شرب حدثنا حفص بن هللا عبد عن ركا  ما كمنها
 اعلين  أحب كمن ا،علين  فليحب أحبٍت من " :-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ قاؿ :قاؿ أنس عن اثبت عن القطعي
 اٞتنة أهل كإف   كاٟتسُت، اٟتسن كلديها فليحب فاطمة ابنيت أحب كمن فاطمة، ابنيت فليحب

 من اأحدن  أبغض كمن نفاؽ، ضهمكبغ إدياف، فمحبتهم إليهم، ينظركف رؤيتهم إىل كيسارعوف ليتباشركف
 عليه اعلين  كأحبوا أهلي فسحبوا ابلصدؽ، هللا بعثٍت مكـر نيب ٍتفإن   شفاعيت، ـرحي  فقد بييت أهل

 .(ُ)"السالـ
 .(ِ)حفص بن هللا عبد شيخنا كضعه ابطل حديث هذا عدم: ابن قاؿ
 يظهر اآنفن  ا١تساقة األدلة خالؿ كمن دمع ابن البطالف مصطلح استخدموا ٦تن العلماء كمن

 ا١توضوع. اٟتديث ابطل بلفظ األحاديث على ْتكمه راديي  عدم ابن اتإماـ أف   لنا

 .عنذ انخطٍة انثغذادي مصطهح انثاطم
 عن الزهرم عن أنس بن مالك حدثٍت قاؿ ا١تختط أمية أبو ناحدث :قاؿ إبراهيم بن قاسم ركا  ما منها
 جئت يقوؿ هريرة أاب ٝتعت قاؿ الصديق بكر أبو حدثٍت قاؿ ا٠تطاب بن عمر عن مالك بن أنس
 كسبعُت ثالاثن  فعددته كفه  ملء التمر من كانكلٍت علي فرد عليه فسلمت ٘تر يديه كبُت -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب إىل
 كضحك علي فرد عليه فسلمت ٘ترة يديه كبُت هنع هللا يضر طالب أيب بن علي إىل عند  من مضيت ٍب ٘ترة
 فرجعت ذلك من تعجيب فكثر ،٘ترة كسبعوف ثالثه  هو فإذا فعددته كفه  ملء التمر من كانكلٍت إيل
 فإذا فعددته كفك  ملء فناكلتٍت ٘تر يديك كبُت جئتك -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسوؿ اي فقلت -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب إىل
 فعددته كفه  ملء فناكلٍت ٘تر يديه كبُت طالب أيب بن علي إىل مضيت ٍب ٘ترة كسبعوف ثالث هو

 كيد يدم أف   علمت أما هريرة أاب اي كقاؿ:" -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب مفتبس   ذلك، من فعجبت ٘ترة كسبعُت ثالاث
 .(ّ)سواء" العدؿ ُب علي

                                                           

 (.ْ/ِ) ُ، طادلوضوعات(، ابن اٞتوزم، ُِٕٗ/ْ) ُ، طذخًنة احلفاظأخرجه ابن القيسراين،  ((ُ
 (.ْ/ِ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ِ)
 (.َّٔ/ٖ) ُ، طاتريخ بغداد(، ا٠تطيب البغدادم، َِٖ/ُ) ِ، طالعلل ادلتناىيةأخرجه ابن اٞتوزم،  ((ّ
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 كقاؿ اٟتديث يضع ككاف ،ا١تلطي قاسم به تفرد اتإسناد هبذا ابطل حديث هذا ا٠تطيب: قاؿ
 .(ُ)يكذب ا١تلطي قاسم الدارقطٍت:

 غالب أبو ناحدث :قاؿ النقاش اٟتسن بن دمحم بكر أبو حدثنا قاؿ ا٠تلدم دمحم بن جعفر ركا  ما كمنها
 قاؿ قاؿ: عمر ابن عن د٣تاه عن ليث عن زائدة عن عمرك بن معاكية جدم ناحدث :قاؿ عمرك بن

 إىل أتشكوين يعقوب اي إليه هللا فسكحى هللا إىل كحزين بثي أشكو اإّن   يعقوب "قاؿ :-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ
 يصيح اصائحن  ٝتع صالته ُب ساجد هو فبينما يوسف يذكر ل أف نفسه على يعقوب فجعل خلقي

 كجاليل فوعزٌب ابنك ٖتب علمت قد يعقوب اي إليه تعاىل هللا فسكحى سجود  ُب هفإن   يوسف اي
 أبو قاؿ .(ِ)اآلخرة" ُب اكإم   الدنيا ُب اإم   كحبيبه حبيب كل  بُت كألٚتعن   ،يبكحب كبُت بينك ألٚتعن  

  .(ّ)-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ عن الوجو  من بوجه فظٖت ل ابطل حديث هذا ا٠تطيب بكر
 حدثنا قاؿ حيِت بن دمحم حدثنا :قاؿ ا٢تامشي رفاعة بن زيد القاسم أيب إىل ند بس ركا  ما كمنها

 ابن عن انفع عن رجل عن سلمة بن ٛتاد حدثنا قاؿ مسلم بن عفاف :حدثنا قاؿ ا١تعتز بن هللا عبد
 على التوكل خصاؿ: ٜتس فيه يكوف حىت اتإدياف عبد يكمل ل " :-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ قاؿ :قاؿ عمر
 هلل أحب   من هإن   هللا، بالء على كالصرب هللا، بقضاء كالرضا هللا، ألمر كالتسليم هللا، إىل كالتفويض هللا،

 .(ْ)" اتإدياف استكمل فقد هلل، كأعطى هلل كأبغض
 عفاف، كقت ُب كلد قد يكن مل ا١تعتز كابن اتإسناد، هبذا ابطل حديث هذا ا٠تطيب: قاؿ

  .(ٓ)اٟتديث يضع كاف  هفإن   رفاعة، بن زيد صنعة من كأرا  منه، ٝتع يكوف أف عن فضالن 
 هشيم حدثنا تونس ابن سريج حدثنا الوكيل حفص بن هللا عبد عن عدم ابن ركا  ما كمنها

 اأحدن  أفتقد ل" :-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ قاؿ :قاؿ مالك بن أنس عن البناين اثبت عن سيار عن بشَت بن
 سبعُت أك ٙتانُت كاف  فإذا ا،عامن  سبعُت أك اعامن  ٙتانُت أرا  ل ،سفياف أيب ابن معاكية غَت أصحايب من
 معاكية؟ فسقوؿ: الزبرجد من قوائمها هللا رٛتة من حشوها األذفر ا١تسك من انقة على إيل يقبل اعامن 

                                                           

(.َِٖ/ُ، )ِ، طالعلل ادلتناىيةابن اٞتوزم،  (ُ)

 (.ُِٓ/ِ) ِ، طالعلل ادلتناىية(، ابن اٞتوزم، ُُٗـُ) ُ، طادلوضوعاتأخرجه ابن اٞتوزم،  ((ِ
 (.ُِٓ/ِ، )ِ، طالعلل ادلتناىية يف األحاديث الواىيةابن اٞتوزم،  (ّ)
(، ابن اٞتوزم، ْٔ/ُط )، د.الآليل ادلصنوعة(، السيوطي، َُٔ/ُُ) ُ، طاتريخ دمشقأخرجه ا٠تطيب البغدادم،  ((ْ

 (.ُّ/ُ، د.ط )األربعون الودعانية ادلوضوعة(، كدعاف ا١توصلي، ُّٔ/ُ) ُط ،ادلوضوعات
 (.ُّٔ/ُ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ٓ)
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 يناجيٍت ريب، عرش ٖتت ركضة ُب فيقوؿ: ا؟عامن  ٙتانُت من كنت  أين فسقوؿ: دمحم، اي لبيك فيقوؿ:
 ا٠تطيب: بكر أبو قاؿ ،(ُ)" الدنيا دار ُب تشتم كنت  ما عوض هذا كيقوؿ: كأجيبه، كجييبٍت كأانجيه

  .(ِ)سوا  تثقا كلهم  رجاله فإف   الوكيل كضعه ا٦ت   كنرا  اكمتنن  اإسنادن  ابطل حديث هذا
 دمحم حدثنا اثبت بن علي بن أٛتد أنبسان منصور بن الرٛتن عبد عن اٞتوزم ابن ركا  ما كمنها

 هللا عبد بن أٛتد بكر أبو أنبسان ،ا١تقرم النجار هللا عبيد بن دمحم بكر أبو حدثنا الببع دمحم بن على بن
 عن الطويل ٛتيد حدثنا ،هاركف بن يزيد حدثنا ،ا١تلك عبد بن دمحم الدقيقي حدثنا الضرير اٟتسُت بن

 أسود كقباء سوداء عمامة كعليه يـو ذات جربيل أاتين " :-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ قاؿ :قاؿ مالك بن أنس
 بٍت زم هذا دمحم اي فقاؿ: مثله؟ ُب أرؾ مل الذم هذا ما :فقلت ٤تلى، كسيف كمنطقة أسود كخف
  إسناد  كرجاؿ ابطل حديث هو ا٠تطيب: بكر أبو قاؿ (ّ)" الساعة تقـو كعليهم بعدؾ من عمك
 .(ْ)عليه فيه كاٟتمل الضرير غَت تثقا كلهم

 الشائع هو ما به كيراد البغدادم، ا٠تطيب البطالف مصطلح استخدموا الذين العلماء كمن
 .-ملسو هيلع هللا ىلص-النيب على ا١تكذكب ا١توضوع ٟتديثا كأنه العلماء أكثر عند

                                                           

ميزان  (، الذهيب،ِْ-ِّ/ِ) ُ، طادلوضوعات(، ابن اٞتوزم، ِٕٓ/ٓ، د.ط )الكامل يف الضعفاءأخرجه ابن عدم،  ((ُ
(، َْٔ/ُ، د.ط )الفوائد اجملموعة(، الشوكاين، َِٗٓ/ٓ) ُ، طاحلفاظذخًنة (، ابن القيسراين، َُْ/ِ، )ُ، طاالعتدال

 (.ُُْ/ُُ) ُ، طاتريخ بغدادا٠تطيب البغدادم، 
(.ِْ/ِ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ِ)

اتريخ (، ا٠تطيب البغدادم، ّٓٗ/ُ، د.ط )الآليل ادلصنوعة(، السيوطي، ّٓ/ِ) ُ، طادلوضوعات أخرجه ابن اٞتوزم، ((ّ
 (.ِّٖ/ٓ) ُط ،بغداد
 (.ّٓ/ِ، )ُ، طادلوضوعات ابن اٞتوزم، (ْ)
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 .عند أيب الفرج بن اجلوزي مصطلح الباطل

