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 العربية باللغة ملخص
 أ.م.د. سعدي علي فياض

األزمنة  أهلطالق بعض ا  و  ،هذا البحث المتعلق بالحديث المتروك بإتماماهلل علي  أنعم أنبعد 
 أنثبات ا  و  ،وذلك من خالل ما تم ذكره في ثنايا هذا البحث ،حاديث بالتركعلى بعض رواة األ المتأخرة

نإلى يكون ع هذا الحكم ال إطالق ا يكون من خالل بعض الدالئل والقرائن التي يمكن من خاللها مطالقة وا 
وكيف تبين من  ،حكامتم تسليط الضوء عليه في بعض هذه األ حكم المتروك وكان ومن خالل ما إطالق

وكيف تبين لنا من  ،األحكامبها كأمثلة على بعض هذه  استعنتخالل الدراسة النقدية على االحاديث التي 
نما ما ،طالقهإلفظ المتروك ليس على  إطالق أنتطبيقات األئمة  كان متروكا عند البعض ليس بالضرورة  وا 

 فكل إمام يحكم بما انقدح عنده من قرائن دالة على أن ما ،أن يكون هذا الحكم مرضيا عند البعض اآلخر
والدليل  ،يحكم بمقتضاه بالترك على هذا الراوي أم أن الذي فيه عارض ال ،لى درجة التركإعليه الراوي يصل 

خرجوا لهم بغض النظر عما حكم به أخر ولكن البعض اآل ،بعض األئمة حكموا على بعض الرواة بالترك أن
 ،حديث وضعفهلكل إمام من أئمة هذا الشأن أن ينازع في صحة ال -واهلل اعلم-لذلك جاز  ؛من حكم بالترك

قوالهم من خالل تطبيقاتهم في االحتجاج بهذا أثم الموازنة بين  ،في ضوء اختالف النقاد في الراوي الواحد
 .أعلمواهلل  ال ؟ وأطالق الترك في حقه إالراوي لتحديد هل يجوز 

 . دراسة حديثية، تطبيقات األئمة، متروك الحديثالكلمات المفتاحية: 
 THE DISUSED NARRATOR HADITHS AND PRACTICAL IMAMS 

APPLICATIONS, A CRITICAL MODERN HADITH STUDY 

Ass. Prof. Dr. Saadi A. Fayad 

 Summary 
After Allah blessed me with the completion of this research related to the 

abandoned Late times on some narrators of conversations to talk and the release of 

some people Research and prove that the leave and through what was mentioned in 

the folds of this And the clues launch of this provision is not at all, but be through 

some evidence through which the rule of antiquate was launched and through what 

was highlighted In some of these provisions and how we show from the 

applications of the imams that the release of the left is not .But what was left for 

some is not necessarily that this provision is satisfactory when The Others, each 

imam governed by criticizing the evidence that the narrator up to degree of 

antiquate or that in which the viewer does not rule by which to leave this Imams 

sentenced some narrators to leave, but narrator and the evidence that some It is 

permissible to leave, so others took them out regardless of what was ruled 

permissible for God to know each of the imams of this imam that the conflict in 

right Modern and weak in the side of the difference of critics in one narrator and 

then balancing their words through .Their enforcement in invoking this narrator to 

determine whether it is permissible to release antiquate in his right or not 

Key words: abandoned hadith, imam applications, recent study. 
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 املقدمة:
 خاتم على وسالمك صالتك من المزيد وأسألك نعمائك، جزيل على اللهم أحمدك

  وبعد:.. الطاهرين. الطيبين وصحبه آله وعلى أنبيائك،
زماننا من طلبة علم الحديث الشريف يردد قواًل هو أّن  أهل أكثر رأيت فإنِّي

متروك الحديث ال يكتب حديثه وال يعتبر به وال يستشهد به، وبمطالعة كتب األئمة 
على جمع ما قاله األئمة، وما طبقوه من  طالقه، فعزمتإوجدت أّن األمر ليس على 

فزد،  أنعمت يراد أحاديث من قالوا فيهم متروك الحديث، أسال اهلل العون والسداد، ربِّ إ
 برحمتك. الفائزين من واجعلني لطاعتك ووفقني شكرك، على وأعّني بحفظك وتولني

 مشكلة البحث: 
 ثم ومن آخر عالم عند ليس متروكا عالم، الحديث عند متروك هو من نرى فإننا

 النقاد اختالف قول على اعتماداً  ضعفه أو حديث صحة في أّن ينازع باحث لكل فيمكن
 إذوهذا البحث بفضل اهلل وحده حل هذه المشكلة  !نقدية مشكلة وهذه الواحد الراوي في

أن البحث هنا قائم على قول العالم بالترك وتطبيقه بالرواية عنه أو قد ينقل لنا عبد اهلل 
حاتم الرازي بترك  أبيقول اإلمام أحمد أو قول  بن أحمد بن حنبل أو ابن أبي حاتم

حديث راٍو ثم يحدثان عنه وهذا ما يعطي تصورا دقيقا لهذه المسألة ووضع الحلول 
 أعلم بالصواب.المناسبة لها، واهلل 

 خطة البحث: 
 الترك تعريف:  األول المطلب المبحث األول: التعريفات، وفيه ثالثة مطالب:

أقوال العلماء في  :الثالث المطلب أسباب ترك الراوي. :الثاني المطلب .واصطالحا لغة
  من قيل فيه متروك.

 :الثاني: تطبيقات األئمة في من قالوا فيه متروك، وفيه أربعة مطالب المبحث
المطلب األول: اإلمام أحمد من قال فيهم متروك ثم روى عنهم أو روى ابنه عبد اهلل 

المطلب الثالث: تطبيقات اإلمام  عنهم. المطلب الثاني: تطبيقات ابن أبي حاتم الرازي.
 الحافظ ابن حجر.المطلب الرابع: تطبيقات  الدارقطني.
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 املبحث األول: 
 التعريفات

 املطلب األول: تعريف الرتك لغة واصطالحا
 َعنِ  التَّْخِلَية   التَّْرك  : َواْلَكاف   َوالرَّاء   قال ابن فارس: "التَّاء   ــ تعريف الترك لغة:1
اد   َواْلَفاء   "الرَّاء  : ، والترك: هو من معاني الرفض، قال ابن فارس، رَفَض (6)الشَّْيِء"  َوالضَّ
، َوه وَ  َواِحد ، َأْصل   " ه وَ  َهَذا. َتَرْكت ه  : الشَّْيءَ  َرَفْضت   ي َقال  . ِمْنه   ي ْشَتق   ث مَّ  التَّْرك   .(2)اأْلَْصل 

 ــ تعريف الترك اصطالحا: 2
فهذا يترك  ،"وآخر يهم والغالب على حديثه الوهمقال عبد الرحمن بن مهدي: ــ 1
وضع الخطيب البغدادي عنوانًا في كتابه الكفاية  .(3)يعني ال يحتج بحديثه" -حديثه 

، ثم ساق (4)روايته" على غالبا الوهم وكان غلطه كثر بمن االحتجاج قال فيه: "ترك
تحت هذا الباب قول عبد الرحمن بن مهدي المتقدم وغيره من األقوال، وهذا العنوان هو 

ألقوال العلماء التي رواها تحته، وبوب الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية  بمثابة تفسير
 من والغرائب المناكير ورواية الشواذ حديثه على غلب بمن االحتجاج ترك "باب قوله:

 حتجاج وليس الترك بالمطلق.، فمدار الكالم على ترك اال(5)األحاديث"
 عرضت ما إذا المحدث، حديث في المنكر "وعالمةــ قال اإلمام مسلم: 2

 لم أو روايتهم، روايته خالفت والرضا، الحفظ أهل من غيره رواية على للحديث روايته
 وال ،ةمقبول غير الحديث، مهجور كان كذلك حديثه من األغلب كان فإذا توافقها، تكد

 .(1)مستعمله"

                                                           

 .6/345 اللغة: مقاييس (6)
 .2/422 المصدر نفسه: (2)
 .2/31الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  (3)
 .643 ص البغدادي: للخطيب الرواية علم في الكفاية (4)
 .641 ص المصدر نفسه: (5)
 .6/1 مسلم: صحيح (1)
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 هم بهذا الموصوفون قال ابن حجر في تعليقه على قول اإلمام مسلم: "فالرواة
 واهلل- المختار هو وهذا منكرة، تسمى مسلم عند المتروك رواية هذا المتروكون، فعلى

 .(6)"–أعلم
والمالحظ في تعريف اإلمام مسلم أن الترك عنده كان بسبب المخالفة الفاحشة 

لى تغير معنى الحديث الذي يخالف ما رواه الثقات، مثال ذلك: أخرج إالتي تؤدي 
 منكر "هو ، وزمعة قال فيه اإلمام البخاري:(2)لزمعة بن صالحاإلمام مسلم في صحيحه 

، عباس ابن عن، عكرمة عن، وهرام بن سلمة عن أحاديثه وذكر، الغلط كثير الحديث
، (3)الغلط" كثير ولكنه يكذب أراه وما شيئا عنه أروي وال: محمد قال. منه يتعجب وجعل

