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 ملخص البحث
يعد كتاب المجروحين البن حبان من كتب التراجم والجرح والتعديل ذات المكانة العلمية 

تبحره الجليلة والفائدة الكبيرة, كما ولمصنفه المكانة الرفيعة؛ فهو من علماء الحديث األفذاذ؛ ل
بهذا العلم, ونقده للرواة, واسلوبه ومنهجه الخاص, وأحكامه واستنباطاته في مصنفاته العلمية 
الكثيرة والجليلة. إن آفة الوهم المتعلقة بالخطأ والزلل والتغيير والتبديل والتحريف, ال يكاد يسلم 

مي الضبط منهم, وقد منها إال ما رحم ربي من الرواة الحفاظ واألفذاذ والجهابذة المتقنين وتا
ُوِصف بها الكثير من الرواة واستعملها كثير من النقاد بجرح الرواة بهذا اللفظ من ألفاظ الجرح 
والتعديل, وكان كل واحد منهم يستعملها بأسلوبه الخاص باالشتقاق منها وتراكيبها مع غيرها 

ح للراوي وبيان وهمه من األلفاظ؛ لتكوين عبارة وجملة للداللة على حكم معين يدل على جر 
وخطئه, كوقوعه بالقلب أو التغيير أو التبديل أو االضطراب أو اإلدخال  بالسند أو المتن أو 
كالهما بإدخال احدهما مكان اآلخر وهكذا من أنواع األوهام الموجبة للقدح بضبط هذا الراوي. 

وتراكيبها, بمنهج واسلوب  فكان ابن حبان من نقاد الرجال الذين استعملوا هذه اللفظة ومشتقاتها
خاص به ومميز عن غيره في كتاب )المجروحين( باستعماله واطالقه للفظة الوهم على الرواة 
وداللتها وصياغتها مع عبارات وألفاظ أخرى للوقوف على عبارة دقيقة مفسرة ومفصلة في 

عامة ولم يخالفهم جرحه للرواة, وقد وافق بأحكامه على الرواة علماء الجرح والتعديل اآلخرين 
راويًا بلفظة الوهم أو  26إال ما ندر فكان دقيقُا مصيبًا بعامة أحكامه. وقد وصف ابن حبان 

راويًا.  62الوهم: وقد وصف بها  -1بأحد األلفاظ المشتقة منها, فاستعمل سبعة ألفاظ وهي: )
وقد وصف  ويهم: -4رواة.  9يهم: وقد وصف بها  -3وهم: وقد وصف بها راويًا واحدًا.  -6

       رواة. 11رواة. وهمه: وقد وصف بها  4وقد وصف بها  -2التوهم: -5رواة.  2بها 
وقد وصف بها راويين(, وركب هذه األلفاظ مع غيرها من الفاظ وعبارات الجرح  توهمًا: -7

 االخرى, ليصوغ بها عبارة تدل على مدى درجة وهم الراوي وجرحه وسبب هذا الوهم.
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Research Summary 

The book wounded by Ibn Hibbaan from biographies and wound 

and the amendment of the scientific status venerable and useful, as and 

his work standing; he is talking Endowed Scholars; for Tbhrh this flag, 

and his criticism of the narrators, and his style and the private 

approach, and its provisions and Astenbatath in the many venerable 

scientific his works. The scourge of illusion related to the error and 

slippage and tweaking and distortion, hardly recognizes them only what 

the womb of Lord of the narrators maintain and extraordinary and 

pundits of expert and Tammy disciple them, has been described by 

many of the narrators and used by many critics wound narrators this 

phrase of words wound and the amendment, and it was all one of them 

used by private Balachtakkak them and their structures with other 

words style; to form words and phrase to refer to a particular provision 

indicates the wound of the narrator and the statement and his main 

concern and his mistake, Koukuah heart or change or switch or disorder 

or input writ or tenderloin or both enter each other place and so the 

kinds of fantasies Positive bowl adjust this narrator. Was the son of 

Habban critics of men who used this word and its derivatives and their 

structures, the methodology of its own and distinct from the other and 

the style in the book (the wounded), its use and its launch of the word 

illusion on the narrators and their significance and formulation with 

phrases and other words to determine the precise explained and detailed 

statement in the wound of the narrators, it has been approved by its 
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provisions the narrators wound scientists and others Amendment 

General did not disagree but was rarely accurate rightly general 

provisions. The son Habban Description 62 Roya word illusion or one 

of the words derived from it, So it was used seven words, namely: (1 

illusion: He described the 28 Roya. 2. They are: Roya has been 

described by one. 3. matter: 4. has been described by the narrators. and 

matter: The description of the 8-tellers. 5.Phantasm: 6.The description 

of the four narrators. The main concern: The description by 10 

narrators. Tohma: 7.has been described by Raoyen), and rode these 

words with other words and phrases other wound, to formulate the 

words indicative of the degree They narrator and his wound and the 

cause of this illusion . 
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  المقدمة
الحمد هلل الذي بحمده تتم الصالحات, وأتم التسليم وأفضل الصلوات على نبي الهدى 
محمد خير الكائنات, الذي جاء بدين الحق ليخرج الناس الى النور بعدما كانوا في الظلمات, 

, الذين كانوا قادة وقدوات, يحتذى بهم وعلى آل بيته, ورضي اهلل عن أصحابه النجوم النيرات
في كل األماكن واألوقات, وعلى التابعين وعلى من سار على نهجهم وعمل لخدمة سنة 

بنقل  وله ورس وبيان ما فيها من علوم ومعجزات. وبعد ... فلقد أمرنا اهلل  المصطفى 
كما هو من غير وهم وال خطأ وال تبديل وال تغيير, والنهي عن  وتبليغ الناس بوحيه لنبيه 

َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر  :اّتباع الوهم وتحريف كالم الوحي, فقال 
َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوالً 

ُفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحظًّا ِممَّا  :, وقال (1) ُيَحرِّ
ُذكُِّروا ِبِه َواَل َتَزاُل َتطَِّلُع َعَلى َخاِئَنٍة ِمْنُهْم ِإالَّ َقِلياًل ِمْنُهم

َر اللَُّه , ويقول َرُسوَل اللَِّه (6) : )َنضَّ
 َحاِمِل ِفْقٍه اْمَرًأ َسِمَع ِمنَّا َحِديثًا َفَحِفَظُه َحتَّى ُيَبلَِّغُه َغْيَرُه, َفِإنَُّه ُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه َلْيَس ِبَفِقيٍه, َوُربَّ 

لتي تصيب كثيرًا من الرواة من أثر في قدحهم لما لهذه اآلفة ا (3)ْنُه(.ِإَلى َمْن ُهَو َأْفَقُه مِ 
, فالوهم وما ينشأ عنه من طعن بضبط الرواة لما وجرحهم وتغييرهم في حديث رسول اهلل 

والتي هي  يترتب عليه من خطأ وقلب وتغيير وتبديل وتحريف برواية حديث رسول اهلل 
وحي يوحى, فال يكاد يسلم منه إال ما رحم ربي واجتبى واختص بفضله من الحفاظ المتقنين 
والحذاق منهم؛ ولما لكتاب المجروحين لإلمام البن حبان من اهمية كبيرة وفائدة جليلة, وكذلك 

نقد  ما لمصنفه مما ال يخفى على اهل الحديث, من اسلوب ومنهج علمي راقي ومميز في
الرواة والروايات, فله التفاتات وألفاظ وأوصاف ذات دالالت ومعان معينة ومحددة عنده وربما 
لم يقف الكثير على مراده منها؛ فلذلك اردت ان اقدم ولو خدمة قليلة لهذا الكتاب ومصنفه, 
كما واردت بيان وتوضيح بعضًا من الفاظه, وما يعنيه وما يقصده ومدى موافقته ومخالفته 
لغيره من علماء الجرح والتعديل, وتسليط الضوء عليه؛ فوقع اختياري على عنوان بحثي هذا. 

                                                 
 .63سورة اإلسراء: آية  (1)

 .36سورة المائدة: من اآلية  (6)

. قنال شنعيب األرننؤوط: إسننناده 61591, حنديث رقننم:  :35/427عنن النبني  , حنديث زيند بنن ثابننت مسنند أحمند: مسنند األنصننار  (3)
 صحيح.
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وقمت فيه باختيار الرواة الذين وصفهم اإلمام ابن حبان بلفظة )الوهم( أو بأحد مشتاقاتها من 
األلفاظ المرادفة لها. وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسم الرواة كل على حسب اللفظة التي 

بها, وترتيبهم تحتها حسب ترتيب صاحب الكتاب. وبيان اسلوبه في تركيبها مع الفاظ  وصفه
اخرى ليصوغ وصفًا أو جملة تدل على درجة جرحه للراوي. وترجمت بترجمة مختصرة للراوي 
من حيث: اسمه وكنيته ولقبه وبعض من شيوخه وتالميذه, وبينان طبقته معتمدًا على تقسيم 

قات ووفاته ان وجدت, ومن روى له من اصحاب الكتب الستة. ثم أسوق اإلمام ابن حجر للطب
قول اإلمام ابن حبان فيه. وبعد ذلك ذكرت أقوال علماء الجرح والتعديل فيه للوقوف على 
حقيقة هذا الراوي من حيث الجرح والتعديل, وبيان مراد اإلمام ابن حبان بالوهم. فظهرت ثمرة 

رة. وقسمته على ثالثة مباحث , تسبقهما هذه المقدمة, جهدي بهذا البحث على هذه الصو 
 وتعقبهما خالصة خاتمة.

المبحث األول: ترجمة ابن حبان, وتعريف بكتاب )المجروحين(, وتعريف الوهم ومدى طعنه 
 بضبط الرواة  

 والمبحث الثاني: تعريف الوهم وأسبابه ومدى طعنه بضبط الرواة .  
 وفون بلفظة الوهم ومشتقاتها وتراكيبها وترجمتهم . والمبحث الثالث : الرواة الموص

وبهذا المنهج والتفصيل المستفيض أرجو أن أكون قد وقفت للوصول إلى مظان الحديث 
( , ورد وبيان اوهام الرواة فيها, وذب الخطأ العلمي األصيل خدمة مني لسنة المصطفى )

عنها, وبيان عمق معانيها غزارة علومها والداللة على اعجازها فهي وحي من والزيغ والقلب 
اهلل تعالى, وتقديم ما يفيد طلبة العلم ومن ينتهل من هذا المنهل والفيض العذب الجليل أال 

ن وهو سنة المصطفى ) أخطأت فمن نفسي ( وبهذا فإن أصبت فمن فضل اهلل عليَّ ومنته وا 
  اإلمارة بالسوء  واهلل من وراء القصد.
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 المطلب األول
 ترجمة ابن حبان

هو اإلمام العاّلمة الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان  ولقبه ونسبه: وكنيته اسمهأوال : 
بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هديَّة بن مرة بن سعد بن يزيد, التميمي, 
الدارمي, البستي نسبة إلى ُبْست, وهي مدينة كبيرة بين سجستان وغزنين وهراة, قاضي 

 سمرقند.
  وفاته: ثانيا :

 (1).هن( في شهر شوال بسجستان بمدينة ُبست354سنة )توفي رحمه اهلل 
 وبعض أقوال العلماء فيه: سيرته ومكانته العلميةثالثا : 

لتحديد, وكيف كانت, ولكن الذي يبدو لم تبين كتب التراجم والِسير بداية طلبه للعلم با
ورحل إلى اآلفاق واألمصار؛ طلبًا للعلم والعلماء.  المختلفة أنه طلب العلم بنفسه فطاف البالد

وقد ذكر اإلمام ابن حجر: أنه كان من أئمة زمانه فطلب العلم على رأس سنة ثالث ِمَئة, فشدَّ 
منها: البصرة والموصل وبغداد ودمشق ومصر وَنسا  (6).الرحال إلى أماكن ومدن كثيرة

وجرجان ونيسابور وعسقالن وبيت المقدس وطبرية وهراة, وغيرها من المدن, وقد بلغ مجموع 
  (3).دمة صحيحهشيوخه الذين أخذ عنهم قرابة ألفي شيخ, كما صرح هو بذلك في مق

وقد برع وأبدع رحمه اهلل تعالى في علوم ومعارف متنوعة منها: تبحره في علم الحديث, 
ة, والعربية, والفلك ومعرفته الواسعة بالفقه, واستنباط المسائل واألحكام من النصوص الشرعي

                                                 
 .6/632, والوافي بالوفيات: 12/96, وسير أعالم النبالء: 1/415ينظر: معجم البلدان:  (1)
 .7/42, ولسان الميزان: 94-12/93وسير أعالم النبالء: , 412-1/415لبلدان: ينظر: معجم ا (6)
 . 94-12/93وسير أعالم النبالء: , 412-1/415, و معجم البلدان: 1/156ينظر: مقدمة صحيح ابن حبان:  (3)
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والنجوم, والطب, وغيرها من العلوم, ويظهر ذلك جليًا من خالل مصنفاته التي خلفها لنا فهي 
 ثروة علمية ال تقدر بثمن. 

قال فيه أبو سعد اإلدريسي: كان على قضاء سمرقند زمانًا,  رابعا : أقوال العلماء فيه :
 .لطب وبالنجوم وفنون العلموكان من فقهاء الدين, وحفاظ اآلثار عالمًا با

 .وقال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ, ومن عقالء الرجال
 (1).وقال أبو بكر الخطيب: كان ابن حبان ثقة نبياًل فهماً 

وم الحديث ما عَجَز عنه غيره, ومن تأمل تصانيفه وقال ياقوت الحموي: أخرج من عل
  (6).تأمُّل منصف علم أّن الرجل كان بحرًا في العلوم

 : شيوخهخامسا :   
أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي,  بلغ شيوخه ما يقرب ألفي شيخ, ومنهم:

, وأبي يعلى الموصلي, وأبي محمد المقدسي وأحمد بن الحسن البغدادي ,والفضل بن الُحَباب
 .أبي بكر محمد بن خزيمة, ومحمد بن إسحاق السراجو  الفريابي,

 : تالميذهسادسا : 
أبي الحسن علي بن عمر , و أبي عبد اهلل محمد بن حمدُويه الحاكمله تالميذ ُكثر منهم: 

 (3).بُن َعْبِد اهلِل الَخاِلِديُّ أبي عبد اهلل محمد بن المحدث بن منده, َوَمْنُصْوُر و  الدارقطني,
 : آثاره العلميةسابعا: 

ذكر أصحاب كتب التراجم واألعالم العديد من المصنفات له, فهو من المكثرين في 
صى هذه المصنفات عدد التصنيف والتأليف, وأكثرها في الحديث والجرح والتعديل, وقد استق

ففصلوا القول فيها ببيان: مطبوعها  من الباحثين المعاصرين منهم: الشيخ شعيب األرناؤوط.
التقاسيم واألنواع المعروف بصحيح ابن حبان, والثقات, : من مخطوطها من مفقودها, ومنها

                                                 
 .95-12/94, وسير أعالم النبالء 412-1/415ينظر: معجم البلدان:  (1)
 .1/415معجم البلدان:  (6)
 .94-12/93, وسير أعالم النبالء: 412-1/415ينظر: معجم البلدان:  (3)
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بين أيدي والمجروحين, وروضة العقالء ونزهة الفضالء, وجميع هذه الكتب مطبوعة متداولة 
 (1)لمعجم على المدن, وغيرها.اطلبة العلم. وله أيضًا: علل مناقب الزهري, 

 المطلب الثاني
 تعريف بكتاب )المجروحين(

  ونسبته لمؤلفه:أوال: اسم الكتاب, 
ب باسم )المجروحين(, ويسمى أيضًا : بن )الضعفاء(, أو )أسماء اشتهر هذا الكتا

الضعفاء(, ووقع في النسخة الخطية المودعة بدار الكتب المصرية )معرفة المجروحين من 
المحدثين والضعفاء والمتروكين(, وطبع الكتاب باسم )المجروحين من المحدثين والضعفاء 

سماء صحيحة ال إشكال فيها, إال أنَّ ما ُوجد والمتروكين(. والذي يتضح لي أن كل هذه األ
 .على النسخة الخطية أكثر داللة على موضوع الكتاب ومضمونه

  ثانيا: نسبة الكتاب لمؤلفه :
كما ونص ابن حبان في  .أما نسبته لمؤلفه: فاالستفاضة والشهرة بنسبته إليه, بال مخالفة

حالته في هذا الكتاب إلى كتبه هذا الكتاب على أنه اختصره من كتابه )التاريخ ال كبير(. وا 
وكما أن من كتب في تراجم الرجال بعده استفاد منه, وعزى له. ونسبه له أصحاب  األخرى.

وذكر علماء الرجال والجرح والتعديل هذا الكتاب في مصنفاتهم  .كتب الفهارس واألثبات
 ونسبوه له, وعزو تضعيفه لبعض الرواة فيه. 

 ه للكتاب :    ثالثا : سبب تأليف 
ذكر ابن حبان في مقدمة كتابه: )الثقات( أنه اختصر كتابيه: )الثقات( و )الضعفاء( من 
كتابه: )التاريخ الكبير(؛ وذلك لصعوبة تناول ما في هذا الكتاب الكبير؛ وأشار أيضًا إلى 

وبيان سبب تأليفه لكتاب )المجروحين( في المقدمة لبيان صحيح اآلثار واألخبار من سقيمها 
 .حال رواتها المطعون بهم والمجروحين؛ لحفظ هذا الدين؛ ألن فيه قربة إلى اهلل 

                                                 
 .12/95, وسير أعالم النبالء: 1/417ومعجم البلدان: , 33 -1/69ينظر: مقدمة صحيح ابن حبان:  (1)
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 :رابعا: موضوعات الكتاب ومباحثه
ني ذاكٌر  فموضوعه بيان الرواة المجروحين, وذكر ابن حبان ذلك في مقدمته فقال: )وا 

ن الماضين ممن أطلق أئمتنا عليهم القدح, وصحَّ عندنا ضعفاء المحدثين وأضداد العدول م
فيهم الجرح, وأذكر السبب الذي من أجله ُجرح, والعلة التي بها ُقِدح, ليرفض سلوك االعوجاج 
بالقول بأخبارهم عند االحتجاج(. ثم ذكر ما يتعلق بالحث على حفظ السنن ونشرها, وما يؤيده 

. ثم ذكر ما يدلُّ عقوبة وذم الكذب على رسول اهلل من روايات. وتطرق إلى التغليظ في ال
من الصحابة  على استحباب جرح الضعفاء. ثم ذكر أول من وقى الكذب عن رسول اهلل 

ن الصحابة . وذكر جملة اآلثار م  والتابعين, ومن بعدهم إلى وقته. ثم شرع في ذكر
أنواع الجرح في الضعفاء وبين أنه على عشرين نوعًا, وبين أنه يجب على كل من يتصدى 

 .نهلهذا العلم أن يعرفها؛ لئال يطلق على كل إنسان إال ما فيه, وال يقول عليه فوق ما يعلم م
. ثم ذكر ثم ذكر ابن حبان إثبات النصرة لطائفة أهل الحديث الذين يذبُّون عن سنة النبي 

ستة أنواع من أحاديث الثقات التي ال يجوز االحتجاج بها. ثم بدأ ابن حبان بذكر وترجمة 
 .الرواة المجروحين مرتبين على حروف المعجم

 منهج اإلمام ابن حبان في كتابه )المجروحين( :خامسا : 
فرتَّب أسماء من ترجم لهم من الرواة على حروف المعجم, فذكر , قدَّم له بمقدمة واسعة
وذكر ألفاظ وعبارات . وبعض شيوخه وتالميذه, وأحيانًا وفاته, اسمه ونسبه ونسبته وكنيته

التعديل ممن سبقه, فإذا لم يجد حكًما الجرح بحق كل راوي, بنقل كالم غيره من علماء الجرح و 
فيه فإنه يسبر رواياته ثم يحكم عليهم بحكمه هو, ذاكرًا سبب الحكم. ويعدُّ ابن حبان من 

والتي ُطِعن به ثم يختم ذلك بعدد من روايات الراوي  .األئمة المتشددين في الحكم على الرجال
الرجال, فكان يسبر ويمحص  ألجلها. واعتمد على قواعد واضحة ومحددة في الحكم على

 (1).ويدقق رواياتهم  قبل الحكم. وقسَّم أنواع جرح الرواة إلى عشرين قسماً 
 

                                                 
 مقدمة ابن حبان لكتاب المجروحين.ينظر:  (1)
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 :سادسا : أهمية الكتاب ومزاياه
لهذا الكتاب أهمية كبيرة ألمور عدة منها: المكانة العلمية لمؤلفه, لسعة معرفته بأحوال 

مقدمة الكتاب الواسعة المفصلة والتي بين فيها أمورًا كثيرة حول إيراده لألدلة على  اة.الرو 
وجوب بيان حال الرواة الضعفاء, والرد على من أنكر ذلك, وبيانه ألسباب جرح الرواة, وبيانه 

عتماد علماء الجرح والتعديل وكذلك ال .ألنواع أحاديث الثقات التي ال يجوز االحتجاج بها
ن جاؤوا بعده على أحكامه, فنقلوا عنه. وكذلك إليراده لكثير من الروايات المنكرة والغريبة الذي

عباراته الجميلة المميزة عن ول والشاذة والمقلوبة للرواة المتكلم بهم, وربما ال توجد بمكان غيره.
وأن بيان  غيره. فيعتبر هذا الكتاب موسوعة ضخمة في أسماء رواة الحديث الُمتكلَّم فيهم. كما

 .وتفسير سبب جرحه للراوي, فيه فائدة في تعارض الجرح والتعديل بالراوي
 :سابعا: المآخذ على الكتاب

ابن حبان فذكر بعض الرواة بالرغم من أهميته إال أن عليه بعض المآخذ ومنها: توهم 
وتشدده , جرحه لبعض الرواة الذين وثقهم غيره في )المجروحين(, وأعاد ذكرهم في )الثقات(.