 قاؿ أيب حدثنا قاؿ عبيد بن البخًتم إىل بسند  ركا  ما ابلبطالف عليه كحكم اٞتوزم ابن ركا  ٦تا 
 كبه لتهق فسان رضا هلل هو حديثا عٍت حدث من " :-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ قاؿ قاؿ: هريرة أبو ناحدث

 موضوع. به كيعٍت ،(ِ)ابطل حديث هذا اٞتوزم ابن قاؿ (ُ)" أرسلت
 على أدخل كنت  يقوؿ: القدسي كهب بن كهب البخًتم أيب إىل بسند  ركا  ما ذلك: كمن

 ما ندمائه بعض له فقاؿ كخركجي، دخويل عند إليه النظر أدمن فكنت يديه بُت قائم كابنه الرشيد
 أراؾ قاؿ عليه دخلت أف افلم   ا١تؤمنُت، أمَت ففطن اٞتمالف، رأس حيب كهو إل   البخًتم أاب أرل

 أمَت اي ابهلل أعيذؾ قلت اٟتديث، عنك ليكتب إليك انقطاعه ٕتعل أف تريد القاسم إىل النظر تدمن
 عن أبيه عن حدثنا الصادؽ دمحم بن جعفر ألف   إليه النظر إدماين كإّنا ُب، ليس ٔتا ترميٍت أف ا١تؤمنُت

 البصر، قوة ُب يزدف ثالث " -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ قاؿ :قاؿ جد  عن أبيه عن -اٟتسُت بن علي -جد 
 ابطل، حديث هذا اٞتوزم: ابن قاؿ ٍب .(ّ)اٟتسن" الوجه كإىل اٞتارم ا١تاء كإىل ة،ا٠تضر  إىل النظر

  .(ْ)ابكذ    هأن   ُب خيتلف ل كهب بن ككهب
 حدثٍت قاؿ سعيد بن إبراهيم حدثٍت قاؿ األبزارم هللا عبيد بن اٟتسن عن ركا  ما كمنها

 أيب حدثٍت قاؿ أيب دثٍتح قاؿ ا١تنصور حدثٍت قاؿ ا١تهدم حدثٍت قاؿ الرشيد حدثٍت قاؿ ا١تسموف
 ٝتعت فلقد علي عن كفوا  " يقوؿ: ا٠تطاب بن عمر ٝتعت قاؿ عباس بن هللا عبد أىب حدثٍت قاؿ
 عليه طلعت ٦تا إيل أحب ا٠تطاب آؿ ُب منهن كاحدة تكوف نئل خصالن  فيه -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ من

 أـ ابب إىل فانتهينا -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ أصحاب من نفر ُب عبيدة كأبو بكر كأبو أان كنت  الشمس،
 -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ فخرج إليكم، خيرج فقاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ أردان فقلنا الباب، على انئم كعلي سلمة
 قاؿ ٍب منكبه، على بيد  ضرب ٍب ،-السالـ عليه -طالب أيب بن علي عن فاتكس إليه ]فثران[ فنرما

                                                           

(، ابن اٞتوزم، ُٖٓ/ِ) ُ، طميزان االعتدال(، الذهيب، ٖٓ/ِ، د.ط )الكامل يف الضعفاءأخرجه ابن عدم،  ((ُ
(، َِٔ/ّٖ، د.ط )اتريخ دمشق(، ابن عساكر، ِِّٔ/ْ) ُ، طذخًنة احلفاظ(، ابن القيسراين، ٖٗ/ُ) ُ، طادلوضوعات

 (.ُٕٓ/ُ، د.ط )األنوار الكاشفةا١تعلمي اليماين، 
 (.ٖٗ/ُ، )ُ، طادلوضوعات ابن اٞتوزم، (ِ)
، كشف اخلفاء(، العجلوين، ُّٔ/ُ) ُ، طادلوضوعات(، ابن اٞتوزم، ََِ/ُ) ُ، طتنزيو الشريعةأخرجه ابن عراؽ،  ((ّ
 (.ّّٕ/ُ، )ُط

(.ُّٔ/ُ، )ُط ادلوضوعات،ابن اٞتوزم،  (ْ)
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 ابلسوية، كأقسمهم بعهد ، كأكفاهم هللا، أبايـ كأعلمهم إدياانن  ا١تؤمنُت أكؿ أنت ٥تصم ٥تاصم إنك
 شديدة كل  إىل كا١تتقدـ كدافٍت، كغاسلي عضدم كأنت ]مزية[ مودف كأعظمهم ابلرعية، كأرفقهم
 عباس: ابن قاؿ ٍب حوضي عن كتذكد اٟتمد بلواء تتقدمٍت كأنت ا،كافرن   بعدم ترجع كلن ككريهة،

 كعلم للماعوف كبذؿ ،العشرة ُب كبسطة -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ بصهر -السالـ عليه -علي مات كلقد
 .(ِ)اابن كذ    ككاف األبزارم عمل من ابطل حديث هذا ،(ُ)"األقراف كقتالت التسكيل ُب كفقه التنزيل

 حدثنا قاؿ الصوُب حيِت بن أٛتد حدثنا قاؿ ا٢تمداين سعيد بن دمحم بن أٛتد ركا  ما كمنها
 بنت فاطمة علي دخلت قاؿ: قشَت عن هللا عبد بن عركة عن أيب حدثٍت قاؿ شريك ابن الرٛتن عبد
 ككذر طالب أيب بن علي أف   حدثتها عميس بنت أٝتاء أف   فحدثتٍت -مهنع هللا يضر -طالب أيب بن علي

 .(ْ)ابطل" حديث "كهذا اٞتوزم: ابن قاؿ .(ّ)"له الشمس رجوع حديث
 اٟتسُت بن علي بن زيد حدثنا الذارع نصر بن هللا عبد بن أٛتد إىل بسند  ركا  ما كمنها

 أبيه عن جارية بن بكر حدثٍت زيد بن عمارة حدثنا :قال الكوُب سعداف بن دمحم بن كاٟتسن العلوم
 " :-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ  قاؿ هللا عبد بن جابر عن لبيد نب ٤تمود عن قتادة بن عمر بن عاصم عن

 إل   إله ل أف شهد كإف يهوداين  القيامة ـيو  هللا بعثه البيت أهل أبغضنا من ا١تسلمُت ]معاشر[- عاشركا
 .(ٓ)هللا"

 .(ٔ)اب"كذ    كالذارع ابطل حديث "كهذا اٞتوزم: ابن قاؿ
 أنبسان شاذاف بن علي أبو أنبسان أيوب بن اٟتسن أبو أنبسان انصر بن دمحم عن ركا  ما كمنها

 بن هللا عبد عن حدثنا ديزيل بن علي بن اٟتسُت بن إبراهيم أنبسان الطييب بنجاب بن إسحاؽ بن أٛتد
                                                           

(، ابن اٞتوزم، ِٕٗ/ُ) ُ، طالآليل ادلصنوعة(، السيوطي، ِّٓ/ُ) ُ، طتنزيو الشريعةأخرجه ابن عراؽ،  ((ُ
 (.ّّْ/ُ) ُ، طادلوضوعات

 (.ّْْ-ّّْ/ُ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ِ)
تذكرة (، الفتٍت، ّٖٕ/ُ) ُ، طتنزيو الشريعة(، ابن عراؽ، َّٖ/ُ)  ُ، طالآليل ادلصنوعةأخرجه السيوطي،  ((ّ

(، ُْٕ/ِْ) ِ، طادلعجم الكبًن(، الطرباين، ِٗ/ّ) ُ، طشرح مشكل اآلاثر(، الطحاكم، ٔٗ/ُ) ُ، طادلوضوعات
 (.ُِٓ/ُ) ُ، طمناقب أمًن ادلؤمنٌن علي(، ا١تغازيل، ِّٕ/ّ) ُ، طالضعفاء الكبًنالعقيلي، 

 (.ّٔٓ/ُ، )ُط ادلوضوعات،ابن اٞتوزم،  (ْ)
، ميزان االعتدال(، الذهيب، ُِِ/ْ، د.ط )ادلعجم األوسط(، الطرباين، َُٖ/ِ) ُ، طالضعفاء الكبًنأحرجه العقيلي،  ((ٓ
 (.ُِٕ/ٗ، د.ط )رلمع الزوائد(، ا٢تيثمي، ٕ-ٔ/ِ) ُ، طادلوضوعات (، ابن اٞتوزم،ُُٔ/ِ) ُط

 (.ٕ-ٔ/ِ، )ُط ادلوضوعات،ابن اٞتوزم،  (ٔ)
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 العطائف أهل من رجل حدثنا جرير بن العالء حدثٍت العكلي اٟتسُت أبو اٟتباب بن زيد عن عمر
: ذات ألصحابه -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ قاؿ :قاؿ الثمايل عمَت بن اٟتكم عن سنة ٙتانوف عليه أتى قد  يـو
 قاؿ كليت؟ إذا عمر اي بك كيفك  قاؿ اأبدن  ذلك يكوف ل قاؿ كليت؟ إذا بكر أاب اي بك كيف  "

 قاؿ أظلم كل كأقسم كأطعم آكل قاؿ كليت؟ إذا عثماف اي بك فكيف قاؿ شران  إذف لقيت لقد حجرا
 أما قاؿ العورة كأخفي الثمرة كأقسم اٟتمرة كأٛتي القوت آكل قاؿ كليت؟ إذا علي اي بك فكيف

 السيئة تتخذ حقبا كليت إذا بك كيف  معاكية اي قاؿ ٍب .أعمالكم هللا كسَتل سبيلي كلكم  كمإن  
 ابن قاؿ (ُ)"عظيم كظلمك يسَت أجلك الكبَت يهاف كيهـر الصغَت فيها يربو احسنن  كالقبيح حسنة

 بن الفضل أبو شيخنا لنا قاؿ يسم، مل رجل عن هو ٍب فيه، شك بال ابطل حديث هذا اٞتوزم:
  .(ِ)كذب  موضوع تنهكم حيحص غَت كإسناد  ٣تهولوف رجاؿ فيه انصر:

 ا١تكذكب ا١توضوع لباطلا اٟتديث كهو اٞتوزم، ابن اتإماـ البطالف مصطلح استخدـ ك٦تن
 السابقة. األدلة من لنا يظهر كما  -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب على

 .مصطلح الباطل عند ابن القيم اجلوزية
 صاـ "من -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب عن عمر ابن عن البيلماين بن الرٛتن عبد بن دمحم يركيه حديث ُب قوله 

-هللا رسوؿ على موضوع ابطل حديث اكهذ قاؿ ٍب  (ّ)كله"  الدهر صاـ فكسّنا الفطر يـو صبيحة
 .-ملسو هيلع هللا ىلص

