
  ٣٤١

القيس دكنيته أيوإمساعيل، واسم أبيه فريوز موىل لعب. أبان بن أيب عياش من أهل البصرة )١(
  .د مقروناًيف رواية ابن األعرايب. هـ١٣٨تويف حنو 

مات (بسنده عن ز بن أسد العمي " اجلامع ألخالق الراوي وأدب السامع"ذكر اخلطيب يف كتابه 
عن أبان بن أيب عياش؟ ) هـ٢٠١ت ( ه حرمي بن عمارة وسأل) بعد املائتني وقيل قبمىنتمنىلها

كتبت حديث أنس عن احلسن وحديث : "رمحه اهللا أنه قال) هـ١٦٠ت(فذكر له عن شعبة 
احلسن عن أنس، فدفعتها إىل أبان بن أيب عياش، فقرأها علي ."يمربئس ما صنع وهذا : فقال ح

  !" حيل؟
قلبت أحاديث على ثابت البناين فلم : "رمحه اهللا ) هـ١٦٧ت(وعنده بسنده عن محاد بن سلمة 

  ". على أبان بن أيب عياش فانقلبتتنقلب، وقلبت
  ". كان منكر احلديث: "وقال مرة" متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".متروك احلديث وهو رجل صاحل: "رمحه اهللا) هـ٢٤٩ت(قال عمرو بن علي الفالس 
  ".مل يكن باحلافظ فصار يف حديثه املناكري: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(بزار قال ال

مسع عن أنس بن مالـك أحاديث وجالس احلسن فكان : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
 �يسمع كالمه وحيفظه فإذا حدث رمبا جعل كالم احلسن الذي مسعه من قوله عن أنس عن النيب 

 أكثر من ألف ومخسمائة حديث ما لكبري شيء منها أصل يرجع ولعله روى عن أنس. وهو ال يعلم
  ".إليه

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ ٣٧٨ت(قال احلاكم أبو أمحد 
  ".متروك: "قال يف التقريب". وقرنه أبوداود بآخر. متروك: قال أمحد: "قال يف الكاشف

افظة على وقت الصالة، وحديث أبان الذي عند أيب داود أخرجه يف كتاب الصالة باب يف احمل
، وقد نبه يف عون املعبود إىل أنه ليس يف رواية اللؤلؤي إمنا يف رواية ابن )٤٢٩(حديث رقم 

حدثَنا محمد بن عبد الرحمنِ الْعنبرِي حدثَنا أَبو علي الْحنفي عبيد اللَّه بن عبد : "األعرايب، ولفظه

                                                           

، التهذيب  )١/٢٠٧(، الكاشف   )١/١٣٦(، اجلامع ألخالق الراوي وأدب السامع         )١/٩٦(اروحني  : ترمجته يف ) ١(
 ).  ١/٢١( اجلامع ،١٠٣، التقريب ص)١/٩٧(



  ٣٤٢

مجِيد حدثَنا عمرانُ الْقَطَّانُ حدثَنا قَتادةُ وأَبانُ كلَاهما عن خلَيد الْعصرِي عن أَبِي الدرداِء قَالَ قَالَ الْ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ : "رنلَ الْجخد انإِمي عم اَء بِهِنج نم سملَى خافَظَ عح نم

الصلَوات الْخمسِ علَى وضوئهِن وركُوعهِن وسجودهن ومواقيتهِن وصام رمضانَ وحج الْبيت إِنْ 
ةَ قَالُوا يانى الْأَمأَدو هفْسا نةً بِهبكَاةَ طَيطَى الزأَعبِيلًا وس هإِلَي طَاعتاس ةاناُء الْأَما أَدماِء ودرا الدا أَب

ةابنالْج نلُ مسقَالَ الْغ."  
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى بن حممد بن مسلمة بن سليمان بن عبداهللا بن  )٢(

  .حنظلة الغسيل أبو إسحاق البغدادي
 احلديث، فعمد إىل حديث كان يقلب األخبار ويسرق: "رمحه اهللا ) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

فاالحتياط يف أمره االحتجاج مبا وافق : "مث قال" تفرد به رجل واحد مل يره فجاء به عن شيخ آخر
  ".الثقات من األخبار وترك ما انفرد به من اآلثار

  ".كان يسرق احلديث: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 
  .إبراهيم بن إسحاق الواسطي )٣(

  .عن ثور بن يزيد
شيخ يروي عن ثور بن يزيد ما ال يتابع عليه، وعن غريه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ال ابن حبان ق

  ".ال جيوز االحتجاج به. ، على قلة روايتهاملقلوباتمن الثقات 

إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة األشهلي، موىل بين عبداألشهل من األنصار من أهل  )٤(

                                                           

 ).   ١/١٨(، امليزان ١٣، الديوان ص)١/٢١(، املتروكني )١/١١٩،١٢٠(اروحني : ترمجته يف ) ٢(

 ).  ١/٩(، املغين )١/١٨(، امليزان )١/٢٢(، املتروكني )١/١١٣(اروحني : ترمجته يف) ٣(

، التقريـب   ) ١/٢٠١(، الكاشـف    )١/١٠٤(، التهذيب   )١/٢٣٤(، الكامل   ) ١/١٠٩(اروحني  : ترمجته يف   ) ٤(
  ).١/٢٢(، اجلامع ١٠٤ص

وهوتصحيف، إذ مل أجد له رواية يف سنن النسـائي " س.ت: "، الرمز ملن أخرج له)عوامة(وقع يف التقريب : تنبيه   
): عوامة(وجاء يف الكاشف ). أبو األشبال(وما أثبته يف التقريب "! موسوعة احلديث ـ صخر "، من خالل )اتىب(
 ). ق.ت(



  ٣٤٣

  .ق.ت.ف. املدينة
يكتب حديثه و ال حيتج : "، وقال مرة"ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

  ".به
  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".حجازي ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي

ديثه و ال حيتج به، منكر شيخ ليس بالقوي يكتب ح: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  " احلديث دون إبراهيم بن إمساعيل بن جممع، وأحب إيلّ من إبراهيم بن الفضل

  ".شيخ مدين صاحل له فضل، و ال أحسبه حافظاً: "رمحه اهللا) هـ٢٨٥ت(قال احلريب 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ".انيد ويرفع املراسيلكان يقلب األس: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ". متروك: قال الدارقطين وغريه: "قال يف الكاشف
  ".ضعيف: "قال يف التقريب 

. إبراهيم بن إمساعيل بن جممع بن جارية األنصاري من أهل مكة أخو حممد بن إمساعيل) ٥(
  .ق.خت

  ".ضعيف ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن  معني 
  ".كثري الوهم: " اهللارمحه) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ضعيف متروك احلديث، مسعت حيي يقوله: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ". األسانيد، ويرفع املراسيليقلبكان : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

                                                           

، التقريـب  )١/٢٠٨(، الكاشـف    )١/١٠٧(، التهـذيب    )١/٢٣٣(، الكامل   )١/١٠٣(اروحني  : ترمجته يف   ) ٥(
 ).  ١/٢٢(، اجلامع ١٠٤ص



  ٣٤٤

  ". ضعفوه: "قال يف الكاشف
  ".ضعيف: "قال يف التقريب

  .إبراهيم بن بكر الشيباين، األعور) ٦(

  .يروي عن شعبة
  ".قد رأيته وأحاديثه موضوعة: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

وإبراهيم بن بكر : مث قال. ... كان ببغداد يسرق احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
ق هذا احلديث من اهلذيل و ال أعلم له كبري رواية وأحاديثه إذا روى إما أن هذا هو الشيباين يسر

  ".تكون منكرة بإسناده أو مسروقاً ممن تقدمه
  ".منكر احلديث: "، وقال أيضاً"تركوه: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 

  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ". احلديثيسرقكان : الواق: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

  .إبراهيم بن عبدالسالم املخزومي املكي )٧(
  .يروي عن عبدالعزيز بن أيب رواد

وعندي أنه يسرق . حدث باملناكري. ليس مبعروف: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".احلديث

  .إبراهيم بن عبداهللا بن خالد املصيصي )٨(

                                                           

  ).١/٤١(، اللسان )١/١٤(، الديوان )١/٢٤(، امليزان )١/٢٧(، املتروكني )١/٢٥٦(الكامل : ترمجته يف ) ٦(
: وأما قول املؤلف عن ابن عـدي     : "بقوله" قال ابن عـدي يسرق احلديث    : "تعقب يف اللسان قول الذهيب     : تنبيه  