وكان  , لدرجة انتقده كثير من أهل العلم كاإلمام الذهبي واإلمام ابن حجر وغيرهم.في الجرح
اإلمام ابن حبان يستنكر حديثًا على راٍو ما, ويكون البالء فيه من راٍو آخر, وقد بيَّن ذلك 

بعض هم وأخطأ ابن حبان في عدم التفريق بين . وكذلك تو الدارقطني في تعليقه على الكتاب
الرواة المشتركين باالسم نفسه وربما كان أحدهم ثقة واآلخر ضعيف, فيعدهم واحدًا. وقوعه 

 بعض األخطاء في نسبة بعض الرواة, فتعقبه الدارقطني وبين الصواب في تعليقاته عليه. 
 :ثامنا : عناية العلماء والباحثين به وطبعاته

وقام محمد بن طاهر  -6. مطبوعةكتب الدارقطني تعليقات وتعقُّبات عليه, وهي  -2
بن القيسراني بعمل أطراف ألحاديثه, وطبع بسم )معرفة التذكرة في األحاديث الموضوعة(. 

قام  -4(. قام محمد بن أبي الفتح البعلي  باختصاره, وسماه )مختصر أسماء المجروحين -3
ستير بعنوان }تعارض الباحث أمين عبد اهلل الشقاوي في جامعة الملك سعود بكتابة رسالة ماج

أحكام اإلمام محمد بن حبان البستي على بعض الرواة في كتابيه )الثقات( و)المجروحين({. 
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قام د. مبارك سيف الهاجري في جامعة الكويت بعمل بحث بعنوان: )الرواة الذين ترجم  -5
قِّق الكتاب ح -2جمعًا ودراسة وتحليل(.  -لهم ابن ِحبَّان في المجروحين وأعادهم في الثقات 

 .في رسائل علمية في الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية, ولم ُيطبع إلى اآلن
فطبع أول األمر قطعة من الكتاب في المطبعة  :وتم طبع كتاب )المجروحين( عدة طبعات

م. ثم طبع بتحقيق: محمود إبراهيم زايد, وُنشر في 1971الهند, سنة  -العزيزية بحيدر آباد
بيروت  -ثم ُصوِّر في دار المعرفة .هن وخرج في ثالث مجلدات1392بحلب, سنة دار الوعي 

هن. ثم طبع في دار الصميعي, بتحقيق: الشيخ حمدي عبدالمجيد السلفي, الطبعة 1416سنة 
 .هن, وخرج في مجلدين1461األولى: سنة 

 المطلب األول
 تعريف الوهم لغة واصطالحا وكيفية معرفته

يقال: َوِهْمُت في كذا, أي: َغِلْطُت. وَوَهَم إلى الشَّيء َيِهيُم, أي: َذَهَب َوْهُمه  الوهم لغة:
إليه. وَأْوَهْمُت في كتابي وكالمي إيهامًا, أي: أسقطُت منه َشْيئًا. وَوِهَم َيْوَهُم وهما, أي: غلط. 

: الُمَتَحيِّر, والوهم يحمل على الخطأ والغلط ومجانة الصحة. فالوهم: بالقلب, والغلط, والهائم
 (1)والتبديل والتحريف.

على حد بحثي واطالعي على مصادر الحديث وجدت أن كثيرًا من  الوهم اصطالحا:
, لم يضعوا تعريفًا محددًا وواضحًا وشاماًل ومنضبطًا علماء الحديث المتقدمين والمتأخرين

بألفاظ وعبارات دقيقة لبيان حد الوهم, ولكن يتضح تعريفه ومعناه ومراده عندهم خصوصُا 
المتقدمين منهم من خالل حكمهم على الرواة ووصفهم به وتفسيرهم لسبب جرحهم للرواة 

ى ذلك من روايات من وصف به, وسبب وهمهم, واستداللهم ببعض األمثلة التي تدل عل
وتحديدهم لموضع الوهم فيها, وعامتهم يكادون يتقاربون على تحديد معنى تعريفه وداللته 

                                                 
 .939, ومجمل اللغة: 4/111كتاب العين: ينظر:  (1)
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وأسبابه وصوره وأسبابه وقدحه بضبط الرواة بصورة عامة, وقد عرفه البعض ومن هذه 
 التعريفات: 

هو البعد عن الصواب ما ذهب إليه ابن حبان مما يستنبط من تراجمه وأقواله في الرواة: 
والقرب إلى الخطأ, فهو رواية الحديث على صورة غير صورته الصحيحة بصورة مجانبة 

للصواب لما يكون في الراوي من غفلة وتساهل وقلة علم وخفة ضبط أو آفة المرض والكبر 
في السن, فالخطأ أو الغلط أو القلب أو االضطراب واالختالط أو المخالفة من الثقة أو 

عيف أو التبديل أو التغيير أو التصحيف والتحريف أو بقبول التلقين أو القلب أو الشك الض
والظن والتردد أو االدخال سواء أكان بالسند أم بالمتن أم بكليهما بضبط الصدر أو الكتابة 

 (1)سواء أكان ظاهرًا أم مخفيًا فكله وهم.
وذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح والبلقيني إلى أقوال مقاربة البن حبان في بيان 

 (6)تعريفه.
ْبط, َوتاَرة يكون ِفي الَقْول, َوتاَرة يكون ِفي اْلِكتَاَبة.  وقال المزي: الوهم تَاَرة يكون ِفي الضَّ

ثمَّ اْلَوهم اْلَمْذُكور ُهَنا ِإن اطلع َعَلْيِه َأي على اْلَوهم َأي وهم الرَّاِوي بالقرائن الدَّالَّة على وهم 
ِويه من وصل ُمْرسل َأو ُمْنَقطع َأو رفع َمْوُقوف َأو ِإْدَخال َحِديث ِفي َحِديث, َأو َنْحو َذِلك من َرا

 (3)اأْلَْشَياء القادحة الَِّتي يغلب على الظَّن عدم ِصَحة الَحِديث َأو التََّردُّد ِفيِه.
قال ابن حجر: فالوهم غير الظاهر ِإِن اطُِّلَع َعَلْيِه ِباْلَقَراِئِن, َوَجْمِع الطُُّرِق فهو اْلُمَعلَُّل. 
ْسَناِد, َأْو  وأما إن كان بالمخالفة الظاهرة: فهو ِإْن َكاَنْت ِبَتْغِييِر سياق اإلسناد وهو ُمْدَرُج اإْلِ

فهو َفُمْدَرُج اْلَمْتِن, َأْو ِبَتْقِديٍم َأْو َتْأِخيٍر في األسماء كمرة بن كعب وكعب ِبَدْمِج َمْوُقوٍف ِبَمْرُفوٍع 
حَ  فهو  بن مرة فهو اْلَمْقُلوُب, َأْو ِبِزَياَدِة َراٍو, َفاْلَمِزيُد ِفي ُمتَِّصِل اأْلََساِنيِد, َأْو ِبِإْبَداِلِه َواَل ُمَرجِّ

                                                 
 .159و6/149و 649و664و616و196و133و 114و 22-1/12المجروحين: مقدمة ابن حبان للكتاب و ينظر: (1)

, ومقدمننة ابنن الصننالح ومحاسنن االصننطالح: 29, وتقييند العلنم: 41و17و6/11و 1/625الجنامع ألخننالق النراوي وآداب السننامع:  ينظنر: (6)
 . 473و 462و 312و  622-659و 637و  393و  612-612و  124

 .27-6/24: , واليواقيت والدرر1/314, وتدريب الراوي: 3/346تحفة االشراف: ينظر:  (3)
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ْبدَ  -اْلُمْضطَِّرُب  َأْو ِبَتْغِييٍر حروف َمَع َبَقاِء صورة الخط في  -اُل َعْمًدا اْمِتَحاناً َوَقْد َيَقُع اإْلِ
 (1)السَِّياِق فهو اْلُمَصحَُّف أي في النقط, َواْلُمَحرَُّف في الشكل.

ْبِط, وهو ِرَواَية الَحِديث على  وقال علي القاري: يعد الوهم من ُموجباُت الطَّعِن في الضَّ
ْسَناد َوُهَو اأْلَْكَثر, َوقد َيقع ِفي اْلَمْتن, مثل ِإْدَخال حديٍث ِفي  َسِبيل التََّوهُّم, َوَذِلَك قد َيقع ِفي اإْلِ

ْرَسال واشت ْسَناد والمتن َجِميًعا, ِلَما ِفي التَّْعِليل ِباإْلِ باه َحِديث آخر. َواأْلول قد يْقَدح ِفي ِصَحة اإْلِ
ِعيف بالثقة. مثل َأن َيِجيء الَحِديث ِبِإْسَناد َمْوُصول, َوَيِجيء َأْيضا ِبِإْسَناد ُمْنَقطع أقوى  الضَّ

ْسَناد اْلَمْوُصول. َوقد يْقَدح ِفي  ة من غير قدح ِفي ِصَحة اْلَمْتن, من اإْلِ ْسَناد َخاصَّ ِصَحة اإْلِ
المخالف كالخطأ والغلط كإرسال موصول  وقد يكون خفيًا فهو المعلول أو ظاهرًا فهو الضعيف

أو وصل الموقوف أو مقطوع أو التغيير أو اإلبدال أو االضطراب أو اإلدخال وغير ذلك سواء 
 (6)بالسند أو بالمتن.

وايِة, ويدُخُل تحت ذلك  وقال أبو معاذ طارق بن عوض اهلل: هو الخطُأ والغلُط في الرِّ
 (3)قليُل الوهم وكثيره.

والتعريف الذي يمكنني استنباطه مما سبق ليكون جامعًا مانعًا: هو جبلة وطبع بشري 
مجبول عليه عامة الناس, وهو من ُموجباُت الطَّعِن في ضبط الرواة,  ويتعلق بما يصدر من 

غلط, سواء في اإلسناد أو المتن, من الثقة الراوي من البعد عن الصواب والقرب إلى الخطأ وال
أو الضعيف, في الضبط أو القول أو الكتابة, فيكون على صور وأنواع, فالخطأ أو القلب أو 
االضطراب أو المخالفة أو الخلط أو التبديل أو التغيير أو الزيادة أو النقص, أو قبول التلقين 

ه فيقبله, سواء على حفظه أو على كتابه فيدخل على حديثه ما ليس منه فيتوهم أنه من حديث
بخط يشبه خطه فيتوهم أنه خطه, أو التحريف أو التصحيف أو الشك والظن سواء كان بالسند 
أو بالمتن أو بكليهما, بحيث يأتي بالحديث على غير صورته الصحيحة, كإدخال حديث في 

قطوع, ويدُخُل حديث, أو أرسال في موصول, وصل لمرسل, أو رفع لموقوف, أو وصل لم

                                                 
 .452-455: شرح نخبة الفكر, و 631: نخبة الفكر ينظر: (1)

 .452-455: شرح نخبة الفكر ينظر: (6)

 .615تقريب علم الحديث:  (3)
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تحت ذلك قليُل الوهم وكثيره, وقد يقدح بصحة االسناد دون المتن أو بصحة المتن دون 
االسناد أو بكليهما, ويكون بأسباب عديدة, وقد يكون خفيًا وهو المعلول أو ظاهرًا وهو 

 الضعيف المخالف المجروح بضبطه, كالشاذ والمنكر ونحوه من أنواع الضعيف.
 هم؟كيفية معرفة الو 

َوتحصل معرَفة اْلَوهم ِبَكْثَرة التتبع, َأي الّنظر ِفي رجال اأْلََساِنيد, واختالفات اْلُمُتون, َوجمع    
الّطرق َأي اأْلََساِنيد اْلُمْشَتمَلة على اْلُمُتون, واستقصائها من الَمجَاِمع َواْلَمَساِنيد, َوالنََّظر ِفي 

ليحصل التَّْرِجيح بذلك, وُيْعلم َأنه َمْوُصول,  -تقانهم اْخِتاَلف ُرَواة كل َحِديث, وضبطهم , وا  
َوِرَواَية َغيرهم على َسِبيل التََّوهُّم, فاْلَباب ِإذا لم ُتْجَمْع طرقه لم يَتَبيَّن  -َأو ُمْرسل, َأو َنْحوهَما 

  (1)َخطُؤُه.

 المطلب الثاني
 أسباب الوهم

 هما: له سببان رئيسان 
َخْلقي بمقتضى الجبلة والطبع البشري, وهو ضعف الذاكرة. وهو طبيعة ثابتة لكل  أواًل:

. المخالفة في األسانيد. بأن يأتي بها على غير ما يأتي بها الثقات, كأن 1نفس فيكون بنن: 
. رفع الموقوف. 3. وصل المراسيل. 6يزيد في األسانيد, ويخالف, كالقلب, وسوء الحفظ. 

. الجمع بين الرواة في سياق واحد وحمل 4تعدها من أمثلة الزيادة في األسانيد.  ولك أن
حديث بعضهم على بعض. أي يروي حديث يرويه كل واحد بلفظ أو بسن فيجمعهم على لفظ 
وسند واحد ويوحد بينهم يروي عن جماعة حديثًا واحدًا, بلفظ واحد من غير أن يميز بين 

ع في اللفظ, فإن أوجب يحتمل فعل مثل هذا من راو متقن؛ ألن ألفاظهم فيتحرى المعنى ويجم
إتقانه حائل دون خالط, أما من يكثر من ذلك ويتبين الغلط في روايته بسببه, فيكون ذلك دلياًل 

. قبول التلقين بسبب غفلة وتساهل الراوي, فيقال له: حدثك فالن بكذا, فيما 5على ضعفه. 
. 2وهو ال يميز, فيحدث به على أنه من حديثه. هو من حديثه وما ليس من حديثه, 

                                                 
 .452: شرح نخبة الفكر ينظر: (1)
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التصحيف والتحريف إذا حدث من كتبه. ويقع بسبب عدم الضبط الكتاب, فيحدث من كتابه 
 فيخطئ األسماء أو في المتون. فاألخذ من الكتب يوجب االحتياط مطلقًا لعدم الوقوع فيهما.

قع من بعض الرواة في السماع بتفريظ من الراوي وتساهله فيسبب سوء الحفظ: وو  ثانيًا:
واإلسماع, كمن ال يبالي بالنوم عند السماع, أو يحدث من غير أصل صحيح, أو يحمل 

  (1)الحديث عن الشيخ في المذاكرة, أو أن يأخذ عن الشيخ حينما يقرأ عليه قارئ غير ثقة.
 مدى قدح الوهم بضبط الرواة:

ن الوهم كثيرًا فإنَّ ذلك يستوجب ضعف الرَّاوي نفسه, ويُكوُن هذا حينئٍذ دلياًل ن إن كا1
على ُفحش غلطه؛ فيطعن به فتترك رواياته, كما يكون من كثر غلطه في الشهادة لم تقبل 

 شهادته.
ن أمَّا إن كان الوهُم قلياًل, فهذا ال يستوجب عند أئمة الشَّأِن جرح الرَّاوي أو الطَّعن فيه 6

نَّما يستوجُب الطَّعن فقط في هذا القليل النَّادر الَّذي وهم  ال في ضبطه وال في عدالته, وا 
  (6)فيه.

                                                 
 .1/412ينظر: تحرير علوم الحديث:  (1)

 .615, وتقريب علم الحديث: 452-455: شرح نخبة الفكرينظر:  (6)
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في كتاب المجروحين وجدت أن ابن حبان استعمل لفظة  بعد تتبعي وبحثي واستقصائي
)الوهم( وما يشتق منها من ألفاظ بمعناها بصور عدة ومختلفة عن بعضها باللفظ أو بالداللة, 
فتارة يستعملها مفردة لوحدها, وتارة أخرى يركبها مع لفظة أو أكثر ليصوغ عبارة تدل على وهم 

هذه األلفاظ والعبارات مدلول قد يختلف أو يتفق مع الرواة ودرجته ومقداره, فلكل لفظة من 
ضافتها مع غيرها من  مدلول غيرها من األلفاظ والعبارات األخرى بحسب اشتقاقها أو تركيبها وا 

 األلفاظ األخرى. 
وبلغ مجموع هذه األلفاظ الرئيسة سواء لفظة الوهم أو ما يشتق منها سبع لفظات, وبلغ 

ه األلفاظ اثنين وستين راويًا. ويختلف عدد الرواة الموصوفين بكل عدد الرواة الذين وصفهم بهذ
 لفظة من هذه األلفاظ, وهذه األلفاظ والرواة الموصوفون بها كما يأتي:

 المطلب األول
 الرواة الموصوفون بلفظة الوهم وتراكيبها

دل ستعمَل هذه اللفظة مضافة إلى لفظة أو اكثر من ألفاظ الوصف صائغًا بذلك عبارة تإ
على مدى ودرجة وهم الراوي. وستتضح داللتها من ترجمة الرواة الموصوفين بها, وقد وصف 

 ثمانية وعشرين راويًا بهذه اللفظة, وهم:
أحمد بن العباس بن عيسى ْبن َهاُرون ْبن ُسَلْيَمان اْلَهاِشِمي َأُبو َبْكر يعرف ِبَزْوج أم   -2

ومحمد بن عبد األعلى. وروى عنه: ابن ُموَسى, روى عن: َيْحيى بن حبيب بن عربي, 
 (3)حبان.

قال ابن حبان: ذهبت ِإَلْيِه ِباْلَبْصَرِة ِفي َبِني مَناف فرأيته يقلب اأْلَْخَبار ويهم ِفي اآْلثَار 
ال َسَألته َأن يملي َعِلي فأملى َعِلي اْلَوهم اْلَفاِحش َواْلقلب الوخش اَل يحل ااِلْحِتَجاج ِبِه ِبحَ 

َأَحِد َأَحاِديث َأْكَثرَها َمْقُلوَبة, َواْلَخَباِئِث ِفي َأْشَياَء َأْمَلى َعَليَّ ِمْثَل َما ُوِصَفْت َلْيَس يخلوا َأْمُرُه ِمْن 
                                                 

 .1/496لسان الميزان: , و 1/154ينظر: المجروحين:  (1)
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َها َأْو َكاَن يهم ِفيَها َحتَّى يِجئ ِبَها َشْيَئْيِن ِإمَّا َأْن َيُكوَن ُأْقِلَبْت َلُه َهِذِه اأَلْشَياُء َوَكاَن ُيَحدُِّث بِ 
 (3)َمْقُلوَبًة َوَعَلى اْلَحاَلْيِن َجِميًعا اَل يحل ااِلْحِتَجاج ِبِه ِبَحال.

وَقاَل ( 2)قال ابن عدي: حدث بأحاديث عدة بإسناد واحد, منكر بذلك اإلسناد.
وقال ابن حجر: ضعفوه  (5)وضعفه: الذهبي. (4)وضعفه ابن الجوزي.(  6)الدَّاَرُقْطِنّي: َمْتُروك.

 (2)فله مناكير.
باح, الكندي الكبير, األشعثي, من ولد اأْلَْشَعث ْبن َقْيس. روى َعن:  -1 ِإْسَحاق ْبن الصَّ

 (7)َعْبد اْلَمِلك ْبن ُعَمْير. وروى َعْنُه: َعْبد اللَِّه ْبن َداُود الخريبي. من الطبقة السابعة.
 (8)قال ابن حبان: كثير اْلَوهم َفاحش اْلَخَطأ.