 اٟتديث" منكر "هو كالنسائي: الرازم حاًب كأبو البخارم قاؿ ا١تناكَت يركم البيلماف كابن
  (ْ)"بشيء "ليس معُت: بن حيِت كقاؿ

                                                           

، ادلوضوعات(، ابن اٞتوزم، َّٗ/ُ) ُ، طالآليل ادلصنوعة(، السيوطي، ٖ/ِ) ُ، طالشريعةتنزيو أخرجه ابن عراؽ،  ((ُ
 (.ِٕ/ِ) ُط

 (.ِٖ-ِٕ/ِ، )ُ، طادلوضوعاتابن اٞتوزم،  (ِ)
 ُ، طادلنار ادلنيف(، ابن القيم، ُٕٔ/ّ) ُ، طميزان االعتدال(، الذهيب، ِٓٔ/ِ) ُ، طاجملروحٌنأخرجه ابن حباف،  ((ّ
 (.ُْٖ/ُ) ُ، طاللؤلؤ ادلرصوع(، الطرابلسي، َِِ/ُ) ُ، طمعرفة التذكرة(، ابن القيسراين، ْٔ/ُ)

 (.ْٔ/ُ، )ُ، طادلنار ادلنيف يف الصحيح والضعيفابن القيم،  (ْ)
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 ابطل "كهذا القيم: ابن قاؿ،(ُ)سنة" ستُت عبادة له هللا كتب  عاشوراء يـو صاـ "من حديث كمنها
 يضع كاف  كحبيب عباس ابن عن مهراف بن ميموف عن الصائغ إبراهيم عن حبيب أيب بن حبيب يركيه

  .(ِ)األحاديث"
 إشارة التهص ُب أشار من" :-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ قاؿ قاؿ: هنع هللا يضر هريرة أيب عن غطفاف أيب حديث كمنها
 .(ْ)ابطل حديث عنه قاؿ  (ّ)"صالته فليعد عنه تفهم

 كله  بل صحيح شيء فيها ليس (ٓ)"بعشرة كأكثر  أايـ بثالثة اٟتيض أقل تقدير حديث كمنها
  .(ٔ)ابطل

 على ا١تكذكب ا١توضوع ٟتديثا هو القيم ابن اتإماـ عند الباطل اٟتديث أف   يتبُت هنا من
 "ما قوله: عند القيم ابن اتإماـ قاله ما ذلك من كأصرح السابقة األمثلة ُب رأينا كما  -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب
 فقاؿ خيرب" أهل عن اٞتزية "كضع حديث ساؽ ٍب ابطل" هأن   هبا يعلم اليت القرائن من ابٟتديث يقًتف
 .(ٕ)كذب  كهذا بعد 

كمن اآلاثر اليت ساقها اتإماـ ابن القيم كحكم عليها ابلبطالف كصر  ح أن  ه ا١توضوع، قوله "كأم  ا 
 اٟتديث ا١توضوع ُب الذكر على  كل عضو فباطل")8(. 

                                                           

 ُ، طتنزيو الشريعة(، ابن عراؽ، َِِ/ِ) ُ، طادلوضوعات(، ابن اٞتوزم، ِٓٔ/ُ) ُ، طاجملروحٌنأخرجه ابن حباف،  ((ُ
 (.ْٕ/ُ) ُ، طادلنار ادلنيف(، ابن القيم، ّْٗ/ُ) ُ، طفضائل األوقات(، البيهقي، ُْٗ/ِ)

 (.ْٕ/ُ، )ُ، طادلنار ادلنيف يف الصحيح والضعيفابن القيم،  (ِ)

، زاد ادلعاد(، ابن القيم، ُٔٗ/ِ) ُ، طالسنن واألحكام(، ا١تقدسي، ْٓٓ/ِ) ُ، طلدارقطيناسنن أخرجه الدارقطٍت،  ((ّ
 (.ِٗٓ/ُ) ِٕط

 (.ِٗٓ/ُ، )ِٕ، طزاد ادلعادابن القيم،  (ْ)
له  مسند الشاميٌن(، كُب ُِٗ/ٖ، )ِله، ط ادلعجم الكبًن(، كُب ُٖٗ/ُ، د.ط )ادلعجم األوسطأخرجه الطرباين،  ((ٓ

 (.ّْٖ/ُ) ِ، طالعلل ادلتناىية(، ابن اٞتوزم، ّّٖ/ُ) ُ، طسنن الدارقطين(، الدارقطٍت، َّٕ/ِ) ُأيضنا، ط
 (.ُِِ/ُ، )ِٕ، طزاد ادلعادابن القيم،  (ٔ)
 (.َُِ/ُ، )ِٕ، طزاد ادلعادابن القيم،  (ٕ)
(.ُِِ/ُ، )ِٕ، طزاد ادلعادابن القيم،  (ٖ)
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 مصطلح الباطل عند الشيخ األلباين.

 فمن األحاديث اليت ساقها كحكم عليها ابلبطالف.

 "أخربان قنرب بن هللا عبد طريق من ،(ِ)الطيورايت ُب كالسلفي ،(ُ)الضعفاء ُب العقيلي ركا  ما
 بن هللا عبد حدثنا ٣تاهد، ابن صاحب الشاهد جعفر بن دمحم بن طلحة القاسم أبو حدثنا أٛتد،
 عن قنرب، أيب حدثٍت قنرب، بن هللا عبد حدثنا األسدم، كثَت  بن عثماف بن دمحم حدثنا ابلكوفة، زيداف
 .(ّ)رجعوا" غضبوا إذا أميت :"خيار-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ قاؿ قاؿ: السالـ عليه طالب أيب بن علي

 األزدم فيه قاؿ قنرب بن هللا عبد إسناد  ُب أف   حيث ،(ْ)ابطل حديث األلباين عقبه قاؿ
 يتابع ل العقيلي قاؿ ككذلك ،(ٔ)ابطل خرب  طالب أيب بن علي عن أبيه عن الذهيب كقاؿ ،(ٓ)تركو 
 .(ٕ)يثبت ل كجه من حديثه على

 كسجر  ذلك ُب األجر فإف   كالعطش، ابٞتوع أنفسكم جاهدكا " حديث اأيضن  ساقه ك٦تا
 ل ابطل هأن   عقبه قاؿ ،(ٖ)" كعطش جوع من هللا إىل أحب عمل من ليس هكإن   ،هللا سبيل ُب اجملاهد
 العراقي اٟتافظ كقاؿ ،-ملسو هيلع هللا ىلص-النيب عن مرفوع أبنه جازما الدين علـو إحياء ُب الغزايل ذكر  له، أصل

 .السبكي ذكر  ككذلك ،أصالن  له أجد مل ٗترجيه ُب

                                                           

 (.ِٖٗ/ِ) ُ، طالضعفاء الكبًنالعقيلي،  (ُ)
 (.ْٕٔ/ِ) ُ، طالطيورايت السلفي، (ِ)
، ميزان االعتدال(، الذهيب، َٔ/ٔ، د.ط )ادلعجم األوسط(، الطرباين، ِٖٗ/ِ) ُ، طالضعفاء الكبًنأخرجه العقيلي،  ((ّ
 (.َّّ/ُ) ُ، طادلقاصد احلسنة(، السخاكم، ٖٔ/ٖ، د.ط )رلمع الزوائد(، ا٢تيثمي، ِْٕ/ِ) ُط

 (.َُّ/ُ) ُ، طسلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعةاأللباين،  (ْ)
 (.ْٔٓ/ْ، د.ط )لسان ادليزانابن حجر،  (ٓ)
 (.ْٔٓ/ْ، د.ط )ادليزانلسان ابن حجر،  (ٔ)
 (.ْٔٓ/ْ، د.ط )لسان ادليزانابن حجر،  (ٕ)
، ختريج أحاديث إحياء علوم الدينالعراقي،  ،(ُْٕ/ُ) ُ، طسلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعةاأللباين، أخرجه  (ٖ)
 (.َٖ/ّ)، د.ط إحياء علوم الدين(، الغزايل، ّّّ/ٔ) ِ، ططبقات الشافعية الكربى(، السبكي، ُٓٗٓ/ْ) ُط
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 حدثٍت الثقفي العزيز عبد بن يعقوب بن يوسف حدثنا الطرباين  ركا  ما كهو اأيضن  ساقه كما
 يرموف، بقـو مر" -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب أف   جد  عن أبيه عن حكيم بن هبز عن عيينة بن سفياف حدثنا أيب
 .(ِ)فذكر  فقاؿ: (ُ)"أمسكوا -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا رسوؿ رأكا فلما كهللا، أصبت كهللا أخطست حيلفوف: كهم

 يوسف غَت ثقات رجاله ضعيف سناداتإ هذا كأف   ابطل، حديث هأن   اٟتديث هذا عقب األلباين قاؿ
 ابطل ٓترب أتى حاله، أعرؼ ل ": اللساف " من يوسف ترٚتة ُب اٟتافظ قاؿ كأبيه، يعقوب بن

 قلت: ... ٔتصر يعقوب بن يوسف حدثنا ": الرمي كتاب  " ُب الطرباين قاؿ ،(ّ)به أبس ل إبسناد
 عيينة  ابن به ثحد   فما أبيه، على أك يوسف على فيه اٟتمل اٟتافظ: قاؿ ٍب اٟتديث، هذا ذكرف

 هبَتة بن صدقة كعنه إبراهيم، بن جعفر عن ركل العدؿ، يعقوب بن يوسف ُب أظن فما ،(ْ)قط
 .(ٓ)٣تهوؿ ا٠تطيب: قاؿ ا١توصلي،

 جعدبة طريق من ،(ٖ)البغدادم كا٠تطيب ،(ٕ)كالقضاعي ،(ٔ)ا٢تركم أخرجه ما اأيضن  ساقه ك٦تا
 .امرفوعن  جد  عن أبيه عن حكيم بن هبز عن سفياف عن بشر بن العالء حدثنا الليثي: حيِت بن

 ،(ٗ)اجدن  ضعيف جعدبة فيه ا،جدن  ضعيف كسند  ابطل، حديث األلباين الشيخ عقبه قاؿ
 بن جعدبة عنه ركل حباف ابن كقاؿ ،(ُ)األزدم ضعفه بشر بن كالعالء ،(َُ)مًتكؾ الدارقطٍت قاؿ
 (.ِ) مناكَت حيِت

                                                           

ذخًنة  (، ابن القيسراين،ُّ/ِ، د.ط )الكامل يف الضعفاء(، ابن عدم، ُٖٓ/ْ، د.ط )رلمع الزوائدأخرجه ا٢تيثمي،  (ُ)
 (.ُِْْ/ْ) ُ، طاحلفاظ