كالم ابن عـدي كما نقله الذهبـي رمحه اهللا، وذلك         : ؛ أقول "إىل آخره ! ... قال كان يسرق احلديث؛ ففيه نظر     
نقله ابـن   أن ابن عـدي رمحه اهللا صدر الترمجة بالكالم الذي نقله الذهبـي عنه، مث قال يف آخرها الكالم الذي                   

 . حجـر رحم اهللا اجلميع
 ).  ١/٣٩(، التقريب )١/١٤١(، التهذيب )١/٤٦(، امليزان )١/٣٨(، املتروكني )١/٢٥٨(الكامل : ترمجته يف) ٧(

 ).  ١/٢٨(، اجلامع )١/٧٠(، اللسان )١/٤٠(، امليزان )١/٤٠(، املتروكني )١/١١٦(اروحني : ترمجته يف ) ٨(



  ٣٤٥

سوي احلديث ويسرقه ويروي عن الثقات ماليس من ي: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
. وحديث األوزاعـي  على مالك.  حديث الزبيدي عن الزهري على األوزاعييقلبأحاديثهم، 

  ".وحديث زياد بن ســعد على يعقوب بن عطاء، وما يشبه هذا
  ".أحاديثه موضوعة: قال احلاكم. هذا رجل كذاب: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

  .براهيم بن عبداهللا بن مهّام بن أخي عبدالرزاقإ )٩(
 الكثرية اليت ال جيوز املقلوباتيروي عن عبدالـرزاق : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".االحتجاج ملن يرويها لكثرا
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".كذاب: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  .رمحه اهللا إىل الوضع) هـ٧٤٨ت(ذهيب ونسبه ال
  .ق. إبراهيم بن مسلـم اهلجري أبو إسحاق العبدي من أهل الكوفة) ١٠(

  .إنه كان يضعفه) : هـ١٩٨ت(قال املسندي عن سفيان ابن عيينة 
أتيت إبراهيم اهلجري، فدفع إيلّ عامة كتبه، فرمحت : وقال عبدالرمحن بن بشر عن سفيان بن عيينة

  ".، وهذا عن عمر�هذا عن عبداهللا وهذا عن النيب : ت له كتابه؛ قلتوأصلح! الشيخ
  !وهذا يقتضي أنه كان يقلب يف حديثه: قلت

  ".ضعيف: "وقال مرة" ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ". احلديثمنكر: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ". احلديثمنكرديث ضعيف احل: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ". احلديثمنكر: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ".كان ممن خيطيء فيكثر: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

                                                           

 ).  ١/٧٣(، اللسان )١/٤٢(، امليزان )١/٤١(، املتروكني )١/٢٧(، الكامل )١/١١٨(ني اروح: ترمجته يف ) ٩(

، التقريـب  )١/١٦٦(، التهـذيب    )١/٢٢٥(، الكاشـف    )١/٢١٤(، الكامل   )١/٩٩(اروحني  : ترمجته يف   ) ١٠(
 .  ١١٦ص



  ٣٤٦

وإبراهيم اهلجري هذا حدث عنه شـعبة والثوري : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
كثرة روايته عن أيب األحوص عن وغريمها، وأحاديثه عامتها مستقيمة املعىن، وإمنا أنكروا عليه 

  ". عبداهللا وهو عندي ممن يكتب حديثه
  "هو صدوق، ولكنه كثري الوهم: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 

  ".لني احلديث رفع املوقوفات: "قال يف التقريب". ضعف: "قال يف الكاشف
ضي أن حديثه عنه صحيح؛ ألنه إمنا القصة املتقدمة عن ابن عيينة تقت: "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

  ".�عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة، وابن عيينة ذكر أنه ميز حديث عبداهللا من حديث النيب 
  .٤. م. إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي من أهل الكوفة) ١١(

  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٣٠ت( قال ابن سعد 
  ".عففيه ض: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ". صاحل احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ".صدوق اختلفوا فيه: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 

كثري اخلطأ تستحب جمانبة ما انفرد به من الروايات، : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".املقلوباتواليعجبين االحتجاج مبا وافق األثبات لكثرة ما يأيت من 

أحاديثه صاحلة حيمل بعضها بعضاً وهو عندي أصلح من : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(ابن عدي قال 
  ".إبراهيم اهلجري، وحديثه يكتب يف الضعفاء

  ". البأس به: وقال أمحـد. ليس بالقوي: قال القطـان والنسـائي : "قال يف الكاشف
  ".صدوق لني احلفظ: "قال يف التقريب

أبو إمساعيل من أهل مكة، كان موىل لعمر بن عبدالعزيز، إبراهيم بن يزيد اخلوزي،  )١٢(

                                                           

، التقريـب   )١/١٦٨(، التهـذيب    )١/٢٢٦(، الكاشف   )١/٢١٦(، الكامل   )١/١٠٢(اروحني  : ترمجته يف   ) ١١(
 ).  ١/٣٤(، اجلامع ١١٦ص

، التهذيب  ١١٨، التقريب ص  )١/٢٢٧(، الكاشف   )١/٢٢٧(، الكامل   )١/١٠٠،١٠٢(اروحني  : ترمجته يف   ) ١٢(
  ).١/٣٧(، اجلامع )١/١٧٩(
 .  وهو تصحيف" ق.ت"بدالً من " س.ت: "وقع يف التهذيب الرمز ملن أخرج له : تنبيه  



  ٣٤٧

  .ق.ت). هـ١٥٠هـ أو ١٥١ت(
ليس : "، وقال أخرى"ليس بثقة: "وقال مرة" ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

  ".به بأس
  ".سكتوا عنه: "وقال مرة" ال حيتجون حبديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
، ضعيف منكر احلديث: رمحهما اهللا) هـ٢٧٧ت(و أبوحامت ) هـ٢٦٤ت(لرازي قال أبوزرعة ا

  ".احلديث
  "لني احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 

  "متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
روى عن عمـرو بن دينار وأيب الزبري وحممد بن عباد بن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

كثرية، وأوهاماّ غليظة، حىت يسبق إىل القلب أنه املتعمد هلا، وكان أمحد بن حنبـل ناكري مجعفر 
  .رمحه اهللا سيء الرأي فيه

 أخربنا ذين -:  وذكر له حديثني مث قال-روى عن أيوب السختياين عن نافع عن ابن عمر 
ا إبراهيم بن يزيد عن أيوب احلديثني أيضاً علي بن جعفر بن مسافر ثنا أيب ثنا مؤمل بن إمساعيل ثن

  "مقلوبةالسختياين يف نسخة كتبناها عنه أكثرها 
  ".ضعيف: "، وقال مرة"منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  "متروك: سكتوا عنه، وقال أمحـد: قال البخـاري: "قال يف الكاشف
  "متروك احلديث: "قال يف التقريب

  .أبني بن سفيان) ١٣(
  ".ال يكتب حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(خاري قال الب

 وأكثر رواته الضعفاء جيب التنكب يقلب األخبارشيخ : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".عن أخباره

  ".ما يرويه عمن رواه منكر كله: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

                                                           

 ). ١/٣٢(، املغين )١/٧٨(، امليزان )١/٦٣(، املتروكني )١/٣٨٤(، الكامل )١/١٧٩(اروحني : ترمجته يف) ١٣(



  ٣٤٨

  ".ضعيف له مناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  
  .بصري من أهل األبلة. محد بن احلسن بن أبان أبو احلسن املصري أ)١٤(

  .يروي عن أيب عاصم النبيل
  ".كذاب دجال يضع احلديث على الثقات: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
حدث عن أيب عاصم بأحاديث مناكري عن ابن عون وعن : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".يث، ضعيفالصوري وشعبة، ويسرق احلد
  ".حدثونا عنه وهو كذاب: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  . أمحد بن داود بن عبدالغفار، أبوصاحل احلراين مث املصري)١٥(
  .رمحه اهللا وغريه) هـ٣٨٥ت(كذبه الدارقطين 

 هذا: قال الدارقطين: "وقد ذكر ابن اجلوزي يف املوضوعات حديثاً يف فضل الفقراء واملساكني فقال
احلديث وضعه عمر بن راشد اجلاري على مـالك، وسرقه منه هذا الشيخ يعين أمحد بن داود 

  ".فوضعه على أيب مصعب
يعين حديث أمحد بن داود عن أيب مصعب عن مـالك عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى : قلت

  ".والفقراء هم جلساء هللا. مفتاح اجلنة املساكني: اهللا عليه وسلم قال
  !ه الذهـيب يف امليزان من أكاذيب أمحد بن داودوقد ذكر

  . أمحد بن سلمة أبوعمرو الكويف)١٦ (
  .كان جبرجان، روى عن أيب معاوية

  ". حدث عن الثقات بالبواطيل، وكان يسرق احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  .ووصف بأنه كان يكذب