: وضعفه( 30)وقال ابن عدي: ما أظن أن له حديثا مسندا. (9)ضعفه يحيى بن معين,
 (34)وابن حجر. (36)والذهبي, (32)وابن الجوزي, (33)الدارقطني,

                                                 
 . 1/154ينظر: المجروحين:  (1)
 . 1/632ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال:  (6)
 .1/654الضعفاء والمتروكون للدارقطني:  (3)
 . 1/74ينظر: الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  (4)
 .1/23المغني في الضعفاء:  (5)
 .1/496: ينظر: لسان الميزان (2)
 .111, وتقريب التهذيب: 1/196دال: , ميزان االعت6/432وتهذيب الكمال: , 1/133المجروحين: ينظر:   (7)
 . 1/133ينظر: المجروحين:  (2)
 .1/196ينظر: ميزان االعتدال:  (9)
 . 1/656ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال:  (11)
 .1/657الضعفاء والمتروكون للدارقطني:  (11)
 . 1/116الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  (16)
 .1/632, والكاشف: 1/196ينظر: ميزان االعتدال:  (13)
 .111تقريب التهذيب:  (14)
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, يروي َعن: َجَماَعة من التَّاِبعين ومنهم: ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْعَلى الثََّقِفيُّ  -1 , َأُبو ُأَميََّة الَبْصِريٌّ
َناد, وِهَشام بن ُعْرَوة وآخرين, وروى َعْنُه: َزْيد ْبن اْلحباب, وشيبان, وداهر بن  َناِفع, وأبي الزِّ

 (3)نوح وآخرون.
 (2)قال ابن حبان: كثير اْلَخَطأ َفاحش اْلَوهم.

قال أبو زرعة  (6)َقاَل يحيى بن معين: َضِعيف َلْيَس ِبَشْيء, َوَقاَل مّرة: َمْتُروك الَحِديث.
 (5)َوَقاَل النََّساِئّي, (4)حاتم الرازي: واهي ضعيف الحديث, ليس بقوي, أحاديثه منكرة.وأبو 

وابن  (9)والذهبي. (8)وضعفه ابن الجوزي. (7)وضعفه العقيلي. (3)َوالدَّاَرُقْطِنّي: َمْتُروك الَحِديث.
 (30)حجر.

رم والنقاش والتابوتي, أقام في أشعث بن َسوَّار الكندي النجار يقال له: األفرق أو األث  -1
الكوفة, روى عن: الشعبي, وعدي بن ثابت, وزياد بن عالقة, وآخرين, وروى عنه: شعبة بن 

هن(, روى 132الحجاج, وعلي بن مسهر, وبكر بن خنيس وآخرون. من الطبقة السادسة, )ت
ود, والترمذي, له: البخاري في األدب المفرد, ومسلم في المتابعات مقرونًا بغيره, وأبو دا

 (11)والنسائي, وابن ماجه.
 (16)قال ابن حبان: َفاحش اْلَخَطأ كثير اْلَوهم.

                                                 
 .6/122سان الميزان: , ول1/315, والكامل: 1/162, والمجروحين: 1/95ينظر: الضعفاء الكبير:  (1)
 .1/162المجروحين:  (6)
 .1/315, والكامل: 1/162,  والمجروحين: 1/95ينظر: الضعفاء الكبير:   (3)
 .6/613الجرح والتعديل: ,  و 3/795بنظر: الضعفاء ألبي زرعة:  (4)
 .17الضعفاء والمتروكون للنسائي: ص (5)
 .1/652: الضعفاء والمتروكون للدارقطني (2)
 .1/95الضعفاء الكبير:  (7)
 . 1/164الضعفاء والمتروكون: البن الجوزي:  (2)
 .1/654ميزان االعتدال:  (9)
 . 6/122لسان الميزان:  (11)
 .1/113, وتقريب التهذيب: 3/624, وتهذيب الكمال: 6/41, والكامل في الضعفاء: 1/171ينظر: المجروحين:  (11)

 .1/171المجروحين:  (16)
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 (6)والنسائي, (2)وأحمد بن حنبل, (3)ضعفه: يحيى بن معين, وعبد الرحمن بن مهدي,
ا يرويه وقال ابن عدي: له روايات عن مشايخه ويخالفونه في بعضها ولم أجد فيم (4)والعقيلي.

نما في األحايين يخلط في اإلسناد. وقال الذهبي:  (2)وضعَّفه الدارقطني, (5)متنًا منكرًا وا 
 (2)وقال ابن حجر: ضعيف. (7)صدوق, لينه أبو زرعة.

اأْلَْزَهر ْبن َراشد اْلَكاِهِلي, الكوفي: روى َعن: َأَنس ْبن َماِلك, والخضر بن القواس,  -1
وأبي عاصم التمار. وروى َعْنُه: َمْرَوان ْبن ُمَعاِوَية اْلَفزاِرّي, واْلَعوام ْبن َحْوَشب, وعطاء بن 

  (9)له: النسائي في مسند علي.مسلم الخفاف. من الطبقة الثامنة. روى 
 (11)قال ابن حبان: َكاَن َفاحش اْلَوهم.

 (16)زي.وضعفه ابن الجو  (11)قال يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: مجهول.
 (14)وقال ابن حجر: ضعيف.( 13)وقال الذهبي: مجهول.

بشير بن زاذان, الكوفي. روى عن: رشدين بن سعد, وُعَمر بن الصبح, وعلي بن  -6
 (15)راج, ومحمد بن خباب المصيصي.عبد اهلل القرشي. وروى عنه: قاسم بن عبد اهلل الس

 
                                                 

 . 1/31, والضعفاء الكبير: 4/21: تاريخ ابن معين: ينظر (1)
 . 1/415العلل ومعرفة الرجال:  (6)
 . 61الضعفاء والمتروكون: للنسائي:  (3)
 . 1/31الضعفاء الكبير:  (4)
 .6/41الكامل في الضعفاء:  (5)

 .1/695الضعفاء والمتروكون للدارقطني:  (2)

 .1/653, والكاشف: 6/676ينظر: الجرح والتعديل:  (7)

 .1/113تقريب التهذيب:  (2)

 .97, و تقريب التهذيب: 6/366, وتهذيب الكمال: 1/179ينظر: المجروحين:  (9)
 .1/179المجروحين:  (11)
 .6/313ينظر: الجرح والتعديل:  (11)
 .1/94الضعفاء المتروكون البن الجوزي:  (16)
 .1/631الكاشف:  (13)
 .97تقريب التهذيب:  (14)
 .1/362, وميزان االعتدال: 61/397, وتهذيب الكمال: 1/196ينظر: المجروحين:  (15)
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 (1)قال ابن حبان: غلب اْلَوهم َعَلى َحِديثه َحتَّى َبطل.
, (4)وضعفه العقيلي (3)لح الحديث.وقال أبو حاتم: صا (6)وقال ابن معين: ليس بشيء.

 ,(7) وضعفه: ابن الجوزي (2) وقال ابن عدي: َضِعيٌف ويحدث عن ضعفاء. (5)والدارقطني.
 (9), وابن حجر.(2)والذهبي
بكير ْبن َأِبي السميط المسمعي, المكفوف, البصري. روى َعن: َقتَاَدة, ومحمد بن  -1

اِعيل, واألسود ْبن عامر شاذان, وبهز بن أسد, سيرين, وآخرين. وروى َعْنُه: ُموَسى ْبن ِإْسمَ 
 (30)وآخرون. من الطبقة السابعة. روى له النسائي.

 (33)قال ابن حبان: كثير اْلَوهم اَل يْحَتج ِبَخَبِرِه ِإَذا اْنَفرد َوَلْم ُيَوافق الثَِّقات.
وظني أنه  -كما ذكره في كتاب "المجروحين" (32)وذكره ابُن ِحبَّان في كتاب "الثقات"

ظنه شخصا آخر؛ ألن الترجمتين غير متوافقتين فضال عن عدم إشارته في أحد الكتابين إلى 
 أنه ذكره في اآلخر.

                                                 
 .1/196المجروحين:  (1)
 .4/27تاريخ ابن معين:  (6)
 .6/374الجرح والتعديل:  (3)
 .1/144ضعفاء العقيلي:  (4)
 .1/156موسوعة أقوال الدارقطني:  (5)
 .6/121الكامل في الضعفاء:  (2)
 .1/144لجوزي: الضعفاء والمتروكون البن ا (7)
 .1/171, والمغني في الضعفاء: 1/362ينظر: ميزان االعتدال:  (2)
 .6/361ينظر: لسان الميزان:  (9)
 .167, وتقريب التهذيب: 4/637تهذيب الكمال: و  .1/195ينظر: المجروحين:  (11)
 .1/195المجروحين:  (11)
 . 2/115الثقات البن حبان:  (16)
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َوَقال أبو حاتم: ال بأس به, كثير  (2)َوَقال العجلي: ثقة. (3)قال يحيى ْبن َمِعين: صالح.
وذكره في كتابه )المغني في  (5)َوَقال الذهبي: صدوق, (4)وضعفه ابن الجوزي. (6)الوهم.

 : صدوق.(7)وقال ابن حجر (3)الضعفاء(.
, وأبي برذعة بن عبد الرحمن بن مطعم البناني. روى عن: أنس بن مالك  -1

  (8)مرو بن حريث.الخليل. وروى عنه: ع
قال ابن حبان: يروي أحاديث مناكير ال أصول لها يهم فيه ؛ألن الحديث لم يكن من 

 (9)صناعته, كان يأتي بالشيء بعد الشيء على الوهم, فال يجوز االحتجاج بخبره.
وضعفه  (33)وضعفه ابن الجوزي. (30)حديث واحد واسناده مجهول.وقال البخاري: له 
 قال ابن حجر: حديثه منكر, وليس له غير حديث واحد, وأما (32)الذهبي وقال عنه منكر.

قول ابن حبان: يروي أحاديث مناكير الى آخر قوله, فقد قال النباتي عنه: في هذا الكالم 
 (36)تخليط.

اْلَبراء ْبن َيِزيد: هو البراء بن عبد اهلل بن يزيد الغنوي, َأُبو يزيد, الَبْصِرّي, القاضي,  -1
الَبْصِرّي , وأبي نضرة المنذر ْبن مالك, وعبد اهلل بن وربما نسب ِإَلى جده. روى عن: اْلَحَسن 

شقيق, وآخرين. روى عنه: الحجاج ْبن نصير, والحسين ْبن الوليد النيسابوري, وَسِعيد ْبن 

                                                 
 .6/676الجرح والتعديل:  (1)
 .1/653الثقات للعجلي:  (6)
 .9/629. ولسان الميزان: 6/412الجرح والتعديل: ينظر:  (3)
 .1/151الضعفاء والمتروكون:  (4)
 .1/675لكاشف: ا (5)
 .1/179المغني في الضعفاء:  (2)
 .167تقريب التهذيب:  (7)
 .1/192, والمجروحين: 2/357ينظر: الطبقات الكبير:  (2)
 .1/192المجروحين:  (9)
 .6/147ينظر: التأريخ الكبير:  (11)
 .1/137الضعفاء والمتروكون:  (11)
 .1/313, وميزان االعتدال: 1/121ينظر: المعني في الضعفاء:  (16)
 .6/671ينظر: لسان الميزان:  (13)
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ُسَلْيمان الواسطي, وآخرون. وليس هذا بالبراء بن يزيد الهمداني الذي روى عنه وكيع ذلك ثقة 
 (3)له البخاري في االدب المفرد. وهذا ضعيف. من الطبقة السابعة. روى

 (2)قال ابن حبان: ضعيف كثير االختالط بمن ال يليق به, كثير الوهم فيما يرويه.
 (3)والنسائي, (5)وأحمد بن حنبل. (4)ويحيى بن معين. (6)ضعفه: يحيى بن سعيد القطان.

  (30)وابن الجوزي. (9)وابن شاهين.( 8)وابن عدي, (7)والعقيلي,
 (32)وابن حجر. (33)والذهبي.

يكنى  -ي َصِفيَّة, واسم أبي صفية: دينار, وهو األشهر وُيقال: َسِعيدثَابت بن َأبِ  -21
بأبي حمزة, الثمالي, األزدي, الكوفي, مولى المهلب بن أبي صفره. روى عن: أنس بن مالك, 
وسعيد بن جبير, وعامر الشعبي, وآخرين. وروى عنه: حمزة بن حبيب الزيات, والحسن بن 

هن , في خالفة أبي جعفر المنصور. 142توفي سنة  محبوب, وحفص بن غياث, وآخرون. 
 (36)من الطبقة الخامسة. روى له: الترمذي والنسائي في مسند علي, وابن ماجه.

 (34)خرج عن حد االحتجاج به إذا انفرد.قال ابن حبان: كثير الوهم في األخبار حتى 

                                                 
 .161, وتقريب التهذيب: 4/32تهذيب الكمال: , و 1/192ينظر: المجروحين:  (1)
 .1/192المجروحين:  (6)
 .4/32تهذيب الكمال: , و 6/411:  ينظر: الجرح والتعديل (3)
 .4/32, وتهذيب الكمال: 4/627ينظر: تاريخ ابن معين:  (4)
 .1/149موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل:  (5)
 .63الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (2)
 .1/126ضعفاء العقيلي:  (7)
 .6/667الكامل في الضعفاء:  (2)
 .21تاريخ اسماء الضعفاء والكذابين:  (9)
 .1/137الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  (11)
 .1/313ينظر: ميزان االعتدال:  (11)
 .161تقريب التهذيب:   (16)
 .136تقريب التهذيب: و , 4/357وتهذيب الكمال:  ,6/694, والكامل في الضعفاء: , 1/612ينظر: المجروحين:  (13)
 .1/612المجروحين:  (14)
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وقال النسائي: ضعيف  (2)وأحمد بن حنبل: ضعيف ليس بشيء. (3)وقال يحيى بن معين
 (3)والدارقطني وقال: متروك.( 5)وضعفه ابن شاهين.( 4)وضعفه ابن عدي. (6)َلْيَس ِباْلَقِوّي.

 (8)وضعفه ابن الجوزي. (7)به.وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازي: لين ال يكتب حديثه وال يحتج 
 (30)وابن حجر. (9)والذهبي.

, وسعيد ثَابت ْبن َقْيس, َأُبو اْلُغْصن, الغفاري, المدني. روى عن: أنس بن مالك  -22
بن المسيب, وخارجة بن زيد بن ثابت وآخرين. وروى عنه: عبد اهلل بن مسلمة القعنبي, وعبد 

هن  122الرحمن بن مهدي, ومعن بن عيسى القزاز, وآخرون. من الطبقة الخامسة. توفي سنة 
  (33)زء رفع اليدين وأبو داود والنسائي.وقد طال عمره إلى مئة عام.  روى له: البخاري في ج

و قال ابن حبان: كان قليل الحديث, كثير الوهم فيما يرويه, ال يحتج بخبره إذا لم يتابعه 
 ( 32)عليه غيره.

 (36)وذكره في كتاب الثقات.

                                                 
 .3/672ينظر: تاريخ ابن معين:   (1)
 .1/175موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل:ينظر:   (6)
 .37وكون للنسائي: الضعفاء والمتر   (3)
 .6/694الكامل في الضعفاء:  (4)
 .23تاريخ اسماء الضعفاء والكذابين:   (5)
 .1/621الضعفاء والمتروكون للدارقطني:   (2)
 .6/451ينظر: الجرح والتعديل:   (7)
 .1/152الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:   (2)
 .1/626ينظر: الكاشف:   (9)
 .136تقريب التهذيب:   (11)
 .133 وتقريب التهذيب:, 4/373, وتهذيب الكمال: 6/696, الكامل في الضعفاء: 1/612المجروحين: ينظر:   (11)
 .1/612: المجروحينينظر:   (16)
 .4/91الثقات:  (13)
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وقال  (3)قال يحيى بن معين: ليس به بأس. وقال مرة: حديثه ليس بذاك, وهو صالح.
 (6)حديثه بذاك. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو داود: ليس (2)أحمد بن حنبل: ثقة.

وقال  (5)وذكره ابن عدي في الضعفاء وقال: وهو ممن يكتب حديثه. (4)وضعفه العقيلي.
وقال ابن  (8)وقال الذهبي: ثقة. (7)وضعفه ابن الجوزي. (3)الحاكم: ليس بحافظ , وال ضابط.

 (9)حجر: صدوق يهم.
أنيسة بنت زيد, والقاسم, وأزهر ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن َأْرَقَم. روى عن: عمته 

 (30)بن كشيم او كشيج, ورى عنه: سعيد بن أبي عروبة, والمعتمر بن سليمان, وَجرير الّراِزّي.
م ال يحتج به قال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير كان الغالب على حديثه الوه

 (33)إذا انفرد.
, وابن (36)وضعفه العقيلي (32)قال احمد بن حنبل: ضعيف, له أحاديث مناكير.

 : ضعفوه, له مناكير واوهام. (33), وابن حجر(35)وقال الذهبي (34)الجوزي.

                                                 
 .3/645و 3/121ينظر: تاريخ ابن معين:   (1)
 .1/177موسوعة اقوال االمام احمد بن حنبل:  (6)
 .4/374تهذيب الكمال: ينظر:   (3)
 .1/173ضعفاء العقيلي:  (4)
 .693-6/696الكامل في الضعفاء:  (5)
 .116جزي للحاكم: سؤاالت الس (2)
 .1/159الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  (7)
 . 1/626الكاشف:  (2)
 .133 , وتقريب التهذيب:6/13ينظر: تهذيب التهذيب:  (9)
 .6/322, ولسان الميزان: 1/612, والمجروحين: 6/456ينظر: الجرح والتعديل:   (11)
 .1/612المجروحين:  (11)
 .1/175موسوعة اقوال احمد بن حنبل:  (16)
 .1/174ضعفاء العقيلي:  (13)
 .1/152الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  (14)
 .1/324: ميزان االعتدال: ينظر (15)
 .6/322ينظر: لسان الميزان:  (12)



 

 

216 

 

  
7 

الحارث بن نبهان الجرمي, أبو محمد, البصري. روى عن: عطاء بن السائب,  -21
ومالك بن دينار, وسليمان األعمش, وآخرين. وروى عنه: سيار بن حاتم, والخصيب بن 

هن. روى له: 121ن إسماعيل, وآخرون. من الطبقة الثامنة. توفي بعد ناصح, وموسى ب
 (3).الترمذي وابن ماجه

قال ابن حبان: كان من الصالحين الذين غلب عليهم الوهم حتى فحش خطؤه, وخرج 
  (2).عن حد االحتجاج به

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث  (6).قال يحيى بن معين: ليس بشيء, ال يكتب حديثه
وقال البخاري: منكر  (4).في حديثه وهن. وقال أبو حاتم: متروك وضعيف ومنكر الحديث

وقال  (7).وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه (3).وقال النسائي: متروك الحديث (5).الحديث
 (9).وقال ابن حجر: متروك (8).الذهبي ضعفوه

ي, َأُبو َعْبد اْلملك, ويقال أبو خالد, الدمشقي البالطي, اْلحسن ْبن َيْحَيى اْلُخَشنِ  -21
أصله من خراسان. روى َعن: ِهَشام ْبن ُعْرَوة. وعثمان بن أبي العاتكة, وكلثوم بن زياد, 
وآخرين. وروى َعْنُه: اْلَهْيثَم ْبن َخاِرَجة, وسلمان ْبن َعْبد الرَّْحَمِن, والحكم بن موسى, وآخرون. 