 (.ِٕ/ِ) ُ، طادلعجم الصغًنالطرباين،  (ِ)
 (.ٖٔٓ/ٖ، د.ط )لسان ادليزانابن حجر،  (ّ)
 (.ٖٔٓ/ٖ، د.ط )لسان ادليزانابن حجر،  (ْ)
(.ِْٓ-ُْٓ/ُ) ُ، طسلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعةاأللباين،  ((ٓ

 (.َّٔ/ّ، د.ط )ذم الكالم وأىلوا٢تركم،  (ٔ)
 (.َِِ/ِ) ِ، طمسند شهابالقضاعي،  ((ٕ
 (.ِْ/ُ، د.ط )الكفاية يف علم الروايةا٠تطيب البغدادم،  ((ٖ

 (.ّٓ/ِ) ُ، طسلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعةاأللباين،  (ٗ)
 (.ّْٕ/ِ، د.ط )لسان ادليزانابن حجر،  ((َُ
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 ابطل مصطلح كالتضعيف التصحيح ُب منهجه من جعل األلباين الشيخ أف   لنا يتبُت هنا كمن
 أك مًتكؾ، راكو  سند  ُب كاف  من على يطلقه هوف ذلك من أشد فما ،الضعيف اٟتديث به كيعٍت

 أعلم. كهللا مناكَت. ركل من أك له، أصل ل الذم اٟتديث أك ضعيف،

 ادلبحث الثالث  مقارنة مصطلح الباطل عند اجلورقاين مع غًنه من األئمة
كما كقفنا عليه عند اتإماـ اٞتورقاين  ،فبعدما ذكران ككقفنا على مفهـو الباطل عند أئمة اٟتديث

الباطل عند األئمة مع ما جاء عند اتإماـ اٞتورقاين من إطالقه ١تصطلح كمفهـو الباطل عند ، نقارف 
أـ لكل إماـ اصطالح كمقصد  ،الباطل على األحاديث، كإف كاف الباطل عند األئمة ٔتعٌت كاحد

 ١تصطلح الباطل.
اتإماـ اٞتورقاين ُب كتابه األابطيل كا١تناكَت  دراسة كٖتليل ما قالهمن خالؿ ما سبق من ف

مصطلح "الباطل" عند اتإماـ اٞتورقاين يراد  يتبُت أف  األمثلة اليت ذكرانها، من ك  ح كا١تشاهَت،لصحا كا
اٟتديث ا١توضوع فقط  ل يعٍت ابلباطل هأن  ك به اٟتديث أك األثر الضعيف فما فوقه حىت إىل ا١توضوع، 

يت قد يكوف عليها كال ه مصطلح سار عليه اتإماـ اٞتورقاين عند اٟتكم على األحاديث الضعيفةبل إن  
  ضعف ُب  الراكم أك سقط ُب اتإسناد.سواء كاف ذلك حكم ٔتصطلح آخر، 

 عند ككاف ونه،يطلق ما كعلى عندهم الباطل مفهـو ُب األئمة بعض مع اتإماـ اتفق كقد
 اتإماـ عند ا١تفهـو بنفس أٛتد اتإماـ دعن الباطل معٌت كاف  فقد كأضيق، أخصي  ا١تعٌت خراآل البعض

ا متفق عليه بُت األئمة، ، كهذيقصد به اٟتديث ا١توضوعف كجهُت، به كيريد يطلقه فهو رقاينو اٞت
 ككال كأخطس، ٌما طريق من فركا  اٟتفظ سيئ راكو  عن جاء اٟتديث ف  كإ الضعيف، على يطلقه كأحياانن 

  .ابطل قوله من الرازم زرعة أيب اتإماـ مراد أيضنا كهذا ،هبما حيتج كل هبما يتعد ل جهُتالو 
 اٟتديث به كيعٍت باطلال يطلق ،حاًب وأب ـاتإما ابلباطل، مراد  ُب اٞتورقاين اتإماـ كافقه نك٦ت
 إطالقه من اٞتورقاين اتإماـ مراد كهو ا١توضوع، اٟتديث حىت ذلك من أشد هو فما ،الضعيف
 غَت ضعف الضعيف هو حاًب أيب اتإماـ عند عليه احملكـو ضعيفال اٟتديث ُب اطلكالب للباطل،
 منجرب.

                                                           

 (.ّْٔ/ٓ، د.ط )لسان ادليزانابن حجر،  (ُ)
 (.َْٓ/ٖ، د.ط )الثقاتابن حباف،  (ِ)
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 كاف  من هناؾ كلكن أبنواعه، فوقه فما الضعيف اٟتديث على الباطل يطلقوف األئمة فهؤلء
 فيطلقونه التفاؽ، عليه الذم كهو اٟتديث، أنواع من كاحد بنوع كحصر أضيق، عند  الباطل معٌت

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-النيب على با١تكذك  ا١توضوع اٟتديث به كيريدكف
 قدف -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب على ا١تكذكب ا١توضوع اٟتديث كهو ا١تفهـو هذا به أراد الباطل ذكر من فغالب

 ا١توضوع ا١تنكر ثاٟتدي به كيعٍت اآلاثر أك األحاديث لبعض حكمه ُب النسائي اتإماـ استخدمه
 ابن مراد كهو اٟتديث، على ابطل مصطلح اطالقه من العقيلي اتإماـ مراد كهذا ،له أصل ل الذم
 .البسيت حباف

 ا١تساقة األدلة خالؿ كمن دمع ابن طلاالب مصطلح استخدموا الذين العلماء من سابقنا ذكران كماك 
 كاف  كقد ،ا١توضوع اٟتديث ابطل بلفظ األحاديث على ْتكمه يراد عدم ابن اتإماـ أف   يظهر اآنفن 
 الباطل. ١تصطلح البغدادم، ا٠تطيب استخداـ هذا

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-النيب على كبا١تكذ ا١توضوع اٟتديث به كأراد الباطل أطلق القيم ابن ككذلك 
 كما ذلك، من أشد فما الضعيف اٟتديث به كأراد الباطل أطلق األلباين الشيخ أف ٧تد ا١تعاصرين كمن

 مًتكؾ. راكو  سند  ُب كاف  كمن له، أصل ل
 عند الباطل، صطلحم أف   لنا تبُت األئمة، عند للباطل استخدامات من عليه كقفنا الذم فبعد

 الضعيف اٟتديث كهو األئمة، بعض فيه ككافق اٞتورقاين اتإماـ عليه ما فاألكؿ مفهوماف، له األئمة
 اآلخر البعض هأطلق أضيق فهو الثاين ا١تفهـو اكأم   كا١تكذكب، ا١توضوع ٖتته كيدخل أبنواعه، فوقه فما
 أنواع بعض خرج كهبذا له أصل ل الذم ا١تكذكب ا١توضوع اٟتديث كهو ،الباطل به اكأرادك  األئمة من

 اٟتفظ. سيء يركيه كمن الضعيف اٟتديث
  من له أصل ل الذم اٟتديث إىل أبنواعه الضعيف اٟتديث هو الباطل أف   نستنتج قيل فمما

 .أعلم كهللا -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسوؿ كالـ
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 اخلادتة
  اننتائج

الباحث ككقف على نتائج من خالؿ دراسته، كديكن ذكر تلك النتائج ُب فبعد دراسة ا١توضوع توصل 
 النقاط التالية:

مصطلح "الباطل" عند اتإماـ اٞتورقاين يراد به  كقف الباحث من خالؿ دراسته على أف   .ُ
اٟتديث أك األثر الضعيف فما فوقه حىت إىل ا١توضوع، كما يتضح من حكمه على األمثلة 

ه ل يعٍت ابلبطالف اٟتديث ا١توضوع فقط بل إنه مصطلح سار عليه ن  اليت ذكرها الباحث، أ
اتإماـ اٞتورقاين عند اٟتكم على األحاديث الضعيفة كاليت قد يكوف عليها حكم ٔتصطلح 

عٌت العاـ، آخر، كلكن استخدـ اتإماـ اٞتورقاين مصطلح البطالف كالذم يعنيه ابطل اب١ت
 أنواعه. فيدخل ٖتته الضعيف بشىت  

ُب اٟتديث رقم، العاـ، الذم هو "الضعيف" كما سبق  يطلقه على اٟتكمف
مًتكؾ كما سبق ُب  ، كيطلقه اترة أخرل على من ُب إسناد  راكو ِٓ،ِْ،ُٔ،ُِ،َُ،ٓ،ْ

 ،كقد يطلقه على من ُب إسناد  راكو ِِ،ُِ،َِ،ُٗ،ُٕ،ُْ،ٖ،ٔ،ّ،ُاٟتديث رقم،
صطلح ا١توافق لبعض األئمة كالذم ل ، كقد يطلقه اب١تُّ،٣ٗتهوؿ كما سبق ُب اٟتديث رقم 

، كقد يطلقه ِ،ِٔ،ِّ،ُٖابٟتديث ا١توضوع الكذب كما سبق ُب اٟتديث رقم،  يعنونه إل  
، فمن خالؿ هذ  األمثلة يراد ابلباطل ٕعلى اٟتديث ا١تنقطع كما سبق ُب اٟتديث رقم، 

سبق ُب ركاية  الضعيف أبنواعه سواء كاف ذلك طعن ُب الراكم أك سقط ُب اتإسناد كما
أك ضعف مع اضطراب ُب اتإسناد كما سبق ُب  ٕٟتسن عن أيب هريرة ُب اٟتديث رقم ا

الغالب ١تعٌت الباطل عند اتإماـ اٞتورقاين  ، كبعد هذا اتإحصاء يتبُت لنا أف  ُُاٟتديث رقم،
 مًتكؾ، كهللا أعلم.  ما كاف ُب إسناد اٟتديث راكو 

إطالؽ الباطل ل يراد به مقصد كمعٌت كاحد عند األئمة، فسراد  كما كقف الباحث على أف   .ِ
ه اٟتديث الضعيف أن   كالشيخ األلباين، به اٞتورقاين كابن حنبل كأبو زرعة كأبو حاًب الرازيُت،

 ا غَتهم ٦تن أطلق الباطل أرادك به اٟتديث ا١توضوع الذم ل أصل له كهذا أشهر. أبنواعه، كأم  
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 التوصيات 
 بع ُب ا١تصطلحات اٟتديثيه كتتبع مقاصد األئمة منها.الباحث ابلبحث كالتتيوصي 

العلم إب٘تاـ دراسة كتاب اٞتورقاين األابطيل، كإخراج ما فيه من فوائد،  كما يوصي الباحث طلب
 ينتفع هبا أهل العلم.
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 ادلصادر وادلراجع

، الكفاية يف علم الرواية، أبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت بن أٛتد بن مهدم ا٠تطيب البغدادم .ُ
 ٖتقيق: أبو عبد هللا السورقي، إبراهيم ٛتدم ا١تدين، د.ط )ا١تكتبة العلمية، ا١تدينة ا١تنورة(.