 ، وقال أبو زرعة الرازي: "مكي(4)أخيرا" مهدي اْبن تركه حديثه، ِفي "يخالف وقال فيه:
 "ليس ، وقال النسائي:(5)مناكير" يقول كأنه - الزهري عن حديثه الحديث، واهي لين

 َوالَ  ويخطىء يعلم َواَل  يهم" ، وقال فيه ابن حبان:(1)الزهري" عن الغلط كثير مكي بالقوي
 .(1)اْلَمَشاِهير" َعن َيْرِويَها الَِّتي اْلَمَناِكير َحِديثه ِفي غلب َحتَّى يفهم

إن النظر في أقوال العلماء يظهر أنَّ زمعة منكر الحديث عن الزهري، كثير 
الغلط عنه، والرواية التي أخرجها له اإلمام مسلم هي من روايته عن الزهري، ولكن وجد 

                                                           

 .2/115 حجر: البن الصالح ابن كتاب على النكت (6)
 بن وزمعة حفصة، أبي بن محمد حدثنا عبادة، بن روح حدثنا حاتم، بن محمد "وحدثنيه قال اإلمام مسلم: (2)

: قال أنه زيد؛ بن أسامة عن عثمان، بن عمرو عن حسين، بن علي عن شهاب، ابن حدثنا: قاال صالح
 ".«منزل من عقيل لنا ترك وهل: »قال الفتح، زمن وذلك اهلل؟ شاء إن غدا تنزل أين اهلل، رسول يا

 .441، رقم الحديث: 2/115 دورها: وتوريث للحاج، بمكة النزول كتاب الحج، باب مسلم: صحيح
 .651 ص :«الكبير الترمذي علل ترتيب» للترمذي الكبير العلل (3)
 .3/456 للبخاري: الكبير التاريخ (4)
 .3/124 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (5)
 .43 ص للنسائي: والمتروكون الضعفاء (1)
 .6/362 حبان: البن المجروحين (1)
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فهم  له من يتابعه على روايته، وسيأتي مزيد بيان في التطبيقات العملية لألئمة، وما
  عنهم.

أما تفسير الحافظ ابن حجر لقول اإلمام مسلم فلم يلتزمه الحافظ ابن حجر 
 محمد اهلل عبد وجعله اصطالح خاص باإلمام مسلم مثال ذلك: قال اإلمام مسلم: "أبو

، قال فيه (6)الحديث" منكر الزناد أبي عن عفان بن عثمان بن عمرو بن اهلل عبد بن
اإلمام مسلم هو األقرب للصواب؛ ألّن اإلمام البخاري قال ، وقول (2)صدوق ابن حجر:

 بعض الزناد أبي عن حديثه "وفي ، وقال ابن حبان:(3)حديثه في يتابع يكاد ال فيه:
 .(5)يكتب له ما ومقدار قليل حديثه ، وقال ابن عدي:(4)المناكير"

 الراوي. ترك أسباب: الثاني املطلب
أو الوهم يهم ما لم  ئاإلنسان الجرح بالخطأ يخطفال يستحق "ابن حبان:  ــ قال1

 .(1)"يفحش ذلك حتى يكون ذلك الغالب على أمره فإذا كان كذلك استحق الترك
 مناقشة التعريف:

، يدل على ذلك ما مطلقاً  تركهيقول بحبان ال  ابن أنمن خالل البحث ظهر 
 ثابت بن زيد بن أرقم،ثابت بن زيد بن  على سبيل المثال: منهم الرواةبعض يقوله في 
وقال في قيس ابن ، (1)كان الغالب على حديثه الوهم ال يحتج به إذا انفرد قال فيه:

 عند مجانبته استحق يتميز ولم حديثه صحيح على المناكير الربيع: "غلب

                                                           

 .6/411 مسلم: لإلمام واألسماء الكنى (6)
 .411 ص التهذيب: تقريب (2)
  ،2/11 :(المعرفة) الصغير التاريخ ،2/16 األوسط: ، التاريخ6/631 للبخاري: الكبير التاريخ (3)
 .1/461 حبان: البن الثقات (4)
 .1/441 الرجال: ضعفاء في الكامل (5)
 .6/212المصدر نفسه:  (1)
 .6/312المصدر نفسه:  رشدين بن كريب. ، وينظر: ترجمة6/211المصدر نفسه:  (1)
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 حتجاج برواية من وصفهفيظهر أن الترك عند ابن حبان هو ترك اال ،(6)االحتجاج"
 .نفراد، وليس ترك حديثه بالمطلق، واهلل أعلمعلى اال بعبارة )استحق الترك(

 بالكذب، متهم وراويه فيه، مخالفة ال الذي فالحديث ــ قال اإلمام السيوطي:2
 الحديث غير في به عرف أو المعلومة، للقواعد مخالف وهو جهته، من إال يروى ال بأن

 . (2)المتروك يسمى الغفلة أو الفسق أو الغلط كثير أو النبوي،
 مناقشة التعريف: 

وفي هذا التعريف دمج اإلمام السيوطي بين أمرين وجب التفريق بينهما وهما: 
ترك الحديث، وترك الراوي، فال يلزم من ترك حديث تفرد به راٍو ترك جميِع حديثه، أما 

  من قيل فيه متروك الحديث، فهو الغالب على حديثه المخالفة لما رواه الثقات.
الذي ال مخالفة فيه، وراويه متهم بالكذب: هذا التعريف أجد فيه قوله الحديث 

خطأ ولعله من الن ساخ وليس من اإلمام السيوطي فقوله: الحديث الذي ال مخالفة فيه، 
 ال يتسق مع سياق الكالم، فضاًل عن ذلك إّن سياق التعريف جاء فيه قوله: "وهو

فيه، وهو مخالف للقواعد المعلومة في المعلومة" فكيف يكون ال مخالفة  للقواعد مخالف
 متهم وراويه مخالفة، فيه الذي حديث واحد، فالصواب أن يكون التعريف هو: )فالحديث

  ...(، واهلل أعلم. بالكذب،
الغفلة، يسمى المتروك، فقوله كثير الغلط: لم  أو الفسق أو الغلط كثير أو قوله:

ي التقريب يقول: صدوق كثير أقف على من ترك حديث كثير الغلط، وابن حجر ف
، ومنهم من روى له اإلمام البخاري، فكثير (4)، ويقول: ضعيف كثير الغلط(3)الغلط

                                                           

المجروحين البن  الحارث بن نبهان الجرمي: . وينظر ترجمة:2/261: الرجال: ضعفاء في الكامل (6)
 .6/222حبان: 

 .6/211 النواوي: تقريب شرح في الراوي تدريب (2)
 صدوق البصري المثنى أبو األنصاري مالك بن أنس بن اهلل عبد بن المثنى بن اهلل "عبد قال ابن حجر: (3)

 .321 ص التهذيب: تقريب ق". ت خ السادسة من الغلط كثير
 كثير الغلط كثير ضعيف بغداد نزل بصري عجلي شيباني الخفاف موسى بن بشار قال ابن حجر: (4)

 .622 ص التهذيب: تقريب العاشرة. من الحديث
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الغلط األقرب لحاله أّنه يكتب من حديثه ما توبع عليه في المتابعات والشواهد، ويزيد 
"وآخر يهم والغالب على حديثه  األمر وضوحًا قول اإلمام عبد الرحمن بن مهدي:

 يحتج ال يعني فسر معنى كالمه ابن أبي حاتم بقوله: ،(6)فهذا يترك حديثه" ،الوهم
 بحديثه. 

 الِفْسق، وهي واحدة، كلمة والقاف والسين فسق: الفاء أما الفسق: فهو في اللغة:
َطَبة   َفسَقتِ : العرب تقول. الطَّاعة عن الخروج وهو  حكاه خرَجْت، إذا: ِقْشرها عن الر 
 ي ْسمع لم: األعرابيِّ  ابن   قال. الحديث في هذا وجاء ف َوْيِسقة، الفأرة إنَّ : ويقولون. الَفرَّاء
، وهذا: قال. فاسق: كالمٍ  وال ،شعر في الجاهليَّة كالمِ  في قط    ولم عربي   كالم   هو عجب 
 .(2)جاهلي   شعرٍ  في يأتِ 

 :ضربين على الفسق قال الماوردي: وفي االصطالح:
 كشارب كافرا، به ويصير الشريعة أهل به ويباين الملة من يخرجه أن: أحدهما"
 وال حراما، ذلك يرى ال مصرا الط أو زنى من أو وتحليلها، إباحتها ويعتقد بعينها الخمر

ذا عظيم، اهلل عند أنه  استباح أو سبحانه، اهلل بحق استخفافا المحظورة األموال استحل وا 
 فهو الفسق من المثابة بهذه كان فمن تعالى، اهلل على اجتراء المحقونة الدماء سفك
مامته كافر  .فيه الحكم نذكر ما على بكافر ائتم كمن كان به ائتم فمن جائزة، غير وا 

 الشريعة، أهل به يباين وال الملة، من يخرج ال ما الفسق من: الثاني والضرب
 :ضربين على وهو

 الفعل في يكون أن: أحدهما
 والمقدم نادما،" الخمر شارب"ـك بفعله فالفاسق. االعتقاد في يكون أن: والثاني

 وتكفيرهم  الصحابة سب يرى كمن باعتقاده والفاسق مستنفرا، خائفا المحظورات على

                                                           

 .2/31الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  (6)
 .4/512 الفكر: دار ط اللغة مقاييس معجم (2)
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مامة كافرا بهما يكون ال الفسق من الضربان فهذان وغيرهم كالخوارج  وصفه هذا من وا 
 .(6)به" ائتم من على إعادة وال مكروهة

ّنما الواجب فيه  فعلى هذا التفصيل ال يترك حديث كل من قيل فيه فاسق، وا 
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ التثبت

نما طلب . [1الحجرات:] ڦ فلم يأمرنا ربنا جلَّ في عاله برد قول الفاسق مطلقًا، وا 
 مّنا التثبت من قوله.