 (30).هن. روى له: أبو داود في المراسيل, وابن ماجه 191نة. توفي بعد من الطبقة الثام
قال ابن حبان: ُمنكر اْلَحِديث جدا, يروي َعن الثَِّقات َماال أصل َلُه, َوَعن المتقنين َما ال 

َصالحًا, يحدث من حفظه, كثير اْلَوهم ِفيَما يرويِه, َحتَّى فحش اْلَمَناِكير ُيتَابع َعَلْيِه, كان رجاًل 

                                                 
 .142, وتقريب التهذيب: 5/691, تهذيب الكمال: 1/666ينظر: المجروحين:  (1)
 .1/666ين: المجروح (6)
 .4/621و 4/677تاريخ ابن معين:  (3)
 .3/96ينظر: الجرح والتعديل:  (4)
 .6/624ر: التاريخ الكبي (5)
 .69الضعفاء والمتروكون:  (2)
 .6/452الكامل في الضعفاء:  (7)
 .1/315الكاشف  (2)
 .142تقريب التهذيب:  (9)
 .124, وتقريب التهذيب: 2/339, وتهذيب الكمال: 1/635المجروحين: ينظر:  (11)
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ِفي أخباره الَِّتي َيْرِويَها َعن الثَِّقات, َحتَّى يْسبق ِإَلى اْلقلب َأنَُّه َكاَن اْلُمَتَعمد َلَها َفلَذِلك اْستحق 
 (3).الّتْرك

 (6).وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس (2).: ليس بشيءقال يحيى بن معين: ضعيف
ني: وقال الدارقط (5).وقال النسائي: ليس بثقة (4).وقال أبو حاتم الرازي: صدوق سيء الحفظ

وقال الحاكم:  (7).وضعفه ابن عدي وقال: له روايات منكرة هو ممن تحتمل رواياته (3).متروك
ه الذهبي وقال: وضعف (8).وربما يخطئ في الشيء .ربما حدث عن مشايخه بما ال يتابع عليه

وقال ابن حجر:  (9).َوّهاه جماعة وتركوه, وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وغيره: ال بأس به
 (30).صدوق كثير الغلط

بي العاص الثقفي. روى حكيم بن جبير الكوفي األسدي, وقيل: مولى آل الحكم بن أ -21
عن: سعيد بن جبير, مجاهد بن جبر, عبد خير الهمداني, وآخرين. وروى عنه: زائدة بن 
قدامة, إسرائيل بن يونس, اسماعيل بن سميع, وآخرون. من الطبقة الخامسة. روى له: أبو 

 (33)داود, والترمذي, والنسائي, وابن ماجه.
 (32)قال ابن حبان: َكاَن غاليًا ِفي التََّشيُّع كثير اْلَوهم ِفيَما َيْرِوي.

                                                 
 .1/635المجروحين: ينظر:  (1)
 .4/422تاريخ ابن معين:  (6)
 .1/623موسوعة اقوال احمد بن حنبل:  (3)
 .3/44الجرح والتعديل:  (4)
 .33الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (5)
 .6/151الضعفاء والمتروكون للدارقطني:  (2)
 .3/171ينظر: الكامل في الضعفاء:  (7)
 .2/341تهذيب الكمال:  (2)
 . 1/649, والمغني في الضعفاء: 1/331ينظر: الكاشف:  (9)
 .124تقريب التهذيب:  (11)
 .172, وتقريب التهذيب: 129-7/125ل: , وتهذيب الكما1/642ينظر: المجروحين:  (11)
 .1/642المجروحين:  (16)
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وقال أحمد بن حنبل:  (2)وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. (3)وقال شعبة: متروك.
وقال عبد الرحمن بن مهدي, ويحيى القطان, وعلي بن  (6)ضعيف الحديث مضطرب.

المديني, وأبو زرعة الرازي, وأبو حاتم الرازي: ضعيف, منكر, متروك الحديث في رأييه شيء 
وقال ابن حجر:  (5)قال الذهبي:  ضعفوه, وقال الدارقطني: متروك. (4)غير مقبول وال محمود.
 (3)ضعيف رمي بالتشيع.

يد واسمه إبراهيم األنصاري الزرقي, حماد بن أبي حميد: هو محمد بن أبي حم -21
المدني, أبو إبراهيم, وحماد لقيه. روى عن: عمرو بن شعيب, وسعيد المقبرى, وزيد بن أسلم, 
وآخرين. ورى عنه: إسحاق بن عيسى, واسماعيل ابن علية,  وروح بن عبادة, وآخرون. من 

 (7)الطبقة السابعة. روى له: الترمذي, وابن ماجه.
ْسَناد َواَل يفهم, َويْلزق ِبِه اْلَمْتن َواَل يعلم, َكاَن كثير  قال ابن حبان: َكاَن مغفاًل, يقلب اإْلِ

اْلقلب َأنَُّه اْلُمْعَتمد َلَها, اَل اْلَخَطأ, َفاحش اْلَوهم, َيْرِوي اْلَمَناِكير َعن اْلَمَشاِهير, َحتَّى يْسبق ِإَلى 
 (8)َيُجوز ااِلْحِتَجاج ِبَخَبِرِه.

                                                 
 .7/127, تهذيب الكمال: 3/611ينظر: الجرح والتعديل:  (1)
 .3/622ين: تاريخ ابن مع (6)
 .1/691موسوعة أقوال احمد بن حنبل:  (3)
 .129-7/125, وتهذيب الكمال: 3/611جرح والتعديل: ينظر: ال (4)
 .6/142. وينظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني: 1/347الكاشف:  (5)
 .172تقريب التهذيب:  (2)
 .475, وتقريب التهذيب: 115-65/116, وتهذيب الكمال: 6/371و  1/653وحين: ينظر: المجر  (7)
 .6/371و  1/653ينظر: المجروحين:  (2)
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 (2)وقال البخاري: منكر الحديث. (3)وقال يحيى بن معين: ضعيف ليس حديثه بشيء.
الحديث. وقال أبو حاتم: كان ضرير وهو منكر الحديث, ضعيف وقال أبو زرعة: ضعيف 

 (4)وقال إبراهيم الجوزجاني: واهي الحديث, ضعيف. (6)الحديث, يروى عن الثقات المناكير.
  (5)وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال ابن حجر:  (8)وقال الذهبي: ضعفوه. (7)والدارقطني. (3)وضعفه: ابن عدي,
  (9)ضعيف.

ْنَعاِنّي, اْلِكَنانِ  -26 ي, أبو المعتمر, الَِّذي ُيَقال َلُه: َحنش ْبن َحنش ْبن اْلُمْعَتِمر, الصَّ
ربيَعة, روى عن: أبي ذر, وَعِلي بن أبي َطالب, ووابصة بن معبد, وآخرين. روى َعنه: الحكم 
بن عتيبة, وسماك بن حرب, وبكير بن األخنس, وآخرون. من الطبقة الثالثة. روى له: أبو 

  (30)داود, والترمذي, والنسائي.
قال ابن حبان: َكاَن كثير اْلَوهم ِفي اأْلَْخَبار يْنَفرد َعن َعِلي َعَلْيِه السَّالُم بَأْشَياء اَل تشبه 

 (33)َحِديث الثَِّقات َحتَّى َصار ِممَّن اَل يْحَتج ِبه.

                                                 
 .3/121تاريخ ابن معين:  (1)
 .1/71التاريخ الكبير:  (6)
 .634 -7/633و  3/135ينظر: الجرح والتعديل:  (3)
 .65/114تهذيب الكمال:  (4)
 .31للنسائي: الضعفاء والمتروكون  (5)
 .3/11الكامل في الضعفاء:  (2)
 .6/529موسوعة أقوال الدارقطني:  (7)
 .6/122الكاشف:  (2)
 .475تقريب التهذيب:  (9)
 .123, تقريب التهذيب: 433-7/436, وتهذيب الكمال:  1/629ين: ينظر: المجروح (11)
 .1/629المجروحين:   (11)
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وقال  (3)تم الرازي: هو عندي صالح. وقال ال أراهم يحتجون بحديثه.وقال أبو حا
وقال  (5)وضعفه ابن عدي. (4)وضعفه العقيلي.( 6)وقال النسائي: ليس بالقوي.( 2)العجلي: ثقة.

وقال الذهبي: وثقه أبو داود, وقال  (7)وضعفه ابن الجوزي. (3)ابن حزم: ساقط مطرح.
 (9)وقال ابن حجر: صدوق له أوهام ويرسل. (8)البخاري: يتكلمون في حديثه.

حديج بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة, الجعفي, الكوفي, َأُخو  -21
وليث بن أبي  ُزَهْير ْبن ُمَعاِوَية. روى عن: كنانة مولى صفية بنت حيي, وأبى إسحاق السبيعي

سحاق بن إدريس, وجعفر بن حميد  سليم, وآخرين. وروى عنه: أحمد بن عبد اهلل بن يونس, وا 
 (30)هن. روى له: النسائي.173الكوفي, وآخرون. من الطبقة السابعة. توفي على المشهور 

 (33)حبان: منكر الحديث كثير الوهم على قلة روايته. قال ابن
وضعفه أبو  (36)وقال ابن حنبل: حديثه منكر. (32)وقال يحيى بن معين: ليس بشيء.

 (35)وقال أبو حاتم: محله الصدق, في بعض حديثه ضعف, يكتب حديثه. (34)زرعة الرازي.

                                                 
 .3/691الجرح والتعديل:   (1)
 .1/362الثقات للعجلي:  (6)
 .35الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (3)
 .1/622ضعفاء العقيلي:   (4)
 .3/329الكامل في الضعفاء البن الجوزي:   (5)
 .2/432المحلى:   (2)
 .1/641الضعفاء والمتروكون:  (7)
 .155وسؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود: , 3/99. وينظر: التاريخ الكبير: 1/352الكاشف:  (2)
 .123تقريب التهذيب:   (9)
 .154, وتقريب التهذيب: 491-5/422, وتهذيب الكمال: 1/671ينظر: المجروحين:   (11)
 .1/671المجروحين:   (11)
 .3/672تاريخ ابن معين:  (16)
 .1/635ينظر: موسوعة اقوال احمد بن حنبل:  (13)
 .6/211: ينظر: الضعفاء ألبي زرعة (14)
 .3/311ينظر: الجرح والتعديل:  (15)
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 (6)وقال النسائي: َلْيَس ِباْلَقِوّي. (2)وضعفه العقيلي. (3)وقال البخاري: يتكلمون في بعض حديثه.
 (5)قال ابن حجر: صدوق يخطئ. (4)وقال الدارقطني: غلب عليه الوهم.

ْبن َظاِلم بن َشْيَطان.  -حسان ْبن المصك, ويقال له أيضًا: حسام وهو المشهور -21
و سهل. روى َعن: َقَتاَدة, ومحمد بن سيرين, َأِبي معشر, وآخرين. وروى األزدي, البصري, َأبُ 

َعْنُه: اْبن اْلُمَبارك, وَوِكيع بن الجراح, ونوح بن قيس, وآخرون. من الطبقة السابعة. روى َلُه 
  (3)التِّْرِمِذّي ِفي "الشمائل" حديثًا واحدًا.

  (7)قال ابن حبان: َكاَن كثير اْلَخَطأ, َفاحش اْلَوهم, َحتَّى خرج َعن ااِلْحِتَجاج ِبِه.
ى النَّاَس َقْد َتَرُكوا وقال َأْحمد بن َحْنَبل: َأرَ  (8)وقال َيْحَيى ْبَن مِعين: َلْيَس ِبَشْيٍء.

َوَقال  (30)قال البخاري: َلْيَس بالقوي عندهم. (9)أحاديثه, وهي َساِقَطة من اأَلْصل, مطروحة.
قال أبو حاتم الرازي: لين, ليس بقوي, يكتب حديثه. و  (33)أبو ُزْرَعة: واهي, منكر الحديث.

 (36)وقال ابن حجر: ضعيف يكاد أن يترك. (32)وقال غندر: ساقط الحديث.
نما  -91 َخاِلد ْبن ُعْثَمان: ذكر الدارقطني وأيده ابن حجر: أن هذا وهم من ابن حبان وا 

بن خالد بن عمر بن عبد اهلل بن الوليد بن عثمان بن عفان ,القرشي, األموي, هو: عثمان 
العثماني, المدني, أبو عفان, والد أبي مروان. روى عن: عبد الرحمن بن أبي الزناد, ومالك 

                                                 
 .3/115التاريخ الكبير:  (1)
 .1/692ضعفاء العقيلي:  (6)
 .69عفاء والمتروكون للنسائي: الض (3)
 .6/151الضعفاء والمتروكون للدارقطني:  (4)
 .154تقريب التهذيب:  (5)
 .157, وتقريب التهذيب: 7-2/5وتهذيب الكمال:  ,1/676, والمجروحين: 3/317ينظر: الجرح والتعديل:   (2)
 .1/676المجروحين:   (7)
 .4/74تاريخ ابن معين:  (2)
 , 1/646ينظر: موسوعة أقوال أحمد بن حنبل:   (9)
 . 3/135التاريخ الكبير:  (11)
 ..6/624الضعفاء ألبي زرعة:  (11)
 .3/317الجرح والتعديل:  (16)
 . 157تقريب التهذيب:  (13)
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بن أنس, والمنكدر بن محمد, وآخرين. وروى عنه: المعروف بالدباغ, والقاسم بن بشر, 
براهيم الجوهري, وآخرون  (1). من الطبقة العاشرة. روى له: ابن ماجه.وا 

قات, َفَلمَّا قال ابن حبانَ: ْرِوي َعن َماِلك اأْلَْشَياء المقلوبات, َويحدث َعْنُه باألشياء الملز 
  (6)كثر ِمْنُه َما وصفت َبطل ااِلْحِتَجاج ِبَخَبِرِه ِفيَما َوافق الثَِّقات؛ لَغَلَبة اْلَوهم, َواْلَخَطأ َعَلْيِه.

, وابن (2), وابن عدي(5)لحديث. وقال العقيلي: منكر ا(4), وأبو حاتم(3) وقال البخاري
: ضعيف, الغالب على حديثه الوهم. وضعفه الذهبي وقال: قال النسائي: ليس (7)الجوزي
 (9)وقال ابن حجر: متروك الحديث. (2)بثقة.

خاِزم ْبن اْلُحَسْين الحميسي, البصري, سكن الكوفة, أبو إسحاق, روى عن: ثابت  -11
. وروى عنه: خالد بن يزيد القرني, البناني, وأيوب السختياني, وعطاء بن السائب, وآخرين

وخالد بن يزيد الكحال, وعبد الحميد بن صالح, وآخرون. من الطبقة الثامنة. روى له: البخاري 
  (30)اإلمام.في جزء القراءة خلف 

َلى قلَّة ِرَواَيته كثير اْلَوهم ِفيَما يرويِه َلْم يكن يعلم قال ابن حبان: ُمنكر اْلَحِديث عَ 
  (33).اْلَحِديث َواَل صناعته َوَلْيَس ِممَّن يْحَتج ِبِه ِإَذا َوافق الثَِّقات َفكيف ِإَذا اْنَفرد بأوابد وطامات

                                                 
, وتقريب 6/369, ولسان الميزان:19/323, وتهذيب الكمال: 29, وتعليقات الدارقطني على المجروحين: 1/623ينظر: المجروحين:  (1)

 .323التهذيب: 
 .1/623المجروحين:  (6)
 ,2/661ينظر: التاريخ الكبير:  (3)
 .2/149ينظر: الجرح والتعديل:  (4)
 .3/192ينظر: الضعفاء للعقيلي:  (5)
 .2/692ينظر: الكامل في الضعفاء:  (2)
 .1/642ينظر: الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  (7)
 .32, والضعفاء والمتروكون للنسائي: 1/699, والمغني في الضعفاء: 6/2لكاشف: ينظر: ا (2)
 .323تقريب التهذيب:  (9)
 . 122, وتقريب التهذيب: 62-2/64. وتهذيب الكمال: 1/622ينظر: المجروحين:   (11)
 . 1/622المجروحين:  (11)
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وقال أبو حاتم:  (2).قال أبو داود: روى مناكيرو  (3).قال يحيى بن معين: ليس بشيء
وقال ابن عدي: عامة حديثه عن من يروى عنهم ال يتابعه  (6).شيخ يكتب حديثة, وال يحتج به

وقال الدارقطني: يعتبر به  (4).أحد عليه وأحاديثه شبه الغرائب, وهو ضعيف يكتب حديثه
وقال ابن  (7).وضعفه الذهبي وقال: روى مناكير (3).وضعفه ابن شاهين (5).وليس من الحفاظ
 (8).حجر: ضعيف

داود بن عطاء, ويقال له: ابن أبي عطاء. المزني, موالهم, أبو سليمان المدني,   -12
أو المكي. ويقال مولى الزبير. روى عن: زيد بن أسلم, و موسى بن عقبة, وعمر بن صهبان, 
سماعيل بن محمد الطلحي, وساعدة  وآخرين. وروى عنه: أبو العوام أحمد بن يزيد الرياحي, وا 

  (9)الطبقة الثامنة. روى له: ابن ماجه.بن عبيد اهلل المزني, وآخرون. من 
 (30)قال ابن حبان: اَل يْحَتج ِبِه ِبَحال ِلَكْثَرة خطئه وغلبته َعَلى َصَوابه.

                                                 
 .4/57تاريخ ابن معين:  (1)
 .4/429ميزان االعتدال:   (6)
 .3/393الجرح والتعديل:   (3)
 . 3/531ء: الكامل في الضعفا (4)
 .13/352علل الدارقطني:   (5)
 .26تاريخ اسماء الضعفاء والكذابين:   (2)
 .6/445و 1/693ينظر: المغني في الضعفاء:   (7)
 . 122تهذيب: تقريب ال (2)
 .199, وتقريب التهذيب: 461-2/419, تهذيب الكمال: 1/629ينظر: المجروحين:   (9)
 .1/629المجروحين:   (11)
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: منكر الحديث. (6)وأبو زرعة. (2)وقال البخاري. (3)بن حنبل: ليس بشيء.قال أحمد 
وقال الدارقطني:  (5)وقال ابن عدي: في حديثه بعض النكرة. (4)وقال النسائي: ضعيف.

 (8)وابن حجر: ضعيف. (7)وقال الذهبي. (3)متروك.
ِرْشِدين ْبن ُكَرْيب بن أبي مسلم القرشي, الهاشمي موالهم, المدني, أبو كريب,  -63

. روى عن: علي بن عبد اهلل بن عباس, وكريب )أبيه(. وروى عنه: مولى ابن عباس 
عيسى بن يونس, ومروان بن معاوية, ومحمد بن فضيل, وآخرون. من الطبقة السادسة. روى 

  (9).له: الترمذي, وابن ماجه
قال ابن حبان: كثير المناكير, روى عن أبيه أشياء ليس يشبه حديث األثبات عنه, 

 (30).والغالب عليه الوهم والخطأ, حتى خرج عن حد االحتجاج به
وقال أبو  .بو زرعة: ضعيفوأ ,وقال ابن المديني (33).قال يحيى بن معين: ليس بشيء

 (36).وقال النسائي: ضعيف (32)حاتم: ضعيف, وفيه غفلة, ويحدث بالمناكير عن الثقات.