، ٖتقيق: ٤تفوظ الرٛتن زين هللا، عادؿ مسند البزارأبو بكر أٛتد بن عمرك بن عبد ا٠تالق البزار،  .ِ
لعلـو كاٟتكم، ا١تدينة ا١تنورة، بدأت )دار: مكتبة ا ُبن سعد، صربم عبد ا٠تالق الشافعي، ط

 ـ(.ََِٗانتهت  -ـُٖٖٗ
، ٖتقيق: عبد هللا بن عمر بن الشريعةأبو بكر دمحم بن اٟتسُت بن عبد هللا اآلجرم البغدادم،  .ّ

 ـ(.ُٗٗٗ-قَُِْالسعودية،  -)دار الوطن: الرايض ِسليماف الدميجي، ط
، ٖتقيق: دمحم انصر السنةأبو بكر بن أيب عاصم أٛتد بن عمرك بن الضحاؾ بن ٥تلد الشيباين،  .ْ

 ق(.ََُْ)ا١تكتب اتإسالمي: بَتكت،  ُالدين األلباين، ط
 دمحم: ٖتقيق السنن الكربى،، البيهقي بكر أبو ا٠تسركجردم موسى بن علي بن اٟتسُت بن أٛتد .ٓ

 (.ـُْٗٗ/ قُُْْ الباز، دار :ا١تكرمة مكة، د.ط)عطا القادر عبد
، ٖتقيق: ٥تتار شعب اإلميانأٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تسركجردم أبو بكر البيهقي،  .ٔ

 ـ(.ََِّق/ُِّْ)مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع: الرايض،  ُأٛتد الندكم، ط
 ُ، طفضائل األوقات، البيهقي بكر أبو موسى ا٠تسركجردم بن علي بن اٟتسُت بن أٛتد .ٕ

 ق(.َُُْ)مكتبة ا١تنارة: مكة ا١تكرمة، 
سلتصر الكامل أٛتد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس اٟتسيٍت العبيدم، تقي الدين ا١تقريزم،  .ٖ

 .ـ(ُْٗٗهػ/ُُْٓ)القاهرة: مكتبة السنة، ُٖتقيق: أدين بن عارؼ الدمشقي، ط يف الضعفاء،
، الصحابة اإلصابة يف دتييزالفضل، أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقالين، أبو  .ٗ

،)دار الكتب العلمية: بَتكت، ُٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلي دمحم معوض، ط
 ق(.ُُْٓ

، اتريخ األدب العريب العصر اجلاىليأٛتد شوقي عبد السالـ ضيف الشهَت بشوقي ضيف،  .َُ
 د.ط ) دار ا١تعارؼ، د.ـ(.

قيق: عادؿ أٛتد عبد ، ٖتالكامل يف ضعفاء الرجالبن عدم اٞترجاين، عبد هللا أٛتد أبو  .ُُ
 ـ(.ُٕٗٗق/ُُْٖ)بَتكت: دار الكتب العلمية، ُدمحم معوض، طا١توجود، علي 
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عجالة الراغب ادلتمين يف ختريج كتاب عمل اليوم والليلة أسامة، سليم بن عيد ا٢تاليل، أبو  .ُِ
 ـ(.ََُِق/ُِِْ)بَتكت: دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع، ُ، طالبن السين

أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرٛتن بن الفضل بن هبراـ بن عبد الصمد الدارمي، التميمي  .ُّ
 ُ، ٖتقيق: حسُت سليم أسد الداراين، طمسند الدارمي ادلعرو: بسنن الدارميالسمرقندم، 

 ـ(.َََِ-قُُِْ)دار ا١تغٍت للنشر كالتوزيع: ا١تملكة العربية السعودية، 
، تقدمي: ادلعجم الصغًن لرواة اإلمام ابن جرير الطربيأكـر بن دمحم زايدة الفالوجي األثرم،  .ُْ

 القاهرة: دار ابن عفاف(. د.ط)األردف: الدار األثرية،علي حسن عبد اٟتميد األثرم، 
، تقدمي: الشيخ ابسم بن فيصل معجم شيوخ الطربيأكـر بن دمحم زايدة الفالوجي األثرم،  .ُٓ

لشيخ سليم بن عبد ا٢تاليل، الشيخ علي بن حسن اٟتليب، الشيخ دمحم بن عبد الرزاؽ اٞتوابرة، ا
القاهرة: دار ابن عفاف، األردف: الدار األثرية، ) ُالرعود، الشيخ مشهور بن حسن سلماف، ط

 ـ(.ََِٓق/ُِْٔ
 وآاثر ىدية العارفٌن أمساء ادلؤلفٌنإٝتاعيل بن دمحم بن أمُت بن مَت سليم الباابين البغدادم،  .ُٔ

بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، لة ا١تعارؼ اٞتليلة مطبعة البهية، ، د.ط) ككاادلصنفٌن
 ـ(.ُُٓٗ

كشف اخلفاء إٝتاعيل بن دمحم بن عبد ا٢تادم اٞتراحي العجلوين الدمشقي، أبو الفداء،  .ُٕ
) ا١تكتبة العصرية، ُٖتقيق: عبد اٟتميد بن أٛتد بن يوسف بن هنداكم، ط ومزيل اإللباس،

 ـ(.َََِق/َُِْ
، ٖتقيق: ٤تمود دمحم طبقات الشافعية الكربىاتج الدين بن علي بن عبد الكاُب السبكي،  .ُٖ

 ق(.ُِّْ)دار النشر: هجر للطباعة كالتوزيع، ِالطناحي، عبد الفتاح دمحم اٟتلو، ط
عبد السالـ بن عبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم  عبد اٟتليم بن س أٛتد بنتقي الدين أبو العبا .ُٗ

) ا١تدينة ا١تنورة: ُ، ٖتقيق: دمحم رشاد سامل، طاالستقامةأبن تيمية اٟتراين اٟتنبلي الدمشقي، 
 ق(.َُّْجامعة اتإماـ دمحم بن سعود، 

حكام عن ادلصطفى عليو السنن واأل ضياء الدين أبو عبد هللا دمحم بن عبد الواحد ا١تقدسي، .َِ
)دار ماجد عسَتم:  ُ، ٖتقيق: أيب عبد هللا حسُت بن عكاشة، طأفضل الصالة والسالم
 ـ(.ََِْق/ُِْٓا١تملكة العربية السعودية، 
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أبو جعفر أٛتد بن دمحم بن سالمة بن عبد ا١تلك بن سلمة األزدم اٟتجرم ا١تصرم، ا١تعركؼ  .ُِ
 ق(.ُُْٓ)مؤسسة الرسالة،  ُشعيب األرانؤكط، ط، ٖتقيق: شرح مشكل اآلاثرابلطحاكم، 

، ٖتقيق: عبد الضعفاء الكبًنجعفر دمحم بن عمرك بن موسى بن ٛتاد العقيلي ا١تكي، أبو  .ِِ
 ـ(.ُْٖٗق/َُْْ) بَتكت: دار الكتب العلمية، ُا١تعطي أمُت قلعجي، ط

ق: رامز ، ٖتقيالزايدات على ادلوضوعاتجالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي،  .ِّ
 ـ(.ََُِق/ُُّْ) الرايض: مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع، ُخالد حاج حسن، ط

العلل ادلتناىية يف األحاديث ٚتاؿ الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم اٞتوزم،  .ِْ
 (.ُُٕٗق/َُُْ)فيصل آابد: إدارة العلـو األثرية، ِ، ٖتقيق: إرشاد اٟتق األثرم، طالواىية

 ادلنتظم يف اتريخ األمم وادللوك،أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم اٞتوزم، ٚتاؿ الدين  .ِٓ
) بَتكت: دار الكتب العلمية، ُٖتقيق: دمحم عبد القادر عطا، مصطفي عبد القادر عطا، ط

 ـ(.ُِٗٗق/ُُِْ
، ٖتقيق: عبد الرٛتن دمحم ادلوضوعات ٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن دمحم اٞتوزم، .ِٔ

 ـ(.ُٔٔٗق/ُّٖٔ)ا١تدينة ا١تنورة: دمحم عبد احملسن صاحب ا١تكتبة السلفية، ُطعثماف، 
، د.ط )بَتكت: دار ا١تعرفة، إحياء علوم الدينأبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي،  .ِٕ

 د.ت(.
أنيس الساري يف ختريج حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطاف البصارة الكوييت، أبو  .ِٖ

، ٖتقيق: نبيل بن اليت ذكرىا احلافظ ابن حجر العسقالين يف فتح الباريوحتقيق األحاديث 
) بَتكت: مؤسسة السماحة، مؤسسة الرايف، ُمنصور بن يعقوب البصارة، ط

 ـ(.ََِٓق/ُِْٔ
سن علي بن أيب الكـر دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اٞتزرم، عز أبو اٟت .ِٗ

 (.، د.تد.ط) بَتكت: دار صادر ،يف هتذيب األنساب اللبابالدين ابن األثَت، 
أبو اٟتسن علي بن عمر بن أٛتد بن مهدم بن مسعود بن النعماف بن دينار البغدادم  .َّ

 ـ(. ُٖٓٗق/َُْٓ)الرايض: دار طيبة، ُ، طالعلل الواردة يف األحاديث النبوية ،الدارقطٍت
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سن علي بن عمر بن أٛتد بن مهدم بن مسعود بن النعماف بن دينار البغدادم أبو اٟت .ُّ
)ا١تدينة ا١تنورة: ٣تلة د.ط ، ٖتقيق: عبد الرحيم دمحم القشقرم، الضعفاء وادلرتوكونالدارقطٍت، 

 ق(.َُّْاٞتامعة اتإسالمية، 
، بع الفوائدرلمع الزوائد ومن سن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف ا٢تيثمي،أبو اٟت .ِّ

 ـ(.ُْٗٗق/ُُْْٖتقيق: حساـ الدين القدسي، د.ط) القاهرة: مكتبة القدسي، 
: قيق، ٖتالرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل ،ا٢تندم اللكنوم اٟتي عبد دمحم اٟتسناتأبو  .ّّ

 ق(.َُْٕ: مكتب ا١تطبوعات اتإسالمية، )حلب ّعبد الفتاح أبو غدة، ط
، ٖتقيق: مسند أيب داود الطيالسياركد الطيالسي البصرم، أبو داكد سليماف بن داكد بن اٞت .ّْ