                                                           

 ).   ١/١٥٠(، اللسان )١/٨٩(، امليزان )١/٦٧(، املتروكني )١/٢٠٠(، الكامل )١/١٤٩(اروحني : ترمجته يف ) ١٤(

  .١٩٧، ٤٤، الكشف احلثيث ص)١/٩٦(امليزان : ترمجته يف) ١٥(
، وذكره ابن التركماين    )١/١٧٩(، اللسان   )١/٨٩(، امليزان   )١/٧١(، املتروكني   )١/١٩٢(الكامل  : ترمجته يف   ) ١٦(

 ).٢/٦٢(يف اجلوهر النقي 



  ٣٤٩
  .ن اهلامشي أبوبكر يعرف بزوج أم موسىأمحد بن العباس بن عيسى بن هــارون بن سليما )١٧( 

، يقلب األخبارذهبت إليه بالبصرة يف بين مناف فرأيته : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
ال حيل االحتجاج به حبال، سألته أن ميلي علي . ويهم يف اآلثار الوهم الفاحش، والقلب الوحش

 يف أشياء أملى علي -: حاديث عنه، وقال مث ذكر بعض األ-. فأملى علي أحاديث أكثرها مقلوبة
  :مثل ما وصفت، ليس خيلو أمره من أحد شيئني

  .أو كان يهم فيها حىت جييء ا مقلوبة. إما أن يكون أقلبت له هذه األشياء وكان حيدث ا
  "ويف احلالني مجيعاً ال حيل االحتجاج به حبال

  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
وقيل امسه عبدالرمحن بن  . أمحد بن عبدالرمحن بن احلارث الكفرتوثي يعرف جبحدر)١٨(

  .احلارث الكفرتوثي
  .يروي عن حيي بن ميان وبقية

ضعيف، يسرق احلديث ويروي املناكري و يزيد يف : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".األسانيد

  .حلراينأمحد بن عبداهللا بن ميسرة أبو ميسرة النهاوندي ا) ١٩(
  .روى عن أيب معاوية

  ".ال حيل االحتجاج به: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".كان حيدث عن الثقات باملناكري، ويسرق حديث الناس: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  .ق.س.خ.سدي أمحد بن عبدامللك بن واقد احلراين أبو حيي األ)٢٠(

                                                           

 ).  ١/٤٣(، اجلامع )١/٤٣(، املغين )١/١٥٥(اروحني : ترمجته يف ) ١٧(

 . ١٦٤، الكشف احلثيث ص٢٤٠، الديوان ص)١/١١٥(، امليزان )٢/٩٢، ١/٧٥(املتروكني : ترمجته يف ) ١٨(
 ). ١/١٠٨(، امليزان )١/٧٩(، املتروكني )١/١٠٨(، الكامل )١/١٤٤(اروحني : ترمجته يف ) ١٩(
 .  ١٨٦، تعجيل املنفعة )٦/٤٥٠(املسند : وانظر. ٩٤، التقريب ص)١/٥٧(التهذيب : ترمجته يف) ٢٠(



  ٣٥٠

ما رأيت به بأساً رأيته حافظاً حلديثه، وما رأيت إال خرياً، وهو صاحب : "قال أمحد بن حنبل
  ".سنة

أهل حران قلّ أن يرضوا عن إنسان، هو : إن أهل حران يسيئون الثناء عليه؟ فقال: وقيل ألمحد
  ]".لصنيعة له: يف املطبوعة[يغشى السلطان؛ لضيعة له 

  ".ثقة: " رمحه اهللاقال يعقـوب بن شيبة
صدقة بن أيب "عند ترمجة " تعجيل املنفعة:رمحه اهللا يف ) هـ٨٥٢ت(وقد ذكر احلافظ ابن حجر 

، واشار إىل ما جاء يف "سهل بن أيب صدقة: "أن أمحد بن عبدامللك وهم يف امسه فقلبه إىل " سهل
الْملك حدثَنِي صدقَةُ بن أَبِي سهلٍ قَالَ حدثَنا أَحمد بن عبد : "املسند ألمحد بن حنبـل قال أمحد

أَتيت أَبا الدرداِء في : حدثَنِي كَثري أَبو الْفَضلِ الطُّفَاوِي حدثَنِي يوسف بن عبد اللَّه بنِ سلَامٍ قَالَ
لَا : قُلْت :  أَعمدك إِلَى هذَا الْبلَد أَو ما جاَء بِك؟ قَالَيا ابن أَخي ما: مرضه الَّذي قُبِض فيه فَقَالَ لي

بِئْس ساعةُ الْكَذبِ هذه : فَقَالَ أَبو الدرداِء! إِلَّا صلَةُ ما كَانَ بينك وبين والدي عبد اللَّه بنِ سلَامٍ
ع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقُولُسي لَّمسو هلَي : نِ أَويتكْعلَّى رفَص قَام ثُم وَءهضو نسأَ فَأَحضوت نم

لَه لَّ غَفَرجو زع اللَّه فَرغتاس ثُم وعشالْخو ا الذِّكْريهِمف ِسنحلٌ يهس كا شعبأَر"  
 د اللَّهببن أمحد بن حنـبل[قَالَ ع" : [ نقَةُ بدا صثَندانُ قَالَ حمبِيعِ السأَبِي الر نب يدعاه سثَندو ح

يائنلٍ الْههأَبِي س.  
د اللَّهبقَالَ ع :دص وا همإِنقَةَ ودأَبِي ص نلُ بهخِ فَقَالَ سيمِ الشي اسف مهو كلالْم دبع نب دمأَحقَةُ و

يائنلٍ الْههأَبِي س نب."  
  . أمحد بن علي بن صدقة الرقي)٢١(

  .حدث عن أبيه عن علي بن موسى بنسخة موضوعة، وفيها أحاديث سرقها قاله ابن طاهر

                                                           

 ). ١/٨١(املتروكني : ترمجته يف ) ٢١(



  ٣٥١

  .أمحد بن عيسى اخلشاب التنيسي من أهل نيس) ٢٢(
،  "ن أمحد بن عيسىما رأيت أهل مصر يشكون يف أ: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  .يكذب: وأشار إىل لسانه كأنه يقول
 وعن املشاهري األشياء املناكرييروي عن ااهيل األشياء : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".املقلوبة، ال جيوز عندي االحتجاج مبا انفرد به من األخبار
  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  ".ليس بالقوي: "قريبقال يف الت
  .أمحد بن حممد بن عمر بن يونس اليمامي أبوسهل )٢٣(

وغريمها ) جده(يروي عن عبدالـرزاق وعمر بن يونس : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".اشياء مقلوبة ال يعجبنا االحتجاج خبربه إذا انفرد

وامللزقات اليت املقلوبات  يأيت من هذا إىل ما يشبهه مما: "ـان عنه أحاديث مث قال وساق ابن حبـ
  ".ينكرها املتبحر يف هذه الصناعة

حدث بأحاديث مناكري عن الثقات، وجدته ينسخ عن : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
تكثر عجائب اليمامي هذا، وهو مقارب احلديث، وهو إىل الضعف : مث قال. الثقات العجائب

  ".أقرب منه إىل الصدق
ويروى أن أمحد بن : "رمحه اهللا يف حديثه يف فضل عمر رضي اهللا) هـ٥٩٧ت(وزي قال ابن اجل

  ".عمر سرقه وغير إسناده
إن وضع اإلسناد كوضع املنت يف : "رمحه اهللا تعليقاً على هذا) هـ٨٤١ت(قال السبط ابن العجمي 

  ".التحرمي لكن أمره أخف، واهللا اعلم

                                                           

، ٩٦، التقريب ص)١/٦٦(، التهذيب   )١/٨٣(، املتروكني   )١/١٩٤ (، الكامل )١/١٤٦(اروحني  : ترمجته يف   ) ٢٢(
 ).  ١/٤٦(اجلامع 

  ).١/٥٠(، اجلامع ٥٩، الكشف احلثيث ص)١/١٨٢(، الكامل )١/١٤٣(اروحني : ترمجته يف ) ٢٣(
 .  رىوهو تصحيف، يعرف بالرجوع إىل مصادر ترمجته األخ" اليمامي"بدالً من " اليماين: "وقع يف اجلامع : تنبيه  



  ٣٥٢

  .أمحد بن حممد بن مـالك بن أنس )٢٤(
  .مبصر، يروي عن أبيه عن جده، وعن إمساعيل بن أيب أويسحدث 

، املقلوبة يأيت باألشياء منكر احلديث. روى عنه أهل مصر: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".اليت ال جيوز االحتجاج ا

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".ضعفوه: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