                                                 
 .6/47العلل ومعرفة الرجال:   (1)
 .3/644التاريخ الكبير:  (6)
 .3/461الجرح والتعديل:   (3)
 .2/461تهذيب الكمال:  (4)
 .3/556عفاء: الكامل في الض  (5)
 .  1/342موسوعة اقوال الدارقطني:  (2)
 .1/321الكاشف:  (7)
 .199تقريب التهذيب:  (2)
 .619التهذيب: , وتقريب 192-9/194, وتهذيب الكمال: 1/316ينظر: المجروحين:   (9)
 .1/316المجروحين:   (11)
 .3/672ينظر: تاريخ ابن معين:   (11)
 .9/192, وتهذيب الكمال: 3/516ينظر: الجرح والتعديل:   (16)
 .9/192تهذيب الكمال:  (13)
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وقال ابن حجر:  (2).نكر الحديثوقال الذهبي: قال البخاري: م (3).وضعفه ابن عدي
 (6).ضعيف

َفْيل العامري البكائي, الكوفي, أبو محمد, ويقال: أبو ِزَياد ْبن َعْبد اللَِّه ْبن الطُّ   -11
يزيد. روى عن: عاصم األحول, وحميد الطويل, وسليمان األعمش, وآخرين. ورى عنه: 
إسماعيل بن عيسى العطار, والحسن بن عرفة, والحسين بن بيان, وآخرون. من الطبقة 

 (4)رمذي, وابن ماجه.هن. روى له :البخاري, ومسلم, والت123الثامنة. توفي سنة 
قال ابن حبان: كان فاحش الخطأ, كثير الوهم, ال يجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد, 

  (5).وكان ابن معين سيء الرأي فيه
وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس. حديثه حديث أهل  (3).قال ابن المديني: ضعيف

قال الذهبي:  (9)وقال النسائي: ضعيف, وليس بالقوي. (8).وقال أبو زرعة: صدوق (7).الصدق
قال ابن معين: ال بأس به في المغازي خاصة, وأما في غيره فليس بشيء. وقال أبو حاتم: ال 

وقال ابن حجر: صدوق ثبت في المغازي, وفي حديثه عن غير ابن إسحاق  (30).يحتج به
 (33).ذبهلين, ولم يثبت أن وكيعًا ك

َياِدي, القهستانى أبو سليمان. سكن الري, ثم انتقل إلى  -11 َزاِفر ْبن ُسَلْيَمان اإْلِ
بغداد, وولي قضاء سجستان. روى عن: أصبغ بن زيد, وجعفر بن زياد األحمر, وحماد بن 

سماعيل بن موسى  السدي, الحسن بن زياد, وآخرين. وروى عنه: الحسين بن على الجعفي, وا 
                                                 

 .4/22الكامل في الضعفاء:   (1)
 .3/337. وينظر: التأريخ الكبير: 1/397الكاشف:   (6)
 .619تقريب التهذيب:   (3)
 .661, وتقريب التهذيب: 429-9/425, وتهذيب الكمال: 1/317ينظر: المجروحين:   (4)
 .1/317المجروحين:  (5)
 .3/532لجرح والتعديل: ا (2)
 .1/416موسوعة أقوال أحمد بن حنبل:  (7)
 .3/532الجرح والتعديل:  (2)
 .9/422ال: , وتهذيب الكم45ينظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (9)
 .3/532, والجرح والتعديل: 1/411ينظر: الكاشف:  (11)
 .661تقريب التهذيب:  (11)
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عرفة, وآخرون. من الطبقة التاسعة. روى له: الترمذي, والنسائي في " اليوم والليلة " وفي 
 (3)."حديث مالك", وابن ماجه

ثار على صدق فيه. َوالَِّذي وقال ابن حبان: كثير الغلط في األخبار, واسع الوهم في اآل
َواَيات.  (2)ِعْنِدي ِفي أمره ااِلْعِتَبار بروايته الَِّتي ُيَوافق ِفيَها الثَِّقات, وتنكب َما اْنَفرد ِبِه من الرِّ

 (4).خاري: عنده مراسيل ووهموقال الب (6).قال يحيى بن معين: لم يكن به بأس, ثقة
وقال زكريا بن يحيى  (5).وليس بذاك القوي .وقال النسائي: عنده حديث منكر عن مالك

: كأن أحاديثه مقلوبة اإلسناد, مقلوبة المتن, وعامة ما الساجي: كثير الوهم. وقال ابن عدي
 (7).وقال الذهبي: فيه ضعف, وثّقه أحمد (3).يرويه ال يتابع عليه, ويكتب حديثه مع ضعفه

  (8).وقال ابن حجر: صدوق كثير األوهام
َسِعيُد ْبُن اْلَمْرُزَباِن, َأُبو َسْعد, اْلَبقَّال, مولى ُحَذْيَفة ْبن اْلَيَمان, الكوفي. روى عن:  -16

براهيم التيمي, وآخرين. وروى عنه: سليمان األعمش,  َأَنس ْبن َماِلك, وسعيد بن جبير, وا 
هن. روى له:  البخاري في  141ن الثوري, وسفيان بن عيينة, وآخرون. توفي بعد سنة وسفيا

  (9)األدب المفرد, والترمذي, وابن ماجه.
  (30)قال ابن حبان: كثير اْلَوهم َفاحش اْلَخَطأ.

                                                 
 .613, وتقريب التهذيب: 671-9/627, وتهذيب الكمال: 1/315ينظر: المجروحين:  (1)
 .312-1/153المجروحين:  (6)
 .324و 4/354تاريخ ابن معين: ينظر:  (3)
 . 9/629, وتهذيب الكمال: 3/451التاريخ الكبير: ينظر:  (4)
 .9/671. وتهذيب الكمال: 43الضعفاء والمجروحون للنسائي: ينظر:  (5)
 .9/671. وتهذيب الكمال: 4/612الكامل في معرفة الضعفاء: ينظر:  (2)
 .1/323. وينظر: موسوعة أقوال أحمد بن حنبل: 1/411الكاشف:  (7)
 .613تقريب التهذيب:  (2)
 .641, وتقريب التهذيب: 52-11/56, وتهذيب الكمال: 1/317ينظر: المجروحين:  (9)
 .1/317المجروحين:  (11)
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وقال أبو زرعة:  (2)وقال البخاري: منكر الحديث. (3)وقال يحيى بن مِعين: ليس بشيء.
قال النسائي: ضعيف,  (6)لين الحديث, مدلس, وال يكذب. وقال أبو حاتم: ال يحتج بحديثه.

وقال الدراقطني:  (5)وقال ابن عدي: ضعيف وغير متروك. (4)قة, وال يكتب حديثه.ليس بث
  (8)وقال ابن حجر: ضعيف مدلس. (7)وقال الذهبي: قال أحمد: منكر الحديث. (3)متروك.

َسالم ْبن َأِبي ُمِطيع وهو سعد, الخزاعي موالهم, البصري, أبو سعيد. من خطباء  -11
أهل البصرة وعقالئهم, مولى عمر بن أبي وهب. روى عن: جابر الجعفي, وداود بن أبي 

خرين. روى عنه: موسى بن إسماعيل, ومعلى بن أسد, هند, وسعيد بن قطن القطعي, وآ
هن, أو بعدها. من الطبقة السابعة. روى له:  124ومسدد بن مسرهد, وآخرون. توفي سنة 

 (9)البخاري, ومسلم, وأبو داود في المسائل, والترمذي, والنسائي, وابن ماجه.
 (30)قال ابن حبان: َكاَن سيء اأْلَْخذ كثير اْلَوهم اَل َيُجوز ااِلْحِتَجاج ِبِه ِإَذا اْنَفرد. 

وب وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الحاكم: منس (33)وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
قال الذهبي: قال أحمد: ثقة صاحب  (36)وضعفه ابن الجوزي. (32)إلى الغفلة وسوء الحفظ.

                                                 
 .4/41تاريخ ابن معين:  (1)
 .3/515التاريخ الكبير:  (6)
 .23-4/26ينظر: الجرح والتعديل:  (3)
 .11/55, وتهذيب الكمال: 56ينظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (4)
 .4/432ينظر: الكامل في الضعفاء:  (5)
 .1/627موسوعة أقوال الدارقطني:  (2)
 .1/444الكاشف:  (7)
 .641تقريب التهذيب:  (2)
 .621, وتقريب التهذيب: 6/121االعتدال: , وميزان 311-16/692, وتهذيب الكمال: 1/341ينظر: المجروحين:  (9)
 .1/341المجروحين:  (11)
 .4/659الجرح والتعديل:  (11)
  16/311, وتهذيب الكمال: 6/121ينظر: ميزان االعتدال:  (16)
 . 6/7الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  (13)
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وقال ابن حجر: ثقة  (3)سنة. وقال ابن عدي: ليس بمستقيم في قتادة خاصة, وله غرائب.
 (2)صاحب سنة, في روايته عن قتادة ضعف.

ُسَوْيد ْبن َعْبد اْلَعِزيز ْبن نمير السلمي موالهم, الدمشقي, وقيل الحمصي, أصله   -11
ة, أبو محمد. روى عن: حميد الطويل, وحجاج بن أرطاة, وزيد بن من واسط, وقيل: من الكوف

جبيرة, وآخرين. وروى عنه: داود بن رشيد, والربيع بن ثعلب, والسلم بن يحيى الحجزاوي, 
 (6)هن. روى له: الترمذي, وابن ماجه.194وآخرون. من الطبقة التاسعة. توفي سنة: 

قال ابن حبان: َكاَن كثير اْلَخَطأ َفاحش اْلَوهم َحتَّى َيِجيء ِفي أخباره من المقلوبات 
َأْشَياء تتخايل ِإَلى من يْسمعَها َأنََّها عملت تعمدًا. والعمل عندي فيه: فتنكب َما َخالف الثَِّقات 

مَّا َلْم ُيَخالف اأْلَْثَبات واالحتجاج ِبَما َوافق الثَِّقات َوُهَو ِممَّن من َحِديثه َوااِلْعِتَبار ِبَما روى مِ 
 (4).أستخير اللَّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه أِلَنَُّه يقرب من الثَِّقات

وقال أبو  (3)ك الحديث.قال أحمد بن حنبل: مترو  (5)وقال يحيى بن معين: ليس بشيء.
  (7)حاتم: لين الحديث, في حديثه نظر. يقرأ إذا دفع إليه ما ليس من حديثه.

وقال الذهبي: قال  (9): ضعيف.وقال النسائي (8)وقال الترمذي: كثير الغلط في الحديث.
  (33)قال ابن حجر: ضعيف. (30)البخاري: في حديثه نظر ال يحتمل.

                                                 
 .6/167, وموسوعة أقوال أحمد بن حنبل: 4/317وينظر: الكامل في الضعفاء: . 1/474الكاشف:  (1)
 .621تقريب التهذيب:  (6)
 .621, وتقريب التهذيب: 626-16/655, وتهذيب الكمال: 1/351ينظر: المجروحين:  (3)
 .351-1/351ينظر: المجروحين:  (4)
 .4/452تاريخ ابن معين:  (5)
 .6/163ينظر: موسوعة أقوال أحمد بن حنبل:  (2)
 .639-4/632ينظر: الجرح والتعديل:  (7)
 .612العلل الكبير الترمذي:  (2)
 .51الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (9)
 .4/142. وينظر: التاريخ الكبير: 1/476الكاشف:  (11)
 .621تقريب التهذيب:  (11)
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 المطلب الثاني
 الرواة الموصوفون بلفظة وهم وتراكيبها

ذه اللفظة مضافة إلى الفاظ اخرى من ألفاظ الوصف, صائغًا بذلك عبارة تدل ستعمَل هإ
على مدى ودرجة وهم الراوي. وستتضح داللتها من ترجمة الراوي الموصوف بها, فقد وصف 

 راويُا واحدًا بهذه اللفظة, وهو:
 الحكم ْبن َعِطيَّة العيشي البصري. روى عن: ثابت البناني, والحسن البصري, وعاصم 

األحول, وآخرين. وروى عنه: عبد اهلل بن المبارك, وعبد الرحمن بن مهدي, وأبو نعيم الفضل 
 (3)بن دكين, وآخرون. من الطبقة السابعة. روى له: أبو داود في المراسيل, والترمذي.

َن َأُبو اْلَوِليد َشِديد اْلحمل َعَلْيِه ويضعفه جدا َوَكاَن الحكم ِممَّن اَل يْدِري قال ابن حبان: َكا
 (2)َما يحدث َفُربَما َوُهْم ِفي اْلَخَبر َيِجيء َكَأنَُّه َمْوُضوع َفاْستحقَّ الّتْرك.

وقال أحمد بن حنبل: كان عندي صالح إال أن  (6)قال يحيى بن معين: ال بأس به.
وقال الساجي:  (5)وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وال يحتج به. (4)وجدت له أحاديث منكرة.

  (7)وقال الذهبي: وثق, وقال النسائي: ليس بالقوي. (3)صدوق يهم. وضعفه العقيلي.
 (8)قال ابن حجر: صدوق له أوهام.

                                                 
 .175, وتقريب التهذيب: 162-7/161, وتهذيب الكمال: 1/642ينظر: المجروحين:  (1)
 .1/642ينظر: المجروحين:  (6)
 .4/611تاريخ ابن معين:  (3)
 .1/627ينظر: موسوعة أقوال أحمد بن حنبل:  (4)
 .3/162ينظر: الجرح والتعديل:  (5)
 .6/432, وتهذيب التهذيب: 6/422: ينظر: الكامل في الضعفاء (2)
 .31. وينظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي: 1/345الكاشف:  (7)
 .175تقريب التهذيب:  (2)
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 المطلب الثالث
 :وتراكيبها يهمالرواة الموصوفون بلفظة  

هذه اللفظة مضافة الى لفظة او اكثر من ألفاظ الوصف صائغًا بذلك عبارة تدل  ستعملَ إ
على مدى ودرجة وهم الراوي. وستتضح داللتها من ترجمة الرواة الموصوفين بها, وقد وصف 

 تسعة رواة بهذه اللفظة, وهم:
, البصري, َأُبو َبْكر, أْحَمد ْبن اْلَعبَّاس ْبن ِعيَسى ْبن َهاُرون ْبن ُسَلْيَمان, اْلَهاِشِمي -9

يعرف ِبَزْوج أم ُموَسى, روى عن: َيْحيى بن حبيب, وُمَحمَّد بن عبد اأْلَْعَلى. وروى عنه: ابن 
 (1)حبان, وابن عدي.

م ِفي اآْلثَار اْلَوهم اْلَفاِحش, َواْلقلب الوخش, اَل يحل قال ابن حبان: يقلب اأْلَْخَبار, ويه
ااِلْحِتَجاج ِبِه ِبَحال, َسَألته َأن يملي َعِلي فأملى َعِلي َأَحاِديث َأْكَثرَها َمْقُلوَبة. وَلْيَس يخلو َأْمُرُه 

اَن ُيَحدُِّث ِبَها, َأْو َكاَن يهم ِفيَها َحتَّى ِمْن َأَحِد َشْيَئْيِن: ِإمَّا َأْن َيُكوَن ُأْقِلَبْت َلُه َهِذِه اأَلْشَياُء َوكَ 
 (6)يِجئ ِبَها َمْقُلوَبًة, َوَعَلى اْلَحاَلْيِن َجِميًعا اَل يحل ااِلْحِتَجاج ِبِه ِبَحال.

وَقاَل الدَّاَرُقْطِنّي ( 3)وقال ابن عدي: ضعيف, حدث بأحاديث بإسناد واحد, منكر اإلسناد.
 (7), وابن حجر: ضعفوه.(2)وقال الذهبي (5)وضعفه: ابن الجوزي. (4)َمْتُروك.
ُأَساَمة ْبن َزْيد ْبن أسلم, القرشي, العدوي موالهم, المدني, أبو زيد, مولى عمر بن  -1

الخطاب. روى عن: سالم بن عبد اهلل بن عمر, وزيد بن أسلم, وصفوان بن سليم, وآخرين. 

                                                 
 .1/112, وميزان االعتدال: 337-1/332, والكامل في الضعفاء: 155 -1/154ينظر: المجروحين:  (1)
 .155 -1/154ينظر: المجروحين:  (6)
 .1/332لضعفاء: ينظر: الكامل في ا (3)
 .1/654الضعفاء والمتروكون للدارقطني:  (4)
 .1/74الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  (5)
 .1/112, وميزان االعتدال: 1/23ينظر: المغني في الضعفاء:  (2)
 .1/496ينظر: لسان الميزان:  (7)
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لمة القعنبي, وآخرون. وروى عنه: عبد اهلل بن المبارك, وعبد اهلل بن وهب, وعبد اهلل بن مس
 (3).من الطبقة السابعة. توفي في خالفة المنصور. روى له: ابن ماجه

وقال ابن حبان: َكاَن يهم ِفي اأْلَْخَبار ويخطئ ِفي اآْلثَار َحتَّى َكاَن يرفع اْلَمْوُقوف 
 (2).ُطوع ويسند اْلُمْرسلويوصل اْلَمقْ 

وقال أحمد بن حنبل: ليس بقوي,  (6).وقال يحيى بن معين: ضعيف, ليس حديثه بشيء
وقال  (5).ج بهوضعفه أبو زرعة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وال يحت (4).منكر الحديث

   (8).وقال ابن حجر: ضعيف من قبل حفظه (7).وقال الذهبي: ضعفوه (3).النسائي: ليس بالقوي
لمطلب األول: الرواة الموصوفون بلفظة ابرذعة ْبن َعْبد الرَّْحَمِن: تقدمت ترجمته   -1
 الوهم:

جسر ْبن فرقد القصاب, البصري, َأُبو َجْعَفر. روى َعن: اْلَحَسن, َواْبن ِسيِرين,  -1
وسليط بن عبد اهلل, وآخرين. وروى عنه: وكيع, وعبد الرحمن بن مهدي, وسعيد بن عامر, 

   (9)وآخرون.
ِممَّن غلب َعَلْيِه التقشف َحتى أغضى َعن تعهد اْلَحِديث َفأخذ يهم  قال ابن حبان: َكانَ 

 (30).ِإذا روى ويخطئ ِإَذا حدث َحتَّى خرج َعن حد اْلَعَداَلة

                                                 
 , وتقريب التهذيب: 337-6/334, تهذيب الكمال: 1/379ينظر: المجروحين:  (1)
 .1/179المجروحين:  (6)
 .3/175ينظر: تاريخ ابن معين:  (3)
 .1/72موسوعة أقوال أحمد بن حنبل:  (4)
 .6/625ينظر: الجرح والتعديل:  (5)
 .19الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (2)
 .1/636الكاشف:  (7)
 .92تقريب التهذيب:  (2)
 .1/392, وميزان االعتدال: .312-1/617: , والمجروحين6/539ينظر: الجرح والتعديل:  (9)
 .1/617ينظر: المجروحين:  (11)
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وقال أبو حاتم: ليس  (2)قال البخاري: ليس بذاك.و (3)وقال ابن معين ليس بشيء.
 وقال ابن عدي: ضعيف وأحاديثه عامتها غير (4)وقال النسائي: ضعيف. (6)بالقوي.

 (9).وابن حجر: ضعفوه (8)وقال الذهبي, (7).وابن الجوزي (3)ضعفه الدارقطني.و (5)محفوظة.
الربيع بن صبيح, السعدي, البصري, أبو بكر, ويقال أبو حفص, مولى بنى سعد   -1

بن زيد. كان من الُعبَّاد والزهاد. روى عن: قتادة, وعسل بن سفيان, وعطاء بن أبي رباح, 
وآخرين. وروى عنه: إبراهيم بن سعد, وآدم بن أبي إياس, وخالد بن يزيد القسام. من الطبقة 

  (30)هن. روى له: البخاري تعليقا, والترمذي, وابن ماجه. 121عة. توفي سنة الساب
قال ابن حبان: لم يكن الحديث من صناعته, فكان يهم فيما يروي كثيرًا, حتى وقع في 

  (33)جبني االحتجاج به إذا انفرد.حديثه المناكير من حيث ال يشعر, ال يع
 (32)وقال عفان بن مسلم: أحاديثه كلها مقلوبة. وضعفه: يحيى بن معين, وابن المديني.

وقال الساجي:  (34)وقال أبو زرعة, وأبو حاتم: شيخ صالح صدوق. (36)وأحمد بن حنبل.

                                                 
 .1/392, وميزان االعتدال: .6/539ح والتعديل: ينظر: الجر  (1)
 .6/642التاريخ الكبير:  (6)
 .6/539الجرح والتعديل:  (3)
 .1/62الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (4)
 .6/465ينظر: الكامل في الضعفاء:  (5)
 .1/122موسوعة أقوال الدارقطني:  (2)
 .1/129الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  (7)
 .1/392ينظر: ميزان االعتدال: . (2)
 .6/435: ينظر: لسان الميزان (9)
 .612, وتقريب التهذيب: 94-9/29, وتهذيب الكمال: 1/692ينظر: المجروحين:  (11)
 .1/692المجروحين:  (11)
 .93-9/91, وتهذيب الكمال: 2/339و 3/425ينظر: الجرح والتعديل:  (16)
 .1/322ينظر: موسوعة أقوال أحمد بن حنبل:  (13)
 .3/425الجرح والتعديل:  (14)
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وقال الذهبي: صدوق عابد, ضعفه  (3)ضعيف الحديث كان يهم. وضعفه ابن عدي.
 (6)دوق سيء الحفظ.قال ابن حجر: ص (2)النسائي.
زمعة بن صالح الجندي, اليماني, المكي, أبو وهب, روى عن: أبي حازم سلمة   -6

بن دينار, وزياد بن سعد, سلمة بن وهرام, وآخرين. وروى عنه: سفيان الثوري, وسعيد بن 
ى له: مسلم, وأبو داود زكريا المدائني, وسفيان بن عيينه, وآخرون. من الطبقة السادسة. رو 

 (4)في المراسيل, والترمذي, والنسائي, وابن ماجه.
وقال ابن حبان: كان رجاًل صالحًا يهم وال يعلم, يخطئ وال يفهم حتى غلب في حديثه 

 (5)المناكير التي يرويها عن المشاهير.
وقال البخاري: يخالف في حديثه, تركه ابن مهدي  (3)وقال يحيى بن معين: ضعيف.

وقال أبو زرعة: لين واهي الحديث, حديثه عن الزهري كأنه يقول مناكير. وقال أبو  (7)أخيرًا.
وضعفه ابن  (9)وقال النسائي: َلْيَس ِباْلَقِوّي كثير اْلَغَلط َعن الزُّْهِرّي. (8)حاتم: ضعيف الحديث.