 اَل : مغفَّل َورجل. غافل َفه وَ  غ فوالً  يغف ل الشَّْيء َعن الرجل   َغَفلَ والغفلة لغة: 
أما الغفلة فلم يجمع العلماء على ترك حديث من وصف بالغفلة مثال ذلك:  .(2)َله   فطنةَ 

 عليه والغالب الصدق محله: فقال سنان بن يزيد عن أبى "سألت قال ابن أبي حاتم:
 . (3)به" يحتج وال حديثه يكتب الغفلة

 أقوال العلماء يف حديث من قيل فيه مرتوك. :الثالث املطلب
 به، يستشهد وال به، يحتج وفالن متروك الحديث، الــ قال الحافظ العراقي: 1

 .(4)به يعتبر وال
حتجاج بحديث من قيل فيه وقول الحافظ العراقي ال خالف فيه في عدم اال

عتبار، وفي التطبيقات العملية ألحاديث الستشهاد، وامتروك، ولكن الخالف في اال
 الرواة الموصوفين بالترك يظهر خالف ما ذهب إليه الحافظ العراقي  رحمه اهلل تعالى.

 من بواحد يحتج ال أّنه األول األربع المراتب في والحكمــ قال السخاوي: 2
 . (5)به يعتبر وال به، يستشهد وال أهلها،

                                                           

 .2/321 الكبير: الحاوي (6)
  .2/151 اللغة: جمهرة (2)
 .1/211 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (3)
 . 6/311 العراقي: ألفية والتذكرة التبصرة شرح (4)
 .2/621 الحديث: ألفية بشرح المغيث فتح (5)
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 المرتبة أي وبعدها الثالثة التي قال فيها السخاوي:ومن هذه المراتب هي المرتبة 
 ساقط وفالن بالوضع أو بالكذب مهتم وفالن يسرق، فالن وهي ذكرته بالنسبة لما الثالثة
 وفالن الحديث ذاهب أو ذاهب وفالن منهم األخذ بل ةبالرواي فاجتنب هالك وفالن
 . (6)هتركو  أو الحديث كتروك أو متروك

 متروك، فيه قيل من بحديث حتجاجاال عدم في فيه خالف ال السخاوي وقول
ستشهاد أو عتبار. وستأتي تطبيقات األئمة في االالوا ستشهاد،اال في الخالف ولكن
 عتبار بحديث من قيل فيه متروك. اال

 يرويه بأن: وفسره النخبة، في اإلسالم شيخ ذكره، "المتروكــ قال السيوطي: 2
 للقواعد مخالفا ويكون جهته، من إال الحديث ذلك يعرف وال بالكذب، يتهم من

 .(2)المعلومة"
وتعريف الحافظ ابن حجر هذا يشير إلى حديث بعينه ال إال جميع حديث الراِو، 

 وهو التعريف األقرب لمتروك الحديث بهذه الشروط. 
 املطلب الرابع: فائدة الرواية عن املرتوكني

 قد يقال ما فائدة الرواية عن المتروكين في ما توبعوا عليه من حديثهم؟ 
. صحيح وجه من يروى الحديث قد إن فائدة الرواية عن المتروكين هو أّنه

نما ترجيحًا له على وجه بنفس آخر بنفس الدرجة. المتروك برواية فيكون قلت يروى  وا 
  من وجه صحيح؛ ألّن الحجة تقوم به ال بحديث المتروك.

 
 
 

                                                           

 .6/311 العلمية: ط الحديث ألفية بشرح المغيث فتح (6)
 .6/341 النواوي: تقريب شرح في الراوي تدريب (2)
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 املبحث الثاني: 
 مرتوك. فيه قالوا من يف حديث األئمة تطبيقات

 قات اإلمام أمحد.ياملطلب األول: تطب
في هذا المطلب سأعرض فيه أقوال اإلمام أحمد في الرواة ثم الرواية عنهم أو 

 رواية ابنه عبد اهلل عنهم.
 عمر أبا يعني سليمان بن حفص يقول أبي قال عبد اهلل بن أحمد: سمعت ــ1

 .(1)الحديث متروك ئالقار 
 عمر أبا يعني سليمان بن حفص حدثنا، بكار بن محمد حدثني، اهلل عبد حدثنا

 قال:  قال، طالب أبي بن علي عن، ضمرة بن عاصم عن، زاذان بن كثير عن، القارئ
 من عشرة في وشفعه الجنة، اهلل أدخله وحفظه فاستظهره القرآن تعلم من:  اهلل رسول
 . (2)النار لهم وجبت قد كلهم بيته أهل

 . (3)الحديث متروك شيخ طلحة: بن يحيى بن ــ قال اإلمام أحمد إسحاق2
 سحاق بن يحيى بن طلحةإروى اإلمام أحمد حديثًا من طريق 

 اهلل عبد قثنا بشر، ابن وهو يعمر، نا: قال أبي حدثني اهلل بن أحمد: قال عبد
 طلحة، بن عيسى حدثني: قال طلحة بن يحيى بن إسحاق أنا: قال المبارك ابن يعني
 مع رجال فرأيت أحد، يوم فاء من أول في كنت: قال أبي أخبرني: قالت عائشة عن

 . (4)دونه يقاتل  اهلل رسول
 يتابع لم ما يترك أن إلى أدى االجتهاد فإذا أخباره سبرت ثم قال ابن حبان:

 . (5)فيه تعالى اهلل استخرنا أن بعد الثقات وافق بما ويحتج عليه
                                                           

 .2/311 :العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهلل (6)
 .6/641: عالم الكتب ،مسند أحمد (2)
 .2/412 :العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهلل (3)
 .6/222 :فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل (4)
 .1/45 حبان: البن الثقات (5)
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  سحاق بن يحيى بن طلحة.إقلت: روى ابن حبان حديث لم يتابع عليه 
 إسماعيل حدثنا ثقيف، مولى إبراهيم بن إسحاق بن محمد قال ابن حبان: أخبرنا

 عيسى حدثنا طلحة، بن يحيى بن إسحاق عن سوار، بن شبابة حدثنا الحارث، أبي بن
 . (6) بكر أبو قال: قالت عائشة، عن طلحة، بن

 يحيى بن إسحاق رواية من إال الحديث هذا أعرف ال)قال الضياء المقدسي: 
 طلحة قصة ولكن األئمة من واحد غير عنه روى وقد األئمة من واحد غير فيه تكلم وقد

 .(2)(أعلم واهلل مشتهرة أحد يوم  النبي مع وثبوته
مشتهرة، عرف  أحد يوم  النبي مع ، وثبوته طلحة قلت: ولما كانت قصة

أن للحديث أصاًل؛ لذلك رواه اإلمام أحمد، ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق 
 أدى سحاق بن يحيى، وبهذا اإلسناد تفرد اسحاق، وتقدم قول ابن حبان فيه: االجتهادإ

عليه، وهذا اإلسناد لم يتابع عليه، فهذان إمامان قاال بتركه ثم  يتابع لم ما يترك أن إلى
 رويا عنه، لما عرف أن للحديث أصل معروف. 