د بن حممد بن عمـرو بن مصعب بن بشر بن فضالة بن عبداهللا ابن راشد بن عون أمح )٢٥(
  ).هـ٣٢٣ت(أبوبشر الفقيه من أهل مرو 

 لألخبار، يقلب األسانيدكان ممن يضع املتون لآلثار و: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
يثه، فاستحق الترك، حىت غلب قلبه أخبار الثقات وروايته عن األثبات بالطامات على مستقيم حد

ولعله قد أقلب على الثقات أكثر من عشرة آالف حديث، كتبت أنا منها أكثر من ثالثة آالف 
 عن  قلب األخباركان على عهدي به قدمياً وغريه وهو ال يفعل إال. حديث، مما ال أشك أنه قلبها

  ...هم وروى عنهمالثقات والطعن على أحاديث األثبات مث آخر عمره جعل يدعي شيوخاً مل ير
حدثنا أبوبشر ذه : وأطال ابن حبـان رمحه اهللا يف ترمجته، وأورد أحاديث كثرية مث قال

األحاديث من كتب له عملت أخرياً مصنفة إذا تأملها اإلنسان توهم أا عتيق، فتأملت يوماً من 
بيض، فعلمت أنه األيام جزءاً منها نايب األطراف أصفر اجلسم فمحوته باصبعي فخرج من حتته أ

دخنها واخلط خطه وكان ينسبها إىل جده، وهذه األحاديث اليت ذكرناها أكثرها مقلوبة ومعمولة 
  ".مما عملت يداه
  ".يضع احلديث عن أبيه عن جده: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

                                                           

 ).  ١/٥١(، اجلامع )١/٨٩(، املتروكني )١/١٤٠(اروحني : ترمجته يف ) ٢٤(

، الكشف احلثيث   )١/١٤٩(، امليزان   )١/٨٨(، املتروكني   )١/٢٠٩(، الكامل   )١/١٦١(اروحني  : ترمجته يف   ) ٢٥(
  ).١/٥١(، اجلامع ٥٦ص

بني حممد ومصعب، وأثبتت يف مصادر ترمجتـه        " عمرو"ليس يف اروحني و ال يف بعض نسخ امليزان ذكر            : تنبيه  
 .  األخرى



  ٣٥٣

  ".اتيضع احلديث على الثقمنكر احلديث : "رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال أبو ســعد اإلدريسي 
  . أمحد بن معاوية بن بكر الباهلي)٢٦(

حدث عن النضر بن مشيل وغريه بالبواطيل وكان يسرق : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".احلديث

  . أمحد بن ميثم بن أيب الفضل بن دكني أبو احلسن، كويف)٢٧(
  .يروي عن جده وعلي بن قادم

 بن قادم املناكري الكثرية، وعن غريه من يروي عن علي: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".الثقات األشياء املقلوبة

  ".                               ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
بخ يف . خت. ٤.م. أسباط بن نصر اهلمداين أبو يوسف ويقال أبو نصر الكويف) ٢٨(

  . االستسقاء
  ".ثقة: "وقال مرة" ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".صدوق: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

.  وأما يف نفسه فالبأس بهفيعرف وينكرأما حديثه : "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
كان : مسعت من أسباط بن نصر؟ قال: مسعت أبا نعيم وقال له رجل: حدثنا حممد بن إدريس قال

: مسعت أبا جعفر اجلمال يذكر عن أيب نعيم، قال: حدثنا حممد قال.  احلديثيقلبأسباط بن نصر 
  ".هالك هو: ذكر له أسباط بن نصر، فقال

  ".ليس بالقوي: " رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".توقف فيه أمحد: "قال يف الكاشف

                                                           

 ). ١/٥٧(، املغين )١/٨٩(، املتروكني )١/١٧٧(الكامل : ترمجته يف ) ٢٦(
 ). ١/١٦٠(، امليزان )١/٩٠(، املتروكني )١/١٤٨(اروحني : ترمجته يف ) ٢٧(
، التقريـب   )١/٢١١(هـذيب   ، الت )١/٢٣٢(، الكاشـف    )١/١٥٧(، امليزان   )١/٩٦(املتروكني  : ترمجته يف   ) ٢٨(

 ).  ١/٥٨(، اجلامع ١٢٤ص



  ٣٥٤

  ".صدوق كثري اخلطأ يغرب: "قال يف التقريب
  .يعقوبإسحاق بن إدريس السواري أبو ) ٢٩(

  ".كذاب يضع احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".سكتوا عنه: "وقال أيضاً" تركه الناس: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

ضعيف احلديث حدث عن أيب معاوية وسويد بن : "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
  ".واه: "وقال أيضاً". أحاديث مناكريأيب حامت 

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(ل النسائي وقا
 وكان حيي بن معيـن يرميه يسرق احلديثكان : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  "بالكذب
  ".منكر احلديث: "وقال أيضاً" ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

وكان مكاتباً ملصعب . نكيسا: إسحاق بن عبداهللا بن أيب فروة املدين، واسم أيب فروة )٣٠(
  .ق.ت.د). هـ١٤٤ت(إنه موىل عثمان بن عفان، وكنيته أبوسليمان : وقد قيل. بن الزبري

، و ال حيتجون أحاديث منكرةكان كثري احلديث، يروي : "رمحه اهللا) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد 
  ".حبديثه

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال علي بن املديين 
  ".تركوه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  "ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال مسلم 
وكتبه . كان صدوقاً ولكنه ذهب بصره فرمبا لقن احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

  "صحيحه

                                                           

 ).  ١/٦١(، اجلامع )١/١٨٤(، امليزان )١/٣٢٧(، الكامل )١/١٣٥(اروحني : ترمجته يف) ٢٩(

،  الكاشف )١/١٩٣(، امليزان )١/٣٢٠(، الكامل )١/١٣١(، اروحني )١/٢٣٣(اجلرح والتعديل : ترمجته يف ) ٣٠(
 ).  ١/٦٣(، اجلامع ١٣٠لتقريب ص، ا)١/٢٤٠(، التهذيب )١/٢٣٦(



  ٣٥٥

وكان أمحد بن .  ويرفع املراسيليقلب األسانيدكان : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ". أحاديث منكرةوقد روى إسحاق بن أيب فروة : "مث قال".  حديثهحنبـل ينهى عن

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
ال : وغريه) هـ٢٣٣ت(وقال ابن معني . مل أر أحداً مشاه: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

  ".مناكري) هـ٣٦٥ت(وأورد له ابن عدي . يكتب حديثه
  ".تركوه": قال يف الكاشف
  ".متروك: "قال يف التقريب

  .إسرائيل بن حامت املروزي أبوعبداهللا) ٣١(
شيخ يروي عن مقاتل بن حيان املوضوعات وعن غريه من : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

روى عن مقاتل بن حيان ما وضعه عليه عمر بن صبح كأنه كان . الثقات األوابد والطامات
  ". منهيسرقها

سليمان بن داود بن : وهو الذي يقال له. عيل بن داود بن خمراق من أهل املدينةإمسا) ٣٢(
  .خمراق

  ".منكر احلديث: "رمحه) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ضعيف جداً: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

  ". ويسويهيسرق احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".وغريه) هـ٢٧٧ت(فه أبوحامت ضع: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

  
  .ق.ت.بخ.  إمساعيل بن رافع بن عومير أبورافع موىل مزينة، من أهل مكة)٣٣(

                                                           

 ).  ١/٢٠٨(، امليزان )١/١٧٧(اروحني : ترمجته يف ) ٣١(

 .  ٣٣،الديوان ص)١/٢٢٦(، امليزان )١١١   /١(، املتروكني )١/٣١٥(، الكامل )١/١٢٩(اروحني : ترمجته يف ) ٣٢(
، اجلـامع   ١٣٩لتقريـب ص  ، ا )١/٢٩٤(، التهـذيب    )١/٢٤٥(، الكاشف   )١/١٢٤(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٣(

)١/٧٢ .( 



  ٣٥٦

  .يروي عن املقربي
  ".  منكر احلديث: "ومرة قال" ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".هو ثقة مقارب احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".قد ضعفه بعض أهل احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٩ت(قال الترمذي 
هو ثقة مقارب : "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(رمحه اهللا و الدارقطين ) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ". احلديث
ر الغالب كان رجالً صاحلاً إال أنه يقلب األخبار حىت صا: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".على حديثه املناكري اليت تسبق إىل القلب أنه كان كاملتعمد هلا
  ".ضعيف واه: "قال يف الكاشف
  ".ضعيف احلفظ: "قال يف التقريب