 ـ(.ُٗٗٗ-قُُْٗ) دار هجر: مصر،  ُدمحم بن عبد احملسن الًتكي، ط
د.ـ، دار )ُٓط ،األعالمخَت الدين بن ٤تمود بن دمحم بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي،  .ّٓ

 ـ(.ََِِالعلم للماليُت، 
زكراي حيِت بن معُت بن عوف بن زايد بن بسطاـ بن عبد الرٛتن ا١ترم ابلولء، البغدادم، أبو   .ّٔ

، ٖتقيق: أٛتد دمحم نور سيف، د.ط) دمشق: دار ا١تسموف اتريخ ابن معٌن رواية عثمان الدارمي
 (.، د.تللًتاث

البغدادم،  كراي حيِت بن معُت بن عوف بن زايد بن بسطاـ بن عبد الرٛتن ا١ترم ابلولء،أبو ز  .ّٕ
) ا١تدينة ا١تنورة: ُ، ٖتقيق: أٛتد دمحم نور سيف، طسؤالت ابن اجلنيد أليب زكراي حيٍن بن معٌن

 ـ(.ُٖٖٗق/َُْٖمكتبة الدار، 
زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب بن اٟتسن، السالمي، البغدادم، الدمشقي،  .ّٖ

) األردف: مكتبة ُم سعيد، ط، ٖتقيق: الدكتور مهاـ عبد الرحيشرح علل الرتمذياٟتنبلي، 
 ـ(.ُٕٖٗق/َُْٕا١تنار، 

اإلكمال يف رفع االرتياب عن  سعد ا١تلك، أبو نصر علي بن هبة هللا بن جعفر بن ما كول، .ّٗ
) بَتكت: دار الكتب العلمية، ُ، طادلؤتلف وادلختلف يف األمساء والكىن واألنساب

 ـ(.ُٔٗٗق/ُُُْ
) ا١تملكة د.ط  ،وجهوده يف السنة النبوية أبو زرعة الرازيسعدم بن مهدم ا٢تامشي،  .َْ

 ـ(.ُِٖٗق/َُِْالعربية السعودية: عمادة البحث العلمي ابٞتامعة اتإسالمية، 
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، ادلعجم الكبًن سليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، .ُْ
 (.د.ت ،) القاهرة: مكتبة ابن تيميةِٖتقيق: ٛتدم بن عبد اجمليد السلفي، ط

سليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، الركض الداين  .ِْ
)ا١تكتب اتإسالمي: دار عمار،  ُ(، ٖتقيق: دمحم شكور ٤تمود اٟتاج أمرير، طادلعجم الصغًن)

 ـ(.ُٖٓٗق/َُْٓبَتكت، عماف، 
، األوسط ادلعجم، الطرباينسليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم  .ّْ

ٖتقيق: طارؽ بن عوض هللا بن دمحم أبو الفضل عبد اٟتسن بن إبراهيم اٟتسيٍت، د.ط )دار 
 اٟترمُت للطباعة كالنشر كالتوزيع(.

 جزء يف ما انتقى، سليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين .ْْ
لى أيب القاسم الطرباين من حديثو ألىل البصرة، بن موسى ابن مردويو عبكر أبو أمحد 

 ـ(.َََِ-قَُِْ) أضواء السلف:  ُبدر بن عبد هللا البدر، ط حتقيق 
، مسند الشاميٌن، سليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين .ْٓ

 ـ(.ُْٖٗق/َُْٓ)مؤسسة الرسالة: بَتكت،  ُٖتقيق: ٛتدم بن عبد اجمليد السلفي، ط
 ،غاية النهاية يف طبقات القراءمشس الدين أبو ا٠تَت ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف،  .ْٔ

 ق(.ُُّٓ)بر جسًتاد: مكتبة ابن تيمية،  د.ط
ادلقاصد احلسنة يف بيان كثًن  مشس الدين أبو ا٠تَت دمحم بن عبد الرٛتن بن دمحم السخاكم، .ْٕ

) بَتكت: دار الفكر ُٖتقيق: دمحم عثماف ا٠تشت، ط ،من األحاديث ادلشتهرة على األلسنة
 ـ(.ُٖٓٗق/َُْٓالعريب، 

، ادلغين يف الضعفاءمشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قادياز الذهيب،  .ْٖ
 قيق: الدكتور نور الدين عًت، د.ط، )د.ـ، د.ف، د.ت(.ٖت

الكاشف يف معرفة من لو  ز الذهيب،مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قاديا .ْٗ
ة: دار القبلة للثقافة ) جدُ، ٖتقيق: دمحم عوامة أٛتد دمحم ّنر ا٠تطيب، طرواية يف الكتب الستة

 ـ(.ُِٗٗق/ُُّْمؤسسة علـو القراف، اتإسالمية، 
، ادلعٌن يف طبقات احملدثٌن مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قادياز الذهيب، .َٓ

 ق(.َُْْ) األردف: دار الفرقاف، ُٖتقيق: مهاـ عبد الرحيم سعيد، ط
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العرب يف خرب من غرب،  مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قادياز الذهيب، .ُٓ
 (.، د.ت)بَتكت: دار الكتب العلمية ٖتقيق: أبو هاجر دمحم السعيد بن بسيوين زغلوؿ، د.ط

اتريخ اإلسالم ووفيات بن أٛتد بن عثماف بن قادياز الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا دمحم  .ِٓ
 ـ(.ََِّدار الغرب اتإسالمي، د.ـ: ) ُ، ٖتقيق: بشَت عواد معركؼ، طادلشاىًن واألعالم

، تلخيص ادلوضوعات مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قادياز الذهيب، .ّٓ
 ـ(.ُٖٗٗق/ُُْٗ) الرايض: مكتبة الرشد، ُط ٖتقيق: أبو ٘تيم ايسر بن إبراهيم بن دمحم،

 ،الرجال نقد يف االعتدال ميزان الذهيب، قادياز بن عثماف بن أٛتد بن دمحم الدين مشس .ْٓ
 كالنشر، للطباعة ا١تعرفة دار لبناف،: بَتكت) ُط البجاكم، دمحم علي: ٖتقيق

 (.ـُّٔٗ/قُِّٖ
لبناف : )بَتكت ُ، طتذكرة احلفاظ ،الذهيبدمحم بن أٛتد بن عثماف بن قادياز مشس الدين  .ٓٓ

 دار الكتب العلمية، د.ت(.
٣تموعة  قيق:، ٖتسًن أعالم النبالءالذهيب، دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قادياز مشس الدين  .ٔٓ

 ـ(.ُٖٓٗ/ق َُْٓ)مؤسسة الرسالة،  ّإبشراؼ الشيخ شعيب األرانؤكط، طمن احملققُت 
)بَتكت:  ِط ،معجم البلدانالركمي اٟتموم، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا  .ٕٓ

 ـ(.ُٓٗٗدار صادر، 
ذم شيخ اتإسالـ أيب إٝتاعيل ا٢تركم عبد هللا بن دمحم بن علي بن مت النصارم ا٢تركم،  .ٖٓ

 ، د.ط )مكتبة الغرابء(.، ٖتقيق: أبو جابر عبد هللا بن دمحم بن عثماف النصارمالكالم وأىلو
الفردوس مبأثور شَتكيه بن شهردار بن شَتكيه بن فناخسرك أبو شجاع الديلمي ا٢تمذاين،  .ٗٓ

)دار الكتب العلمية: بَتكت،  ُ، ٖتقيق: السعيد بن بسيوين زغلوؿ، طاخلطاب
 ـ(.ُٖٔٗق/َُْٔ

صدر الدين، أبو طاهر السلفي أٛتد بن دمحم بن أٛتد بن دمحم بن إبراهيم سلفه األصبهاين،  .َٔ
)مكتبة أضواء السلف:  ُٖتقيق: دٝتاف حيِت معايل، عباس صخر اٟتسن، ط ،الطيورايت
 ـ(.ََِْق/ُِْٓالرايض، 

، ٖتقيق: أٛتد الوايف ابلوفياتصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدم،  .ُٔ
 ـ(.َََِق/َُِْ)بَتكت: دار إحياء الًتاث،  األرانؤكط، كتركي مصطفى، د.ط
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شذرات الذىب يف ، العماد العكرم اٟتنبلي، أبو الفالح عبد اٟتي بن أٛتد بن دمحم ابن .ِٔ
دار ابن كثَت،  ،بَتكت ، )دمشق:ُقيق: ٤تمود األرانؤكط، ط، ٖتأخبار من ذىب

 ـ(.ُٖٔٗ/قَُْٔ
، ٖتقيق: ٤تمود الضعفاء وادلرتوكونعبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراساين، النسائي،  .ّٔ

 ق(.ُّٔٗ)حلب: دار الوعي، ُإبراهيم زايد، ط
الآليل ادلصنوعة يف األحاديث ادلوضوعة،  عبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوطي، .ْٔ

)بَتت: دار الكتب العلمية، ُٖتقيق: أبو عبد الرٛتن صالح بن دمحم بن عويضة، ط
 ـ(.ُٔٗٗق/ُُْٕ

، حتذير اخلواص من أكاذيب القصاصعبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوطي،  .ٓٔ
 ـ(.ُْٕٗق/ُّْٗ)بَتكت: ا١تكتب اتإسالمي، ِدمحم الصباغ، ط ٖتقيق:

، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي عبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوطي، .ٔٔ
 (.، د.ت) الرايض: مكتبة الرايض اٟتديثة قيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، د.طٖت

، ضبط نصه كخرج حاديثجامع األعبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوطي،  .ٕٔ
)د.ـ، د.ف،  مفيت الداير ا١تصرية، د.ط، علي ٚتعة اديثه فريق من الباحثُت إبشراؼ الدكتورأح

 د.ت(.
سلسلة عبد الرٛتن دمحم انصر الدين، بن اٟتاج بن ٧تاٌب آدـ، األشقودرم األلباين،  .ٖٔ

للنشر )الرايض: مكتبة ا١تعارؼ  ُ، طاألحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا
 (.، د.تكالتوزيع

سلسلة عبد الرٛتن دمحم انصر الدين، بن اٟتاج نوح بن ٧تاٌب بن آدـ، األشقودرم األلباين،  .ٗٔ
)الرايض: دار ا١تعارؼ،  ُط ،األحاديث الضعيفة وادلوضوعة وأثرىا السيء يف األمة

 ـ(.ُِٗٗق/ُُِْ
اجلامع عبد الرٛتن دمحم انصر الدين، بن اٟتاج نوح بن ٧تاٌب بن آدـ، األشقودرم األلباين،  .َٕ