قال ابن حجر:  (33)وقال الذهبي: ضعفه أحمد. (30)عدي: وقال ربما يهم في بعض ما يرويه.
 (32)ضعيف.
سعيد بن سالم القداح, المكي, خراساني األصل, ويقال: كوفي, أبو عثمان. روى   -7

عنه: محمد عن: سفيان الثوري, وسعيد بن بشير, وسليمان بن داود اليمامي, وآخرين. وروى 
                                                 

 .3/642. تهذيب التهذيب: 4/37ينظر: الكامل في الضعفاء:  (1)
 .1/396الكاشف:  (6)
 .612تقريب التهذيب:  (3)
 .617, وتقريب التهذيب: 329-9/322, وتهذيب الكمال: 1/316ينظر: المجروحين:  (4)
 . 1/316المجروحين:  (5)
 . 3/75تاريخ ابن معين:  (2)
 . 3/451التاريخ الكبير:  (7)
 . 3/264ينظر: الجرح والتعديل:  (2)
 . 43الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (9)
 . 616-4/197ينظر: الكامل في الضعفاء:  (11)
 .1/393وينظر: موسوعة أقوال أحمد بن حنبل: . 1/412الكاشف:  (11)
 . 617تقريب التهذيب:  (16)
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بن إدريس الشافعي, وابنه علي, ومحمد بن بحر الهجيمي, وآخرون. من الطبقة التاسعة. روى 
 (3)له: أبو داود, والنسائي.

ْقُلوَبة َحتَّى خرج ِبَها َعن حد قال ابن حبان: َوَكاَن يهم ِفي اأْلَْخَبار َحتَّى يِجئ ِبَها مَ 
 (2)ااِلْحِتَجاج ِبه.

وضعفه:  (4)وقال أبو زرعة: إلى الصدق ما هو. (6)وقال يحيى بن معين: ليس به بأس.
قال الذهبي: قال أبو حاتم: محله الصدق, و  (3)وقال في حديثه وهم. والعقيلي (5)ابن عدي,

  (8)وقال ابن حجر: صدوق يهم. (7)وقال أبو داود: صدوق يذهب إلى اإلرجاء.
شبيب بن شيبة بن عبد اهلل, التميمي, األهتمي, البصري, أبو معمر. من فصحاء  -8

الناس ودهاتهم. روى عن: محمد بن سيرين, ومحمد بن المنكدر, وعلي بن زيد بن جدعان, 
وآخرين. وروى عنه: إسحاق بن زياد, وبهلول بن حسان, وجبارة بن مغلس, وآخرون. من 

 (9).هن تقريبًا. روى له: الترمذي 171وفي سنة ت الطبقة السابعة.
قال ابن حبان: كان يهم في األخبار ويخطئ إذا روى غير األشعار, ال يحتج بما انفرد 

 (30).به من األخبار, وال يشتغل بما ال يتابع عليه من اآلثار

                                                 
 .632, وتقرب التهذيب: 457-11/454, وتهذيب الكمال: 1/361ينظر: المجروحين:  (1)
 .1/361المجروحين:  (6)
 .3/26تاريخ ابن معين:  (3)
 .3/276, والضعفاء ألبي زرعة الرازي: 4/31ينظر: الجرح والتعديل:  (4)
 .4/456الكامل في الضعفاء:  (5)
 .6/112ضعفاء العقيلي:  (2)
 .4/31. وينظر: الجرح والتعديل: 1/432الكاشف:  (7)
 .632ب: تقريب التهذي (2)
 .623, وتقريب التهذيب: 322-16/326, وتهذيب الكمال: 1/323ينظر: المجروحين:  (9)
 .1/323المجروحين:  (11)
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وقال زكريا بن يحيى  (2).وضعفه النسائي (3).وقال أبو زرعة, وأبو حاتم: ليس بالقوي
قال ابن  (4).وقال الذهبي: ضعفوه (6).وقال الدراقطني: ضعيف متروك .الساجي: صدوق يهم

  (5).حجر: أخباري صدوق يهم في الحديث
طريف ْبن ُسْفَيان, ويقال ابن: سعد, وشهاب, السَّْعِدّي, العطاردي, البصري,  -1

, األعسم, َأُبو ُسْفَيان. روى عن: الحسن البصري, وعبد اهلل بن الحارث البصري, األشل
البصري, وأبي نضرة العبدي, وآخرين. وروى عنه: على بن مسهر, وعنبسة بن سعيد, وقيس 

 (3)بن الربيع, وآخرون. من الطبقة السادسة. روى له:  الترمذي, وابن ماجه.
قال ابن حبان: يحتالون ِفيِه لكيال يعرف, َكاَن َشيخًا مغفاًل يهم ِفي اأْلَْخَبار َحتَّى يقلبها, 

 (7)ويروي َعن الثَِّقات َماال يشبه َحِديث اأْلَْثَبات.
دي, ال يحدثان عنه. وقال يحيى بن وكان يحيى بن سعيد القطان, وعبد الرحمن بن مه

وقال البخاري: ليس  (9)وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء, وال يكتب حديثه. (8)معين: ضعيف.
وقال النسائي: ضعيف,  (33)أبو حاتم: ضعيف الحديث, ليس بقوي.وقال  (30)بالقوى عندهم.

 (34)وقال ابن حجر: ضعيف. (36)وقال الذهبي:  ضعفوه. (32)متروك.
 

                                                 
 .6/443, والضعفاء ألبي زرعة: 4/352ينظر: الجرح والتعديل:  (1)
 .52الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (6)
 .16/324, وتهذيب الكمال: 1/315وعة أقوال الدارقطني: ينظر: موس (3)
 .479و 1/44الكاشف:  (4)
 .623تقريب التهذيب:  (5)
 .626, وتقريب التهذيب: 321-13/377 , وتهذيب الكمال:1/321ينظر: المجروحون:  (2)
 .1/321ينظر: المجروحون:  (7)
 .13/379, وتهذيب الكمال: 3/367ينظر: تاريخ ابن معين:  (2)
 .6/196موسوعة أقوال أحمد بن حنبل:  (9)
 .4/357التاريخ الكبير:  (11)
 .4/493الجرح والتعديل:  (11)
 .21الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (16)
 .1/513الكاشف:  (13)
 .626تقريب التهذيب:  (14)
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 لمطلب الرابعا
 :وتراكيبها ويهمة الرواة الموصوفون بلفظ 

ستعمَل هذه اللفظة مضافة الى لفظة او اكثر من ألفاظ الوصف صائغًا بذلك عبارة تدل إ
على مدى ودرجة وهم الراوي. وستتضح داللتها من ترجمة الرواة الموصوفين بها, وقد وصف 

 ثمانية رواة بهذه اللفظة, وهم:
الثالث: الرواة الموصوفون بلفظة المطلب تقدمت ترجمته في : أْحَمد ْبن اْلَعبَّاس -9

 يهم.
أيوب بن عتبة اليمامي, قاضي اليمامة, أبو يحيى روى عن: الفضل بن بكر   -2

العبدي, وقيس بن طلق الحنفي, ويحيى بن أبي كثير, وآخرين. وروى عنه: عفيف بن سالم 
لطبقة الموصلي, وعبد اهلل بن صالح العجلي, وعبد الملك بن عبد الحكم, وآخرون. من ا

 (1).هن. روى له: ابن ماجه121السادسة. توفي سنة 
 (6).قال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا, ويهم حتى فحش الخطأ منه

وقال أحمد بن  (4)., وقال علي بن المديني: ضعيف(3) قال يحيى بن معين: ليس بشيء
وقال أبو زرعة الرازي: حديث أهل العراق عنه ضعيف ؛ ألنه  (5).حنبل: ضعيف, مضطرب

وقال الذهبي: قال  (2).نه يحدث من كتبهحدث من حفظه, ويقال: إن حديثه باليمامة أصح؛ أل
البخاري: لين عندهم, وقال أبو حاتم: كتبه عن يحيى بن أبي كثير صحيحة, لكنه يحدث من 

 (2).وقال ابن حجر: ضعيف (7).حفظه فيغلط

                                                 
 .112, وتقريب التهذيب: 422-3/424, وتهذيب الكمال: 1/129ينظر: المجروحين:  (1)
 .1/129المجروحين:  (6)
 132و  4/22: تاريخ ابن معين (3)
 . 133ينظر: سؤاالت ابن أبي شيبة:  (4)
 . 3/117ينظر: العلل ومعرفة الحديث:  (5)
 .6/653, والجرح والتعديل: 3/922, و 6/549ينظر: الضعفاء ألبي زرعة:  (2)
 .6/653التعديل: , والجرح و 1/461. وينظر: التاريخ الكبير: 1/621الكاشف:  (7)
 .112تقريب التهذيب:  (2)
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الحسن بن الحكم النخعي, الكوفي, أبو الحكم, وهو األصوب, وقيل: أبو الحسن.  -3
براهيم النخعي, وآخرين. وروى عنه:  روى عن: الحكم بن عتيبة, وحبيب بن أبي ثابت, وا 

ضي, وآخرون. من الطبقة السادسة. توفي عيسى بن يونس, ومحمد بن عبيد, ومحمد بن ف
 (1).هن. روى له: أبو داود, والترمذي, والنسائي في مسند علي, وابن ماجه151قبيل سنة 

 (6).ج ِبَخَبِرِه ِإَذا اْنَفردقال ابن حبان: يخطئ كثيرًا, ويهم َشِديدًا, اَل ُيعجبِني ااِلْحِتَجا
وقال الذهبي: ضعيف, قال  (4)وقال أحمد بن حنبل: ثقة. (3)وقال يحيى بن معين: ثقة.

  (2)وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. (5)أبو حاتم: صالح الحديث.
َحاِجب ْبن َأِبي الشْعثَاء: هو: حاجب, األزدي, البصري. وقد ذكر من ترجم له:  -4

َحاِجب عن َأِبي الشْعثَاء, وليس ابن أبي الشعثاء, ويبدو أنه وهم وخطأ وقع عند ابن حبان. 
ى عن: أبي الشعثاء البصري, والحسن البصري, وجابر بن زيد. وروى عنه: األسود بن رو 

 (7)شيبان.
حبان: َكاَن ِممَّن يخطئ ِفي ِرَواَيته, ويهم ِفيَما يرويِه, َحتَّى خرج َعن حد  قال ابن

 (2).ااِلْحِتَجاج ِبِه ِإذا اْنَفرد

                                                 
 .121, وتقريب التهذيب: 169-2/162, وتهذيب الكمال: 1/633ينظر: المجرحين:  (1)
 .1/633المجرحين:  (6)
 .  3/7الجرح والتعديل:  (3)
 .1/656موسوعة أقوال أحمد بن حنبل:  (4)
 .1/635, والمغني في الضعفاء: 1/364: , والكاشف3/7ينظر: الجرح والتعديل:  (5)
 .121تقريب التهذيب:  (2)
, 6/519, وتعليقات الدارقطني على المجروحين: 1/676, والمجروحين: 6/211, والضعفاء ألبي زرعة: 56ينظر: الضعفاء للبخاري:  (7)

 .6/519, ولسان الميزان: 1/469وميزان االعتدال: 
 .1/676المجروحين:  (2)
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, وابن (5), والذهبي(4) , وابن الجوزي(3), وابن عدي(6), وابو زرعة الرازي(1)وقال البخاري
 يتابع عليه. ولم: ضعيف. وزاد ابن عدي: مجهول, له حديث واحد (2)حجر

روح ْبن َعَطاء ْبن َأِبي َمْيُموَنة, البصري. أبو معاذ, روى َعن: الحسن البصري,  -5
براهيم بن  وُشْعَبة, وأبيه, وآخرين. وروى َعْنُه: النضر بن شميل, وأبو داود الطيالسي, وا 

 (7)الحجاج, وآخرون.
قال ابن حبان: َكاَن يخطئ, ويهم كثيرًا؛ َحتَّى ظهر ِفي َحِديثه المقلوبات من َحِديث 

 (2)الثَِّقات, اَل ُيعجبِني ااِلْحِتَجاج ِبَخَبِرِه ِإذا اْنَفرد. وذكره في "الثقات" وقال وكان يخطئ.
: ضعيف, متروك. قال أبو حاتم: لين (11), وأحمد بن حنبل(9) قال يحيى بن معين

عدي: ضعيف, أنكر عليه روايات يخالف فيها الثقات؛ ولعله سبقه لسانه قال ابن  (11)الحديث.
وقال ابن حجر: ضعفوه, وقالوا: له أوهام  (13)وقال الذهبي: ضعفوه. (16)أو أخطأ فيها.

 (14)وأخطاء.
يد بن زيد بن درهم, األزدي الجهضمي, البصري, أبو الحسن. روى عن: بشر بن سع -6

حرب, وتوبة العنبري, وأيوب السختياني, وآخرين. وروى عنه: عبد اهلل بن المبارك, وعبد 

                                                 
 .56ينظر: الضعفاء للبخاري:  (1)
 .6/211ينظر: الضعفاء ألبي زرعة:  (6)
 .3/325نظر: الكامل في الضعفاء: ي (3)
 .1/179ينظر: الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  (4)
 .1/611, والمغني في الضعفاء: 1/469ينظر: ميزان االعتدال:  (5)
 .6/519ينظر: لسان الميزان:  (2)
 .3/423, ولسان الميزان: 4/54مل في الضعفاء: , والكا1/311, والمجروحين: 3/497ينظر: الجرح والتعديل:  (7)
 .2/315قات: , والث1/311ينظر: المجروحين:  (2)
 .3/16, والعلل ومعرفة الرجال: 4/611ينظر: تاريخ ابن معين:  (9)
 .1/321, وموسوعة أقوال أحمد: 3/16ينظر: العلل ومعرفة الرجال:  (11)
 .3/497الجرح والتعديل:  (11)
 .4/52ينظر: الكامل في الضعفاء:  (16)
 .3/21ينظر: ميزان االعتدال:  (13)
 .3/423ينظر: لسان الميزان:  (14)
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هن. روى  127العزيز بن أبان, وسليمان بن حرب, وآخرون. من الطبقة السابعة. توفي سنة 
 (1)., وأبو داود, والترمذي, وابن ماجهله: البخاري تعليقًا, ومسلم

 وقال ابن حبان: كان صدوقًا حافظًا, ممن كان يخطئ في األخبار ويهم, حتى ال يحتج 
  (6).به إذا انفرد

وقال أبو  (4).وقال البخاري: صدوق, حافظ (3).بأسوقال أحمد بن حنبل: ليس به 
بي: وقال أبو بكر البزار: لين, ولم يكن له حفظ. وقال الذه .: ليس بالقوي(2), والنسائي(5)حاتم

  (2).وقال ابن حجر: صدوق له أوهام (7).قال جماعة: ليس بالقوي, ووثقه ابن معين
سالم بن أبي حفصة العجلي, الكوفي, أبو يونس. روى عن: عامر الشعبي, وعطية  -7

سرائيل بن يونس, وسفيان العوفي, و  منذر الثوري, وآخرين. وروى عنه: خلف بن حوشب, وا 
هن تقريبا. روى له: البخاري في األدب  141الثوري, وآخرون. من الطبقة الرابعة. توفي سنة

 (9)المفرد, والترمذي.
 (11)حبان: يقلب األخبار, ويهم في الروايات. وقال ابن

وكان يحيى بن سعيد القطان, وعبد الرحمن بن مهدي ال يحدثان عنه. وقال يحيى بن 
ة. وقال جرير وعلي بن المديني: متروك؛ لغلوه. وقال أبو حاتم: : ثق(16), والعجلي(11)معين

                                                 
 .632, وتقريب التهذيب: 444-11/441, وتهذيب الكمال: 1/361ينظر: المجروحين:  (1)
 .1/361المجروحين:  (6)
 .6/564العلل ومعرفة الرجال:  (3)
 .3/476التاريخ الكبير:  (4)
 4/61ينظر: الجرح والتعديل:  (5)
 .53الضعفاء والمجروح وللنسائي:  (2)
 .4/33, وتهذيب التهذيب: 1/432, والكاشف: 4/124ينظر: تاريخ ابن معين:  (7)
 .632تقريب التهذيب:  (2)
 .662, تقريب التهذيب: 132-11/133, وتهذيب الكمال: 1/343ينظر: المجروحون:  (9)
 .1/343المجروحون:  (11)
 .4/121, والجرح والتعديل: 161ينظر: تاريخ ابن معين رواية الدارمي:  (11)
 .1/326الثقات للعجلي:  (16)
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 (3)وقال العقيلي: متروك؛ لغلوه. (6)وقال النسائي: ليس بالقوي. (1)يكتب حديثه, وال يحتج به.
وقال ابن حجر: صدوق في  (5)وقال الذهبي: ال يحتج بحديثه. (4)وقال ابن عدي: ضعيف.

  (2)الحديث, إال أنه شيعي غالي.
ح ْبن َأِبي َصاِلح, المخزومي, الكوفي, َصاِلح ْبن مْهَران, َوُهَو الَِّذي ُيَقال َلُه: َصالِ  -8

يروي َعن: أبي هريرة, وَعْمرو ْبن ُحَرْيث, وأبيه. وروى َعْنُه: َأُبو َبْكر ْبن َعيَّاش. من الطبقة 
 (7).الرابعة. روى له: أبو داود في المراسيل, والترمذي

 قال ابن حبان: ِممَّن يخطئ, ويهم, َحتَّى اَل يْحَتج ِبَما روى ِممَّا َخالف اأْلَْثَبات. 
  (2)وقد ذكره في كتابه )الثقات(.

: ضعيف ال وقال العقيلي .وقال النسائي: مجهول (9).وقال يحيى بن معين: ضعيف
 (13).وقال ابن حجر: ضعيف(16).وقال الذهبي: واهٍ (11).وضعفه ابن عدي(11)يتابع على حديثه.

 
 
 

                                                 
 .132-11/135, وتهذيب الكمال: 4/121ينظر: الجرح والتعديل:  (1)
 .42الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (6)
 .6/156العقيلي:  ينظر: ضعفاء (3)
 .4/374الكامل في الضعفاء:  (4)
 .1/466الكاشف:  (5)
 .662تقريب التهذيب:  (2)
 .676, وتقريب التهذيب: 59-13/52, وتهذيب الكمال: 6/614, وضعفاء العقيلي: 1/327ينظر المجروحين:  (7)
 .4/375, والثقات البن حبان: 1/327ينظر: المجروحين:  (2)
 .134رمي: تاريخ ابن معين رواية الدا (9)
 .13/59, وتهذيب الكمال: 6/614ينظر: ضعفاء العقيلي:  (11)
 .5/111الكامل في الضعفاء:  (11)
 .1/492الكاشف:  (16)
 .676: تقريب التهذيب (13)
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 المطلب الخامس
 وتراكيبها: التوهم الرواة الموصوفون بلفظة 

ستعمَل هذه اللفظة مضافة الى لفظة او اكثر من ألفاظ الوصف صائغًا بذلك عبارة تدل إ
على مدى ودرجة وهم الراوي. وستتضح داللتها من ترجمة الرواة الموصوفين بها, وقد وصف 

 أربعة رواة بهذه اللفظة, وهم:
أيمن بن نابل الحبشي, المكي, مولى آل أبي بكر, نزل عسقالن, أبو عمران, وقيل:  -2

أبو عمرو. روى عن: مجاهد بن جبر, وعطاء بن أبي رباح, وأبيه, وآخرين. وروى عنه: 
سفيان الثوري, وسفيان بن عيينة, وسلمة بن الفضل األبرش, وآخرون. من الطبقة الخامسة. 

 (1)مذي, والنسائي, وابن ماجه.روى له: البخاري, والتر 
قال ابن حبان: َكاَن يخطئ, َوتفرد ِبَما اَل ُيتَابع َعَلْيِه, َوَكاَن َيْحَيى ْبن مِعين حسن الرَّْأي 

ِتَجاج ِإالَّ َما َوافق الثَِّقات, أولى من ااِلْحِتَجاج ِبه, ِفيِه, َوالَِّذي ِعْنِدي: تنكب َحِديثه ِعْنَد ااِلحْ 
وقال علي بن (6)فكان عنده تخليط, لُسوِء ِحْفِظِه, فَكاَن يخطئ َويحدث على التََّوهُّم والحسبان.

وقال أبو ( 4).وثقه العجلي (3).ه ضعفالمديني ويعقوب بن شيبة: ثقة صدوق, ليس بالقوي في
( 2).وضعفه ابن عدي .وقال النسائي: ال بأس به, ولم يتابع على أحاديثه (5).حاتم: شيخ

قال ابن حجر: و  (7)وضعفه الذهبي وقال: قال الدارقطني, وغيره: ليس بالقوي, خالف الناس.
  (2)صدوق يهم.

                                                 
 .115, وتقريب التهذيب: 451-3/447, وتهذيب الكمال: 1/123ينظر: المجروحين:  (1)
 .3/29, وتاريخ ابن معين: 124-1/123ينظر: المجروحين:  (6)
 .3/451, وتهذيب الكمال: 145ينظر: سؤاالت ابن أبي شيبة:  (3)
 .1/641ينظر: الثقات للعجلي:  (4)
 .6/319الجرح والتعديل:  (5)
 .3/451, وتهذيب الكمال: 6/145ء: ينظر: الكامل في الضعفا (2)
 .1/132, وموسوعة أقوال الدارقطني: 1/659ينظر: الكاشف:  (7)
 .115تقريب التهذيب:  (2)
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مدني, أبو يعلى. روى عن: أنس بن سلمة بن وردان, الليثي, الجندعي موالهم, ال  -1
مالك, وسالم بن عبد اهلل بن عمر, مالك بن أوس بن الحدثان, وآخرين. ورى عنه: عبد اهلل 
بن المبارك, وعبد اهلل بن وهب, وعبد اهلل بن مسلمة, وآخرون. من الطبقة الخامسة. توفي 

 (1)جه.هن. روى له: البخاري في األدب المفرد, والترمذي, وابن ما157سنة 
قال ابن حبان: كان يروى عن الثقات ما ال يشبه حديث األثبات, كأنه كان قد حطمه 

  (6)السن, فكان يأتي بالشيء على التوهم؛ حتى خرج عن حد االحتجاج.
وقال أبو حاتم: ليس بقوي, رواياته منكرة ال يوافق  (3)ى بن معين: ليس بشيء.وقال يحي

وقال  (2)وقال الذهبي: ضعفه أحمد. (5)وقال ابن عدي: رواياته منكرة يخالف الناس. (4)الثقات.
  (7)ابن حجر: ضعيف.

ُسْفَيان ْبن ُحَسْين ْبن حسن, الّسلِمّي, الواسطي, َأُبو ُمَحمَّد, روى َعن: الزُّْهِرّي,   -1
, وحصين بن نمير, وحميد الطويل, وخالد بن دريك, وآخرين. وروى َعْنُه: شعبة بن الحجاج

هن. روى له: البخاري تعليقًا, 121إبراهيم بن صدقة, وآخرون. من الطبقة السابعة. توفي سنة 
 (2) ومسلم, وأبو داود, والترمذي, والنسائي, وابن ماجه.

ذا روى َعن َغيره أشبه َحِديثه َحِديث قال ابن حبان: َيْرِوي َعن ا لزُّْهِرّي المقلوبات, َواِ 
اأْلَْثَبات؛ َوَذاَك َأن صحيَفة الزُّْهِرّي اْخَتَلط َعَلْيِه, َفَكاَن َيْأِتي ِبَها َعَلى التََّوهُّم, فاألنصاف ِفي 

كتاب "الثقات" أمره: تنكب َما روى َعن الزُّْهِرّي, واالحتجاج ِبَما روى َعن َغيره. وذكره في 
 (9) وقال: يجب َأن يمحى اْسمه من كتاب اْلَمْجُروحين.

                                                 
 .624, تقريب التهذيب: 362-11/334, وتهذيب الكمال: 1/332ينظر: المجروحين:  (1)
 .1/332ينظر: المجروحين:  (6)
 .3/619تاريخ ابن معين:  (3)
 .4/175ينظر: الجرح والتعديل:  (4)
 .4/321ينظر: الكامل في الضعفاء:  (5)
 .567و 6/64, وينظر: العلل ومعرفة الرجال: 1/455شف: الكا (2)
 .624تقريب التهذيب:  (7)
 .644, تقريب التهذيب: 15/177, والوافي بالوفيات: 1/352ينظر: المجروحين:  (2)
 2/414, والثقات البن حبان: 1/352ينظر: المجروحين:  (9)
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وقال الذهبي: َقاَل َأُبو  (1)وقال الدارقطني: يتوهم بروايته عن الزهري ويخالف الثقات.
ابن قال  (6)ئي: َلْيَس ِبِه َبْأس ِإالَّ ِفي الزُّْهِري, وقال ابن سعد: ثقة يخطئ كثيرًا.َحاِتم والنسا

 (3)حجر: ثقة في غير الزهري باتفاقهم.
ألقعس المري, البصري, الواعظ, الزاهد, أبو صالح بن بشير بن وادع, بن أبي ا -1
 بشر.

 (4)هن, وقيل بعدها. روى له: الترمذي. 176من الطبقة: السابعة. توفي سنة 
قال ابن حبان: غلب عليه الخير والصالح حتى غفل عن اإلتقان في الحفظ, وكان 

ونحو هؤالء على التوهم فيجعله عن أنس, فظهر  يروي الشيء الذى سمعه من ثابت والحسن
 (5)في روايته الموضوعات التي يرويها عن األثبات, فاستحق الترك عند االحتجاج.

وقال ابن عدي:  (7)وقال النسائي: ضعيف, منكر. (2)وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال الذهبي:  (2)أحاديثه منكرة, كثير الغلط؛ لعدم معرفته باألسانيد والمتون, ولم يتعمد الكذب.

  (11)وقال ابن حجر: ضعيف. (9)ضعفوه, وقال أبو داود: ال يكتب حديثه.

                                                 
 .1/391ينظر: موسوعة أقوال الدارقطني:  (1)
 .4/662, والجرح والتعديل: 1/442, والكاشف: 1/322ينظر: المغني في الضعفاء:  (6)
 .644تقريب التهذيب:  (3)
 .63-13/12ينظر: وتهذيب الكمال:  (4)
 .1/376ينظر: المجروحين:  (5)
 .4/673التاريخ الكبير:  (2)
 .57ائي: الضعفاء والمتروكون للنس (7)
 .5/92الكامل في الضعفاء:  (2)
 .1/496الكاشف:  (9)
 .671تقريب التهذيب:  (11)
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 طلب السادسالم
 وتراكيبها: َوْهِمه الرواة الموصوفون بلفظة 

ستعمَل هذه اللفظة مضافة الى لفظة او اكثر من ألفاظ الوصف صائغًا بذلك عبارة تدل إ
على مدى ودرجة وهم الراوي. وستتضح داللتها من ترجمة الرواة الموصوفين بها, وقد وصف 

 عشر رواة بهذه اللفظة, وهم:
مان بن خواستي, العبسي موالهم, الكوفي أبو شيبة, قاضي واسط. إبراهيم بن عث -2

روى عن: سلمة بن كهيل, وسماك بن حرب, وسليمان األعمش, وآخرين. وروى عنه: شعبة 
بن الحجاج, وشبابة بن سوار, وعلي بن الجعد, وآخرون. من الطبقة السابعة. توفي سنة 

 (1)هن . روى له: الترمذي, وابن ماجه. 129
قال ابن حبان: َكاَن ِإَذا حدث َعن الحكم َجاَء بَأْشَياء معضلة َوَكاَن ِممَّا كثر وهمه 

  (6)وفحش َخطُؤُه َحتَّى خرج َعن حد ااِلْحِتَجاج ِبِه.
وقال أبو زرعة: ضعيف.  (3)لحديث قريب من المتروك.قال احمد بن حنبل: منكر ا

  (4)وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث سكتوا عنه وتركوا حديثه.
وقال ابن  (2)وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال الذهبي: ترك حديثه, (5)وضعفه الدارقطني.
  (7)حجر: متروك الحديث.

أيوب بن جابر بن سيار بن طلق, السحيمي, اليمامي ثم الكوفي, أبو سليمان,   -1
األعمش, وآخرين. وروى عن: روى عن: حماد بن أبى سليمان, وسماك بن حرب, وسليمان 

                                                 
 .96, وتقريب التهذيب: 151-6/147, وتهذيب الكمال: 1/114ر: المجروحين: ينظ (1)
 ..1/114المجروحين:  (6)
 .1/33موسوعة أقوال أحمد بن حنبل:  (3)
 .6/115ينظر: الجرح والتعديل:  (4)
 .1/649الضعفاء والمتروكون للدارقطني:  (5)
 .1/311. وينظر: التاريخ الكبير: 1/619الكاشف:  (2)
 .96تقريب التهذيب:  (7)
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إبراهيم بن أبي العباس, إسحاق بن إدريس, وجبارة بن المغلس, وآخرون. من الطبقة الثامنة. 
 (1)روى له: البخاري في األدب المفرد, وفي جزء القراءة خلف اإلمام, وأبو داود, والترمذي.

 (6)قال ابن حبان: كان يخطئ حتى خرج عن حد االحتجاج به لكثرة وهمه.
وقال أبو زرعة: واهي ضعيف. وقال أبو ( 3)وقال يحيى بن معين: ضعيف وليس بشيء

 (7)وقال الذهبي: ضعيف. (2)وضعفه ابن عدي.( 5)قال النسائي: ضعيف. (4)حاتم: ضعيف.
  (2)وقال ابن حجر: ضعيف.

تادة, والزهري, بحر بن كنيز السقاء, الباهلي, البصري, أبو الفضل. روى عن: ق -1
وعمران القصير, وآخرين. وروى عنه: يزيد بن هارون, ومسلم بن إبراهيم, ومهران بن أبي 

 (9)هن. روى له: ابن ماجه. 121عمر, وآخرون. من الطبقة السابعة. توفي سنة 
 (11).ممن فحش خطؤه, وكثر وهمه حتى استحق الترك وقال ابن حبان: كان

وقال البخاري: ليس هو عندهم  (11).ال يكتب حديثه ,وقال يحيى بن معين: ليس بشيء
وقال النسائي  (16).بقوي, يحدث عن قتادة بحديث ال أصل له من حديثه, وال يتابع عليه

                                                 
 .112هذيب: , وتقريب الت427-3/424, وتهذيب الكمال: 1/127ينظر: المجروحين:  (1)
 .1/127المجروحين:  (6)
 .171و  3/121ينظر: تاريخ ابن معين:  (3)
 .6/646ينظر: الجرح والتعديل:  (4)
 .15الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (5)
 .6/12الكامل في الضعفاء:  (2)
 .1/621الكاشف:  (7)
 .112تقريب التهذيب:  (2)
 .161, وتقريب التهذيب: 14-4/16, وتهذيب الكمال: 1/196ينظر: المجروحون:  (9)
 .1/196المجروحون:  (11)
 .6/412ينظر: الجرح والتعديل:  (11)
 1/419, وتهذيب الكمال: 3/162لكبير: ينظر: التاريخ ا (16)
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الساجي: تروى عنه مناكير, وليس هو عندهم بقوي في الحديث. وقال الذهبي: قال  (1).متروك
  (3)وقال ابن حجر: ضعيف. (6)وهُّوه, قال الدارقطنىي: متروك.

, السعدي موالهم, البصري, َأُبو سهل, روى َعن:  -1 َتمام ْبن بزيع, الطفاوي, الشََّقِريُّ
: اْلَحَسن البصري, َوُمَحّمد ْبن َكْعب القرضي, والعامر بن عمر الطفاوي, وآخرين. وروى َعْنهُ 

  (4)ُعَمر ْبن َعِلي اْلمقدِمي, وُموَسى ْبن ِإْسَماِعيل, ويحيى الحماني, وآخرون.
 (5)َعن ااِلْحِتَجاج ِبِه.قال ابن حبان: َكاَن ِممَّن كثر وهمه وفحش خطئه َحتَّى َبْعد 

وضعفه:  (7)وقال البخاري: يتكلمون فيه. (2)وقال َيْحَيى ْبِن َمِعين: َلْيَس ِبَشْيء.
وقال  (11)وضعفه ابن الجوزي. (11)وقال الدارقطني: متروك. (9)وابن عدي. (2)العقيلي,
 (13), وابن حجر: ضعفوه.(16)الذهبي

فر بن الزبير الحنفي, الباهلي, الشامي الدمشقي, نزل البصرة. روى عن: سعيد جع -1
بن المسيب, وعبادة بن نسي, وعبد اهلل بن محمد بن عقيل, وآخرين. وروى عن: إسرائيل بن 
يونس, وحماد بن سلمة, درست بن زياد, وآخرون. من الطبقة السابعة. توفي بعد سنة 

  (14)هن. روى له: ابن ماجه.141

                                                 
 .64الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (1)
 .1/419, وتهذيب التهذيب: 1/621: الكاشف: . وينظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني (6)
 .161تقريب التهذيب:  (3)
 .6/71, ولسان الميزان: 1/352, وميزان االعتدال: 1/621, والضعفاء والمتروكون للدارقطني: 6/445ينظر: الجرح والتعديل:  (4)
 .1/613المجروحين:  (5)
 .23تاريخ ابن معين رواية الدارمي:  (2)
 .6/157التاريخ الكبير:  (7)
 .1/129ضعفاء العقيلي:  (2)
 .6/679ي الضعفاء: الكامل ف (9)
 .1/621الضعفاء والمتروكون للدارقطني:  (11)
 .1/155الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  (11)
 .1/352ينظر: ميزان االعتدال:  (16)
 .6/377ينظر: لسان الميزان:  (13)
 .141, وتقريب التهذيب: 37-5/36, وتهذيب الكمال: 1/616ينظر: المجروحين:  (14)
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وقال ابن حبان: َيْرِوي َأْشَياء َكَأنََّها َمْوُضوَعة َوَكاَن ِممَّن غلب َعَلْيِه التقشف َحتَّى َصار 
 (1)وهمه َشِبيها ِباْلَوْضِع.

 : ضعيف, متروك, اَل يْكتب َحِديثه. (3)وأبو زرعة (6)وقال علي بن المديني,
 (5)وقال ابن عدي: ضعيف, احاديثه ال يتابع عليها. (4)الدارقطني: متروك الحديث. وقال

وقال ابن حجر: متروك الحديث, وكان صالحًا في  (2)وقال الذهبي: ساقط الحديث, عابد.
  (7)نفسه.

الحارث بن عبيد, اإليادي, البصري, أبو قدامة, روى عن: الحجاج بن فرافصة,  -6
األحول, وآخرين. وروى عنه: داود بن المحبر, وزيد بن الحباب,  وسعيد الجريري, وعامر

وأزهر بن القاسم, وآخرون. من الطبقة الثامنة. روى له: البخاري تعليقًا, ومسلم, وأبو داود, 
 (2)والترمذي.

 (9)كثر وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا. قال ابن حبان : كان ممن

                                                 
 .1/616ينظر: المجروحين:  (1)
 .152ينظر: سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني:  (6)
 .6/423ينظر: الضعفاء ألبي زرعة:  (3)
 .1/621الضعفاء والمتروكون للدارقطني:  (4)
 .6/322ظر: الكامل في الضعفاء: ين (5)
 .1/694الكاشف:  (2)
 .141تقريب التهذيب:  (7)
 .147, وتقريب التهذيب: 621-5/652, وتهذيب الكمال: 1/664ينظر: المجروحين:  (2)
 .1/664المجروحين:  (9)
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: ليس بالقوي, (6): ضعيف, مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم,(1)وقال أحمد بن حنبل
وقال الساجي: صدوق عنده مناكير.  (3) بالقوي.يكتب حديثه وال يحتج به. وقال النسائي: ليس 

 (5)وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. (4)بالقوي, وضعفه ابن معين.وقال الذهبي: ليس 
الحكم ْبن َسِعيد اأْلَمِوي المدني, روى: َعن ِهَشام ْبن ُعْرَوة, والجعيد ْبن َعْبد  -1

.   (2) الرَّْحَمِن. وروى َعْنُه: ِإْبَراِهيم ْبن َحْمَزة, وَأُبو ُمْصَعٍب الزُّْهِريُّ
  (7)ال ابن حبان: ِممَّن فحش َخطُؤُه َوكثر وهمه َحتَّى َصار ُمنكر اْلَحِديث اَل يْحَتج ِبِه.ق

 (11).وقال ابن عدي: ضعيف, منكر (9).وقال البخاري: منكر الحديث (2).ضعفه العقيلي
 (13).وابن حجر: منكر الرواية (16),وقال الذهبي (11).وضعفه ابن الجوزي

د الرَّْحَمِن اأَلْنَصاِري, النجاري, المدني. َحاِرَثة ْبن َأِبي الرَِّجال َواسمه ُمَحمَّد ْبن َعبْ   -1
روى َعن: عبيد اهلل بن أبي رافع, وعمرة بنت عبد الرحمن, وأبي الرَِّجال, وآخرين. وروى َعْنُه: 
الحسن بن صالح بن حي, وحفص بن غياث, وحبان بن علي العنزي, وآخرون. من الطبقة 

 (14)السادسة. روى له: الترمذي وابن ماجه.
  (15)قال ابن حبان: َكاَن ِممَّن كثر وهمه وفحش خطوه.

                                                 
 .1/614موسوعة أقوال أحمد بن حنبل:  (1)
 .3/21الجرح والتعديل:  (6)
 .3/79ينظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (3)
 . 6/151, وتهذيب التهذيب: 4/642. وينظر: تاريخ ابن معين: 1/313ينظر: الكاشف:  (4)
 .147: تقريب التهذيب (5)
 .1/649, والمجروحين: 3/117, والجرح والتعديل: 1/621ينظر: ضعفاء العقيلي:  (2)
 .1/649المجروحين:  (7)
 .1/621ضعفاء العقيلي:  (2)
 .6/341التاريخ الكبير:  (9)
 .6/422ل في الضعفاء: ينظر: الكام (11)
 .1/662ينظر: الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  (11)
 .1/571ينظر: ميزان االعتدال:  (16)
 .3/646ينظر: لسان الميزان:  (13)
 .149, وتقريب التهذيب: 312-5/313, وتهذيب الكمال: 1/622: المجروحين: ينظر (14)
 .1/622المجروحين:  (15)
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وقال أبو زرعة, وأبو  (6)وقال البخاري: منكر الحديث. (1)َوقال َيْحَيى بن معين: ضعيف.
 (5)وقال الذهبي: ضعفوه. (4)وقال النسائي: متروك الحديث. (3)حاتم: ضعيف, منكر, واهي.

  (2)وقال ابن حجر: ضعيف.
ْهَباء اْلَفزاِريّ َأبِ سالم ْبن  -1 , العدوي, البصري, َأُبو المنذر, روى َعن: قتادة, ي الصَّ

وثَابت اْلبناِني, وَأُبي غالب الباهلي, وآخرين. وروى َعْنُه: ُمعلى ْبن َأسد, وعبد اهلل بن عبد 
 (7)الوهاب الحجبي, ومحمد بن أبي بكر المقدمي, وآخرون.

 (2)قال ابن حبان: ِممَّن فحش َخطُؤُه َوكثر وهمه اَل َيُجوز ااِلْحِتَجاج ِبِه ِإَذا اْنَفرد.
وقال البخاري:  (11)وقال أحمد بن حنبل: حسن الحديث. (9)وضعفه يحيى بن معين.

 (13)وضعفه: ابن عدي. (16)وقال أبو حاتم: شيخ, ذاهب الحديث. (11)منكر الحديث.
 (15).وقال ابن حجر: ضعفوه(14).والذهبي

َسْعد ْبن َعْبد الحميد ْبن َجْعَفر ْبن َعْبد اللَِّه ْبن الحكم ْبن َرافع ْبن ِسَنان األَْنَصاِري  -21
بد اْلحكِمي, المدني, سكن بغداد, َأُبو مَعاذ. روى َعن: عبد اهلل بن زياد, وفليح بن سليمان, وع

براهيم بن سعيد  َناد, وآخرين. وروى عنه: إبراهيم بن إسحاق الحربي, وا  الرحمن ابن َأِبي الزِّ
                                                 

 .1/92تاريخ ابن معين:  (1)
 .3/94التاريخ الكبير:  (6)
 .652-6/655ينظر: الجرح والتعديل:  (3)
 .69الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (4)
 .1/315الكاشف:  (5)
 .149تقريب التهذيب:  (2)
 .34/129و4/345, وتهذيب الكمال: 1/341وحين: , والمجر 4/657ينظر: الجرح والتعديل:  (7)
 .1/341المجروحين:  (2)
 .6/121ميزان االعتدال:  (9)
 .6/162أحمد بن حنبل: موسوعة أقوال  (11)
 .4/135التاريخ الكبير:  (11)
 .6/121, وميزان االعتدال: 4/657ينظر: الجرح والتعديل:  (16)
 .4/312الكامل في الضعفاء:  (13)
 .1/391: المغني في الضعفاء (14)
 .59-3/52ينظر: لسان الميزان:  (15)
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براهيم بن الوليد الجشاش, وآخرون. من الطبقة العاشرة. توفي بعد سنة  هن. 619الجوهري, وا 
 (1).روى له: الترمذي, والنسائي, وابن ماجه

قال ابن حبان: َوَكاَن ِممَّن َيْرِوي اْلَمَناِكير َعن اْلَمَشاِهير ِممَّن فحش َخطُؤُه َوكثر وهمه 
  (6).َحتَّى حسن التنكب َعن ااِلْحِتَجاج ِبه

صدوق, صالح.  يحيى بن معين : ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة, وقال 
وقال صالح بن محمد البغدادي: ال بأس به, وكان سيء الحفظ , يخطئ كثيرًا, فتكلم فيه 

وقال الذهبي: ثقة. وذكره في المغني في  (4).وقال أبو حاتم: لم أكتب عنه (3)الثوري.
 (2)قال ابن حجر: صدوق له أغاليط.و  (5)الضعفاء.

 لمطلب السابعا
 وتراكيبها: توهماً  الرواة الموصوفون بلفظة 

ستعمَل هذه اللفظة مضافة الى لفظة او اكثر من ألفاظ الوصف صائغًا بذلك عبارة تدل إ
اوي. وستتضح داللتها من ترجمة الرواة الموصوفين بها, وقد وصف على مدى ودرجة وهم الر 

 راويين فقط بهذه اللفظة, وهما:
روى عن: عثمان بن سلم ْبن َمْيُمون اْلَخواص الرازي, من عباد أهل الشَّام وقرائه.   -9

زائدة, وابن عيينة, وأبي خالد األحمر, وآخرين. وروى عنه: عمرو بن أسلم, ومحمد بن 
 (7).هن 661سعد بن عبد اهلل بن عبد الحكم. وآخرون. توفي سنة عوف, و 

                                                 
 . 631, وتقريب التهذيب: 627-11/625, وتهذيب الكمال: 1/357ينظر: المجروحين:  (1)
 .1/357المجروحين:  (6)
 .11/627ينظر: تهذيب الكمال:  (3)
 .4/96ينظر: الجرح والتعديل:  (4)
 .1/322, والمغني في الضعفاء: 1/469لكاشف: ينظر: ا (5)
 .631تقريب التهذيب:  (2)
 .4/116, ولسان الميزان: 15/127, والوافي في الوفيات: 1/345, والمجروحين: 4/625ينظر: الجرح والتعديل:  (7)
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تقائه, َفُربَما قال ابن حبان:  ِممَّن غلب َعَلْيِه الّصالح؛ َحتَّى غفل َعن حفظ الَحِديث وا 
ْيء َبْعد الشَّْيء, ويقلبه توهمًا اَل تعمدًا؛ َفَبطل ااِلْحِتَجاج ِبَما َيْرِوي ِإَذا َلْم ُيَوافق ذكر الشَّ 
 (1).الثَِّقات

 ( 6)وقال أبو حاتم: ال يكتب حديثه, يروي منكرات أشبه بالموضوعات.
وقال الذهبي:  (4).وضعفه ابن الجوزي (3).ث ِبَمناكير, ال ُيتاَبع َعَليهاَحدَّ وقال العقيلي:  

 (2).وقال ابن حجر: ضعفوه, رواياته مقلوبة ومنكرة تخالف الثقات (5).ضعيف ال يكتب حديثه
, الكوفي. روى َعن: اْلُمَسيِّب ْبن َرافع. وروى َعْنُه: عبيد َصَدَقة ْبن رستم اإلسكاف  -2

 (7)ْبن ِإْسَحاق اْلَعطَّار, والفضل بن موسى, ومحمد بن فضيل, وآخرون.
 (2).يروي َعن اأْلَْثَبات َماال يشبه َحِديث الثَِّقات, توهمُا اَل تعمداً  قال ابن حان:

وابن  (11).وضعفه ابن عدي (11)وضعفه العقيلي. (9).صدوق ما به بأسوقال أبو حاتم: 
 (14).وقال ابن حجر: ضعفه: البخاري وابن حبان (13).وقال الذهبي: ضعيف, لين (16).الجوزي
 
 

                                                 
 .1/345المجروحين:  (1)
 .622-4/625ينظر: الجرح والتعديل:  (6)
 .6/125ضعفاء العقيلي:  (3)
 .6/11الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  (4)
 .1/394ينظر: المغني في الضعفاء:  (5)
 .4/116ينظر: لسان الميزان:  (2)
 .4/316: , ولسان الميزان1/375, والمجروحين: 4/433ينظر: الجرح والتعديل:  (7)
 .1/375المجروحين:  (2)
 .4/433الجرح والتعديل:  (9)
 .6/617ضعفاء العقيلي:  (11)
 .5/164عفاء: الكامل في الض (11)
 .6/54الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  (16)
 .1/439ينظر: المغني في الضعفاء:  (13)
 .4/316, ولسان الميزان: 4/692ينظر: التاريخ الكبير:  (14)
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 لخاتمة وابرز النتائجا
الحمد هلل الذي من عليَّ بإنجاز هذا البحث بعد معاناة طويلة ومشاق كبيرة , وبعد إنجازه 

 فقد خلصت إلى النتائج اآلتية:
يعد كتاب )المجروحين( لإلمام البن حبان من الكتب القيمة ذات األهمية والمكانة  .2

انة مؤلفه العلمية وتبحره العلمية الكبيرة له ولمؤلفه, فأهميته تأتي من أمرين هما: األول: مك
بعلم الحديث ونقد الرجال, والثاني: من قيمة الكتاب وفائدته؛ لما احتوت مقدمته من قواعد 
وتقسيمات وأوصاف في الجرح والتعديل, ولترجمته وشموله لعدد كبير جدُا من الرواة المطعون 

بها لهم, وقد اعتنى بهم, وتفسيره ألسباب جرحهم, واحتوائه على كثير من روايات المطعون 
به العلماء عناية كبيرة بالطباعة والتحقيق والبحث فيه ونحو ذلك. واعتمد عليه عامة أهل 

 الجرح والتعديل ممن جاء بعده في االستدالل به وبناء أحكامهم عليه.
راويًا بلفظة الوهم أو بأحد األلفاظ المشتقة منها, فاستعمل سبعة  26وصف ابن حبان  .1

 -3وهم: وقد وصف بها راويًا واحدًا.  -6راويًا.  62الوهم: وقد وصف بها  -1: )ألفاظ وهي
رواة.  4رواة. التوهم: وقد وصف بها  2رواة. ويهم: وقد وصف بها  9يهم: وقد وصف بها 
رواة. توهمًا: وقد وصف بها راويين(, وركب هذه األلفاظ مع غيرها  11وهمه: وقد وصف بها 
ح األخرى, ليصوغ بها عبارة تدل على مدى درجة وهم الراوي وجرحه من الفاظ وعبارات الجر 

 وسبب هذا الوهم.
دقة ابن حبان في نقده وجرحه للرواة في هذا الكتاب رغم بعض الهفوات والزالت   .1

التي سقط بها, فقد وافق عامة علماء الجرح والتعديل ولم يخالفهم إال ما ندر وفي النزر 
 اء بجرحه للرواة, ووصفهم بالوهم.اليسير, فقد أيده العلم

تفسير ابن حبان وبيانه ألسباب جرحه للرواة, وبيانه لمعنى الوهم الذي وقعوا به من  .1
خالل تشخيص وبيان سبب الوهم والجرح وتطبيقه بنماذج من روايات الراوي, فاعتبر جرحه ذا 

 قيمة ومعتبر به.
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 فــهـــرس المــصــادر والمراجـــع
 القـــرآن الكـــريــــم.بعــــد  -

أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية كتاب الضعفاء: ألبي زرعة الرازي )ت  .2
هن(, الرسالة العلمية: لسعدي بن مهدي الهاشمي, عمادة البحث العلمي بالجامعة 624

 م.1926هن/1416اإلسالمية, المدينة النبوية, المملكة العربية السعودية, 
في تقريب صحيح ابن حبان, ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان  اإلحسان .1

هن( ترتيب: األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي 354بن معاذ بن َمْعبَد, الُبستي )ت 
هن(, حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط, مؤسسة الرسالة, بيروت  739)ت 

 م.1922 -هن 1412الطبعة األولى, 
بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام, ألبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك  .1

 ابن القطان    
الرياض, الطبعة األولى,  –هن(, تحقيق: د. الحسين آيت سعيد, دار طيبة262)ت     

 م.1997-هن1412
. هن(, تحقيق: د633رواية الدوري: ألبي زكريا يحيى بن معين )ت -تأريخ ابن معين  .1

حياء التراث اإلسالمي  مكة المكرمة,  -أحمد محمد نور سيف, مركز البحث العلمي وا 
 م.1979 -هن1399الطبعة األولى, 

رواية عثمان الدارمي: تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف, دار المأمون  -تأريخ ابن معين و 
 دمشق. –للتراث

ن عثمان البغدادي تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ألبي حفص عمر بن أحمد ب .1
هن(, تحقيق: د. عبد الرحيم محمد أحمد القشقري, المدينة 325المعروف بن ابن شاهين, )ت 

 م.1929هن/1419المنورة, الطبعة األولى, 
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هن(, 652التأريخ الكبير: ألبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري )ت .6
 طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. الدكن –دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد 

تحفة األشراف بمعرفة األطراف, ألبي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن  .1
 المزي 

هن(, تحقيق: عبد الصمد شرف الدين, المكتب اإلسالمي, والدار القّيمة, 746)ت    
 الطبعة: 

 م.1923هن, 1413الثانية:     
, لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, تحقيق: ريب النواويتدريب الراوي في شرح تق .1

 الرياض. –عبد الوهاب عبد اللطيف, مكتبة الرياض الحديثة 
تعليقات الدارقطني على المجروحين البن حبان: ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد  .1

هن(, تحقيق: خليل بن محمد العربي, الفاروق 325بن مهدي بن مسعود الدارقطني )ت 
 -هن 1414القاهرة, الطبعة األولى,  -الحديثة للطباعة والنشر, دار الكتاب اإلسالمي 

 م.1994
تقريب التهذيب: ألبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت  .21

 -هن 1412سوريا, الطبعة األولى,  -هن(, تحقيق: محمد عوامة, دار الرشيد 256
 م.1922

بي معاذ , ألث, منهج دراسي يجمع بين أصالة القديم وجدة الحديثتقريب علم الحدي .22
 طارق بن عوض اهلل, المستوي األول, دار الكوثر, الطبعة األولى.

بي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد الخطيب , ألتقييد العلم للخطيب البغدادي .21
 .بيروت –إحياء السنة النبوية , هن(423البغدادي )ت 

ألبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني لتهذيب: تهذيب ا .21
 هن.1362مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهند, الطبعة األولى, هن(, 256)ت
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تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ألبي الحجاج يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن  .21
بيروت, الطبعة  -الة هن(, تحقيق: د. بشار عواد معروف, مؤسسة الرس746المزي )ت
 م.1921-هن 1411األولى, 

هن(, طبع 354الثقات: ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي ألبستي )ت  .21
بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية تحت مراقبة: د. محمد عبد المعيد خان 

آباد, الدكن الهند, الطبعة  مدير دائرة المعارف العثمانية, دائرة المعارف العثمانية بحيدر
 .1973= ه 1393األولى, 

وآداب السامع: ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد الجامع ألخالق الراوي  .26
 الرياض. –مكتبة المعارف , . محمود الطحانهن(, تحقيق: د423الخطيب البغدادي )ت 

مد بن إدريس الرازي الجرح والتعديل: ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم مح .21
-هن 1671بيروت, الطبعة األولى,  -هن(, دار إحياء التراث العربي 367التميمي )ت 

 م.1956
سؤاالت أبي عبيد أآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل: ألبي داود سليمان  .21

عمادة البحث هن(, تحقيق: محمد علي قاسم العمري, 675بن األشعث السجستاني )ت
علمي بالجامعة اإلسالمية, المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية الطبعة: األولى, ال

 م.1923هن/1413
سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني: ألبي حسن علي بن عبد  .21

هن( تحقيق: موفق عبد اهلل عبد القادر, 634اهلل بن جعفر السعدي بالوالء المديني, )ت 
 هن.1414الرياض الطبعة األولى,  -المعارف  مكتبة

سؤاالت مسعود بن علي السجزي )مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة لإلمام  .11
الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابوري(: ألبي عبد اهلل الحاكم محمد بن 

بد اهلل بن عبد القادر, دار هن( تحقيق: موفق بن ع415عبد اهلل بن محمد النيسابوري )ت 
 م.1922هن, 1412بيروت, الطبعة األولى,  –الغرب اإلسالمي 
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سير أعالم النبالء: ألبي عبد اهلل شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز  .12
هن(,تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط, 742الذهبي )ت

 م.1925هن /  1415الثة, مؤسسة الرسالة, الطبعة الث
ألبي الحسن علي بن سلطان محمد, , شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر .11

قدم له: الشيخ عبد الفتح أبو غدة, حققه  ,هن(1114نور الدين المال الهروي القاري )ت 
 لبنان/ بيروت. -دار األرقم , وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

هن(, تحقيق: 366الكبير: ألبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي )تالضعفاء  .11
 -هن 1414بيروت, الطبعة األولى,  -عبد المعطي أمين قلعجي, دار المكتبة العلمية 

 م.1924
الضعفاء والمتروكون ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني, النسائي  .11

حلب الطبعة: األولى,  –براهيم زايد, دار الوعي هن(, تحقيق: محمود إ313)المتوفى: 
 .هن1392

الضعفاء والمتروكون: ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي  .11
هن( تحقيق: د. عبد الرحيم محمد القشقري, مجلة الجامعة اإلسالمية 325الدارقطني )ت 

(: العدد 6هن , جزء )1413 ,59(: العدد 1أعداد, جزء ) 3بالمدينة المنورة, ُنشر على 
 .هن 1414, 24 -23(: العدد 3هن, جزء )1413, 21
الضعفاء والمتروكين: ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي,  .16
بيروت, الطبعة األولى,  –هن(, تحقيق: عبد اهلل القاضي, دار الكتب العلمية 597)ت

 م.1922 -هن 1412
هن(, تحقيق: أبو عبد اهلل 652هلل محمد بن إسماعيل البخاري )تالضعفاء: ألبي عبد ا .11

 6115سمنود, مصر الطبعة األولى,  -أحمد بن إبراهيم أبي العينين, مكتبة ابن عباس 
 م.
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 هن(,631الطبقات الكبرى: ألبي عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري,)ت  .11
 م. 6111قاهرة, الطبعة األولى, ال -تحقيق: علي محمد عمر, مكتبة الخانجي 

هن(: ألبي 679علل الترمذي الكبير, وهو أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ت .11
طالب القاضي, تحقيق: صبحي السامرائي , أبو المعاطي النوري , محمود محمد 

 -هن 1419بيروت, الطبعة األولى,  -مكتبة النهضة العربية  -الصعيدي, عالم الكتب 
 م.1929

العلل الواردة في األحاديث النبوية: ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي  .11
 -هن(, تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين اهلل السلفي, دار طيبة 325الدارقطني البغدادي )ت

 م.1925 -هن 1415الرياض, الطبعة األولى, 
هن(, تحقيق: د. 641)ت العلل ومعرفة الرجال: ألبي عبد اهلل أحمد بن حنبل ألشيباني .12

بيروت, الرياض, الطبعة:  -وصي اهلل بن محمد عباس, المكتب اإلسالمي, دار الخاني 
 م. 6111 -هن  1466الثانية, 

كتاب العين, ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري  .11
 ومكتبة الهالل. هن(, تحقيق: د. مهدي المخزومي, د. إبراهيم السامرائي, دار171)ت
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: ألبي عبد اهلل شمس الدين محمد  .11

هن(, تحقيق: محمد عوامة, دار القبلة 742بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي )ت 
 م.1996 -هن 1413للثقافة اإلسالمية, الطبعة األولى, 

عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل الجرجاني الكامل في ضعفاء الرجال: ألبي أحمد  .11
علي محمد معوض, شارك في تحقيقه:  -تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود هن(, 325)ت

 م.1997هن 1412لبنان, الطبعة األولى,  -بيروت -عبد الفتاح أبو سنة, الكتب العلمية 
بن حجر لسان الميزان: ألبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  .11

تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, دار البشائر اإلسالمية الطبعة هن(, 256العسقالني )ت
 .م6116األولى, 
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المجروحين من المحّدثين والضعفاء والمتروكين: ألبي حاتم محمد بن حبان البستي,  .16
 -هن1392حلب, الطبعة األولى,  –هن(, تحقيق: محمود إبراهيم زايد, دار الوعي 354)ت

 م.1971
, هن(395بي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي, )ت , ألمجمل اللغة .11

 -هن  1412الطبعة الثانية, , بيروت –مؤسسة الرسالة, زهير عبد المحسن سلطان تحقيق:
 .م1922

هن(, تحقيق: 452المحلى: ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري )ت .11
 بيروت. –تراث العربي, دار اآلفاق الجديدة لجنة إحياء ال

هننن(, 641مسننند اإلمننام أحمنند: ألبنني عبنند اهلل أحمنند بننن محمنند بننن حنبننل الشننيباني )ت .11
 م.1999 -هن 1461تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية, 

, ألبي عبد اهلل ِشَهاُب الدِّْيِن ياقوت معجم البلدان المؤلف:  .11 ْوِميُّ بن عبد اهلل الحموي الرُّ
 م.1995دار صادر, بيروت الطبعة الثانية,  هن(,262)ت
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم:  .12

هن(, تحقيق: عبد العليم عبد 621ألبي الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح ألعجلي, )ت
 م.1925 -هن 1415المدينة المنورة, الطبعة األولى,  -ة الدارالعظيم البستوي, مكتب

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المغني في الضعفاء: ألبي عبد اهلل شمس الدين  .11
 هن(,  تحقيق: الدكتور نور الدين عتر, دار احياء التراث قطر.742)ت
المسماة علوم  مقدمة ابن الصالح ومحاسن االصطالح, مؤلف )مقدمة ابن الصالح .11

هن(. مؤلف  243الحديث(: عثمان بن الصالح عبدالرحمن بن موسى بن أبي النصر )ت 
)محاسن االصطالح(: ألبي حفص سراج الدين عمر بن رسالن بن نصير بن صالح 

هن(, تحقيق: د عائشة عبد 215الكناني, العسقالني األصل, ثم البلقيني المصري , )ت 
الدراسات العليا, كلية الشريعة بفاس, جامعة القرووين, دار  الرحمن )بنت الشاطئ( أستاذ

 المعارف.
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هن( في رجال الحديث وعلله: لمجموعة 325موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني ) .11
عصام عبد  -أشرف منصور عبد الرحمن  -من المؤلفين )الدكتور محمد مهدي المسلمي 

محمود محمد خليل(,  -إبراهيم الزاملي  أيمن -أحمد عبد الرزاق عيد  -الهادي محمود 
 م. 6111بيروت, لبنان, الطبعة األولى,  -عالم الكتب للنشر والتوزيع 

هن( في رجال الحديث وعلله: جمع 641موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل )ت .11
محمود محمد خليل, عالم  -أحمد عبد الرزاق عيد  -وترتيب: السيد أبو المعاطي النوري 

 م.1997هن /  1417تب, الطبعة األولى, الك
ميزان االعتدال في نقد الرجال: ألبي عبد اهلل شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  .16

لبنان, الطبعة  –بيروت  -هن(, تحقيق: علي محمد البجاوي, دار المعرفة 742الذهبي )ت 
 م .1923 -ن ه1326األولى, 

مطبوع ضمن كتاب سبل السالم, ألبي الفضل نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر,  .11
هن(, دار إحياء التراث 256أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت 

 بيروت. -العرب
هن(, تحقيق: أحمد 724الوافي بالوفيات: لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي, ) .11

 م.6111 -هن 1461بيروت,  –األرنؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء التراث 
اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر, لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن  .11

هن(, تحقيق: المرتضي 1131تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي القاهري )ت 
 م.1999الرياض, الطبعة األولى,  –الزين أحمد, مكتبة الرشد 

 