  . إمساعيل بن سيف البصري، شيخ عبدان)٣٤(
  .يروي عن هشام بن سلمان ااشعي

  ". عند أهل البصرة، وكان ضعيفاًمل يكن إمساعيل ثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧(قال أبويعلى املوصلي 
  ".حدث بأحاديث عن الثقات، غري حمفوظة، ويسرق احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  .  إمساعيل بن عباد أبوحممد املزين من أهل البصرة)٣٥(
يروي عن سعيد بن أيب عروبة ما اليتابع عليه من : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".ويقلب األخبار اليت رواها األثبات ال جيوز االحتجاج به احلالالروايات، 
أخربنا احلسن بن سفيان ذه األحاديث كلها ثنا زكريا بن حيي : "وساق يف ترمجته أحاديث مث قال

ثنا إمساعيل بن عباد ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مــالك يف نسخة : الرقاشي املقري، قال
  ". املقلوب أو املوضوعكتبناها عنه ال ختلو من

                                                           

 . ٣٤، الديوان ص)١/١١٤(، املتروكني )١/٣١٨(الكامل : ترمجته يف) ٣٤(
 ). ١/٧٤(، اجلامع )١/٣٠٦(، الكامل )١/١٢٣(اروحني : ترمجته يف) ٣٥(



  ٣٥٧

هذا احلديث ذا االسناد منكر ال : "رمحه اهللا، بعد أن ذكر له حديثاً) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
يرويه عن سعيد غري إمساعيل هذا، و إلمساعيل عن سعيد غري ما ذكرت من احلديث مبا يتفرد به 

  ".عنه، وإمساعيل ليس ذلك املعروف
  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

رفيع وهو :  إمساعيل بن عبدامللك بن أيب الصفرياء، من أهل مكة، واسم أيب الصفرياء)٣٦(
  .ق.د.ت.ي. ابن أخي عبدالعزيز بن رفيع كنيته عبدامللك

  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(رمحه اهللا و النسائي ) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
منكر : عن أبن أيب الصفرياء؟ فقال)) هـ٢٤١ت( حنبل أمحد بن(سألت أبا عبداهللا : قال مهنا
وهذا : قلت. يروي عن عطاء الشربة اليت تسكر حرام: أي شيء من منكره؟ قال: قلت. احلديث
  ".نعم عن عطاء خالف هذا: قال! منكر؟

  ".ليس بالقوي، ليس حده الترك: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".كان سيء احلفظ، رديء الفهم، يقلب ما يروي: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

إمساعيل بن عبدامللك له أخبار يرويها، وحدث عنه : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".ومجاعة من األئمة وهو ممن يكتب حديثه) هـ١٦١ت(الثوري 

  ".قال البخـاري يكتب حديثه: "قال يف الكاشف
  ".صدوق كثري الوهم: "قال يف التقريب

  إمساعيل بن حيي بن عبيداهللا التيمي= إمساعيل بن عبيداهللا التيمي 
 إمساعيل بن قيس بن سـعد بن زيد بن ثابت األنصاري، كنيته أبومصعب من أهل )٣٧(

                                                           

، التهـذيب   )١/٢٤٧(، الكاشـف    )١/١١٧(، املتروكني   )١/٢٧٦(، الكامل   )١/١٢١(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٦(
  ).١/٧٥(، اجلامع ١٤٢، التقريب ص)١/٣١٦(
، باملد يف آخره، وهو الصواب، وبدوا       "الصفرياء:  "يف اروحني واملتروكني والكاشف والتقريب واجلامع     : تنبيه    

بالفاء، ووقع يف اروحني وامليزان واجلامع بـالغني وهـو          " الصفرياء: "كما أن الصواب فيه   . يف املصادر األخرى  
 .    تصحيف

 ). ١/٧٧(، اجلامع )١/٢٩٦(، الكامل )١/١٢٧(اروحني : ترمجته يف) ٣٧(



  ٣٥٨

  .املدينة
و الدارقطين ) هـ٢٧٧ت(و أبوحامت ) هـ٢٦١ت(، و مسلم )هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".منكر احلديث: "رمحهم اهللا) هـ٣٨٥ت(
  ".صاحل احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(لبزار قال ا

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
يف حديثه من املناكري واملقلوبات اليت يعرفها من ليس : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".احلديث صناعته
  ".عامة ما يرويه منكر: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  .من أهل البيت جربين من كور فلسطني. بن يوسف أبوهارون إمساعيل بن حممد )٣٨(
ممن يقلب األسانيد ويسرق احلديث ال جيوز االحتجاج : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".به
حدثنا ذه األحاديث كلها احلسني بن إسحاق األصبهاين بالكرج ثنا : "وذكر أحاديث مث قال

يف نسخة كتبناها عنه أكثر من هذا، أكره .. بيت جربينأبوهارون إمساعيل بن حممد بن يوسف ب
  ".التطويل ولوال ذلك لذكرا

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ". كذاب: "رمحه اهللا) هـ٥٠٧ت(قال ابن طاهر 

  .إمساعيل بن حيي بن عبيداهللا أبوحيي التيمي) ٣٩(
ملوضوعات عن الثقات وما ال اصل له كان ممن يروي ا: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".عن األثبات ال حيل الرواية عنه و ال االحتجاج به حبال
وعده ابن حبـان يف مقدمة كتاب اروحني يف النوع العاشر من اروحني الذين كانوا يقلبون 

  .األخبار ويسوون األسانيد فيجعلون سند هذا احلديث ملنت ذاك، وسند ذاك ملنت هذا

                                                           

 ). ١/٧٨(، اجلامع )١/١٢٠(، املتروكني )١/١٣٠(اروحني : ترمجته يف) ٣٨(
 ). ١/٨٠(، اجلامع )١/٢٥٣(، امليزان )١/١٢٦(، )١/٧٣(اروحني : ترمجته يف) ٣٩(



  ٣٥٩

  ".متروك كذاب: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(لدارقطين قال ا
  ".جممع على تركه: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

  . أسيد بن زيد بن جنيح اجلمال، أبوحممد موىل صاحل بن علي اهلامشي)٤٠( 
  .يروي عن شريك والليث

  ".هو كذاب: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ". يروي عن الثقات املناكري ويسرق احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
يتبني على رواياته ضعف، وله غري ما ذكرت من : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".الروايات، وعامة ما يرويه ال يتابع عليه
.  أيب الربيع السمان من أهل البصرة أشعث بن سعيد السمان أبوالربيع والد سعيد بن)٤١(
  .ق.ت

  ".ضعيف: "، وقال مرة"ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ".ليس مبتروك وليس باحلافظ عندهم: "يرمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 

  ".ف يف احلديثيضع: "يرمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
ضعيف احلديث منكر احلديث سيء احلفظ، يروي املناكري : "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

  ".عن الثقات
كثري اخلطأ يعرف بكنيته ويف حديثه من النكرة ما بني أهل : "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 

  ".العلم بالنقل أنه ضعيف

                                                           

 ). ١/١٢٤(، املتروكني )١/٣٩١(، الكامل )١/١٨٠(اروحني  : ترمجته يف) ٤٠(
، التهـذيب   ١٤٩، التقريـب ص   )١/٢٥٢(، الكاشـف    )١/٣٦٧(، الكامل   )١/١٧٢(اروحني  : ترمجته يف ) ٤١(

 ).  ١/٣٥١(، اجلامع )١/٣٥١(



  ٣٦٠

 عن األئمة الثقات األحاديث املوضوعات وخباصة يروي: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".عن هشام بن عروة، كأنه ولع  بقلب األخبار عليه

يف أحاديثه ما ليس مبحفوظ، وهو مع ضعفه يكتب حديثه : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".وأنكر ما حدث عنه ما ذكرته

 عندهم ضعيف احلديث، اتفقوا هو: "رمحه اهللا، يف كتاب الكىن) هـ٤٦٣ت(قال ابن عبدالرب 
  ".على ضعفه لسؤ حفظه

  ".ضعيف: "قال يف الكاشف
  ".متروك: "قال يف التقريب

  .أصرم بن حوشب) ٤٢(
  ".كذاب خبيث: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ". متروك: "رمحهما اهللا) هـ٢٦١ت(و مسلم ) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ". يضع احلديث على الثقاتكان: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  ".اصرم هالك: "قال الذهيب
  .فعرف بالفيدي) فيد(أبو سيار، نزل .  أيوب بن سيار الزهري، من أهل املدينة)٤٣( 

  ".كذاب: "، وقال مرة"ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ".ضعيف جداً: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(ين قال ابن املدي

) هـ٣٨٥ت(، و الدارقطين )هـ٢٥٦ت(، والبخاري )هـ٢٤٩ت(قال عمرو بن علي الفالس 
  ".منكر احلديث: "رمحهم اهللا