 (.، د.تا١تكتب اتإسالمي د.ـ:) ، د.طالصغًن وزايدتو
ضعيف عبد الرٛتن دمحم انصر الدين، بن اٟتاج نوح بن ٧تاٌب بن آدـ، األشقودرم األلباين،  .ُٕ

 ـ(.ُُٗٗق/ُُُْ، )بَتكت: ا١تكتب اتإسالمي ُط ،سنن الرتمذي
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الرتغيب والرتىيب من  عبد العظيم بن عبد القوم بن عبد هللا أبو دمحم زكي الدين ا١تنذرم، .ِٕ
 )دار الكتب العلمية: بَتكت(. ُ، ٖتقيق: إبراهيم مشس الدين، طاحلديث الشريف

البن   اختصار علوم احلديث شرح، عبد الكرمي بن عبد هللا بن عبد الرٛتن بن ٛتد ا٠تضَت .ّٕ
 ط )د.ـ، د.ف، د.ت(.، د.دركس مفرغة من موقع الشيخ ا٠تضَت، كثًن

دركس مفرغة ، ألفية العراقي شرح ،بن عبد هللا بن عبد الرٛتن بن ٛتد ا٠تضَتعبد الكرمي  .ْٕ
 ، د.ط )د.ـ، د.ف، د.ت(.من موقع الشيخ ا٠تضَت

التحبًن يف ادلعجم  بن دمحم بن منصور التميمي السمعاين ا١تركزم، أبو سعد، الكرميعبد  .ٕٓ
 ـ(.ُٕٓٗق/ُّٓٗ) بغداد: رائسة ديواف األكقاؼ،  ُ، ٖتقيق: منَتة انجي سامل، طالكبًن

، ٖتقيق: عبد األنسابعبد الكرمي بن دمحم بن منصور التميمي السمعاين ا١تركزم، أبو سعد،  .ٕٔ
، )حيدر آابد: ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية ُالرٛتن بن حيِت ا١تعلمي اليماين، ط

 ـ(.ُِٔٗق/ُِّٖ
 (.، د.ت)مصر: دار الفالحُطد.ت، ، اجلامع لعلوم اإلمام أمحدعبد هللا أٛتد بن حنبل،  .ٕٕ
، ٖتقيق: العلل ومعرفة الرجالعبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن هالؿ بن أسد الشيباين،  .ٖٕ

 ـ(.ُٖٖٗق/َُْٖ)الرايض: دار ا٠تاين،  ِط ،ُكصي هللا بن دمحم عباس، ط
، ٖتقيق: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أٛتد بن حنبل بن هالؿ بن أسد الشيباينعبد هللا  .ٕٗ

 ـ(.ُٓٗٗ-قُُْٔ) دار اٟتديث: القاهرة،  ُأٛتد دمحم شاكر، ط
عبد هللا اٟتاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٛتدكيه بن نعيم بن اٟتكم الظيب الطهماين  .َٖ

، ٖتقيق: موفق بن عبد هللا بن علي السجزيسؤالت مسعود بن النيسابورم ا١تعركؼ اببن البيع، 
 ـ(.ُٖٖٗق/َُْٖ)بَتكت: دار الغرب اتإسالمي، ُعبد القادر، ط

، ٖتقيق: عامر معرفة الصحابة عبد هللا دمحم بن إسحاؽ بن دمحم بن حيِت بن مند  العبدم، .ُٖ
 ـ(.ََِٓق/ُِْٔ)مطبوعات جامعة اتإمارات العربية ا١تتحدة،  ُحسن صربم، ط

، مسند الشهاب بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكموف القضاعي ا١تصرم، عبد هللا دمحم .ِٖ
 ـ(.ُٖٔٗق/َُْٕ)مؤسسة الرسالة: بَتكت،  ِد.ت، ط
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اإلابنة أبو عبد هللا عبيد هللا بن دمحم بن دمحم بن ٛتداف العكربم ا١تعركؼ اببن بطة العكربم،  .ّٖ
الوليد بن سيف النصر، ٛتد ، ٖتقيق: رضا معطي، عثماف األثيويب، يوسف الوابل، الكربى

 ـ(.ََِٓ-قُِْٔ)دار الراية للنشر كالتوزيع: الرايض،  ُالتوجيرم، ط
أنواع علوم  معرفة ،، تقي الدين ا١تعركؼ اببن الصالحأبو عمرك عثماف بن عبد الرٛتن .ْٖ

الفكر، دار د.ط )سوراي: ، نور الدين عًتٖتقيق: ، احلديث، ويُعر: مبقدمة ابن الصالح
 .(ـُٖٔٗ/هػ َُْٔ، الفكر ا١تعاصردار بَتكت، 

)دار العاصمة  ُ، طختريج أحاديث إحياء علوم الدينالعراقي، ابن السبكي، الزبيدم،  .ٖٓ
 ـ(.ُٕٖٗق/َُْٖللنشر: الرايض، 

عالء الدين علي بن حساـ الدين ابن القاضي حاف القادرم الشاذيل ا٢تندم الربهانفورم ٍب  .ٖٔ
، ٖتقيق: بكرم كنز العمال يف سنن األقوال واألفعالا١تدين فا١تكي الشهَت اب١تتقي ا٢تندم، 

 ـ(.ُُٖٗق/َُُْمؤسسة الرسالة، د.ـ: ) ٓصفوة السقا، ط، حياين
سؤالت دمحم بن علي بن عبد هللا بن جعفر السعدم ابلولء ا١تديٍت، البصرم، أبو اٟتسن،  .ٕٖ

) الرايض: مكتبة ُ، ٖتقيق: موفق عبد هللا عبد القادر، طعثمان بن أيب شيبة لعلي بن ادلديين
 ق(.َُْْا١تعارؼ، 

 ِقيق: دمحم مصطفى األعظمي، ط، ٖتالعللعلي بن عبد هللا بن جعفر السعدم، ا١تديٍت،  .ٖٖ
 ـ(.َُٖٗا١تكتب اتإسالمي )بَتكت: 

علي بن دمحم بن دمحم بن الطيب بن أيب يعلى بن اٞتاليب، أبو اٟتسن الواسطي ا١تالكي،  .ٖٗ
، ٖتقيق: أبو عبد الرٛتن تركي بن عبد هللا ادلؤمنٌن علي هنع هللا يضر مناقب أمًنا١تعركؼ اببن ا١تغازيل، 

 ـ(.ََِّق/ُِْْ)دار اآلاثر: صنعاء،  ُالوادعي، ط
د.ط) د.ت، ، معجم ادلؤلفٌنعمر بن رضاء بن دمحم راغب بن عبد الغٍت كحالة الدمشقي،  .َٗ

 (.، د.تبَتكت: مكتبة ا١تثٌت، دار إحياء الًتاث العريب
، علوم احلديث اختصار ،اعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم ٍب الدمشقيالفداء إٝتأبو  .ُٗ

 .(، د.تدار الكتب العلميةلبناف،  :بَتكت) ِط ،أٛتد دمحم شاكر قيق: ٖت
: دمحم عوامة، قيق، ٖتتقريب التهذيب ،فضل أٛتد بن علي ابن حجر العسقالينأبو ال .ِٗ

 ـ(.ُٖٔٗ/قَُْٔدار الرشيد : )سورايُط
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الشارح: ، مؤلف األصل خنبة الفكر شرح أٛتد بن علي ابن حجر العسقالين،فضل أبو ال .ّٗ
، دركس مفرغة من موقع الشيخ ا٠تضَت، عبد الكرمي بن عبد هللا بن عبد الرٛتن بن ٛتد ا٠تضَت

 د.ط )د.ـ، د.ف، د.ت(.
: عبد قيق، ٖتلسان ادليزان ،ابن حجر العسقالين بن دمحم بن أٛتد فضل أٛتد بن عليأبو ال .ْٗ

 ـ(.ََِِ ،، )دار البشائر اتإسالميةُالفتاح أبو غدة، ط
ادلطالب العالية بزوائد  الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقالين،أبو  .ٓٗ

)السعودية: دار  ُسعود، ط، ٖتقيق: رسالة علمية قدمت ٞتامعة اتإماـ دمحم بن ادلسانيد الثمانية
 ق(.ُُْٗدار الغيث، العاصمة،

تعريف أىل التقديس  أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقالين، الفضلأبو  .ٔٗ
)عماف: مكتبة ا١تنار،  ُ، ٖتقيق: عاصم بن عبد هللا القريوٌب، طمبراتب ادلوصوفٌن ابلتدليس

 ـ(.ُّٖٗق/َُّْ
 ُ، طهتذيب التهذيبالفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقالين، أبو  .ٕٗ

 (.، د.تة ا١تعارؼ النظامية)ا٢تند: مطبعة دائر 
معرفة الفضل دمحم بن طاهر بن علي بن أٛتد ا١تقدسي الشيباين، ا١تعركؼ اببن القيسراين، أبو  .ٖٗ

) بَتكت: مؤسسة ُ، ٖتقيق: الشيخ عماد الدين أٛتد حيدر، طالتذكرة يف األحاديث ادلوضوعة
 ـ(.ُٖٓٗق/َُْٔالكتب الثقافية، 

ذخًنة الفضل دمحم بن طاهر بن علي بن أٛتد ا١تقدسي الشيباين، ا١تعركؼ اببن القيسراين، أبو  .ٗٗ
) الرايض: دار السلف،  ُط ، ٖتقيق: الدكتور عبد الرٛتن الفريوائي،احلفاظ
 ـ(.ُٔٗٗق/ُُْٔ

أبو القاسم عبد ا١تلك بن دمحم بن عبد هللا بن بشراف بن دمحم بن بشراف بن مهراف البغدادم،  .ََُ
-قَُِْ) دار الوطن للنشر: الرايض،  ُ، ٖتقيق: أٛتد بن سليماف، طابن بشران أمايل

 ـ(.َُٗٗ
عمرك  ٖتقيق:، اتريخ دمشق، القاسم علي بن اٟتسن بن هبة هللا ا١تعركؼ اببن عساكرأبو  .َُُ

  ـ(.ُٓٗٗ/قُُْٓبن غرامة العمركم، د.ط )دار الفكر: للطباعة كالنشر كالتوزيع، 
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٣تد الدين أبو السعادات ا١تبارؾ بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكرمي الشيباين اٞتزرم ابن  .َُِ
: بشَت ٖتقيق ،التتمة، ٖتقيق: عبد القادر األرانؤكط، جامع األصول يف أحاديث الرسولاألثَت، 

