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ABSTRACT 

The researcher dealt in this paper with the denotation of the term of Al batl 

(falsehood) from Imam Al Jorkhani’s   point of view through studying some Hadiths 

that were judged by him that they were false in his book Al abateel walmanakeer and 

Alsihah walmashaheer .  He judged mostly by the falsehood on Hadiths mentioned 

in his book. The statement of the problem in this study came to show the meanings 

of falsehood from Al Jorkhani’s point of view and from other scholars. The main 

objective of this study is to show the meaning of the falsehood from Al Jorkhani’s 

point of view and his agreement and disagreement with the other scholars in the 

meaning of falsehood in order to reach to the intended meaning from this term and 

what are these basis and rules that he follows on his judgment on Hadiths by saying 

this Hadith is authentic but the other is false. This is a theoretical study. The analytical 

and comparative approaches are used in this study. The most important results in this 

study are that imam AL Jorkhani used the term AL batl (Falsehood) on the Hadiths 

that are in the rank of doubtful and above reaching to the forged Hadith. He did not 

only intend the forged Hadiths but he also used this term when he judged on the 

doubtful Hadiths and these Hadiths may be judged by using another term and the 

intended meaning was also falsehood in general meaning therefore all the types of 

doubtful Hadiths are included in this meaning. 
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 لخص امل

تناول الباحث يف هذه الورقة العلمية داللة مصطلح الباطل عند اإلمام اجلورقاين، بدراسة بعض األحاديث اليت حكم 
ابحلكم على األحاديث ابلبطالن، عليها أبهنا ابطلة يف كتابه األابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري، والذي أكثر فيه 

فمن هنا أتيت إشكالية البحث لبيان معىن الباطل عنده، ومقارنته مع غريه من احملدثني، حيث يهدف البحث إىل بيان 
معىن الباطل عند اإلمام اجلورقاين وإظهار أوجه االتفاق واالختالف مع غريه من احملدثني يف معىن الباطل، للوصول إىل 

اطالقه هلذا املصطلح، واألسس والقواعد اليت سار عليها يف احلكم على األحاديث تصحيحا وتضعيفا، املقصود من 
فكانت هذه الدراسة دراسة نظرية مكتبية استخدم فيها الباحث املنهج التحليلي، واملنهج املقارن، وتكمن أهم نتائج 

ديث أو األثر الضعيف فما فوقه حىت إىل املوضوع، الدراسة يف أن اإلمام اجلورقاين يطلق مصطلح الباطل ويريد به احل
وأنه ال يراد ابلباطل احلديث املوضوع فقط بل هو مصطلح سار عليه عند احلكم على األحاديث الضعيفة، وقد يكون 

 عليها حكم مبصطلح آخر غري اليت يطلقها ويراد به الباطل ابملعىن العام فيدخل حتته الضعيف بشىت أنواعه.

 املنكر، املرتوك، املوضوع، ال أصل له.  ملفتاحية:الكلمات ا
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 املقدمة

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، 
ُوُتنَّ ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، قال تعاىل  اتِِه واالا َتا قَّ تُ قا ُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حا ا الَِّذينا آما أاي ُّها "َيا

" )سورة آل عمران: اآلية   ٍة 102ِإالَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا ُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا لاقا ا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خا أاي ُّها (، وقال تعاىل "َيا
ا زاْوجا  ها لاقا ِمن ْ اما ِإنَّ اَّللَّا كا واخا اءاُلونا بِِه وااأْلاْرحا اءا واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسا ِنسا ِثرياا وا االا كا ا رِجا ُهما باثَّ ِمن ْ ا وا انا عالاْيُكْم راِقيباا" )سورة ها

دِ 1النساء: اآلية  ُقوُلوا ق اْوالا سا ُنوا ات َُّقوا اَّللَّا وا ا الَِّذينا آما أاي ُّها ا )(، وقال تعاىل  "َيا ي اْغِفْر لاُكْم 70يدا الاُكْم وا ( ُيْصِلْح لاُكْم أاْعما
ا" )سورة األحزاب: اآلية  ْد فاازا ف اْوزاا عاِظيما ْن يُِطِع اَّللَّا واراُسولاُه ف اقا ما  (.71-70ُذنُوباُكْم وا

 أما بعد:

دعة، وكل بدعة وشر األمور حمداثهتا، وكل حمدثة ب -ملسو هيلع هللا ىلص-فإن أصدق احلديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدي حممد
ضاللة، وكل ضاللة يف النار، فال شك أن السنة النبوية املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي بعد كتاب هللا عز وجل، فسخر 
هللا هلا علماء، وأئمة مصلحني على مر العصور، زهدوا يف الغايل والنفيس، يف سبيل العلم تعلما وعلما، فميزوا منها 

بغي علينا إبراز علومهم، وإظهار نقدهم، وإدراك مصطلحاهتم، لكشف تلك األلفاظ الصحيح من الضعيف، فلذا ين
 واملعاين.

ه( حيث مجع األحاديث املوضوعة والباطلة واملنكرة وما خيالفها من 543ومن هؤالء األئمة النقاد اإلمام اجلورقاين )ت:
، والذي أكثر فيه اإلمام اجلورقاين من لفظ "ابطل" األحاديث الصحيحة يف كتابه "األابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري"

م على أحاديث ابلبطالن جملرد خمالفتها للحديث الصحيح. كا  وحا

لذا رأيت أن اقتصر على حماولة معرفة معىن مصطلح "الباطل" عند اإلمام اجلورقاين، ومقارنته مع غريه من األئمة يف هذا 
كوم عليها ابلبطالن وختريج بعض تلك األحاديث اليت حكم عليها ابلبطالن الفن، وإبراز ذلك ابألمثلة واألحاديث احمل

 يف كتاب األابطيل، والرتمجة لرواهتا الذين عليهم مدار احلديث، ملعرفة مراد اإلمام اجلورقاين من اطالقه هلذا املصطلح.
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 أسباب اختيار املوضوع.

 أوال أسباب موضوعية.

هذا املوضوع هو أمهية دراسة مصطلحات احملدثني للوصول إىل املقصود  الختيار الباحثمن األسباب اليت دعت -1
 من اطالقهم هلذه املصطلحات.

 عدم وقوف الباحث على دراسة انفردت بدراسة معىن الباطل عند اإلمام اجلورقاين.-2

 اثنيا أسباب ذاتية.

عد واألسس اليت يطلقوهنا على األحاديث من حيث اهتمام الباحث بدراسة مصطلحات احملدثني للوصول إىل القوا-1
 احلكم عليه تصحيحا وتضعيفا.

 الفائدة العظيمة اليت تعود على الباحث نتيجة كثرة االطالع والقراءة لعدد كبري من املراجع والكتب احلديثية.-2

 ورقاين وعند غريه من العلماء".فأراد الباحث أن جيمع أطراف هذا املوضوع وهو "احلديث الباطل وداللته عند اإلمام اجل

 مشكلة البحث:

من املعلوم عند أهل احلديث، واملختصني يف هذا الفن، أن املصطلحات احلديثية ختتلف مدلوالهتا من إمام إىل آخر، 
فلكل إمام شروطه وقواعده اليت حيكم من خالهلا على األحاديث تصحيحا وتضعيفا، ومن هذه املصطلحات مصطلح 

ذي حيتاج إىل بيان ودراسة معناه ومدى توافق األئمة عليه، ومن هؤالء األئمة اإلمام اجلورقاين يف كتابه "ابطل"، وال
"األابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري" حيث أكثر يف احلكم على األحاديث ابلبطالن جملرد خمالفتها للحديث الصحيح، 

سة، يف بيان املقصود من مصطلح الباطل عند اإلمام اجلورقاين، فمن هنا تكمن إشكالية البحث، واليت ستطرح إىل الدرا
 ومقارنة مفهومه مع غريه من األئمة.
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 أسئلة البحث:

 ما هو احلديث الباطل عند اإلمام اجلورقاين؟-1

 ما وجه االتفاق واالختالف بني مفهوم البطالن عند اإلمام اجلورقاين مع غريه من العلماء؟-2

 أهداف البحث:

 بيان مفهوم البطالن عند اإلمام اجلورقاين.-1

 إظهار أوجه االتفاق واالختالف بني اإلمام اجلورقاين مع غريه من احملدثني يف معىن الباطل.-2

 أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث يف دراسة املصطلحات اليت يطلقوهنا احملدثني على األحاديث لبيان درجته، وأن العناية بتحرير هذه 
فاظ والعبارات يُعرف درجة احلديث مبعىن أدق، ويزداد ذلك أمهية من جهات شىت، من جهة كشف مقاصد قائليها، األل

وحتليلها، وإظهار القواعد واألسس اليت ساروا عليها، ومعرفة معناهم من اطالق هذه املصطلحات، فهي خري عون 
 للباحثني يف علوم احلديث.

 منهج البحث:

لي: حيث سيقوم الباحث بتحليل حكم اإلمام اجلورقاين على األحاديث اليت حكم عليها ابلبطالن، املنهج الوصفي التحلي
وذلك بتخريج، ومجع هذه الرواَيت، وذكر أقوال العلماء يف الرواة وحتليلها، واستنباط املعاين منها، وتصور النتائج اليت 

 مت التوصل إليها.

ة األحاديث اليت حكم عليها اإلمام اجلورقاين ابلبطالن مع غريه من احملدثني، املنهج املقارن: حيث سيقوم الباحث مبقارن
 ليصل هبا الباحث إىل القواعد اليت اتبعها اإلمام اجلورقاين يف احلكم على هذه األحاديث.
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(، وابن اجلوزي 15(، رقم )26-1/25) 1، كتاب اإلميان، ابب زَيدة اإلميان ونقصانه، طاألابطيل واملناكري والصحاح واملشاهريأخرجه اجلورقاين يف  1

 1، كتاب اإلميان، طالآليل املصنوعة(، والسيوطي يف 1/27) 1، طتلخيص املوضوعات(، والذهيب يف 1/132) 1، كتاب اإلميان، طاملوضوعات يف
 (.1/59) 1، طاللؤلؤاملرصوع (، والطرابلسي يف 1/42)

 

 حدود الدراسة:

ألابطيل واملناكري والصحاح اقتصر هذا البحث على ذكر مخسة أحاديث حكم عليها اإلمام اجلورقاين ببطالهنا يف كتابه "ا
 واملشاهري" على سبيل التمثيل ال احلصر، ومقارنة هذا املصطلح مع غريه من أئمة هذا الفن.

 هيكل البحث:

 املقدمة.

 .األحاديث اليت حكم عليها اإلمام اجلورقاين ابلبطالن املبحث األول:  

 .اجلورقاينخالصة معىن الباطل عند اإلمام  املبحث الثاين:  

 .احملدثني  مصطلح الباطل عند : لثاملبحث الثا

 مقارنة داللة الباطل عند اإلمام اجلورقاين مع غريه من احملدثني.املبحث الرابع: 

 األحاديث اليت حكم عليها اإلمام اجلورقاين ابلبطالن.

أخربان حممد بن احلسني بن حممد الواعظ، أخربان )أبو العباس( أمحد بن حممد بن أمحد البنداري  احلديث األول:
قال: حدثنا أبو أمحد عبد هللا بن عدي احلافظ،   ،قال: حدثنا أبو عمرو حممد بن عبد هللا بن أمحد الزرجاهي  ،القومسي

عبد هللا الشيباين قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن قال: حدثنا أمحد بن   ،قال: حدثنا أبو علي أمحد بن علي بن حممد 
قال: "اإلميان ال يزيد وال ينقص". هذا حديث موضوع ابطل، وليس له  -ملسو هيلع هللا ىلص-الزهري، عن سامل، عن أبيه، أن النيب

، يروي عن  أصل، وهو من موضوعات عبد هللا اجلويباري، وأمحد بن عبد هللا هذا كان خبيثاا دجاالا من الدجاجلة، كذاابا
ابن عيينة ووكيع وأيب ضمرة وغريهم من ثقات أصحاب احلديث، ويضع عليهم ما مل حيدثوا وقد روى عن هؤالء األئمة 

 (.1ألوف حديث ما حدثوا بشيء منها، كان يضعها عليهم، ال حيل ذكره يف الكتب إال على سبيل اجلرح فيه )
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 (.1/061) 1، طميزان اإلعتدال أمحد بن عبد هللا بن خالد اجلويباري، ويقال اجلوابري، الذهيب،  2
 (.1/43، )1، طالآليل املصنوعة(، والسيوطي، 1/134، )1، طاجملروحنيابن حبان،  )3(
 (.2/714)1، طالزايدات على املوضوعاتالسيوطي،  )4(
 (.132/ 1، )1، طاملوضوعاتابن اجلوزي،  )5(
 (.132/ 1) 1، طاملوضوعاتابن اجلوزي،  )6(
 (. 36(، ترمجة رقم)1/252، د.ط)الضعفاء واملرتوكونالدارقطين،  )7(
 (.4/1097، د.ط )اتريخ اإلسالمه(، الذهيب، 199احلكم بن عبد هللا البلخي الفقيه وكنيته أبو مطيع )ت: )8(

 

وليس له أصل، وهو من موضوعات أمحد بن عبد هللا اجلويباري، حكم عليه اإلمام اجلورقاين أبنه حديث موضوع ابطل،  
 وفيما يلي ترمجة له.

، (3): قال ابن حبان: كان يروي ما وضعه إسحاق ويضع عليه ويضع عليه ما مل يضع أيضاا 2أمحد بن عبد هللا اجلويباري
مد بن عكاشة الكرماين، وحممد بن وكذلك قال سهل بن السري احلافظ عنه: قد وضع أمحد بن عبد هللا اجلويباري، وحم

، وكذلك قال ابن عدي كان يضع احلديث البن (4)أكثر من عشرة األف حديث-ملسو هيلع هللا ىلص-َتيم الفارَيين على رسول هللا
. (6)، ويف موضع آخر قال كذاب دجال يضع احلديث على الذين يروي عنهم ما مل حيدثوا به(5)الكرام على ما يريده

 .(7)الدارقطين: كذابوقال  

بعد الوقوف على ما قاله اإلمام اجلورقاين يف الرواة والوقوف على أقوال اهل العلم فيهم وما قالوه يف اجلويباري جند أن يف 
سنده اجلويباري فهو وضاع ومرتوك بل كان مشهوراا ابلوضع والكذب، ويبطل االحتجاج به وحبديثه، ومن هنا تركه 

 لباطل هنا احلديث املوضوع. اجلورقاين وأراد اب

قال: حدثنا أبو بكر أمحد بن علي بن عمر بن عبد هللا  ،أخربان أبو طاهر بن الفضل بن أمحد احلافظ احلديث الثاين:
بن خلف الشريازي، أخربان حممد بن عبد هللا احلافظ، أخربان أبو احلسن بن دلويه املذكر قال: حدثنا جعفر بن سهل 

قال: حدثنا محاد بن سلمة، عن أيب املهزم، عن أيب هريرة: "أن وفد   ،قال: حدثنا أبو مطيع البلخي  ،قال: حممد بن يزيد 
 فسألوه عن اإلميان هل يزيد وينقص؟ فقال: "ال، زَيدته كفر ونقصانه شرك".  -ملسو هيلع هللا ىلص-ثقيف جاؤوا إىل النيب

مطيع هذا امسه احلكم بن عبد ، وأبو (8)هذا حديث موضوع ابطل ال أصل له، وهو من موضوعات أيب مطيع البلخي
 هللا البلخي كان من رؤوساء املرجئة ممن يضع احلديث ويبغض السنن.
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ن (، ابن حبا17(، رقم )21-20/ 1، )1، كتاب اإلميان، ابب زَيدة اإلميان ونقصانه، طاألابطيل واملناكري والصحاح واملشاهريأخرجه اجلورقاين يف  )9(
، كتاب  تنزيه الشريعة (، ابن عراق يف  1/41، )1، كتاب اإلميان، طالآليل املصنوعة (، السيوطي يف  236(، رقم )1/250، )1، ابب الباء، طاجملروحني  يف

 (.1/149، )1اإلميان،ط
 (.3/246)1، طلسان امليزانابن حجر،  )10(
 (.3/246)1، طلسان امليزانابن حجر،  )11(
 (. 3/121)1، طاجلرح والتعديلابن أيب حامت،  )12(
 (.3/246)1، طلسان امليزانابن حجر،  )13(
 (.3/246)1، طلسان امليزانابن حجر،  )14(
 (.3/246)1، طلسان امليزانابن حجر،  )15(
 (.3/246)1، طلسان امليزانابن حجر،  )16(

 

 قال عبد هللا بن أمحد بن حنبل: سألت أيب، عن احلكم بن عبد هللا أيب مطيع البلخي؟ قال: ال ينبغي أن يروى عنه.

 مطيع اخلراساين ليس بشيء.وقال العباس بن حممد الدوري: عن حيىي بن معني أنه قال: أبو  

 ، وقال عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي: سألت أيب، عن أيب مطيع البلخي؟ فقال: كان قاضي بلخ، وكان مرجئاا كذاابا
 .(9)وانتهى يف كتاب الزكاة إىل حديث له فامتنع من قراءته، وقال: ال أحدث عنه

أصل له، وأنه من موضوعات أيب مطيع البلخي، وفيما يلي حكم عليه اإلمام اجلورقاين أبنه حديث موضوع ابطل ال 
 ترمجة له. 

 .(11)وقال أبو حامت الرازي: كان مرجئاا كذاابا  .(10)ضعيف صاحب رأي :احلكم بن عبد هللا البلخي: قال البخاري
 . (12)ديثفقال: كان قاضي بلخ، وكان مرجئاا ضعيف احل ،سألت أيب عن أيب مطيع البلخي :وكذلك قال عبد الرمحن

وقال حممود بن غيالن: ضرب أمحد،  .(13)وقال ابن حبان أيضاا كان من رؤساء املرجئة ممن يبغض السنن، ومنتحليها
 .(14)وابن معني، وأبو خيثمة على امسه، وأسقطوه

 .(16)وقال أبو داود السجستاين: ترك حديثه، وكان جهمياا   .(15)وقال النسائي: ضعيف
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 الرتاجم واملعاجم. مل يتوصل الباحث على حد علمه إىل من ترجم له من أصحاب  )17(
 (.4/317، د.ط )اتريخ اإلسالمه(، الذهيب، 170( بكر بن خنيس الكويف العابد نزيل بغداد )ت:(18
، اتريخ اإلسالمه(، الذهيب، 140ه، أو يف حدود 138ه، أو 128ه، أو 127أابن بن أيب عياش البصري، الزاهد أبو إمساعيل بن فريوز )ت:  )19(

 (.3/807د.ط )
، املوضوعات (، ابن اجلوزي يف 29(، رقم )1/35، )1، كتاب اإلميان، ابب العمل، طاألابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري ( أخرجه اجلورقاين يف (20

 (.1/43، )1، كتاب اإلميان، طالآليل املصنوعة(، السيوطي يف 5(، رقم )1/149، )1، طتنزيه الشريعة(، ابن عراق يف 1/134، )1كتاب اإلميان، ط

 

يتضح لنا مما سبق من هذا اإلسناد أنه ال يصح ومداره ضعف احلديث على أيب مطيع البلخي وبعد النظر يف حاله عند 
ضعيف أئمة اجلرح والتعديل جند أنه جمروح ومطعون يف عدالته وكذلك ضبطه، فهو صاحب رأي مبتدع، وكان كذاابا 

 احلديث، فمن هنا حكم اإلمام اجلورقاين عليه ابلبطالن، وأراد به احلديث املوضوع. وهللا أعلم.

أخربان أبو الفتح مظفر   -قدم علينا-  أخربان أبو القاسم محد بن عبد الواحد بن إمساعيل الروَيين الطربي  احلديث الثالث:
قال: حدثنا عبد هللا بن أمحد بن جعفر  ،سني بن علي السلميبن محزة اجلرجاين، أخربان أبو عبد الرمحن حممد بن احل

قال: حدثنا سلمة بن  ،الشيباين، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن علي اهلروي قال: حدثنا أمحد بن عبد هللا اجلويباري
فليس له يف : "من مل مييز ثالثة -ملسو هيلع هللا ىلص-سالم، عن بكر بن خنيس، عن أابن، عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا

 اجلماعة نصيب: من مل مييز العمل من اإلميان، والرزق من العمل، واملوت من املرض".

أربعتهم (  19)وأابن  (18)وبكر بن خنيس(  17)هذا حديث ابطل ال شك فيه، وأمحد بن عبد هللا اجلويباري وسلمة بن سالم
 .(20)مرتوكون

أن يف سنده مجاعة مرتوكون وهم، أمحد بن عبد هللا اجلويباري، حكم عليه اإلمام اجلورقاين أبنه ابطل ال شك فيه، و 
 وسلمة بن سالم، وبكر بن خنيس، وأابن، وفيما يلي ترمجة هلم.

 أوالا: أمحد بن عبد هللا اجلويباري سبقت ترمجته يف احلديث األول.

والرتك هو قريب إىل عدم قبول اثنياا: سلمة بن سالم: مل يتوصل الباحث على حد علمه إىل ترمجة له فإما أنه مرتوك 
 الرواية عنه وإن ُجرب، ومل يرتجم له أحد من أصحاب الرتاجم واملعاجم، وإما أن يف امسه اضطراب، إذ أن يف بعض النسخ 
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 (. 1/481) 1، طهتذيب التهذيبابن حجر،  )21(
 (.3/13)1، طإكمال هتذيب الكمال(، مغلطاي، 1/481)1، طهتذيب التهذيبابن حجر،  )22(
 (.3/13)1، طإكمال هتذيب الكمالمغلطاي،  )23(
 ب الرتاجم واملعاجم. مل يتوصل الباحث على حد علمه إىل من ترجم له من أصحا )24(3/1)1، طإكمال هتذيب الكمالمغلطاي،  )24(

 (.4/317، د.ط )اتريخ اإلسالمه(، الذهيب، 170( بكر بن خنيس الكويف العابد نزيل بغداد )ت:(24
، اتريخ اإلسالمه(، الذهيب، 140ه، أو يف حدود 138ه، أو 128ه، أو 127أابن بن أيب عياش البصري، الزاهد أبو إمساعيل بن فريوز )ت:  )24(

 (.3/807د.ط )
، املوضوعات (، ابن اجلوزي يف 29(، رقم )1/35، )1، كتاب اإلميان، ابب العمل، طاألابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري ( أخرجه اجلورقاين يف (24

 (.13، كتاب اإلميان، طالآليل املصنوعة(، السيوطي يف 5(، رقم )1/149، )1، طتنزيه الشريعة(، ابن عراق يف 1/134، )1كتاب اإلميان، ط
 (.2/188) 1، طالكامل ف الضعفاء(، ابن عدي، 4/208)1، طهتذيب الكمال املزي،  )25(
 (.4/208)1، طهتذيب الكمال املزي،  )26(
 (. 1/481)1، طهتذيب التهذيبابن حجر،  )27(
 (. 2/188)1، طالكامل ف الضعفاءابن عدي،  )28(
 (. 1/175)1، طتقريب التهذيبابن حجر،  )29(
 (.2/172)1، طرفة من له رواية على الكتب الستة الكاشف ف معالذهيب،  )30(

 

سلمة بن سالمة بدل من سالم ورغم هذا فلم أجده، مما قد يطلق عليه وصف الرتك إذ أنه مل يرتجم له أحد من املرتمجني 
 أن الراوي عنه وشيخه هو اجلويباري املوصوف ابلكذاب والوضاع، وهللا تعاىل أعلى وأعلم.  ال سيما

وقال ابن حبان: روى عن البصريني، والكوفيني أشياء   .(21)اثلثاا: بكر بن خنيس: قال النسائي، وأبو داود: ليس ابلقوي
 .(22)موضوعة

 . مرتوك احلديث.(24)واجلورقاين يف املوضوعات،  (23)وقال الدارقطين يف كتاب اجلرح والتعديل

وقال حيىي بن معني: صاحل ال أبس به إال أنه يروي عن ضعفاء، ويكتب من حديث الرقاق، وقال عباس الدوري، وأبو 
 .(25)بكر بن أيب خيثمة، عن حيىي: ليس بشيء

 .(26)وزاد يعقوب وكان يوصف ابلعبادة والزهد  .وقال عمرو بن علي يعقوب بن شيبة السدوسي، والنسائي: ضعيف
: صدوق له أغالط، أفرط فيه ابن حبان، وقال (29)وقال ابن حجر .، ضعيف(28)، والنسائي(27)وقال ابن املديين

 : واه.(30)الذهيب
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 (. 1/481)1، طهتذيب التهذيبابن حجر،  )31(
 (.1/169)1، طإكمال هتذيب الكمالمغلطاي،  )32(
 (. 1/481)1، طتقريب التهذيبابن حجر،  )33(
 (. 1/481)1، طهتذيب التهذيبابن حجر،  )34(
 (.1/916)1ط،  إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،  )35(

 

 رابعاا: أابن وهو أبو إمساعيل أابن بن أيب عياش البصري.

وكذا قال النسائي، والدارقطين،  .مرة: ضعيف. وقال مرة: مرتوك احلديثقال فيه ابن معني: ليس حديثه بشيء. وقال 
 .(31)وأبو حامت، وزاد وكان رجالا صاحلاا، ولكنه بلي بسوء احلفظ

، وكذا قال ابن حجر: (32)وقال ابن اجلارود يف كتاب الضعفاء، واجلورقاين يف كتاب املوضوعات: مرتوك احلديث
 .(35)، ليس بثقة، وال يكتب حديثه، وضرب أمحد بن حنبل على حديثه(34)ي، ويف موضع آخر للنسائ(33)مرتوك

ا وأن مدار احلديث يدور على جمموعة من الضعفاء فاجلويباري  بعد النظر يف رجال احلديث جند أن سنده ضعيف جدا
العلم غري   كما ذكرانه سابقاا، هو وضاع معروف بذلك، وأيضا من رجاله بكر بن خنيس وهو ضعيف بغالب كالم أهل

أن ابن معني قال هو صاحل لكنه يروي عن ضعفاء، وعامة كالم أهل العلم أنه ضعيف، وأيضا فيه أابن بن عياش وهو 
من الضعفاء، ال حيتج حبديثه، فقد تركه ابن معني والنسائي والدارقطين، وكذلك ضعفه أبو حامت، من انحية ضبطه، وقال 

لح أن حيمل احلديث إن مل يكن حافظاا، فجملة من رجال احلديث فيهم هو صاحل ولكنه سيء احلفظ، وهذا ال يص
مقال، وال يعتد هبم فأصبح إسناداا مسلسل ابلضعفاء واملرتوكني، ولذا حكم عليه اإلمام اجلورقاين أبنه ابطل وهو احلديث 

 شديد الضعف املرتوك الذي ال ينجرب.

ديب، أخربان عبد الرمحن بن غزو بن حممد، قال: حدثنا أبو العباس أخربان أبو العالء نصر بن أمحد األ احلديث الرابع:
بن تركان قال: حدثنا حممد بن احلسني بن علي قال: حدثنا حممد بن جعفر بن علي بن أمحد بن حممد األحنف بن 

أيب  قيس، قال: حدثنا املأمون بن أمحد السلمي قال: حدثنا عبد هللا بن مالك بن سليمان السعدي، عن أبيه، عن
 "صنفان من أميت ال تناهلما   :-ملسو هيلع هللا ىلص-األحوص سالم بن سليم، عن سلمة بن وردان، عن أنس بن مالك قال رسول هللا
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 (.3/119، د.ط، )اتريخ اإلسالمه(، الذهيب، 157أو  -ه156سلمة بن وردان أبو يعلى الليثي اخلندعي املدين،)ت: )36(
(، ابن اجلوزي يف  34(، رقم )41- 1/38،)1، كتاب اإلميان، ابب االستثناء يف اإلميان، طاألابطيل واملناكري والصحاح واملشاهريأخرجه اجلورقاين يف    )37(

الآليل (، السيوطي يف  1/452)  3، كتاب اإلميان، طالفوائد اجملموعة (، الشوكاين يف  1/134، )1اإلميان، ابب االستثناء يف اإلميان، ط، كتاب  املوضوعات
 (.1/44، )1، كتاب اإلميان، طاملصنوعة

 (. 4/174) 1، طاجلرحوالتعديليب حامت، أابن  )38(
 (. 4/174) 1، طاجلرحوالتعديليب حامت، أابن  )39(
 (.4/351، د.ط، )، الكامل ف الضعفاءابن عدي )40(
 (.4/160)1، طهتذيبالتهذيبابن حجر العسقالين،  )41(

 

شفاعيت: املرجئة، والقدرية، قيل: َي رسول هللا! فمن القدرية؟ قال: قوٌم يقولون: ال قدر، قيل: فمن املرجئة؟ قال: قوٌم 
 يكونون يف آخر الزمان، إذا سئلوا عن اإلميان، يقولون: حنن مؤمنون إن شاء هللا". قال: هذا حديث ابطل، ويف إسناده 

ل حممد بن املثىن: كان حيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي ال حيداثن عن : قا(36)ظلمات، منها: سلمة بن وردان 
سفيان، عن سلمة بن وردان، وقال عبد هللا بن أمحد بن حنبل: قال أيب: سلمة بن وردان منكر احلديث، ضعيف 

ليمان جمهوالن احلديث، وقال حيىي بن معني: سلمة بن وردان مديين ليس بشيء، وعبد هللا بن مالك، وأبوه مالك بن س
وعلى غريه   -ملسو هيلع هللا ىلص-ومأمون بن أمحد هذا كان حيدث عن الثقات ابملوضوعات، ومبا ال أصل، وكان يضع على رسول هللا

من الصحابة والتابعني، مائة ألف حديث مل حيدثوا بشيء منها، فيستحق من هللا تعاىل، ومن الرسل ومن املسلمني 
 .(37)اللعنة

احلديث أبنه ابطل وأن إبسناده ظلمات منها سلمة بن وردان، وعبد هللا بن مالك، وأبوه حكم االمام اجلورقاين على هذا  
 مالك بن سليمان جمهوالن، ومأمون بن امحد هذا كان حيدث عن الثقات ابملوضوعات، ومبا ال أصل له.

 .(38)وسلمة بن وردان هذا ضعيف احلديث، قال عنه امحد بن حنبل: منكر احلديث، وضعيف احلديث

وعنه   .(39)وعن ابن أيب حامت قال قرئ على الدوري قال: مسعت حيىي بن معني يقول: سلمة بن وردان مديين ليس بشيء
 .(41)ويف التهذيب عن ابن معني قال: سلمة بن وردان ليس بشيء  .(40)قال "سلمة بن وردان ضعيف احلديث
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 (.4/160)1، طهتذيبالتهذيب(، ابن حجر يف، 11/324) 1، طهتذيبالكمال(، املزي، 4/174) 1، طاجلرحوالتعديليب حامت، أ( ابن (42
 (.4488(، رقم )4/55) 1، طلسان امليزان، بن حجرا )43(
 (.1/445) 1ط  االابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري، ابب فضائل الشافعي،اجلورقاين،  )44(
 (.1/42) 1، كتاب اإلميان، طاملصنوعة الآليلالسيوطي،  )45(
 (. 1/98،  )2، طالشريعة تنزيهابن عراق،  )46(
 (. 1/150)د.ط ، الضعفاءأيب نعيم األصبهاين،  )47(
 (. 57/5) د.ط  ،اترخيدمشقابن عساكر،  )48(

 

وذكر سلمة بن وردان فقاال: "ال نعلم أنه حدث حديثاا عن أنس -يقوالن وعن ابن أيب حامت قال: مسعت أيب وأاب زرعة 
 .(42)شاركه فيه إال حديثاا واحداا، حديث أنس عن معاذ: من مات ال يشرك ابهلل شيئا، فإن هذا قد شاركه فيه غريه

 .(43)ليمان خبثاء من املرجئةوفيه عبد هللا وأبوه مالك بن سليمان: قال ابن أيب حامت: عبد هللا بن مالك، وأبوه مالك بن س

وفيه مأمون بن أمحد أيضا أمجع أهل العلم على أنه شديد الضعف وقد ذكره االمام اجلورقاين يف غري موضع من هذا 
 .(45)مأمون دجال  :مام السيوطيوقال عنه اإل  .(44)الكتاب أنه كذاب وضاع خبيث

خبيث وضاع يروي  :وقال أبو نعيم األصبهاين  .(46)اعمأمون بن أمحد السلمي، كذاب خبيث وض  :وابن عراق قال عنه
 .(47)عن الثقات

 .(48)مأمون بن أمحد دجاال من الدجاجلة :وقال ابن عساكر

خالصة القول يف سند احلديث، بعد النظر على ما قاله اإلمام اجلورقاين على احلديث وما قاله يف رجال احلديث من 
الرواة وما قاله علماء اجلرح والتعديل يف الرواة جند أن اإلمام اجلورقاين أطلق على احلديث ظلمات، وبعد النظر يف حال  

أبنه ابطل ففيه من هو ضعيف كسلمة بن وردان وفيه من هو مرتوك، وفيه أيضاا مالك بن سلميان السعدي وأبوه، ومها 
السند من هو كذاب شديد الضعف كما سبق   أصحاب عقائد منحرفه وخبثاء املرجئة كما ذكر أبو حامت، وأيضاا فإن يف

 ذكره، ولذا فقد قال اجلورقاين: )ابطل(، ويريد به احلديث الذي الباطل الذي ال أصل له.
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(، ابن اجلوزي يف 35(، رقم )42-1/41،)1، كتاب اإلميان، ابب يف خالف ذلك، طاألابطيل واملناكري والصحاح واملشاهرياجلورقاين يف أخرجه  )49(
(، وأخرجه ابن عراق 1/44، )1، كتاب اإلميان، طاملصنوعة  الآللئ(، السيوطي يف  3/135، )1، كتاب اإلميان، ابب االستثناء يف اإلميان، طاملوضوعات

 (.7(، رقم )1/150، )1، طتنزيه الشريعةيف 
(، والذهيب، 3677(، ترمجة رقم، )4/191، )1، طامليزان لسان(، وابن حجر، 3553(، ترمجة رقم، )2/234) 1، طاالعتدال ميزانالذهيب،  )50(

 (.2653(، ترمجة رقم، ) 1/286)د.ط، الضعفاء  ف املغين
 (. 2/504، )1، طاخلفاء كشف(، وأبو الفداء، 65/ 1، )2، طالشريعة تنزيهابن عراق،  )51(
 (.1/453) 3ط، كتاب اإلميان، الفوائداجملموعةالشوكاين،  )52(

أخربان حممد بن أيب علي بن حممد املروزي، أخربان أبوبكر عبد هللا بن حممد بن املذكر امللقاابذي هبا،   احلديث اخلامس:
 بن نصر السرخسي الصويف بنيسابور إمالء، حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن وأبو نصر منصور بن أمحد  

ابكويه الشريازي، أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن حممد اجلناري قال: حدثنا إبراهيم بن حممد الطميسي قال: حدثنا أبو 
ازي قال: حدثنا أبو العباس جعفر بن عبد هللا حممد بن حممد بن عبد هللا السكسكي قال: حدثنا حممد بن مقاتل الر 
قال: "إن أميت على اخلري ما مل -ملسو هيلع هللا ىلص-هارون الواسطي قال: حدثنا مسعان بن مهدي، عن أنس بن مالك، عن النيب

 يتحولوا عن القبلة، ومل يستثنوا يف إمياهنم".

اخرتاع أحدثه أهل اإلرجاء يف ، وال رواه عنه أنس بن مالك، وإمنا هو -ملسو هيلع هللا ىلص-وهذا حديث ابطل، ما قاله رسول هللا
 .(49)اإلسالم هبذا اإلسناد

وال رواه عنه أنس ابن مالك، وإمنا هو اخرتاع أحدثه  -ملسو هيلع هللا ىلص-حكم عليه االمام اجلورقاين ابلبطالن وأنه ما قاله رسول هللا
كان وضاع ومدار أهل اإلرجاء يف اإلسالم هبذا اإلسناد فعند دراسة رجال اإلسناد جند أن فيهم من كان جمهوال ومن  

 احلديث عن مسعان بن مهدي، وجعفر بن هارون الواسطي، وحممد بن مقاتل الرازي، وفيما يلي ترمجة لكل منهم.

مسعان بن مهدي حيوان ال يعرف ألصقت به نسخة مكذوبة قبح   :أوال: مسعان بن مهدي: قال عنه الذهيب، وابن حجر
 .(51)مسعان بن مهدي ال يكاد يعرف  :فداءوقال عنه ابن عراق، وأبو ال  .(50)هللا واضعها

 .(52)اثنيا: جعفر بن هارون قال عنه الذهيب أتى خبرب موضوع
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 (.1/255، )1، طعجالة الراغب املتمين ف ختريج كتاب عمل اليوم والليلةابن السين،  )53(
 (. 14882(، ترمجة رقم)15/27) د.ط ،جامع األحاديثالسيوطي،  )54(
 (.6001( ترمجة رقم )2/635)د.ط ، املغين ف الضعفاءالذهيب،  )55(
 (.319(، ترمجة رقم )1/591) 1ط، ابب امليم، معجم شيوخ الطربياألثري،  )56(
 (. 3/119، ) 1، طمن تكلم فيه الدارقطين ف كتاب السنن من الضعفاءابن زريق،  )57(
 (. 1/592، ابب امليم، )1، طالطربيمعجم شيوخ األثري،  )58(
 (.1261(، رقم )5/388، )2، طامليزان لسانابن حجر،  )59(
 (.8201( ترمجة رقم )47/ 4، )1، طاالعتدال ميزانالذهيب،  )60(

، (56)، واألثري(55)، والذهيب(54)، والسيوطي(53)اثلثا حممد بن مقاتل الرازي: اتفق على تضعيفه ابن السين
الن أِخر من السماء إىل األرض أحب إيلا من أن أروي عن حممد بن مقاتل  :، وقال عنه البخاري(57)والدارقطين

 ، تكلم فيه، ومل يرتك.60، والذهيب(59)وقاله عنه ابن حجر  .(58)الرازي

بعد النظر والتتبع يف رجال هذا احلديث وفيما قاله اإلمام اجلورقاين ببطالن هذا احلديث جند أن يف سند هذا احلديث 
لني وفيهم من يضع احلديث كجعفر بن هارون فهو وضاع كما قيل أتى خبرب موضوع كما ذكره رجال ضعفاء جمهو 

الذهيب، وفيه حممد بن مقاتل الرازي والذي اتفق أهل العلم على أنه ضعيف والبخاري ترك حديثه، فحكم عليه اإلمام 
 اع.اجلورقاين ابلبطالن وذلك أن مدار احلديث على رواة منهم اجملهول ومنهم الوض

 .خالصة معىن الباطل عند اإلمام اجلورقايناملبحث الثاين:  

من خالل ما سبق من األمثلة اليت ساقها الباحث، واليت حكم عليها اإلمام اجلورقاين يف كتابه األابطيل واملناكري والصحاح 
احلديث أو األثر الضعيف أو األشد ضعفاا واملشاهري أبهنا ابطلة، يتبني أن مصطلح الباطل عند اإلمام اجلورقاين يراد به 

فما فوقه إىل املوضوع، فيطلقه على احلكم العام، وهو "الضعيف"، ويطلقه اترة على من كان يف سند احلديث راٍو وضاع، 
واترة يطلقه على من كان يف سند احلديث راٍو شديد الضعف، واترة يطلقه ويقصد به الضعيف ملا فيه من رواة ضعفاء، 

 يطلقه ويقصد به احلديث املوضوع.  واترة

فمن خالل ما ذكران من األحاديث، يظهر أن املراد ابلباطل عنده الضعيف أبنواعه، سواء كان ذلك طعن يف الراوي، 
 أو أن احلديث موضوع.
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 (. 265(، رقم )1/113، )1، طالعلل ومعرفة الرجالأمحد بن حنبل،   )61(
 (. 2412(، رقم )2/318)، 2، طالعلل ومعرفة الرجالأمحد بن حنبل،   )62(

 .: مصطلح الباطل عند احملدثنيلثاملبحث الثا

مقصده إبطالق هذا املصطلح على احلديث وسنذكر لقد ذُكر الباطل عند كثرٍي من احملدثني ولكٍل منهم اصطالحه و 
 األئمة الذين ذكروا الباطل ومعناه عندهم.

 .مصطلح الباطل عند أمحد بن حنبل

مصطلح الباطل من املصطلحات اليت استعملها اإلمام أمحد يف حكمه على األحاديث، وقد ذكره مفرداا أو مقروانا أبلفاظ 
احلديث سنداا ومتناا، وأحياانا يقصد السند دون املنت، وله أمثله كثرية منها: ما رواه رجل من متعددة، وأحياانا يقصد به 

قال "من جلس إىل قينة صب يف العقيلي اآلنك -ملسو هيلع هللا ىلص-أهل حلب عن املبارك عن مالك ابن املنكدر عن أنس عن النيب
 يوم القيامة" قال أمحد بن حنبل هذا حديث ابطل.

حديثاا رووه عن حممد بن اجلراح عن شعبة عن سفيان الثوري عن علي مرفوعاا من صلى  وقال عبد هللا: عرضت عليه
كذا فله كذا ومن قرأ كذا فله كذا قال هذا ابطل موضوع قد رأيت ابن اجلراح فرأيت عنده أحاديث وضعت له مل يكن 

 .(61)يدري ما احلديث

ا عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أو وقال: مسعت أيب يقول ما أنكرت من حديث عباس  األنصاري إال حديثاا واحدا
جابر بن زيد عن ابن عباس عن كعب قال: قال يل َي بن عباس يلي من ولدك رجل وقص احلديث قال أيب ما حدثه 
عن يونس وخالد وداود وشعبة صحيح ما أرى حبديثه أبس إال هذا احلديث حديث سعيد هو عندي كذب ابطل قال 

 .(62)من أصحاب سعيد  أيب وكان 

لقد استعمل اإلمام أمحد بن حنبل مصطلح الباطل مرادفاا للموضوع والذي يظهر لنا أن مراده من قوله ابطل يف هذا 
وإما كون احلديث جاء ، احلكم من وجهني، فيطلقه ويقصد به احلديث املوضوع كما ذكر الباحث يف األمثلة السابقة

 ق ّما وأخطأ، وكال الوجهني ال يعتد هبما وال حيتج هبما.عن راٍو سيئ احلفظ فرواه من طري
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 (. 473-6/472، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )63(
 (. 4/296، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )64(
 (. 29/186د.ط، ) اتريخ دمشق، ابن عساكر،  )65(
 (. 605-1/604، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )66(

 زرعة الرازي.  مصطلح الباطل عند أيب

ومن العلماء الذين استخدموا مصطلح )الباطل(، أبو زرعة، فقال عاِقب حديث رواه داود بن مهران، عن عبد الرمحن 
أنه قال أليب بكر وعمر: "هذان سيدا كهول -ملسو هيلع هللا ىلص-النيببن مالك بن مغول، عن عبد هللا، عن انفع، عن ابن عمر، عن  

أهل اجلنة من األولني واآلخرين إال النبيني واملرسلني"، ال ختربمها َي علي؟ قال أبو زرعة: "هذا حديث ابطل" يعىن هبذا 
 . (63)اإلسناد، وامتنع أن حيدثنا، وقال: اضربوا عليه"

 ومن األحاديث اليت ساقها وحكم عليها ابلبطالن:

حديث الشفعة "سئل أبو زرعة عن حديث رواه إبراهيم بن أيب الليث، عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن عمر، عن أبيه  
وعبيد هللا بن عمر، عن انفع، عن ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "الشفعة ما مل تقع احلدود فإذا وقعت 

 . (64)فامتنع أن حيدث به وقال: اضربوا عليه"احلدود فال شفعة"، قال أبو زرعة هذا حديث ابطل  

ومنها ما أخرجه أبو عبد هللا احلاكم عن أمحد بن حممد التسرتي أنه قال: سألت أاب زرعة الرازي عن حديث زهرة بن 
يف الفضائل؟ فقال: »هذا حديث ابطل، كان خالد بن -ملسو هيلع هللا ىلص-معبد، عن سعيد ابن املسيب، عن جابر، عن النيب

ملصري[ وضعه ودلسه يف كتاب الليث، وكان خالد بن إسحاق بن جنيح هذا يضع يف كتب الشيوخ إسحاق بن جنيح ]ا
 . (65)ما مل يسمعوا، ويدلس هلم ...«

ومنها ما نقله ابن أيب حامت عنه أنه سأل أاب زرعة عن حديث رواه قرة بن سليمان، عن سليمان بن أيب داود، عن سامل 
»يف التيمم ضربتني« ؟ قال أبو زرعة: هذا حديث ابطل، وسليمان ضعيف : -ملسو هيلع هللا ىلص-وانفع، عن ابن عمر، عن النيب

 . (66)احلديث
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 (. 504-2/503، )1، طالسنة النبويةأبو زرعة الرازي وجهوده ف سعدي بن مهدي اهلامشي،  )67(

 (. 6/312، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )68(
 (. 1/52، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )69(

ومنها ما نقله الربذعي يف سؤاالته اإلمام أيب زرعة عن حديث عن أيب سفيان عن جابر يعين "من صلى ابلليل حسن 
 . (67)وجهه ابلنهار" قال: "ابطل

مراد اإلمام أاب زرعة الرازي من قوله ابطل مرده يف هذا احلكم إىل من خالل هذه األدلة واحلكم عليها يظهر لنا أن 
وجهني، إما كون احلديث جاء عن راٍو ضعيف يف أصله أو أنه رواه من طريق ّما وأخطأ وإما أن احلديث أو األثر ابطل 

 هبما.موضوع يف أصله كقول/ من صلى ابلليل حسن وجهه ابلنهار، وكال الوجهني ال يتعد هبما وال حيتج  

 .مصطلح الباطل عند ابن أيب حامت الرازي

فقال: "هذا حديث منكر". وسأله   -ملسو هيلع هللا ىلص-وسأل ابن أيب حامت والده عنه من رواية موسى بن أنس عن أبيه عن النيب
 . (68)مرسل"-ملسو هيلع هللا ىلص-أيضاا من رواية أيب قتادة، فقال: "هذا حديث ابطل، إمنا هو ابن أيب ليلى عن الشعيب أن النيب

أيب حامت يف "العلل": »وسألت أيب عن حديث رواه عمرو بن خالد، عن زيد ابن علي، عن آابئه: أن عليا قول ابن 
أن ميسح على اجلبائر؟ فقال أيب: هذا حديث ابطل ال أصل له، وعمرو بن  -ملسو هيلع هللا ىلص-انكسرت إحدى زنديه، فأمره النيب

 .(69)خالد مرتوك احلديث«

بن عاصم؛ حدثنا مهام، عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة، عن أنس ومنها ما أخرجه الشيخان، من حديث عمرو  
فقال: َي رسول هللا، أصبت حدا، فأقمه علي، قال: وحضرت الصالة، فصلى مع رسول   -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: جاء رجل إىل النيب

ة فلما قضى الصالة، قال: َي رسول هللا، إين أصبت حدا، فأقم يف كتاب هللا؛ قال: »هل حضرت الصال -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا
 معنا؟« ، قال: نعم؛ قال: »قد غفر لك« .
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 (. 202-4/201)  ،1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )70(
 (. 2/654، )1، طشرح علل الرتمذي ابن رجب،  )71(
 (. 97-6/96)،  1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )72(

 (. 10-2/9، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )73(
 (. 637-3/636، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )74(

فهذا احلديث صححه البخاري ومسلم، وخالفهما أبو حامت الرازي: حيث حكى عنه ابنه عبد الرمحن أنه قال: »هذا 
، ونقله عنه ابن رجب يف "شرح علل الرتمذي"  فأنكر احلديث؛ ألن عمرو بن عاصم (70)حديث ابطل هبذا اإلسناد«

 ، وهللا أعلم«.(71)يف حمل من حيتمل تفرده مبثل هذا اإلسنادليس هو عنده  

وذكر ابن أيب حامت أن أابه أعل حديثا فقال: »هذا حديث ابطل، وسعيد ضعيف احلديث، أخاف أن يكون أدخل 
 .  (72)له«

عن  وقال ابن أيب حامت ومسعت أيب ورأى يف كتايب حديث كتبته عن حممد بن عوف، عن أيب خيثمة مصعب بن سعيد 
املغرية بن سقالب احلراين، عن الوازع بن انفع، عن سامل بن عبد هللا، عن ابن عمر، عن عمر، عن أيب بكر الصديق؛ 

: اذهب  -ملسو هيلع هللا ىلص-فجاء رجل قد توضأ ويف قدمه موضع مل يصبه املاء، فقال له النيب -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: كنت جالسا عند النيب
 . (73)إلسناد، ووازع بن انفع ضعيف احلديثفأمت وضوءك ، ففعل. فقال أيب: هذا حديث ابطل هبذا ا

ومنها ما سأل ابن أيب حامت أابه عن حديث رواه أبو تقي هشام بن عبد امللك، عن بقية، قال حدثين ثور بن يزيد، عن 
خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا 

يكذبوا وإذا ائتمنوا مل خيونوا وإذا وعدوا مل خيلفوا وإذا اشرتوا مل يذموا وإذا ابعوا مل يطروا إذا كان عليهم مل يعطلوا حدثوا مل  
وإذا كان هلم مل يعسروا( قال أيب هذا حديث ابطل ومل يضبط أبو تقي، عن بقية، وكان بقية ال يذكر اخلرب يف مثل 

 . (74)هذا(

حديث رواه نوح ابن حبيب عن عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن مالك بن أنس، ومنها ما سئل أبو حامت عن  
 : إمنا األعمال ابلنيات ... قال أبو   -ملسو هيلع هللا ىلص-عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب
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 (. 2/264، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )75(
 (. 2/332، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )76(

اهيم التيمي، عن علقمة ابن  حامت هذا حديث ابطل ليس له أصل إمنا هو: مالك عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن إبر 
 .(75)-ملسو هيلع هللا ىلص-وقاص، عن عمر، عن النيب

ومنها ما سأل أمحد بن سلمة أاب حامت عن حديث يف أول كتاب "جامع إسحاق بن راهويه قال إسحاق: وإذا أراد أن 
عن   جيمع بني: سبحانك اللهم ... وبني: وجهت وجهي ... أحب إيل؛ ملا يرويه املصريون؛ حديثا عن الليث بن سعد،

؟ قال أيب: هذا حديث   -ملسو هيلع هللا ىلص-سعيد بن يزيد، عن األعرج عن عبيد هللا بن أيب رافع، عن علي بن أيب طالب، عن النيب
ابطل موضوع، ال أصل له؛ أرى أن هذا من رواية خالد بن القاسم املدائين، وكان ابملدائن خرج إىل مصر، فسمع من 

 .(76)الليث فرجع إىل املدائن، فسمعوا منه الناس

ن هنا يتنب أن اإلمام أاب حامت جعل من منهجه يف التصحيح والتضعيف مصطلح ابطل ويعين به احلديث الضعيف من م
وجٍه ال أصل هلا، فما هو أشد من ذلك حىت احلديث املوضوع، والبطالن يف احلديث الضعيف احملكوم عليه عند اإلمام 

يث صحيح لكن الطريق اليت حكم عليها ابلبطالن أاب حامت هو الضعيف ضعف غري منجرب وقد يكون له أصل حد 
ضعيفة ال تقوم مقام احلديث الصحيح وذلك كما سبق يف احلديث السابق حديث األعمال ابلنيات أصله يف عامة 
كتب السنة من طريق حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن اخلطاب .... احلديث، 

 أيب رواد وأخطأ وسلك الطريق اجلادة وهو يف أصله ضعيف. وهللا أعلمفجاء عبد العزيز بن  

 مصطلح الباطل عند النسائي.

حديث حممد بن أيب محيد عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب ذر قال كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم 
عليه وسلم فسبحن يف يده مث أعطاهن "فأخذ حصيات فسبحن يف يده مث وضعهن فخرسن مث أخذهن النيب صلى هللا 

أاب بكر فسبحن يف يده مث أخذهن النيب صلى هللا عليه وسلم فسبحن يف يده مث وضعهن فخرسن مث أعطاهن عمر 
 فسبحن يف يده مث وضعهن فخرسن مث أعطاهن عثمان بن عفان فسبحن يف يده   -ملسو هيلع هللا ىلص-فسبحن يف يده مث أخذهن النيب
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 (.203-1/202)، 2، طالعلل املتناهية ف األحاديث الواهية ابن اجلوزي،  )77(
 (. 2/95، )2، طالعلل املتناهية ف األحاديث الواهية ابن اجلوزي،  )78(
 (. 2/17، )1، طاملوضوعاتابن اجلوزي،  )79(

" قال أبو عبد الرمحن النسائي: هذا حديث ابطل منكر وحممد بن أيب محيد ليس مث أعطاهن عليا فسبحن يف يده
 .(77)بشيء

ومنها ما روى العباس بن الفضل األنصاري عن القاسم بن عبد الرمحن األنصاري عن الزهري عن يزيد بن شجرة عن 
وقال أيها الناس إنكم قد أصبحتم وعليكم فلقينا عدوا فقام فحمد هللا وأثىن عليه  -ملسو هيلع هللا ىلص-جدار قال غزوان مع رسول هللا  

من هللا نعم فيما بني خضراء وصفراء ومحراء ويف البيوت ما فيها إذا لقيتم عدوكم فقدما قدما فإنه ليس أحد منكم حيمل 
كفر عنه يف سبيل هللا إال أنزل هللا إليه اثنتان من احلور العني فإذا وىل استرتات منه إذا استشهد فأول قطرة تقع من دمه ي

هبا كل خطيئة مث جتيئان فتجلسان مث رأسه َتسحان عن وجهه تقوالن مرحبا فقد آن لك ويقول هو مرحبا فقد آن 
 ."لكما".

 .(78)قال أبو عبد الرمحن النسائي: هذا حديث ابطل رواه العباس بن الفضل وليس بشيء يرمي ابلكذب

عدي حدثنا عيسى بن أمحد الصديف وغريه قالوا حدثنا أمحد بن عيسى ومنها ما رواه محزة بن يوسف حدثنا أبو أمحد بن  
اخلشاب أنبأان عبد هللا بن يوسف حدثنا إمساعيل بن عياش عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن واثلة بن األسقع 

: هو حديث ابطل قال: "األمناء عند هللا ثالثة: جربيل وأان ومعاوية" قال أبو عبد الرمحن النسائي-ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول هللا
 . (79)موضوع

مصطلح البطالن من ألفاظ رد احلديث أو األثر وقد استخدمه اإلمام النسائي يف حكمه لبعض األحاديث أو اآلاثر 
 ويعين به احلديث املنكر املوضوع الذي ال أصل له.

 مصطلح الباطل عند العقيلي.

 فمن أحاديثه اليت ساقها وحكم عليها ابلبطالن:
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 (. 1/77، )1، طالضعفاء الكبري العقيلي،  )80(
 (. 1/225، )1، طالضعفاء الكبري العقيلي،  )81(

من طريق حيىي بن عثمان بن صاحل قال: حدثنا إمساعيل بن إسحاق األنصاري الكويف األحول قال:  حديث أخرجه
: »من غدا يطلب العلم صلت -ملسو هيلع هللا ىلص-حدثنا مسعر بن كدام عن عطية , عن أيب سعيد اخلدري، قال: قال رسول هللا

ال ِعِقباه: "هذا حديث ابطل ليس له عليه املالئكة , وبورك له يف معيشته, ومل ينقص من رزقه , وكان مباركا عليه« ق
 .(80)أصل"

وأخرج حديث فضل الصرب يف حر مكة من طريق أمحد بن حممد بن اجلعد قال: حدثنا حممد بن العباس املروزي قال: 
: »من صرب يف حر مكة -ملسو هيلع هللا ىلص-حدثنا احلسن بن رشيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول هللا

 .(81)هللا جهنم منه سبعني خريفا« قال عقبه: "هذا حديث ابطل ال أصل له"ساعة ابعد  

ومنها حديث أخرجه من طريق حممد بن إمساعيل الصائغ، قال: حدثنا املقرئ، ح وحدثناه إبراهيم بن حممد قال: حدثنا 
عن عبيد بن عمري  عمرو بن مرزوق قال: حدثنا داود أبو حبر الطفاوي، عن مسلم بن أيب مسلم، عن مورق العجلي،

الليثي، أنه مسع عبادة بن الصامت، يقول: من صلى منكم من الليل فليجهر بقراءته، فإن املالئكة تصلي وتسمع لقراءته، 
وإن مسلمي اجلن الذين يكونون يف اهلواء وجريانه الذين يكونون يف مسكنه يصلون يقبلون بصالته، ويستمعون لقراءته، 

عن داره ومن نزهلا فساق الشياطني، ومردة اجلن، وما من رجل تعلم كتاب هللا عن ظهر قلب، فإنه يطرد جبهره قراءته 
يريد به وجه هللا، مث صلى به من الليل ساعة معلومة إال أمرت به الليلة املاضية الليلة املستأنفة أن تكون عليه خفيفة، 

لة، مث جاء فوقف على رأسه وأهله يغسلونه، ال وأن ينبه يف ساعته، فإذا مات تصور صور القرآن يف صورة حسنة مجي
يفارقه حىت يفرغ من جهازه، فإذا وضع على سريره دخل حىت يكون على جهازه ودون الكفن، فإذا وضع يف حلده وتوىل 
عنه أصحابه، وجاءه منكر ونكري جاء حىت يكون بينه وبينهما، فيقوالن له: إليك عنا حىت نسأله، فيقول: كال ورب 

ال أفارقه حىت أدخله اجلنة، فينظر القرآن إىل صاحبه فيقول له: اسكن وأبشر، فإنك ستجدين من اجلريان جار  الكعبة،
صدق، ومن األصحاب صاحب صدق، ومن األخالء خليل صدق، قال: فيقول: من أنت؟ فيقول: أان القرآن الذي 

ليوم، ومن أحببته أحبه هللا، ليس عليك بعد كنت جتهر يب، وختفي يب، وتسر يب، وتعلن يب، وكنت حتبين وأان أحبك ا
 مسألة منكر ونكري من غم وال هم وال هول، فإذا سأاله منكر ونكري وصعدا عنه، بقي هو والقرآن يف القرب، فيقول 
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 (. 2/38) 1، طالضعفاء الكبري العقيلي،  )82(
 (. 3/363، )1، طالضعفاء الكبري العقيلي،  )83(

القرآن: ألفرشناك فراشا لينا، ومهدا وثريا، وداثرا دفيئا حسنا مجيال، جزاء لك مبا أسهرت ليلك، ومنعتك شهوتك 
وأذنيك ومسعك وبصرك، قال: فلينظر فينظر إىل السماء أسرع من الطرف، فيسأل له فراشا وداثرا فيعطيه هللا  وعينيك

ذلك، فينزل به ألف ملك من مقريب مالئكة السماء السابعة، وجتيء املالئكة فتسلم عليه، فيقول له القرآن: هل 
منه لك بفراش وداثر ومصباح، فهذا قد جئتك استوحشت بعدي؟ ما زلت منذ فارقتك أن كلمت إهلي الذي أخرجت  

به، فقم حىت تفرشك املالئكة، قال: فيوضع فيدفع يف قربه من قبل حلده، مث يرفع من جانبه اآلخر، فيتسع عليه مسرية 
أربعمائة عام، ويوضع له فراش بطائنه من حريرة خضراء، وحشوه املسك األذفر، يف لني اخلز والقز، ويوضع له مرافق عند 
رأسه ورجليه من السندس واالستربق، ويوضع له سراج من نور يف مسرجة من ذهب عند رأسه ورجليه، يزهران إىل يوم 
القيامة، مث تضجعه املالئكة على شقه األمين على فراشه، مستقبل القبلة، مث ينفخ أولئك األلف يف وجهه فيسلمون، 

ينظر إليه اإلنسان وهو مضطجع على فراشه حىت يلجوا يف السماء، ويزودونه َيمسني من اجلنة، مث يصعدون إىل السماء، ف
مث أيخذ القرآن اليامسني الذي زودته املالئكة فيضعه عند رأسه، فيشم غضا طرَي حىت يبعث، ويرجع القرآن إىل أهله 

ولده القرآن بشره بذلك فيجيؤه خبربهم كل يوم وليلة، ويتعاهد تربيته كما يتعاهد الوالد ولده ابخلري، فإذا تعلم أحد من 
يف قربه، وإن كان عقبه عقب سوء أاتهم كل غدوة وعشية، فيطأ صاحبه يف داره، ويدعو لعقبه ابخلري واإلقبال أو كما 

 .(82)قال، قال العقيلي عقبه: وهذا حديث ابطل"

ثنا عبد هللا بن املثىن كذلك أخرج حديث من طريق حممد بن زكرَي الغاليب قال: حدثنا العباس بن بكار الضيب قال: حد 
: »الغالء والرخص جندان من جنود هللا اسم أحدمها -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: حدثين مثامة بن عبد هللا، عن أنس قال: قال رسول هللا

الرغبة واآلخر الرهبة، فإذا أراد هللا أن يغليه قذف يف قلوب التجار الرغبة فحبسوا ما يف أيديهم، وإذا أراد هللا أن يرخصه 
 .(83)قلوب التجار الرهبة فأخرجوا ما يف أيديهم« وقال عقبه: "إن هذا حديث ابطل ال أصل له"  قذف هللا يف

ومن اآلاثر اليت حكم عليها ابلبطالن، حديث هارون بن العباس اهلامشي، حدثنا هاشم بن القاسم أبو حممد احلراين، 
رون بن رائب قال: مسعت قبيصة بن حدثنا حممد بن إسحاق رجل من ولد عكاشة بن حمصن، عن األوزاعي، عن ها

 : »من سر مؤمنا فإمنا يسر هللا عز -ملسو هيلع هللا ىلص-ذؤيب، يقول: مسعت أاب بكر الصديق، رضي هللا عنه، يقول: قال: رسول هللا
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 (.4/29، )1، طالضعفاء الكبريالعقيلي،  )84(
 (.4/29، )1، طالضعفاء الكبريالعقيلي،  )85(
 (.4/44، )1، طالضعفاء الكبريالعقيلي،  )86(

 (.4/44، )1، طالضعفاء الكبريالعقيلي،  )87(
 (.4/166، )1، طالضعفاء الكبري( العقيلي، (88

وجل , ومن عظم مؤمنا فإمنا يعظم هللا عز وجل , ومن أكرم مؤمنا فإمنا يكرم هللا عز وجل« قال العقيلي: "حديث ابطل 
. حيث أن يف إسناده جعفر بن برقان، قال العقيلي يقال له: األندلسي، قال البخاري: منكر احلديث، (84)ال أصل له"

 . (85)وقال البخاري: قال ابن معني: كذاب

ومنها حديث احلضرمي، حدثنا أبو بالل األشعري، حدثنا بسطام، عن حممد بن احلجاج، عن عبد امللك بن عمري، 
»أمرين جربيل ابهلريسة أشد هبا ظهري  -ملسو هيلع هللا ىلص-عبد الرمحن بن أيب ليلى قال: قال رسول هللاعن جابر بن مسرة، وعن 

، (86)لصالة الليل« وقال »أحدمها لقيام الليل«. قال العقيلي: هذا حديث ابطل، ال يتابع عليه إال من هو مثله أو دونه
سعيد، قلت ليحىي: حممد بن احلجاج اللخمي ومداره على حممد بن احلجاج، فقد أخرج العقيلي بسنده إىل عثمان بن  

 . (87)الواسطي، كيف هو؟ قال: كذاب

ومنها حديث أمحد بن حممد بن سليمان الرازي قال: حدثنا عيسى بن علي بن عيسى الناقد أبو الربيع قال: حدثين 
عمرو بن العاص، أن النيب موسى بن إبراهيم بن حيىي املروزي قال: حدثنا ليث بن سعد، عن أيب قبيل، عن عبد هللا بن  

 .(88)صلى هللا عليه وسلم , »دعا لقباح نساء أمته ابلرزق«. قال العقيلي عقبه: "حديث ابطل, ال أصل له"

فهذه األدلة اليت حكم عليها ابلبطالن يظهر من خالهلا أن مصطلح البطالن قد استخدمه اإلمام العقيلي وزاد معه قوله 
ن هذا احلديث ليس يف شيء يف كتب السنة كما قاله شيخ اإلسالم يف االستقامة حيث )ال أصل له(، واملراد بذلك أ

الا ... أاقبلت فالح هلااا عارضان كالسبج أدبرت فقلت هلا والفؤاد -ملسو هيلع هللا ىلص-ساق حديث أان رجال أْنشد باني يادي النَّيب  ف اقا
 يف وهج هل على وحيكما ان عشقت من حرج ...

 وسلم ال حرج إن شاء هللا.فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
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 (. 1/296، ) 1، طاالستقامة  تيمية، ابن  )89(
 (. 162، )1، طاملقاصد احلسنة ف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنةالسخاوي،   )90(

 (. 94، ) 1، طمعرفة التذكرة ف األحاديث املوضوعة ابن القيسراين،   )91(
 (. 2/265، )2، طالعلل املتناهية ف األحاديث الواهية ( ابن اجلوزي، (92

قلت هذا احلديث موضوع ابتفاق أهل املعرفة ابحلديث ال أصل له وليس هو يف شيء من دواوين اإلسالم وليس له 
 .(89)إسناد

، اشتهر بني   راائِرا واىلَّ السَّ األصوليني والفقهاء، بل وقع وقال السخاوي: عقب حديث: أُِمْرُت أاْن أاْحُكما اِبلظَّاِهِر، واَّللَّ ي ات ا
: أين مل أومر أن أنقب عن قلوب الناس، وال أشق بطوهنم، ما نصه معناه، إين أمرت -ملسو هيلع هللا ىلص-يف شرح مسلم للنووي يف قوله

لَّما انتهى، وال وجود له يف كتب احلديث املشهورة، و  سا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه وا ال ابحلكم الظاهر، واَّللَّ يتوىل السرائر، كما قال صا
 .(90)األجزاء املنثورة، وجزم العراقي أبنه ال أصل له

من هنا يتبني لنا أن مراد اإلمام العقيلي من حكمه مبصطلح ابطل ال أصل له، احلديث أو األثر املوضوع الذي ال أصل 
 له يف دواوين السنة النبوية.

 مصطلح الباطل عند ابن حبان.

كمه لبعض األحاديث فمن ذلك ساق حديث إذا كان يوم القيامة استعمل اإلمام ابن حبان مصطلح )ابطل( يف ح
 . (91)يدعا فسقة العلماء فيؤمر هبم إىل النار قبل عبدة األواثن: "قال ابن حبان حديث ابطل"

ومنها ما رواه علي بن نصر اجلهضمي قال ثنا ابن سهيل احلراين قال ثنا احلسن بن علي اهلامشي عن األعرج عن أيب 
: "ما زال جربيل يوصيين ابململوك حىت ظننت أنه يضرب له أجال مث يعتقه". قال ابن -ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول هللا هريرة قال:

 .(92)حبان: هذا حديث ابطل واحلسن بن علي يروي املناكري عن املشاهري

 ،عن معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرة  ،عن مبشر بن إمساعيل  ،عن حيىي بن أكثم  ،ومنها ما رواه عن إسحاق بن إبراهيم
 " من أراد بر والديه فليعط الشعراء".-ملسو هيلع هللا ىلص-عن عوف بن مالك األشجعي قال: قال رسول هللا  ،عن جبري بن نفري
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 (. 1/261، )1، طاملوضوعات ابن اجلوزي،  )93(
 (. 1/303، )1، طاملوضوعاتابن اجلوزي،  )94(

 (. 2/43، )1، طاملوضوعات( ابن اجلوزي، (95

 . (93)قال ابن حبان هذا حديث ابطل، وإسحاق بن إبراهيم من ولد حنظلة الغسيل كان يقلب االخبار ويسرق األحاديث

عن  ،حدثنا احلسن ابن حيىي اخلشين :قال ،حدثنا هشام بن خالد األزرق :قال ،حلسن بن سفيان ومنها ما رواه عن ا
: " ما من نيب ميوت فيقيم -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا ،عن يزيد بن أيب مالك ،سعيد بن عبد العزيز

حديث ابطل موضوع، واحلسن بن حيىي منكر يف قربه إال أربعني صباحا حىت ترد إليه روحه " قال ابن حبان: هذا 
 .(94)احلديث جدا يروي عن الثقات ما ال أصل له

حدثنا عفيف بن سامل عن أيوب بن   ،حدثنا حممد بن عبد هللا بن عمار  ،ومنها ما رواه ابن حبان عن احلسن بن سفيان 
: سل -ملسو هيلع هللا ىلص-أله، فقال رسول هللافس  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن ابن عباس قال: " جاء رجل من احلبشة إىل رسول هللا  ،عن عطاء  ،عتبة

واستفهم، فقال: َي رسول هللا فضلتم علينا ابلصور واأللوان والنبوة، أفرأيت إن آمنت مبثل ما آمنت به، وعملت مبثل 
الذي عملت به إين كائن معك يف اجلنة؟ قال: نعم، مث قال: والذي نفسي بيده إنه لريى بياض األسود مسرية ألف عام، 

إال هللا كان له هبا عند هللا عهد، ومن قال سبحان هللا وحبمده كتب له مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ومن قال ال إله  
ألف حسنة فقال الرجل: كيف هنلك بعد هذا؟ قال: إن الرجل أييت يوم القيامة ابلعمل لو وضع على جبل ألثقله فتقوم 

هللا برمحته، مث نزلت هذه اآلية علي أتى إيل ملكا كبريا النعمة من نعم هللا عز وجل فتكاد تستنقذ ذلك إال أن يتطول 
 يدليه يف حفرته بيده.-ملسو هيلع هللا ىلص-ت نفسه فلقد رأيت رسول هللاضفاشتكى احلبشي حىت فا

 .(95)قال ابن حبان: هذا حديث ابطل ال أصل له

وأنه ليس من شيء يف -ملسو هيلع هللا ىلص-مصطلح الباطل استخدمه ابن حبان البسيت ويعين به احلديث املوضوع املكذوب على النيب
 دواوين السنة. 
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 .مقارنة داللة الباطل عند اإلمام اجلورقاين مع غريه من احملدثنياملبحث الرابع: 

بعد ما ذكران ووقفنا على معىن مصطلح )الباطل( عند أئمة احلديث، وما وقفنا عليه عند اإلمام اجلورقاين، ومعناه عنده، 
 اجلورقاين مع األئمة الذين سبقهم ذكرهم وأن استخدموا مصطلح ابطل.نقارن الباطل عند اإلمام  

فمن خالل ما سبق من دراسة وحتليل ما قاله اإلمام اجلورقاين، ومن األمثلة اليت ذكرانها يتبني أن مصطلح الباطل عند 
احلديث املوضوع فقط بل إنه اجلورقاين يراد به احلديث أو األثر الضعيف فما فوقه حىت املوضوع، وأنه ال يعين ابلباطل 

مصطلح سار عليه اجلورقاين عند حكمه على األحاديث الضعيفة أبنواعها املعروفة يف علوم احلديث واليت قد يطلق عليها 
 مصطلح آخر، سواء كان ذلك ضعف يف الراوي أو أن الراوي مرتوك.

(، يف معىن مفهوم الباطل وعلى ما يطلقونه، وقد اتفق اإلمام اجلورقاين مع بعض األئمة ممن استخدموا مصطلح )ابطل
وكان عند البعض اآلخر معىن أخص وأضيق، فقد كان معىن الباطل عند اإلمام أمحد كمعناه عند اإلمام اجلورقاين فهو 

ويريد به إما احلديث املوضوع، وإما احلديث الضعيف الذي يف إسناده راٍو سيئ احلفظ أو رواه راٍو من طريق ّما يطلقه 
 أخطأ، وكال الوجهني ال يتعد هبما وال حيتج هبما، وهذا أيضاا مراد اإلمام أاب زرعة الرازي من قوله ابطل. و 

وممن وافق اإلمام اجلورقاين يف مراده ابلباطل، اإلمام أبو حامت، حيث أنه يطلق الباطل ويعين به احلديث الضعيف فما 
مام اجلورقاين من إطالقه للباطل كما سبق ذكره، والباطل يف هو أشد من ذلك حىت احلديث املوضوع، وهو مراد اإل

 حامت هو الضعيف ضعف غري منجرب.  احلديث الضعيف احملكوم عليه عند اإلمام أيب

فهؤالء األئمة يطلقون الباطل على احلديث الضعيف فما فوقه أبنواعه املعروفة يف مصطلح احلديث، ولكن هناك مثّة فرق 
ة الذين استعملوا مصطلح )ابطل( وذلك من جهة مراتب ضعف احلديث فبعض العلماء يكون يسري بني هؤالء األئم

الباطل عنده أضيق، وحمصور حتت نوع واحد أو أنواع معينة من أنواع احلديث املردود، وهو الذي عليه أكثر األئمة، 
 نيب صلى هللا عليه وسلم.فيطلقونه ويريدون به احلديث املرتوك الذي ال ينجرب أو املوضوع املكذوب على ال
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فغالب من استعمل مصطلح ابطل أراد به هذا املفهوم وهو احلديث الذي ال أصل له وهو املرتوك أو املوضوع املكذوب 
 على النيب صلى هللا عليه وسلم، فقد استخدمه اإلمام النسائي يف حكمه لبعض األحاديث أو اآلاثر ويعين به احلديث 

املوضوع الذي ال أصل له، وهو مراد اإلمام العقيلي من اطالقه مصطلح ابطل على احلديث، وهو مراد ابن حبان املنكر  
 البسيت.

 اخلامتة:

احلديث الضعيف أبنواعه ومراتبه    هو حكم نقدي أراد به اإلمام اجلورقاين:  الباطل  مصطلح  فحاصل ما سبق نستنتج أن
 أصل له من كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وهللا أعلم.ال   املردود الذياملختلفة إىل احلديث  

 املصادر واملراجع

، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد الكامل ف ضعفاء الرجالأبو أمحد عبد هللا بن عدي اجلرجاين،  .1
 م(.1997ه/1418)بريوت: دار الكتب العلمية، 1معوض، ط

، عجالة الراغب املتمين ف ختريج كتاب عمل اليوم والليلة البن السينأبو أسامة، سليم بن عيد اهلاليل،  .2
 م(.2001ه/1422)بريوت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،  1ط

يم ، تقدمي: الشيخ ابسم بن فيصل اجلوابرة، الشيخ سلمعجم شيوخ الطربيأكرم بن حممد زَيدة الفالوجي األثري،  .3
بن عبد اهلاليل، الشيخ علي بن حسن احلليب، الشيخ حممد بن عبد الرزاق الرعود، الشيخ مشهور بن حسن سلمان، 

 م(.2005ه/1426) األردن: الدار األثرية، القاهرة: دار ابن عفان، 1ط
باس، حتقيق: اإلل كشف اخلفاء ومزيلإمساعيل بن حممد بن عبد اهلادي اجلراحي العجلوين الدمشقي، أبو الفداء،  .4

 م(.2000ه/1420) املكتبة العصرية،  1عبد احلميد بن أمحد بن يوسف بن هنداوي، ط
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد أبن تيمية احلراين  .5

املدينة املنورة: جامعة اإلمام حممد بن سعود، ) 1، حتقيق: حممد رشاد سامل، طاالستقامةاحلنبلي الدمشقي، 
 ه(.1403
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، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، الضعفاء الكبريأبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي املكي،  .6
 م(.1984ه/1404) بريوت: دار الكتب العلمية،  1ط

، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، ء الكبريالضعفاأبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي املكي،  .7
 م(.1984ه/1404) بريوت: دار الكتب العلمية،  1ط

) 1، حتقيق: رامز خالد حاج حسن، طعلى املوضوعاتجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، الزَيدات   .8
 م(.2010ه/1431الرَيض: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،  

، حتقيق: إرشاد العلل املتناهية ف األحاديث الواهيةالرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،  مجال الدين أبو الفرج عبد .9
 (.1971ه/1401)فيصل آابد: إدارة العلوم األثرية،  2احلق األثري، ط

)املدينة 1، حتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان، طاملوضوعاتمجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،   .10
 م(.1966ه/1386د احملسن صاحب املكتبة السلفية،  املنورة: حممد عب

الضعفاء أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين،  .11
 ه(.1403، حتقيق: عبد الرحيم حممد القشقري، د.ط )املدينة املنورة: جملة اجلامعة اإلسالمية،  واملرتوكون

شرح علل ن بن أمحد بن رجب بن احلسن، السالمي، البغدادي، الدمشقي، احلنبلي، زين الدين عبد الرمح .12
 م(.1987ه/1407) األردن: مكتبة املنار، 1، حتقيق: الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد، طالرتمذي

، د.ط ) اململكة العربية السعودية: أبو زرعة الرازي وجهوده ف السنة النبويةسعدي بن مهدي اهلامشي،  .13
 م(.1982ه/1402دة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية،  عما

املقاصد احلسنة ف بيان كثريمن األحاديث مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي،  .14
 م(.1985ه/1405) بريوت: دار الفكر العريب،  1، حتقيق: حممد عثمان اخلشت، طاملشتهرة على األلسنة

، حتقيق: الدكتور نور املغين ف الضعفاءمشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب،  .15
 الدين عرت، د.ط، )د.م، د.ن، د.ت(.

الكاشف ف معرفة منله رواية ف الكتب مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب،   .16
) جدة: دار القبلة للثقافة اإلسالمية، مؤسسة علوم القران، 1ة أمحد حممد منر اخلطيب، ط، حتقيق: حممد عوامالستة

 م(.1992ه/1413
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، اتريخ اإلسالم ووفيااتملشاهري واألعالممشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب،   .17
 م(.2003اإلسالمي،  ) د.م: دار الغرب  1حتقيق: بشري عواد معروف، ط

، حتقيق: أبو َتيم تلخيص املوضوعاتمشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب،  .18
 م(.1998ه/1419) الرَيض: مكتبة الرشد، 1َيسر بن إبراهيم بن حممد، ط

، حتقيق: علي حممد ميزان االعتدال ف نقد الرجالمشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب،  .19
 م(.1963ه/1382)بريوت: لبنان، دار املعرفة للطباعة والنشر،    1البجاوي، ط

، حتقيق: أبو عبد الآليل املصنوعة ف األحاديث املوضوعةعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي،  .20
 م(.1996ه/1417)بريت: دار الكتب العلمية،  1الرمحن صالح بن حممد بن عويضة، ط

، ضبط نصه وخرج أحاديثه فريق من الباحثني جامع األحاديثبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي،  ع .21
 إبشراف الدكتور علي مجعة، مفيت الدَير املصرية، د.ط )د.م، د.ن، د.ت(.

حممد   ، حتقيق: وصي هللا بنالعلل ومعرفة الرجالعبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين،   .22
 م(.1988ه/1408)الرَيض: دار اخلاين،    2، ط1عباس، ط

)سورَي: دار الرشيد 1، حتقيق: حممد عوامة، طتقريب التهذيبأبو الفضل أمحد بن علي ابن حجر العسقالين،   .23
 م(.1986ه/1406

غدة،   ، حتقيق: عبد الفتاح أبولسان امليزانأبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ابن حجر العسقالين،   .24
 م(.2002، )دار البشائر اإلسالمية،  1ط

)اهلند: مطبعة دائرة  1، طهتذيب التهذيبأبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين،   .25
 املعارف النظامية، د.ت(.

 معرفة التذكرة فأبو الفضل حممد بن طاهر بن علي بن أمحد املقدسي الشيباين، املعروف اببن القيسراين،  .26
) بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية، 1، حتقيق: الشيخ عماد الدين أمحد حيدر، طاألحاديث املوضوعة

 م(.1985ه/1406
، حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي، اتريخ دمشق أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر،   .27

 م(. 1995ه/1415د.ط )دار الفكر: للطباعة والنشر والتوزيع، 
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