 .(3)الحديث متروك فقال عمارة بن الحسن ــ سئل اإلمام أحمد فقيل له: فكيف3
 بكير، بن يونس قثنا الضبي مكرم بن عقبة نا الحسين، قال اإلمام أحمد: حدثنا

 أال: لعلي قيل: قال سلمة بن شقيق عن وواصل، الحكم، عن ،عمارة بن الحسن عن
 خيرا بالناس اهلل يرد إن ولكن فأوصي،  اهلل رسول أوصى ما: قال توصي؟

 . (4)خيرهم على نبيهم بعد جمعهم كما خيرهم، على فسيجمعهم

                                                           

 .65/431 مخرجا: – حبان ابن صحيح (6)
 .6/631 المقدسي: للضياء المختارة األحاديث (2)
 .11ص:  ،وغيره ت صبحي السامرائي العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي (3)
 .6/414 :فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل (4)
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 .(6)وهذا الحديث روي من غير طريق الحسن بن عمارة
 له الحديث متروك حنش له يقال قيس بن حسينــ قال عبد اهلل بن أحمد: 4

 . (2)أبي استحسنه الذي ذلك نحو أو البيع قصة في التيمي عنه روى حسن واحد حديث
 إلى كتب فيما طاهر أبي بن علي أنا الرحمن عبد حدثنابي حاتم: أقال ابن  ــ5

 مصعب بن خارجة عن وسئل حنبل بن أحمد اهلل عبد أبا قال سمعت األثرم نا قال
 .(3)حديثه يكتب ال: فقال

 يحدث رجل عن أكتب أن أبي نهاني :الرحمن عبد اهلل بن أحمد عبد أبو قال
 عن أكتب أن ونهاني األعمش عن عصمة له يقال القراءات في األنصاري عباس عنه

 .(4)شيئا مصعب بن خارجة
 أبو حدثنا، العنزي موسى أبو المثنى بن محمد حدثنا اهلل بن أحمد: عبدقال 

، أبي عن، عتي عن، الحسن عن، عبيد بن يونس عن، مصعب بن خارجة حدثنا، داود
 .(5)فاحذروه: قال أو فاتقوه، الولهان: له يقال شيطان للوضوء: قال  النبي عن

من رواية عبد اهلل عن خارجة أّنه فهم النهي عن األحاديث التي تفرد  ويستفاد
 .(1)بها خارجة أو التي خالف بها. والحديث روي من غير طريق

                                                           

َصْينِ  َعنْ  َمْيم وٍن، ْبن   ش َعْيب   ثنا َشَباَبة ، َحدَّثََنا م وَسى، ْبن   اللَّهِ  ِرْزق   َحدَّثََنا قال ابن ابي عاصم: (6)  َعْبدِ  ْبنِ  ح 
، َعنِ  الرَّْحَمِن،  َعَلْيَنا. اْسَتْخِلفْ : َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  ِلَعِلي   ِقيلَ : َقالَ  َسَلَمَة، ْبنِ  َشِقيقِ  َواِئلٍ  َأِبي َعنْ  الشَّْعِبيِّ

 .2/556 عاصم: أبي البن السنة
 . 2/411 :العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهلل( 2)
 .3/311 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (3)
 .2/361 اهلل: عبد ابنه رواية ألحمد الرجال ومعرفة العلل (4)
 .5/631 الكتب: عالم - أحمد مسند (5)
: َقالَ  س ْفَياَن، َعنْ  ِشَهاٍب، َأب و َحدَّثََنا: َقالَ  ِهَشاٍم، ْبن   َخَلف   َحدَّثََنا: َقالَ  م َحمَّد ، قال القاسم بن سالم: َحدَّثََنا (1)

وءِ  َشْيَطان  »  .641 ص سالم: بن للقاسم الطهور .«اْلَوَلَهان   َله   ي َقالَ  اْلو ض 
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 ِفي َأبوه   َله   ذنأ من َعن الإ يْكتب الَ  َأْحمد بن اهلل عبد َكانَ  قال ابن حجر: "قلت
 َعن يْكتب نأ يمنعه   َكانَ  َحتَّى الّسنة أهل َعن الإ يْكتب نأ َله   َيْأَذن اَل  َوَكانَ  َعنه   اْلِكَتاَبة

 .(6)المسندين" من ونظراؤه اْلَجْعد بن َعليّ  َفاَته   َولَذِلك المحنة ِفي أَجاب من
 عن عالياً  الحديث لهم وقع إذا الحفاظ عادة: )اهلل رحمه حجر ابن الحافظ وقال

 وقع إذا وكذلك، النازلة الرواية عقب عالية يوردونها لهم المروي الكتاب في التي الطريق
 وجه من عندهم وكان غيره أو انقطاع من ما خلل المروي الكتاب أسانيد بعض في
 (.أوردوه سالماً  آخر

 متروك األعور مصعب بن سوار :حنبل بن أحمد قال :قال طالب أبا ــ سمعت6
 .(2)الحديث

 سبع سنة الباهلي، موسى بن العالء الجهم أبو نا محمد، بن اهلل عبد حدثنا
 سعيد أبي عن العوفي، عطية عن مصعب، بن سوار نا: قال ومائتين، وعشرين
 .(3)الخدري

 .(4)الحديث متروك فقال: حكيم بن كوثر عن أحمد ــ سئل اإلمام7
 عن حكيم، بن كوثر قثنا التمار نصر أبو قثنا أحمد قال اإلمام أحمد: حدثنا

 نحوا معه فمشى الشام، إلى سفيان أبي بن يزيد بعث بكر أبا أن عمر، ابن عن نافع،
  اهلل رسول سمعت إني ال،: فقال انصرفت، لو اهلل، رسول خليفة يا: فقيل ميلين من

 .(5)«النار على اهلل حرمهما اهلل سبيل في قدماه اغبرت من: »يقول

                                                           

 .6/251 المنفعة: تعجيل (6)
 .4/212 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (2)
 .2/141 حنبل: بن ألحمد الصحابة فضائل (3)
 .1/611 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (4)
 .6/431 حنبل: بن ألحمد الصحابة فضائل (5)
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 بن اهلل عبد بن حسين يقول أبي "سمعت :ــ قال عبد اهلل بن أحمد بن حنبل 8
 ليس متقاربان جميعا شيئا يسويان ال عوف بن عمرو بن اهلل عبد بن وكثير ضميرة،
 في بها يحدثنا ولم عوف بن عمرو بن اهلل عبد بن كثير حديث على أبي وضرب بشيء
 .(6)المسند"

 .(2)أخرج له اإلمام أحمد حديثا في مسنده
حامت على حديث من قال فيه أبو حامت الرازي، وأبو  املطلب الثاني: تطبيقات ابن ابي

 زرعة الرازي: مرتوك احلديث.
 يقول أبي سمعت بقوي وليس كوفي شيخ] هراسة بن إبراهيم يقول: زرعة أبو-1

 .(3)الحديث متروك ضعيف[ 2 - هراسة بن إبراهيم( م111)
 ثنا الغالس، سعيد بن إسماعيل ثنا الحسين، بن علي قال ابن ابي حاتم: حدثنا

 .(4)نبي ألف وعيسى موسى بين كان: قال األعمش عن سفيان، عن هراسة، بن إبراهيم
 .(5)الحديث متروك[ 1 - ألنه] روايته على يعتمد ال والوازع -2

 عبد بن سالم عن نافع بن الوازع عن ثابت بن علي ثنا عرفة، بن الحسن حدثنا
 .(1)اهلل في تفكروا وال اهلل آالء في تفكروا  اهلل رسول قال: قال أبيه عن عمر بن اهلل

                                                           

 .3/263 اهلل: عبد ابنه رواية ألحمد الرجال ومعرفة العلل (6)
 عن المزني عوف بن عمرو بن اهلل عبد بن كثير ثنا أويس أبو ثنا حسين ثنا أبي اهلل: "حدثني عبد قال (2)

 وحيث وغوريها جلسيها القبلية معادن من المزني الحرث بن بالل اقطع  اهلل رسول أن: جده عن أبيه
 أعطى ما هذا الرحيم الرحمن اهلل بسم  النبي له وكتب مسلم حق يعطه ولم قدس من للزرع يصلح
 للزرع يصلح وحيث وغوريها جلسيها القبلية معادن أعطاه المزني الحرث بن بالل  اهلل رسول محمد
 : النبي المطلب عن عبد بن العباس بن اهلل عبد مسند أحمد: مسند مسلم". حق يعطه ولم قدس من
 .2111 ، حديث:6/311

 .2/643 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (3)
 .1/2111 محققا: – حاتم أبي ابن تفسير (4)
 .2/413 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (5)
 .1/2261 محققا: – حاتم أبي ابن تفسير (1)
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 يكتب ال[ 1 - الحديث] ذاهب الحديث متروك هو: يقول أبي سمعت -3
 .(6)حديثه

 المنهال بن الجراح ثنا هارون، بن يزيد الهروي، الرزاق عبد بن محمد حدثنا
 .(2)الجزوي

 .(3)حديثه يكتب ال الحديث متروك ظهير بن الحكم: يقول أبي سمعت -4
 بن الحكم ثنا نسطاس، بن زياد بن عبيد بن أحمد ثنا الحسين، بن علي حدثنا

 اصطفى الذين عباده على وسالم عباس ابن عن مالك، أبي عن السدي، عن ،ظهير
 .(4)ذلك نحو الثوري وسفيان السدي عن وروي -عنهم ورضي  محمد أصحاب: قال

 الحديث، ضعيف وهو حديثه، يكتب[ 1 - ال: ]حفص بن سليمان فقال -5
 .(5)الحديث متروك يصدق، ال

 بن الرحيم عبد عن البلخي، سالم بن سلم قثنا يزيد بن الحسن قثنا عباس حدثنا
 عن يحدثوننا كلهم التابعين، من مشيختنا أدركت: قال أبي أخبرني: قال العمي زيد

 واستغفر وتوالهم، أصحابي، جميع أحب من: »قال  اهلل رسول أن ، النبي أصحاب
 . (1)«الجنة في معهم القيامة يوم اهلل جعله لهم،

  

                                                           

 .2/523 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (6)
 .1/3111 محققا: – حاتم أبي ابن تفسير (2)
 .3/661 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (3)
 .1/2111 محققا: – حاتم أبي ابن تفسير (4)
  .3/614 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (5)
 .6/341 حنبل: بن ألحمد الصحابة فضائل (1)
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 .(6)الحديث متروك[ الحديث ضعيف الحديث منكر ]5 – طريف بن سعد -6
 عن حبان، ثنا زافر، ثنا الحارثي، ميسرة بن عيسى بن الحسين ثنا أبي، حدثنا

 أربعة :والمثقال مثقال، ألفا عشر خمسة: القنطار: قال جعفر أبي عن طريف، بن سعد
 .(2)األرض إلى السماء بين ما وأكبرها أحد، مثل أصغرها قيراطا، وعشرون

 وغيره الزهري يعقوب عنه يروى الذي عمران بن العزيز عبد عن بيأ سألت-7
 حديثه يكتب قلت .جدا الحديث منكر الحديث، ضعيف[ 2 - الحديث متروك] فقال
 .(3)االعتبار على قال

 بن العزيز عبد ثنا الزهري، محمد بن يعقوب ثنا الواسطي، سنان بن أحمد حدثنا
 في اهلل أنزل :قال يسار بن عطاء عن أبيه عن أسلم بن زيد بن اهلل عبد عن عمران
 يحفظونه خلفه ومن يديه بين من معقبات :قوله  النبي من به هما كانا ما وأربد عامر
 .(4)اهلل أمر من

 متروك( 1 - كان) فقال عبيد بن عمرو عن بىأ سألت قال الرحمن عبد -8
 .(5)الحديث

 أنه الحسن عن عبيد، بن عمرو عن سفيان، ثنا عمر، أبي ابن ثنا أبي، حدثنا
 .(1)اآلخرة عاينوا حين الدنيا في علمهم اضمحل: قال علمهم ادارك بل يقرأ كان

  

                                                           

 .4/11 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (6)
 .3/111 محققا: – حاتم أبي ابن تفسير (2)
 .5/316 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (3)
 .1/2232 محققا: – حاتم أبي ابن تفسير (4)
 .1/241 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (5)
 . 1/2164 محققا: – حاتم أبي ابن تفسير (1)
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 يواه: فقال عنه بىأ الفضل سألت أبو يالمنقر  العطار مزاحم بن نصر -9
 .(6)عريف شبه كان حديثه يكتب ال الحديث متروك الحديث

 بن عمر حدثنا العطار مزاحم بن نصر حدثنا حبيب، بن نوح حدثنا ،أبي حدثنا
 ذلك لعذب لجي بحر في بزقت حوراء أن لو: قال -نوح رفعه أنس عن رجل عن سعد
 .(2)ريقها لعذوبة الماء

 متروك العطار جامع بن محمد :محمد أبو بي حاتم: قالأقال ابن -11
 .(3)الحديث

 ثنا العنزي، ميمون بن العالء حدثني: قال ،جامع بن محمد ثنا أبي، حدثني
 ومن: قوله في  النبي عن هريرة، أبي عن سيرين، بن محمد عن األسود، بن الحجاج

 .(4)جازاه إن جزاءه هو: قال جهنم فجزاؤه متعمدا مؤمنا يقتل
 الحديث متروك فقال هذا مجاشع عن] يبأ عمرو سألت بن مجاشع -11

 .(5)شيءب ليس ضعيف
 بن حفص ثنا المروزي، حمزة بن علي بن محمد ثنا العباس، بن محمد حدثنا

 عن الجزري، الكريم عبد عن عمرو بن مجاشع عن قدامة، بن علي ثنا المقرئ، عمر
 تبيض: قال وجوه وتسود وجوه تبيض يوم: قوله في عباس ابن عن جبير، بن سعيد
 .(1)والجماعة السنة أهل وجوه

                                                           

 .1/411 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (6)
 .61/3211 محققا: – حاتم أبي ابن تفسير (2)
 .1/212 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (3)
 .3/6131 محققا: – حاتم أبي ابن تفسير (4)
 .1/311 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (5)
 .3/121 محققا: – حاتم أبي ابن تفسير (1)
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 سألت يحيى ابن سعيد عنه روى عطاء عن روى السلمى يوسف مولى ــ نافع12
 .(6)الحديث متروك هذا: فقال عنه أبي

 مولى نافع ثنا سعدان: يعني يحيى بن سعيد ثنا عمار بن هشام عن ذكر
 اآلية هذه عمر عند رجل قرأ: قال عمر ابن عن نافع عن البصري، السلمي يوسف
 فقال عليه، فأعادها علي، أعدها: عمر غيرها فقال جلودا بدلناهم جلودهم نضجت كلما
 سمعت هكذا :عمر فقال مرة، مائة ساعة في تبدل: تفسيرها عندي: جبل بن معاذ
 .(2) اهلل رسول

 متروك ،يبقو  ليس: فقال الضحاك عن يروى الذى نهشل عن بىأ سألت -13
 .(3)الحديث ضعيف الحديث،

 ثنا سالم، بن( سلمة) المسيب أبو ثنا الواسطي، العالف وهب بن إسحاق حدثنا
 بن اهلل عبد عن مزاحم، بن الضحاك عن ،سعيد بن نهشل عن خنيس، بن بكر أبو

 اهلل بسم السفن، في ركبوا إذا الغرق من ألمتي أمان:  اهلل رسول قال: قال عباس
 مطويات والسماوات القيامة يوم قبضته جميعا واألرض قدره حق اهلل قدروا وما الملك
 .(4)رحيم لغفور ربي إن ومرساها مجراها اهلل بسم يشركون عما وتعالى سبحانه بيمينه

 مام الدارقطين:املطلب الثالث: اإل
 عياش أبي بن العبدي أبان إسماعيل أبو فيروز، عياش، أبى بن أبان -1

 .(5)متروك
  

                                                           

 .1/451 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (6)
 .3/112 محققا: – حاتم أبي ابن تفسير (2)
 .1/411 حاتم: أبي البن والتعديل الجرح (3)
 .1/2563 محققا: – حاتم أبي ابن تفسير (4)
 .6/35 المدني: هاشم ت - الدارقطني سنن (5)
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 .(1)متروك أنس عن يحدث فيروز ابن وهو بصري عياش أبي بن أبان
 بالرملة البزاز المعدل أيوب بن عمر بن محمد ي: حدثن(2)قال اإلمام الدارقطني

 منبه حدثنا يالسكسك الحارث بن الوليد حدثنا يالتميم حبيب ابن بشر بن أحمد حدثنا
 تميمة أبى ابن عن عياش أبى بن أبان عن بكرة أبي بن إبراهيم عن عثمان بن

 مناديا القيامة يوم  اهلل يبعث قال اهلل رسول عن ياألشعر  موسى أبى عن يالهجيم
 والزيادة الجنة فالحسنى وزيادة الحسنى وعدكم  اهلل إن وأخرهم أولهم يسمعه بصوت
 .(3) اهلل وجه إلى النظر

 أبي عن عثمان، أبي عن ،عياش أبي بن أبان وقال في موضع آخر: وتابعه
 الرقة إلى وقع الكوفي، يحيى بن عبيد سليم أبي رواية من مرفوعا  النبي عن هريرة،

 .(4)أبان عن عياش، بن بكر أبي عن ثقة
 .(5)متروك مجمع. قال فيه اإلمام الدارقطني: بن إسماعيل بن إبراهيم -2

 قد يالقاض قال بطوله الحديث حرب بن سليمان ذكر قال اإلمام الدارقطني: "ثم
 بن إسماعيل بن إبراهيم رواه وكذلك  الخدري سعيد أبى مسند يف بطوله كتبناه
 .(1)يزيد" بن عطاء عن يالزهر  عن مجمع

 عن الزهري، عن مجمع، بن إسماعيل بن إبراهيم وقال في موضع آخر: "فرواه
 .(1)عاصم" أبو وتابعه .عائشة عن عروة،

                                                           

 .6/251 للدارقطني: والمتروكون الضعفاء (6)
 تعالى اهلل كتاب في الواردة النصوص من ورد ما فيه جمعت حافل كتاب "هذا الدارقطني: اإلمام قال (2)

 .26: ص الدارقطني، – اهلل اآلخرة". رؤية أمور وبعض وعال جل الباري برؤية المتعلقة النبي وأحاديث
 .11: ص الدارقطني: – اهلل رؤية (3)
 .1/212 «:النبوية األحاديث في الواردة العلل» الدارقطني علل (4)
 .6/256 للدارقطني: والمتروكون الضعفاء (5)
  .52: ص الدارقطني: – اهلل رؤية (1)
 .65/61 «:النبوية األحاديث في الواردة العلل» الدارقطني علل (1)
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 عن الزهري، عن مجمع، بن إسماعيل بن "إبراهيم وقال في موضع آخر:
 .(6)صحيح" حديث وهو .علي عن أبيه، عن وحده، محمد بن الحسن

 (665/ 6) وعلله الحديث رجال في الدارقطني الحسن أبي أقوال موسوعة
 .(2)األموي متروك سليمان أبو فروة، أبي بن اهلل عبد بن إسحاق-3

 ابن يحيى بن أحمد العباس أبو حدثنا بمصر رشيق بن الحسن محمد أبو حدثنى
 عن سعد بن الليث حدثنا أبى حدثنا نجيح بن خالد بن الرحمن عبد حدثنا البزار زكريا

 .(3)مكحول عن فروة أبى بن اهلل عبد بن إسحاق
 عن عياش بن إسماعيل نا عرفة بن الحسن نا البزاز إبراهيم بن يعقوب نا
 عن  علي عن حنين بن اهلل عبد بن إبراهيم عن فروة أبي بن اهلل عبد بن إسحاق
 أبيه عن شعيب بن عمرو عن فروة أبي بن اهلل عبد بن إسحاق وعن مثله:  النبي
 .(4)ذلك مثل  النبي عن جده عن

 .(5)متروك يقول سمعته كهيل بن سلمة بن يحيى بن إسماعيل -4
 بن سلمة بن يحيى بن إسماعيل بن إبراهيم أنا زكريا بن القاسم بن محمد وحدثنا

 يرفع بشير بن النعمان عن الشعبي عن كهيل بن سلمة عن أبيه عن أبي حدثني كهيل
 والشعير الحنطة من خمس من األشربة:  اهلل رسول قال :قال  النبي إلى الحديث
 .(1)خمر فهو به خمر وما والعسل والزبيب والتمر

                                                           

 .4/664 :«النبوية األحاديث في الواردة العلل» الدارقطني علل (6)
 .6/251 للدارقطني: والمتروكون الضعفاء (2)
 .611: ص الدارقطني: – اهلل رؤية (3)
 .3/644 المدني: هاشم ت - الدارقطني سنن (4)
 .6/251 للدارقطني: والمتروكون الضعفاء (5)
 .4/253 المدني: هاشم ت - الدارقطني سنن (1)
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 .(6)متروك بصري السمان الربيع أبو سعيد بن أشعث -5
 بن الحسين وحدثنا ح أشكاب بن وعلي موسى بن يوسف ثنا صاعد بن حدثنا

 الربيع أبو سعيد بن أشعث انا هارون بن يزيد نا قاال موسى بن يوسف ثنا إسماعيل
 إذا أصبحنا فلما إليها يصلي أحجارا يديه بين منا رجل كل فجعل وقال بهذا:  السمان
 بن يعقوب ثنا حامد أبو . حدثنا(2)مثله  للنبي ذلك فذكرنا القبلة غير إلى نحن

 هارون. بن يزيد قول مثل بهذا:  سعيد بن أشعث ثنا الطيالسي داود أبو ثنا إسماعيل
 .(3)به يعتبر وأبوه. متروك الرملي سويد بن أيوب بن محمد: يقول سمعته -6

 عن األوزاعي عن سويد بن أيوب نا عتبة أبو نا إسماعيل بن الحسين حدثنا
 .(4)هقل قول مثل آخره إلى بنحوه:  النبي عن عباس بن عن عطاء

 نا أيوب بن اهلل عبد حدثنا قالوا وآخرون إسماعيل بن الحسين القاضي حدثنا
 عن مخرمة بن المسور عن مليكة أبي بن عن أيوب عن شوذب بن عن سويد بن أيوب
مام الدارقطني مثله تأتي للمتابعة. لم أستوفي بعد أقوال اإل . ومعنى(5)مثله:  عمر

 وتطبيقاته...
 املطلب الرابع: تطبيقات احلافظ ابن حجر.

في هذا المطلب قارنت بين قول الحافظ في تقريب التهذيب وبين قوله في غيره 
 تي:أمن كتبه، ومن هنا استطيع القول ال بد من جمع أقوال العالم، واألمثلة كما ي

  

                                                           

 .6/251 للدارقطني: والمتروكون الضعفاء (6)
 .6/212 المدني: هاشم ت - الدارقطني سنن (2)
 .51: ص القشقري: ت للدارقطني البرقاني سؤاالت (3)
 .6/616 المدني: هاشم ت - الدارقطني سنن (4)
 .6/224 المصدر نفسه: (5)
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 كذبه وقد ــ عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر: قال ابن حجر: "متروك،1
  .(6)الثوري"

 واهلل المتابعات، في حديثه يكتب لكن ضعفوه، الوهاب وقال فيه: "وعبد
 .(2)المستعان"
 ، وقال:(3)البزاز قال فيه متروك الحديث عمر أبو األسدي سليمان بن ــ حفص2

 .(4)الحديث" في ضعيف القراءة في إمام فإّنه سليمان؛ بن حفص إالّ  بهم بأس ال "ورواته
 حفص تابعه لكن جداً  ضعيف الخشاب مسلم بن سليمان فيه غريب حديث "هذا وقال:

 في األزرقي الوليد أبو بن بريدة وأخرج سليمان عن مرثد، بن علقمة عن سليمان، بن
 .(5)القراءة" في إمام لكنه أيضًا، ضعيف وهو - حفص طريق من مكة كتاب

، (6)يدلس وكان متروك السرخسي الحجاج أبو خارجة ابن مصعب بن ـ خارجة3
 .(1)معين ابن وكذبه الجمهور، تركه مصعب بن وقال: وخارجة
 ضعيف معين بن وقال الجمهور ضعفه الخراساني مصعب بن خارجة وقال:

 بن خارجة بل: وقال ، (1)وغيرهم والدارقطني حاتم وأبو أحمد به وصفه بالتدليس مشهور
 الحديث، بوضع متهم من تخلو ال كلها طرقه أن ، وقال: فالحاصل(1)ضعيف مصعب
 منها حصل بعض إلى ألفاظه بعض انضمت فإذا مصعب، بن خارجة رواية وأقربها

                                                           

 .311تقريب التهذيب: ص  (6)
يوم الثالثاء تاسع عشر شعبان من السنة ــ  :وهذا القول هو بتأريخ. 4/211نتائج األفكار البن حجر: ( 2)

 .4/213ينظر: نتائج األفكار البن حجر:  سبع وثالثين وثمانمئة.
 .612ص:  :تقريب التهذيب (3)
 .6/412 :نتائج األفكار البن حجر (4)
 .5/211 :نتائج األفكار البن حجر (5)
 .611ص:  :تقريب التهذيب (1)
 .6/251 :نتائج األفكار البن حجر (1)
 .54ص:  «:تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس»طبقات المدلسين  (1)
 . 1/45 :إتحاف المهرة البن حجر (1)
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 اختالف على وقال: ضعيف .(6)الفقهاء قال ما محصل أّنه المصنف ذكر ما على زيادة
 .(2)الضعف مراتب

 متروك الكوفي[ العالء أبو] الحنظلي[ اإلسكافي] اإلسكاف طريف ابن ــ سعد4
  (3)ق ت السادسة من رافضيا وكان بالوضع حبان ابن ورماه

 في حديثه يحتمل ولكن ضعفوه باإلسكاف يعرف طريف بن سعدوقال: 
 .(5)الضعف مراتب اختالف على ضعيف . وقال:(4)أعلم واهلل المتابعات
 الوقاصي الزهري وقاص أبي ابن سعد ابن عمر ابن الرحمن عبد ابن ــ عثمان5

 وكذبه متروك مالك وقاص أبي األعلى جده إلى نسبة المالكي له ويقال المدني عمرو أبو
 .(1)ت الرشيد خالفة في مات السابعة من معين ابن

 بن سعد بن عمر بن الرحمن عبد بن عثمان به تفرد غريب حديث هذاوقال: 
 في الضعيف الحديث رواية في رخصوا وقد تركه على متفق ضعيف وهو وقاص أبي

 هو عثمان: قلت ، وقال:(1)له يشهد ما المتقدم ذر أبي حديث وفي، األعمال فضائل
 .(1)جدا ضعيف الوقاصي

                                                           

 .6/216 :نتائج األفكار البن حجر (6)
 . 1/213 :لسان الميزان ت أبي غدة( 2)
 .236ص:  :تقريب التهذيب (3)
 .612ص:  :األمالي المطلقة (4)
 .1/311 :لسان الميزان ت أبي غدة (5)
 .315ص:  :تقريب التهذيب (1)
 .634ص:  :األمالي المطلقة (1)
 .2/111 :النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ،61/243 :إتحاف المهرة البن حجر (1)
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 أبو الزبيري األسدي القرشي الزبير ابن عروة ابن اهلل عبد ابن صالح ابن ــ عامر6
 عالما وكان فكذبه معين ابن فيه أفرط الحديث متروك بغداد نزل المدني الحارث
 .(6)ت التسعين حدود في مات الثامنة من باألخبار

 عن عائشة عن أبيه عن هشام عن الزبيري صالح بن عامر طريق منوقال: 
. (2)منده بن عند متابعا له وجدت لكن ضعف فيه وعامر سألت قال هشام بن الحارث

 عن حنبل، بن أحمد بن اهلل عبد عن": الصحابة معجم" في البغوي ورواه: وقال: قلت
. وقال: (3)صالح بن عامر قال ما مثل هشام عن الحارث، بن اهلل عبد حدثني أبيه،

 .(4)الضعف مراتب اختالف على ضعيف
 ومنهم متروك بكنيته مشهور العبدي هارون أبو مصغر بجيم جوين ابن ــ عمارة7

 .(5)كذبه من
ذا جدا ضعيف جوين بن عمارة هو هارون وأبو  الطرق إلى هذه بعض ضمت وا 

 وآخره بجيم جوين بن عمارة اسمه هارون وأبو . وقال:(1)أصال للحديث أن عرف بعض
 ولفظه قتادة، وأبي أنس عن الصحيح في أصل هذا لحديثه ولكن .ضعفوه: مصغر نون
 أبي على الحديث هذا ومدار ، وقال:(1)كثير أبي بن يحيى رواية من البخاري في

 على اتفقوا جدًا، ضعيف وهو -مصغر ونون بجيم جوين بن عمارة واسمه- هارون

                                                           

 . 211ص:  :تقريب التهذيب (6)
 .6/61 :فتح الباري البن حجر (2)
 .61/316 :البن حجر إتحاف المهرة (3)
 .1/332 :لسان الميزان ت أبي غدة (4)
 .411ص:  :تقريب التهذيب (5)
 .611ص:  :اإلمتاع باألربعين المتباينة السماع (1)
 .6/431 :نتائج األفكار البن حجر (1)
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 يجيء ولم الحديث هذا به يشد شيئا نجد لم: عيينة ابن .قول(6)بعضهم وكذبه تضعيفه،
 وفي األشعري موسى أبي طريق من الطبراني رواه فقد ،نظر فيه ،الوجه هذا من إال

. وهنا يشد بمعنى يتقوى به الحديث وهذا (2)ضعيف وهو ،العبدي هارون أبو إسناده
 ليه من كتابة حديث من قيل فيه متروك في المتابعات والشواهد.إدليل على ما ذهبت 

 رماه متروك الكوفة نزل دمشقي أمية بني مولى سعد أبو الليثي كثير ابن ــ العالء8
 .(3)تمييز[ أيضا  ] السادسة من بالوضع حبان ابن

 .موقوفاً  وآخر موصواًل، شاهداً  له ووجدت
 بن إبراهيم بن محمد ابنا الرحمن وعبد اهلل عبد أخبرني ففيما الموصول أما

 العزيز عبد أخبرنا: قال األيوبي، العزيز عبد بن إسماعيل بن محمد أخبرنا: قاال الجين،
 أخبرنا: قالت سماعًا، الجوزذانية فاطمة عن أحمد، بنت عفيفة عن المنعم، عبد بن

: قال أحمد، بن عبدان حدثنا: قال الطبراني، أخبرنا: قال التاجر، اهلل عبد بن محمد
 حدثنا: قال النخعي، نعيم أبو حدثنا: قال سعيد، بن يحيى بن محمد بن أحمد حدثنا
 فانقطع  اهلل رسول مع خرجنا: قال ، أمامة أبي عن مكحول، عن ،كثير بن العالء
نا هلل إنا: ))فقال شسعه،  اهلل رسول فقال الشسع، هذا: رجل له فقال(( راجعون إليه وا 

(( :مصيبة   إنها))(4). 
 له ويقال المقدام أبو هشام أبي ابن هشام وهو يزيد أبي ابن زياد ابن ــ هشام9

ق قال في التقريب حكمت  ت السادسة من متروك المدني الوليد أبي ابن هشام أيضا
 . (5)ضعيف عندهمفكار قوال وفي نتائج األعدل األأب

                                                           

 .2/311 :نتائج األفكار البن حجر (6)
 .2/113 :النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر (2)
 .431ص:  :التهذيب تقريب (3)
 .4/625 :نتائج األفكار البن حجر (4)
 .512ص:  :تقريب التهذيب (5)
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 المقدام . وقال: وأبو(6)عندهم ضعيف المقدام، ابن هو زياد بن هشام وقال: فإن
 الطرق كثرة لكن سانيد فيها هشام بن زياد:أ. وقال في مجموعة (2)ضعفه على متفق
 .(3)التوفيق وباهلل بعضًا، بعضها يقوي

 واو بينهما والهاء الميم بفتح موهب ابن اهلل عبد ابن اهلل عبيد ابن ــ يحيى11
 . (4)متروك المدني التيمي ساكنة

، (1)جدا ضعيف ويحيى . وقال:(5)الجمهور ضعفه اهلل عبيد بن وقال: ويحيى
 الخوالني، إدريس أبي مرسل من شاهداً  للحديث ووجدت وقال في حديث رواه يحيى:

 .(1)الصحيح رواة من إسناده ورجال عمار، بن هشام فوائد في وهو
 الثامنة من متروك سهل أبو البصري الصفار ثابت ابن عطية ابن يوسفــ 11

 .(1)فق
 وذكرا سليمان، عن جميعاً  التفسير في مردويه وابن الحلية في نعيم أبو أخرجه

 .جداً  ضعيف وهو عطية، بن يوسف به تفرد أنه
 .منه أضعف بسند مردويه ابن أخرجه مسعود ابن عن شاهد وله

 .(1)حسن شاهد الحديث وألصل
  

                                                           

 .6/636 :نتائج األفكار البن حجر (6)
 .3/11 :نتائج األفكار البن حجر (2)
 . 5/41 المصدر نفسه: (3)
 .514ص:  :تقريب التهذيب (4)
 .4/623 :نتائج األفكار البن حجر (5)
 .66/161 :حجرفتح الباري البن  (1)
 .4/624 :نتائج األفكار البن حجر (1)
 .166ص:  :تقريب التهذيب (1)
 .3/221 :نتائج األفكار البن حجر (1)
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 اخلامتة
وبعد أن مكنني اهلل سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه من إتمام هذا البحث 
المتواضع، والبد لكل بحث من نتائج وخالصة فقد توصلت من خالل بحثي هذا إلى 

 وجزها بما يأتي.أأهم النتائج 
خرة يطلقون على كل راو متهم بالكذب بحديث أالزمنة المت أن أهلثبت  – 6

 و فيه وهن شديد بالترك.أ رسول اهلل 
تعني ترك جميع  ن الحكم بالترك على بعض من مرويات الراوي الإ – 2

 مروياته.
نما ما إطالقهلفظ المتروك ال يكون على  إطالق – 3 يكون متروكا عند  وا 

 البعض اآلخر.البعض ليس بالضرورة أن يكون الحكم مرضيا عند 
عليه الراوي يصل  كل إمام يحكم بما انقدح عنده من قرائن دالة على ما – 4

والدليل  د،يحكم بمقتضاه بالر  درجة الترك أم أن الذي فيه عارض ال إلى
أن بعض األئمة حكموا على بعض الرواة بالترك ولكن البعض اآلخر 

 لهم بغض النظر عما حكم من حكم بالترك. أخرجوا
هكذا حكم على الراوي ال يكون إال من خالل القرائن الثابتة  إطالقذن إ – 5

 في حقه والتي من خاللها يمكن اطالق حكم المتروك.
تقدم يجوز لكل إمام أن ينازع في صحة الحديث وضعفه في  وعلى ما – 1

ضوء اختالف النقاد في الراوي الواحد، ثم بيان الحكم عليه من خالل 
الترك  أيجوزتطبيقات األئمة في االحتجاج بهذا الراوي من عدمه وبيان 

 ال ؟ أمفي حقه 
 اهلل رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد
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 املصادر واملراجع
 :قرآن الكريمبعد ال

 بن احمد الفضل ألبي:  العشرة اطراف من المبتكرة بالفوائد المهرة تحافإ .6
 مركز: تحقيق( هـ152ت) العسقالني حجر بن احمد بن محمد بن علي
 فهد الملك مجمع، الناصر ناصر زهير. د بأشراف، والسيرة السنة خدمة

 .م6114 - هـ6465، 6ط ،بالمدينة الشريف المصحف لطباعة
 الحنبلي احمد بن الواحد عبد بن محمد عبداهلل ألبي: المختارة حاديثألا .2

 مكتبة، دهش بن عبداهلل بن الملك عبد: تحقيق ،(هـ143ت) المقدسي
 .هـ6461، 6ط، المكرمة مكة، الحديثية النهضة

 حجر بن احمد بن محمد بن علي بن احمد الفضل ألبي: المطلقة األمالي .3
 اسماعيل بن المجيد عبد بن حمدي: تحقيق ،(هـ152ت) العسقالني

 .م6115-هـ6461، ط، بيروت، سالمياإل المكتب، السلفي
 محمد بن علي بن احمد الفضل ألبي: بالسماع المتباينة باألربعين اإلمتاع .4

 حسن محمد عبداهلل بوأ: تحقيق ،(هـ153ت) العسقالني حجر بن احمد بن
 .م6111-هـ6461 ،لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب دار، الشافعي سماعيلإ

 أبي براهيمإ بن البخاري سماعيلإ بن لمحمد: للبخاري الكبير التأريخ .5
 .بيروت، الفكر دار، الندوي هاشم: تحقيق ،(هـ251ت) البخاري عبداهلل

 براهيمإ محمود: تحقيق، البخاري سماعيلإ بن لمحمد: الصغير التاريخ .1
 .لبنان، بيروت ،المعرفة دار، زايد

 بوأ، لبخاري المغيرة بن براهيمإ بن سماعيلإ بن لمحمد: وسطاأل التأريخ .1
 دار مكتبة، الوعي دار، زايد براهيمإ محمود: تحقيق ،(هـ251ت) اهلل عبد

 .م6111–ه6311، 6ط، القاهرة، حلب، التراث
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 جالل بكر بيأ بن الرحمن لعبد: النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب .1
 دار، الفارياني محمد نظر قتيبة بوأ: تحقيق ،(هـ166ت) السيوطي الدين
 .طيبة

 بن احمد الفضل ألبي: ربعةاأل ئمةاأل رجال بزوائد دار المنفعة تعجيل .1
 إكرام: تحقيق ،(هـ153ت) العسقالني حجر بن احمد بن محمد بن علي
 .م6111، 6ط ،بيروت ،البشائر دار، الحق إمداد اهلل

 بن محمد بن الرحمن عبد محمد ألبي: حاتم بيأ ألبن العظيم القرآن تفسير .61
 ،(هـ321ت) حاتم بيأ ابن الرازي، الحنظلي التميمي المنذر بن إدريس
 العربية المملكة، الباز مصطفى نزار مكتبة، الطيب محمد اسعد: تحقيق

 .هـ6461، 3ط، السعودية
: تحقيق ،(هـ153ت) العسقالني حجر بن علي بن ألحمد: التهذيب تقريب .66

 .م6111-هـ6411، 6ط، سوريا، الرشيد دار، عوامة محمد
 التميمي حاتم أبي احمد بن حبان بن لمحمد: حبان البن الثقات .62

-هـ6315 ،6ط، الفكر دار، احمد الدين شرف السيد: تحقيق ،(هـ354ت)
 .م6115

 المصري التجيبي سعيد بن عمر بن الرحمن عبد محمد ألبي: اهلل رؤية .63
 محفوظ. د: وتخريج تحقيق ،(هـ461ت) بالنحاس المعروف البزار المالكي

، والتوزيع والنشر للباعة العلمية الدار، السلفي اهلل زين بن الرحمن عبد
 .م6111-هـ6411، الهند ،دلهي

 البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن ألبي: الكبير للماوردي الحاوي .64
 .بيروت ،الفكر دار ،(هـ451ت) بالماوردي الشهير البغدادي
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 الرازي إدريس بن محمد حاتم بيأ بن الرحمن لعبد: والتعديل الجرح .65
 .م6152-هـ6312، 6ط، بيروت، العربي التراث حياءإ دار ،(هـ321ت)

  جمهرة اللغة: لمحمد بن الحسن بن دريد، موقع الوراق. .61
 بن محمد بن احمد ألبي: والتعديل الجرح في قطني للدار يالبرقان سؤالت .61

: وتعليق تحقيق ،(هـ425ت) بالبرقاني المعروف بكر بوأ، غالب بن احمد
 .والتوزيع والنشر للطبع القرآن مكتبة، براهيمإ السيد مجدي

 بن مهدي بن احمد بن عمر بن علي الحسن ألبي: الدارقطني سنن .61
 حققه ،(هـ315ت) الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود
 عبد حسن، األرناؤوط شعيب: عليه شرفوأ عليه وعلق نصه وضبط
، الرسالة مؤسسة، برهوم احمد، اهلل حرز اللطيف عبد، شلبيالة المنعم
 .م2114-هـ6424، 6ط، لبنان، بيروت

: ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم «يألفية العراق»شرح التبصرة والتذكرة  .61
 ،هـ(111براهيم العراقي )تإبي بكر بن أبن الحسين بن عبد الرحمن بن 

، ماهر ياسين فحل، دار الكتب العلمية، تحقيق: عبد اللطيف الهميم
 .م2112-هـ6423، 6بيروت، لبنان، ط

 التميمي احمد بن حبان بن لمحمد: بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح .21
، بيروت، الرسالة مؤسسة، األرناؤوط شعيب الشيخ: تحقيق ،(هـ354ت)
 .م6113-هـ6464، 3ط

 النيسابوري القشيري مسلم بن الحجاج بن لمسلم: مسلم صحيح .26
، العربي التراث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق ،(هـ216ت)

 .بيروت
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 بن مهدي بن احمد بن عمر بن علي الحسن ألبي: والمتروكون الضعفاء .22
. د: تحقيق ،(هـ315ت) الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود

 .سالميةاإل الجامعة مجلة، القشقري محمد الرحيم عبد
 علي بن شعيب بن احمد الرحمن عبد ألبي: للنسائي والمتروكون الضعفاء .23

، الوعي دار، زايد براهيمإ محمود: تحقيق ،(هـ313ت) النسائي، الخرساني
 .هـ6311، 6ط، حلب

: «بالتدليس الموصوفين بمراتب التقديس هلأ تعريف» المدلسين طبقات .24
 العسقالني حجر بن احمد بن محمد بن علي بن احمد الفضل ألبي

، عمان، المنار مكتبة، القريوتي عبداهلل بن عاصم. د: تحقيق ،(هـ152ت)
 .م6113-هـ6413، 6ط

 علي الحسن ألبي: «النبوية حاديثاأل في الواردة العلل» قطني الدار علل .25
 البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن احمد بن عمر بن

، السلفي اهلل زين الرحمن عبد محفوظ: تحقيق ،(هـ315ت) قطني الدار
 .م6115-هـ6415، الدمام ،الجوزي ابن دار

العلل ومعرفة الرجال: ألبي عبداهلل احمد بن محمد بن حنبل بن هالل  .21
دار الخاني، ، تحقيق: وصي اهلل بن محمد عباس ،هـ(246الشيباني )ت
 م.2116-هـ6422، 2الرياض، ط

 محمد بن احمد عبداهلل ألبي: المروذي رواية حمدأل الرجال ومعرفة العلل .21
 صبحي: تحقيق ،(هـ346ت) الشيباني سدأ بن هالل بن حنبل بن

 .هـ6411 ،6ط، الرياض ،المعارف مكتبة، ئياالسامر 
 بن عيسى بن لمحمد: «الكبير الترمذي علل ترتيب» للترمذي الكبير العلل .21

 على رتبه ،(هـ211ت) عيسى أبو، الترمذي، الضحاك بن موسى بن سورة
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 بوأ، السامرائي صبحي: المحقق، القاضي طالب بوأ: الجامع كتب
 النهضة مكتبة ،الكتب عالم ،الصعيدي خليل محمود، النووي المعاطي
 .هـ6411، 6ط، بيروت، العربية

 العسقالني علي بن احمد الدين لشهاب: البخاري صحيح شرح الباري فتح .21
 .م6151، مصر، الباني مطبعة ،(هـ151ت)

 الخير بوأ الدين لشمس: للسخاوي للعراقي الحديث الفية بشرح المغيث فتح .31
 علي: تحقيق ،(هـ112ت) السخاوي محمد بن الرحمن عبد بن محمد
 .م2113-هـ6424، 6ط، مصر، السنة مكتبة، علي حسين

 حنبل بن محمد بن احمد عبداهلل ألبو :حنبل بن حمدأل الصحابة فضائل .36
 محمد اهلل وصي. د: تحقيق ،(هـ246ت) الشيباني سدأ بن هالل بن

 .م6113-هـ6413، 6ط، بيروت، الرسالة مؤسسة، عباس
 بن احمد بن ثابت بن علي بن احمد بن بكر بيأل: الرواية علم في الكفاية .32

، السورقي عبداهلل بوأ: تحقيق ،(هـ413ت) البغدادي الخطيب مهدي
 .المنورة المدينة ،العلمية المكتبة، المدني حمدي براهيمإ

 القشيري الحسن أبو الحجاج بن لمسلم: مسلم ماملإل سماءواأل الكنى .33
 عمادة، القشقري احمد محمد الرحيم عبد: تحقيق ،(هـ216ت) النيسابوري

 العربية المملكة، المنورة المدينة، اإلسالمية بالجامعة العلمي البحث
 .م6114-هـ6414، 6ط السعودية

: تحقيق ،(هـ153ت) العسقالني حجر بن علي بن ألحمد: الميزان لسان .34
، بيروت، للمطبوعات األعلمي مؤسسة، الهند، النظامية المعارف دائرة
 . م6111 -هـ6411، 3ط
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 بوأ، غالب بن احمد بن محمد بن ألحمد: والتعديل الجرح في الدارقطني .35
، ابراهيم السيد مجدي: وتعليق تحقيق ،(هـ425ت) بالبرقاني المعروف بكر

 .والتوزيع والنشر للطبع القرآن مكتبة
 بن معاذ بن حبان بن احمد بن حبان بن لمحمد: حبان ألبن المجروحين .31

 براهيمإ محمود: تحقيق ،(هـ354ت) البستي الدارمي حام بوأ التميمي معبد
 .هـ6311، 6ط، حلب، الوعي دار، زايد
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