 ـ(.ُٗٔٗق/ُّٖٗمكتبة دار البياف، ) مكتبة اٟتلواين: مطبعة ا١تالح، ُعيوف، ط
زاد ادلعاد يف ىدي خًن  أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن القيم اٞتوزية، دمحم بن .َُّ

 ـ(.ُْٗٗق/ُُْٓالكويت: مكتبة ا١تنار اتإسالمي،  )بَتكت: مؤسسة الرسالة،ِٕ، طالعباد
ادلنار ادلنيف يف الصحيح دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين أبن قيم اٞتوزية،  .َُْ

)حلب: مكتبة ا١تطبوعات اتإسالمية، ُالفتاح أبو غدة، ط، ٖتقيق: عبد والضعيف
 ـ(.َُٕٗق/َُْٗ

، ٖتقيق: بشار معرفة القراء الكباردمحم بن أٛتد بن عثماف بن قادياز الذهيب، أبو عبد هللا،  .َُٓ
)بَتكت: مؤسسة الرسالة،  ُعواد معركؼ، شعيب األرانؤكط، صاحل مهدم عباس، ط

 ق(.َُْْ
، طبع ٖتت التاريخ الكبًنبن ا١تغَتة البخارم، أبو عبد هللا،  دمحم بن إٝتاعيل بن إبراهيم .َُٔ

 (.، د.ت)حيدر آابد: دار ا١تعارؼ العثمانية مراقبة: دمحم عبد ا١تعُت خاف، د.ط
، ٖتقيق: دمحم زهَت بن نصر صحيح البخاريدمحم بن إٝتاعيل أبو عبد هللا البخارم اٞتعفي،  .َُٕ

 ق(.ُِِْ)دار طوؽ النجاة،  ُالناصر، ط
، ٖتقيق: ٤تمود الضعفاء الصغًنإٝتاعيل بن إبراهيم بن ا١تغَتة البخارم، أبو عبد هللا،  بندمحم  .َُٖ

 ق(.ُّٔٗ)حلب: دار الوعي،  ُإبراهيم زايد، ط
دمحم بن اٟتسُت بن دمحم بن موسى بن خالد بن سامل النيسابورم، أبو عبد الرٛتن السلمي،  .َُٗ

احثُت إبشراؼ كعناية د/سعد بن عبد هللا ، ٖتقيق: فريق من البسؤالت السلمي للدارقطين
 .(قُِْٕ )د.ـ،ُخالد بن عبد الرٛتن اٞتريسي، ط اٟتميد، ك د/

دمحم بن حباف بن أٛتد بن حباف بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، البسيت،  .َُُ
دار ) حلب: ُ، ٖتقيق: ٤تمود إبراهيم زايد، طاجملروحٌن من احملدثٌن والضعفاء وادلرتوكٌن

 ق(.ُّٔٗالوعي، 
، الثقاتدمحم بن حباف بن أٛتد بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، البسيت،  .ُُُ

 ـ(.ُٕٓٗق/ُّٓٗ )دار الفكر: ُيد شرؼ الدين أٛتد، طٖتقيق: الس
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اللؤلؤ ادلرصوع فيما ال  دمحم بن خليل بن إبراهيم، أبو احملاسن القاكقجي الطرابلسي اٟتنفي، .ُُِ
)بَتكت: دار البشائر اتإسالمية،  ُ، ٖتقيق: فواز أٛتد زمريل، طأصل لو أو أبصلو موضوع

 ق(.ُُْٓ
دمحم بن علي بن عبيد هللا بن أٛتد بن صاحل بن سليماف بن كدعاف ا١توصلي أبو نصر،  .ُُّ

 ، د.ط.األربعون الودعانية ادلوضوعة
)إدارة الطباعة  ُ، طتذكرة ادلوضوعاتدمحم بن طاهر بن علي الصديقي ا٢تندم الفتٍت،  .ُُْ

 ق(.ُّّْا١تنَتية، 
، ٖتقيق: دمحم فؤاد عبد صحيح مسلممسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم،  .ُُٓ

 : بَتكت(.الباقي، د.ط )دار إحياء الًتراث العريب
أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٛتد بن دمحم بن قدامة اٞتماعي ا١تقدسي، ٍب الدمشقي  .ُُٔ

، ٖتقيق: أيب معاذ طارؽ بن عوض هللا بن ادلنتخب من علل اخلاللاٟتنبلي، الشهَت اببن قدامة، 
 دمحم، د.ط )دار الراية للنشر كالتوزيع(.

اف بن ٛتزة ا١تقدسي ٍب الصاٟتي انصر دمحم بن عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد بن التقي سليم .ُُٕ
من تكلم فيو الدارقطين يف كتاب السنن من الضعفاء وادلرتوكٌن  الدين ا١تعركؼ اببن زريق،

)قطر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف  ُ، ٖتقيق: أبو عبد هللا حسُت بن عكاشة، طواجملهولٌن
 ـ(.ََِٕق/ُِْٖاتإسالمية، 

إكمال ع، معُت الدين، ابن نقطة اٟتنبلي البغدادم، دمحم بن عبد الغٍت بن أيب بكر بن شجا  .ُُٖ
 ق(.َُُْ)مكة ا١تكرمة: جامعة أـ القرل،  ُٖتقيق: عبد القيـو عبد ريب النيب، ط اإلكمال،

، ٖتقيق: عبد الرٛتن الفوائد اجملموعة يف األحاديث ادلوضوعةدمحم بن علي بن دمحم الشوكاين،  .ُُٗ
 ق(.َُْٕمي، )بَتكت: ا١تكتب اتإسال ّحيِت ا١تعلمي، ط

، علل الرتمذي الكبًندمحم بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاؾ، الًتمذم، أبو عيسى،  .َُِ
)بَتكت: عامل  ُٖتقيق: صبحي السامرائي، أبو ا١تعاطي النورم، ٤تمود خليل الصعيدم، ط

 ق(.َُْٗالكتب، مكتبة النهضة العربية، 
، سنن الرتمذي، أبو عيسىدمحم بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاؾ، الًتمذم،  .ُُِ

 عبد الوهاب عبد اللطيف، د.ط )دار الفكر للطباعة كالنشر(.ٖتقيق: 
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مجع الفوائد دمحم بن دمحم بن سليماف بن الفاسي بن طاهر السوسي الردكاين ا١تغريب ا١تالكي،  .ُِِ
)الكويت: مكتبة ابن   ُريع، ط، ٖتقيق: أبو علي سليماف بن ديف جامع األصول ورلمع الزوائد

، َت، كث  ـ(.ُٖٗٗق/ُُْٖبَتكت: دار ابن حـز
دار د.ـ: )د.ط ، يف علوم ومصطلح احلديث الوسيط ،دمحم بن دمحم بن سويلم أبو شيهبة .ُِّ

 .(، د.تالفكر العريب
اجلرح  ، بن ا١تنذر التميمي، اٟتنظلي، الرازم ابن أيب حاًب إدريس بن دمحم بن الرٛتن عبد دمحم .ُِْ

بَتكت، دار ، ا٢تند طبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية)ْتيدر آابد الدكن، ُد.ت، ط ،والتعديل
 ـ(.ُِٓٗ/قُُِٕ،إحياء العلـو العريب

ل عل إدريس بن ا١تنذر التميمي، اٟتنظلي، الرازم ابن أيب حاًب بن دمحم بن الرٛتن عبد دمحم .ُِٓ
هللا اٟتميد، خالد بن عبد : فريق من الباحثُت إبشراؼ كعناية سعد بن عبد قيق، ٖتاحلديث

 ـ(.ََِٔ/قُِْٕ،مطابع اٟتميضيد.ـ: ) ُالرٛتن اٞتويسي، ط
مؤسسة الرايف للطباعة د.ـ: ) د.ط حترير علوم احلديث،عبد هللا بن يوسف اٞتديع، دمحم  .ُِٔ

 ـ(.ََِّ/قُِْْكالنشر كالتوزيع 
مغلطام بن قليج بن عبد هللا البكجرم ا١تصرم اٟتكرم اٟتنفي، أبو عبد هللا، عالء الدين،  .ُِٕ

أبو دمحم أسامة بن ٖتقيق: أبو عبد الرٛتن عادؿ دمحم، ، إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال
 ـ(.ََُِق/ُِِْالفاركؽ اٟتديثة للطباعة كالنشر، د.ـ: )ُإبراهيم، ط

، الضعفاء،  بن أٛتد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف األصبهاينأيب نعيم، أٛتد بن عبد هللا .ُِٖ
 (.، د.ت) ا١تغرب: دار الثقافة ٖتقيق: الدكتور فاركؽ ٛتادة، د.ط

حلية األولياء  بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف األصبهاين، أيب نعيم، أٛتد بن عبد هللا .ُِٗ
 ـ(. ُْٕٗ-قُّْٗ، د.ط ) السعادة: ّتوار ٤تافظة مصر،وطبقات األصفياء

تنزيو الشريعة ادلرفوعة  نور الدين، علي بن دمحم بن علي بن عبد الرٛتن ابن عراؽ الكناين، .َُّ
، ٖتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد هللا دمحم الصديق عن األخبار الشنيعة ادلوضوعة

 ق(.ُّٗٗ) بَتكت: دار الكتب العلمية، ُالغمارم، ط
حتفة التحصيل يف ذكر رواة ، أيب زرعة العراقيكيل الدين أٛتد بن عبد الرحيم بن اٟتسُت  .ُُّ

 (.ـُٗٗٗ، ، ٖتقيق: عبد هللا نوارة، د.ط )الرايض: مكتبة الرشدادلراسيل



111 

ترتيب  حيِت ا١ترشد ابهلل بن اٟتسُت ا١توفق بن إٝتاعيل بن زيد اٟتسٍت الشجرم اٞترجاين، .ُِّ
الكتب العلمية: بَتكت، )دار  ُ، ٖتقيق: دمحم حسن دمحم حسن إٝتاعيل، طاألمايل اخلميسية

 ـ(.ََُِ-قُِِْلبناف، 
، ٚتاؿ الدين أيب الزكي أيب دمحم القضاعي الكليب زكي عبد الرٛتن أبو اٟتجاجيوسف بن ال .ُّّ

 ،لبناف: )بَتكت ُق: بشار عواد معركؼ، طيٖتقهتذيب الكمال يف أمساء الرجال،  ا١تزم،
 .(ـَُٖٗ/قََُْمؤسسة الرسالة، 

 النجوم عبد هللا الظاهرم اٟتنفي، أبو احملاسن، ٚتاؿ الدين،يوسف بن تغرم بردم بن  .ُّْ
 (.، د.تمصر :، د.ط )دار الكتبالزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة