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

                                                           

 . ٧٣، الكشف احلثيث ص)١/٢٧٢(، امليزان )١/١٨١(اروحني : ترمجته يف) ٤٢(
 ). ١/٩٠(، اجلامع )١/٣٣٩(، الكامل )١/١٣١(، املتروكني )١/١٧١(اروحني : ترمجته يف) ٤٣(



  ٣٦١

وقال ". تابع عليهقد ترك أكثر العلماء حديثه لروايته ما مل ي: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 
  ".ليس بالقوي: "، وقال مرة"ضعيف: "مرة

  ".  متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ". كان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

لى ليست أحاديثه باملنكرة جداً، إال أن الضعف يبني ع: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".رواياته

  .شيخ من أهل اليمامة كنيته أبواجلمل.  أيوب بن حممد العجـلي)٤٤(
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
كان قليل احلديث، ولكنه خالف الناس يف كل ما روى، : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".دري أكان يتعمد، أو يقلبفال أ
  ".جمهول: "، وقال مرة"ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

قليل الرواية حىت أن حاله ال يكاد : أي" جمهول: " يعين بقوله- واهللا اعلم -ولعل الدارقطين : قلت
  .يبني
  . بركة بن حممد، أبو سعيد احلليب)٤٥(

  .يروي عن يوسف بن أسباط
كان يسرق احلديث، ورمبا قلبه وإذا أدخل عليه حديث : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت (قال ابن حبان

  ". ال جيوز االحتجاج به إذا أنفرد. حدث به
. باطل كلها ال يرويها غريه.. سائر أحاديث بركة مناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".ا قال عبدانوله من األحاديث البواطيل عن الثقات غري ما ذكرته وهو ضعيف كم

                                                           

 ). ١/٩٢(، اجلامع )١/٣٤٨(، الكامل )١/١٦٦(اروحني : ترمجته يف) ٤٤(
 ). ١/٩٧(، اجلامع )٧/٢٦١٥(، )٢/٤٧٩(، الكامل )١/٢٠٣(اروحني : ترمجته يف) ٤٥(



  ٣٦٢

: وقال. وساق ابن عـدي يف ترمجة يوسف بن أسباط حديثاً من طريق بركة وسفيان بن حممد عنه
وأمذا . هذا يعرف باملسيب بن واضح عن يوسف، وقد رواه عبداهللا بن خبيق أيضاً عن يوسف 

د غري و ال يروي عن سفيان هذا ذا اإلسنا. بركة وسفيان بن حممد فإما سرقاه من املسيب
وليوسف بن أسباط عن الثوري أحاديث يروي تلك األحاديث عن يوسف بركة، وبركة ! يوسف

  ".  ال اعتماد عليه
  ".يضع احلديث: "، وقال مرة"متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  . بكار بن عبداهللا بن حممد بن سريين السرييين، من أهل البصرة)٤٦(
  ".كتبت عنه، ليس به بأس: "ه اهللارمح) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".يتكلمون فيه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".ذاهب احلديث) : "هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
  ".كتبت عنه وطرحته: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 

. ليهايروي عن ابن عون العمري أشياء مقلوبة ال يتابع ع: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".ال يعجبين االحتجاج خبربه إذا انفرد

  ".كل رواياته ال يتابع عليها: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".روى أحاديث مناكري: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

  . بكر بن عبداهللا بن الشرود الصنعاين)٤٧(
  ".شيءليس ب: "وقال مرة" ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ".كان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

                                                           

  ).١/١٠٦(، اجلامع )١/٣٤١(، امليزان )٢/٤٧٧(، الكامل )١/١٩٧(اروحني : ترمجته يف) ٤٦(
، ومـا أثبتـه يف   "بكار بن حممد بن عبداهللا بن حممد بن سريين السرييين: "وقع يف امليزان واجلامع امسه هكذا : تنبيه    

 .  اروحني والكامل
 ). ١/١٠٨(، اجلامع )٢/٤٦٠(، الكامل )١/١٩٦(اروحني : ترمجته يف) ٤٧(



  ٣٦٣

لبكر غري ما ذكرت من الروايات مما ال يتابعه الثقات : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".عليها، وكلها غري حمفوظة، ما ذكرا و ما مل أذكرها

)٤٨( لول بن عبيد الكندي.  
  ".اضرب على حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ".ذاهب احلديث: "وقال مرة". ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".شيخ يسرق احلديث، ال جيوز االحتجاج به حبال: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

أنواع اجلرح واروحني على عشرة طبقات، ذكر ) هـ٤٠٥ت(وملّا ذكر احلاكم أبوعبداهللا 
قوم عمدوا إىل أحاديث مشهورة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الطبقة الثانية من اروحني"

: بأسانيد معروفة ووضعوا إليها غري تلك األسانيد فركبوها عليها ليستغرب بتلك األسانيد؛ منهم
خي حية حيدث عن جعفر بن حممد الصادق، وهشام بن عروة فريكب إبراهيم بن اليسع وهو ابن أ

حديث هذا على حديث ذلك، وكذلك محاد بن عمرو النصييب، ولول بن عبيد، واصرم بن 
  ".حوشب، وغريهم

  . ثابت بن محاد أبو زيد البصري)٤٩(
  .يروي عن علي بن زيد ويونس

  ". يتابعه الثقات عليهحديثه ال: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
له أحاديث خيالف فيها ويف أسانيدها الثقات، وهي مناكري : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".ومقلوبات
  ".ضعيف احلديث ذاهب: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 

  ".ضعيف جداً: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

                                                           

، ونقل كالم احلاكم ابن األثري يف مقدمـة جـامع           ٥٩ ص ، املدخل إىل اإلكليل   )١/٢٠٢(اروحني  : ترمجته يف ) ٤٨(
 ). ١/١١١(، اجلامع )١/٢٨٣(، التذكرة والتبصرة شرح ألفية العراقي )١٤٠ـ١/١٣٩(األصول 

 ).  ١/١٥٧(، املتروكني )٢/٥٢٤(الكامل : ترمجته يف) ٤٩(



  ٣٦٤

 ثوير بن أيب فاختة األزدي موىل أم هاينء بنت أيب طالب، أخت علي بن أيب طالب، من )٥٠(
  . ت. أهل الكوفة، كنيته أبواجلهم واسم أيب فاختة سعيد بن عالقة

  ".كان ثوير بن أيب فاختة من أركان الكذب: "رمحه اهللا) هـ١٦١ت(قال الثوري 
  ".كان رافضياً: "قال يونس بن إسحاق رمحه اهللا

  ".ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
كان يقلب األسانيد حىت جييء يف رواياته أشياء كأا : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".موضوعة
  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  .ق.  جبارة بن مغلس أبوحممد احلماين من أهل الكوفة)٥١( 
  ".كذاب: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 

  ".حديثه مضطرب: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
ما زلت أراه . يف أحاديثه مناكري مل أكتب عنه. مل أكتب عنه: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 

  ".وأجالسه كان رجالً صاحلاً
  ".دي عدلهو على ي: "وقال مرة" ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

عنه ) هـ٢٣٤ت(كان رجالً صاحلاً سألت ابن منري : "رمحه اهللا) هـ٢٩٣ت(قال صاحل جزرة 
كان أصحاب : قلت له. كان ألن خير من السماء إىل األرض أحب إليه من أن يكذب: فقال

: فسألين عما أنكروا من حديثه فذكرت له مخسة أو ستة فأنكرها مث قال. احلديث يتكلمون فيه
  ".ال امسي أحداً: قال. لعله احلماين: سد حديثه بعض جريانه فقلتلعله أف

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

                                                           

 ). ١/١١٩(، اجلامع )٢/٥٣٢(، الكامل )١/٢٠٥(اروحني : ترمجته يف) ٥٠(
، )١/١٦٥(، املتـروكني    )٢/٦٠٢(، الكامـل    )١/٢٢١(، اـروحني    )٢/٥٥٠(اجلرح والتعديل   : ته يف ترمج) ٥١(

 ).  ١/١٢٣(، اجلامع ١٩٤، التقريب ص)٢/٥٨(، التهذيب )١/٢٨٩(الكاشف 



  ٣٦٥

كان يقلب األسانيد، ويرفع املراسيل، أفسده حيي احلماين : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
نه اليت ال أصول هلا فخرج حىت بطل االحتجاج بأحاديثه املستقيمة ملا شاا من األشياء املستفيضة ع

  ".ا عن حد التعديل إىل اجلرح
جلبارة أحاديث يرويها عن قوم ثقات ويف بعض حديثه ما : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

ال يتابعه أحد عليه غري أنه كان ال يتعمد الكذب، إمنا كانت غفلة فيه، وحديثه مضطرب كما 
  ". ذكره البخاري
  "متروك): "هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  ".ضعيف: "قال يف التقريب". ضعيف: "قال يف الكاشف
 اجلراح بن مليح بن عـدي بن فارس بن مجحة بن سفيان بن احلارث بن عمـرو بن )٥٢(

عبيد بن رؤاس الرؤاسي، من قيس عيالن وهو احلارث بن كالب الكويف، كنيته أبو وكيع، 
  .ق.ت. م. بخ. وهو والد وكيع بن اجلراح

  ".صدوق: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(بخاري قال ال
وزعم حيي بن معني . كان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".أنه كان وضاعاً للحديث) هـ٢٣٣ت(
ومل أجد يف حديثه . حديثه ال بأس به، وهو صدوق: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".يه عنه ابنه وكيع، وقد حدث عنه غري وكيع الثقات من الناسمنكراً، فاذكره وعامة ما يرو
ليس بشيء : عن اجلراح أيب وكيع؟ فقال) هـ٣٨٥الدارقطين ت (قال الربقاين سألت أبا احلسن 

  ".ال: يعترب به؟ قال: قلت. هو كثري الوهم
  ".صدوق يهم: "قال يف التقريب". وثقه أبـوداود ولينه بعضهم: "قال يف الكاشف

اجلهضمي، أبو النضر :  جرير بن حازم بن عبداهللا بن شجاع األزدي، مث العتكي وقيل)٥٣(
                                                           

، التقريـب   )٢/٦٦(، التهـذيب    )١/٢٩٠(، الكاشـف    )٢/٥٨٤(، الكامل   )١/٢١٩(اروحني  : ترمجته يف ) ٥٢(
 ). ١/١٢٤(، اجلامع ١٩٦ص

، )١/٢٩١(، الكاشـف    )١/١٨٧(، ذيب الكمال    )٢/٥٤٨(، الكامل   )٢/٥٠٥(اجلرح والتعديل   : ترمجته يف ) ٥٣(
  ).١/١٢٦(، اجلامع ١١١، الكواكب النريات ص١٩٦، التقريب ص)٢/٦٩(التهذيب 

=  
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  .ع. البصري والد وهب
اختلط وكان له أوالد أصحاب حديث فلما أحسوا ذلك : "رمحه اهللا) هـ١٩٨ت(قال ابن مهدي 

  ".منه حجبوه، فلم يسمع منه يف حال اختالطه شيئا
حيدث عن قتادة عن أنس أحاديث : فقيل له. ليس به بأس: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

  ".هو عن قتادة، ضعيف. ليس بشيء: فقال. مناكري
رمبا : "وقال". صحيح الكتاب إال أنه رمبا وهم يف الشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ". وهم يف الشيء وهو صدوق
  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي

  ".تغري قبل موته بسنة: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".صدوق حدث بأحاديث وهم فيها، وهي مقلوبة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 

وقد حدث عنه أيوب السختياين والليث بن سـعد وله : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
ه عن قتادة، فإنه يروي عنه أحاديث كثرية عن مشاخيه، وهو مستقيم احلديث، صاحل فيه، إال روايت

  ".أشياء ال يرويها غريه
  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  ".ثقة ملا اختلط حجبه ولده: "قال يف الكاشف
ثقة؛ لكن يف حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، مات سنة : "قال يف التقريب

  ".ختالطهسبعني بعدما اختلط، لكن مل حيدث يف حال ا
  . جعفر بن عبدالواحد اهلامشي، من ولد العباس بن عبداملطلب، وكان على قضاء الثغر)٥٤(

__________________  
=  

 ووجدا من قول أيب     ، ومل أجدها عند غريه،    "تغري قبل موته بسنة   : قال أبونعيم : "وقع يف ترمجته يف التهذيب    : تنبيه    
 . حامت يف اجلرح والتعديل، وكذا نقلها يف ذيب الكمال، والكواكب النريات

 ). ١/١٣٢(، اجلامع )١/١٧٢(، املتروكني )٢/٥٧٦(، الكامل )١/٢١٥(اروحني : ترمجته يف) ٥٤(



  ٣٦٧

يروي املنت . كان ممن يسرق احلديث ويقلب األخبار: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
الصحيح الذي هو مشهور بطريق واحد جييء به من طريق آخر حىت ال يشك من احلديث صناعته 

  ". يعملهاأنه كان
  ".وحدثين حممد بن أيب اخلصيب باملصيصة بنسخة عنه شبيهاً مبائيت حديث كلها مقلوبة: "مث قال

  ".منكر احلديث عن الثقات، ويسرق احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".كذاب يضع احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  .باس أبو القاسم البزاز، يعرف بالبابياقيحممد بن الع: وقيل.  جعفر بن أمحد)٥٥(
  . جعفر بن أمحد: جعفر بن حممد، إال ابن عـدي قال: والناس يقولون

  . حدث عن هناد بن السري، والدورقي
كتبنا عنه، وكان يسرق احلديث، وحيدث عن من مل : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".يرهم
  ". عليه، وهو عندي لنيوجلعفر هذا أحاديث مما انكرت: "وقال
  . جعفر بن حممد األنطاكي )٥٦(

شيخ، يروي عن زهري بن معاوية املوضوعات وعن غريه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".من األثبات املقلوبات، ال حيل االحتجاج خبربه

، و امسه جابر: عداده يف الكوفيني، ويقال.  جويرب بن سعيد األزدي، أبوالقاسم البلخي)٥٧(
  . ق. خد. لقب) جويرب(

  ".ضعيف: "وقال مرة". ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

                                                           

 ). ١/١٦٩(، املتروكني )٢/٥٨١(الكامل : ترمجته يف) ٥٥(
 ). ١/٢١٣(اروحني : ترمجته يف) ٥٦(
، اجلـامع   ٢٠٥، التقريـب ص   )٢/١٢٣(، التهـذيب    )١/٢٩٨(، الكاشف   )١/٢١٧(اروحني  : ترمجته يف ) ٥٧(

)١/١٣٧ .(  
 !وهو خطأ مطبعي" ابن سعد: "يف اروحني: تنبيه  



  ٣٦٨

ماكان عن الضحاك فهو أيسر، وما كان يسند عن : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
  ".  فهو منكر�النيب 

  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".يروي عن الضحاك أشياء مقلوبة: " اهللارمحه) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".ذاهب احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(قال احلاكم أبو أمحد 
  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  ".تركوه: "قال يف الكاشف 
  ".ضعيف جداً: "قال يف التقريب

  . احلارث بن سريح النقال الفقيه)٥٨(
  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 

  ".ليس بشيء: مسعت نصر بن علي يقول: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ".ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ".ضعيف يسرق احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
د مرزوق احلنفي، أبوحمم: زريق، ويقال: إبراهيم، ويقال: وامسه.  حبيب بن أيب حبيب)٥٩(

  .ق. املصري كاتب مـالك بن أنس
قدم علينا رجل  : قال. ليس بثقة: "رمحهم اهللا) هـ٢٤١ت(قال عبداهللا عن أبيه أمحد بن حنبل 

كتب عنه كتاباً عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سامل والقاسم، )من خراسان: أحسبه قال(
أحاهلا على ابن : قال أيب. ملفإذا هي أحاديث ابن هليعة عن خالد بن أيب عمران، عن قاسم، وسا

  .كان يكذب، ومل يكن أيب يوثقه و ال يرضاه، وأثىن عليه شراً وسوء اً : قال أيب. أخي ابن شهاب

                                                           

  ).١/١٤١(، اجلامع ٦٩، الديوان ص)١/١٨١(، املتروكني )٢/٦١٥(الكامل : ترمجته يف) ٥٨(
 . يف املتروكني، وهو تصحيف) شريح(لشني املعجمه وقع اسم والده با: تنبيه   

، )١/١٨٩(، املتـروكني    )٢/٨١٨(، الكامل   )١/٢٦٥(، اروحني   )١/٢٥٢(العلل ومعرفة الرجال    : ترمجته يف ) ٥٩(
  .٢١٨، التقريب ص)٢/١٨٠(، التهذيب )١/٣٠٨(الكاشف 

 . اجعة كالم ابن عـدي يف الكاملوقع سقط من كالم ابن عدي، يف ترمجته من التهذيب، يعرف مبر: تنبيه   



  ٣٦٩

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".متروك احلديث: "رمحهما اهللا) هـ٣٧٤ت(و األزدي ) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

يدخل عليهم ماليس من . يروي عن الثقات املوضوعات: "محه اهللار) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".أحاديثهم

وهذه األحاديث مع غريها : "رمحه اهللا، بعد أن ذكر له عدة أحاديث ) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
مما روى حبيب عن هشام بن سـعد كلها موضوعة وعامة حديث حبيب موضوع املنت مقلوب 

  ".ع احلديث على الثقات، وأمره بني يف الكذابنياإلسناد، وال حيتشم حبيب يف وض
  ". كذبه أبوداود: "قال يف الكاشف
   ".متروك كذبه أبو داود ومجاعة: "قال يف التقريب

  ).هـ١٤٩ت. ( حرام بن عثمان السلمي األنصاري، من أهل املدينة)٦٠(
: رمحهم اهللا) هـ٣٠٣ت(و النسائي ) هـ٢٣٣ت(وابن معني ) هـ١٧٩ت(قال مالك 

  ". س بثقةلي"
  ".ترك الناس حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٢٤٩ت(قال عمرو بن علي الفالس 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

لني احلديث، سكت أهل العلم بالنقل عن حديثه لكثرة مناكري : "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 
  ".وىما ر

يقلب : كان غالياً يف التشيع، منكر احلديث فيما يرويه: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".األسانيد ويرفع املراسيل

حلرام بن عثمان أحاديث صاحلة تشاكل ما قد ذكرته، : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".وعامة حديثه مناكري

                                                           

  ). ١/١٥٦(، اجلامع )١/١٩٤(، املتروكني )٢/٥٨٠(، الكامل )١/٢٦٩(اروحني : ترمجته يف) ٦٠(
 .يف ترمجته يف املتروكني سقط، يعرف مبراجعة مصادر ترمجته: تنبيه   



  ٣٧٠

  . حسان بن غالب شيخ من أهل مصر)٦١(
يقلب األخبار على الثقات، ويروي عن األثبات امللزقات، : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ن حبان قال اب

  ".ال حيل االحتجاج به حبال، وال الرواية عنه إال على سبيل االعتبار
قال احلاكم : مث قال. ومن مصائبه فذكر حديثاً: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

  ". موضوعةأحاديث) هـ١٧٩ت(له عن مالك ): هـ٤٠٥ت(
أنه : يعين" من مصائبه: "قوله: "رمحه اهللا، معلقاً على عبارة الذهيب) هـ٨٤١ت(قال الربهان احلليب 

  ".ويقوي ذلك؛ قول احلاكم، واهللا اعلم. من وضعه
  .ق.ت.  احلسن بن أيب جعفر اجلُفري من أهل البصرة، واسم أبيه عجالن، كنيته أبوسعيد)٦٢(

  . عبيديروي عن أيب الزبري وعلي بن
  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 

  ".منكر احلديث: "رمحهما اهللا) هـ٢٥٦ت(و البخاري ) هـ٢٤٩ت(قال عمرو بن علي الفالس 
  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ".متروك احلديث: "وقال مرة". ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(ل الساجي قا

ضعفه حيي بن معني، وتركه الشيخ الفاضل أمحد بن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ". حنبـل  رمحه اهللا

... كان من املتعبدين اابني الدعوة يف األوقات، ولكنه ممن غفل عن صناعة احلديث: "وقال
دث وهم فيما يروي ويقلب األسانيد، وهو ال يعرف حىت صار ممن واشتغل بالعبادة عنها؛ فإذا ح

  ".ال حيتج به، وإن كان فاضالً
احلسن بن أيب جعفر له أحاديث صاحلة وهو يروي : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

له عنه نسخة يرويها املنذر بن الوليد اجلارودي عن أبيه عنه، ويروي . الغرائب عن حممد بن جحادة
                                                           

 . ٨٩لكشف احلثيث ص، ا)٤٨٠-١/٤٧٩(، امليزان )١/١٩٩(، املتروكني )١/٢٧١(اروحني : ترمجته يف) ٦١(
، التقريـب   )١/٣٢٢(، الكاشـف    )١/١٩٩(، املتروكني   )٢/٧١٧(، الكامل   )١/٢٣٧(اروحني  : ترمجته يف ) ٦٢(

 ). ١/١٦١(، اجلامع )٢/٢٠٦(، التهذيب ٢٣٥ص



  ٣٧١

 ذه النسخة عن احلسن بن أيب جعفر أبوجابر حممد بن عبدامللك املكي، وله عن غري ابن جحادة
عن ليث عن أيوب، وعلي بن زيد، وأبوالزبري، وغريهم، على ما ذكرت؛ أحاديث مستقيمة 

ولعل ) الفالس(صاحلة، وهو عندي ممن ال يتعمد الكذب، وهو صدوق، كما قاله عمـرو بن علي 
  ".اليت أنكرت عليه تومهاً أو شبه عليه فغلطهذه األحاديث 
  ".ضعفوه: "قال يف الكاشف
  ".ضعيف احلديث مع عبادته وفضله: "قال يف التقريب

  . احلسن بن أيب احلسن املؤذن البغدادي)٦٣(
  .يروي عن سفيان بن عيينة

  ".منكر احلديث عن الثقات، ويقلب األسانيد: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".مل أر له كثري حديث، ومقدار ما رأيته ال يشبه حديثه حديث أهل الصدق": وقال
  . احلسن بن احلسني)٦٤(

شيخ من أهل الكوفة، يروي عن جرير . يروي املقلوبات: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".بن عبداحلميد والكوفيني

  ".روى أحاديث مناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
سن بن عبدالرمحن بن عباد بن اهليثم بن احلسن أبو علي الفزاري، ويعرف  احل)٦٥(

  .احلسني: وبعض الرواة يسميه . باالحتياطي
  .حدث عن سفيان بن عيينة، ويوسف بن أسباط، وغريمها

  ".كذاب جلاز: منكر احلديث، ولو قلت: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 
و ال يشبه : وقال... رق احلديث، منكر عن الثقاتيس: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".حديثه حديث أهل الصدق

                                                           

 ). ٢/٧٤٤(، الكامل )١/٢٠٠(املتروكني : ترمجته يف) ٦٣(
 ). ٢/٧٤٣(، الكامل )١/٢٣٨(اروحني : ترمجته يف) ٦٤(
 ). ١/٢٠٤(، املتروكني )٢/٧٤٦(الكامل :  ترمجته يف)٦٥(



  ٣٧٢

  . احلسن بن زريق الطهوي)٦٦(
يروي عن ابن عيينـة املقلوبات جتب جمانبة حديثه على : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  .األحوال
مري ما فعل يا أبا ع: " قال�روى عن ابن عييـنة عن الزهري عن أنس بن مـالك أن النيب 

  . ؛ حدثناه زكريا بن حيي السـاجي بالبصرة، ثنا احلسن بن زريق الطهوي، ثنا ابن عيينة"النغري
  ".املنت صحيح، واإلسناد مقلوب... ما روى هذا اخلرب الزهري و ال ابن عييـنة قط

مل أر له أنكر من حديث ابن عيينـة عن الزهري عن : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت( قال ابن عدي 
  ".وسائر أحاديثه مقدار مارواه مستقيمة! س، الذي ذكرته فال أدري وهم فيه، أو أخطأ أو تعمدأن

  . احلسن بن علي بن صاحل بن زكريا أبوسعيد العدوي)٦٧(
  .حدث عن مسدد وهدبة

يضع احلديث ويسرق احلديث، ويلزقه على قوم آخرين : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
حدث عنهم عن الثقات : "قال". وهو متهم فيهم أن اهللا مل خيلقهم. نوحيدث عن قوم ال يعرفو

: قال". بالبواطيل، ويضع على أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحدث عن من مل يرهم
وللعدوي على أهل البيت أحاديث قد وضعها غري ما ذكرت، وعامة ما حدث به العدوي إال "

وذكر له ". نتيقنه أنه هو الذي وضعها، على أهل البيت وغريهمالقليل موضوعات وكنا نتهمه بل 
  .صفحتني أحاديث سرقها

  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  .ت. صوابه احلسني بن حممد البلخي، أبو حممد قاضي مرو.  احلسن بن حممد البلخي)٦٨(

                                                           

 ). ٢/٧٤٨(، الكامل )١/٢٤٠(اروحني : ترمجته يف) ٦٦(
 ). ١/٢٠٧(، املتروكني )٢/٧٥٠(الكامل : ترمجته يف) ٦٧(
، التقريـب   )٢/٣٦٨(، التهـذيب    )١/٣٣٥(، الكاشف   )٢/٨٣٤(، الكامل   )١/٢٣٨(اروحني  : ترمجته يف ) ٦٨(

 . ٢٥٠، ٢٤٣ص



  ٣٧٣

وعوف األعرايب األشياء شيخ يروي عن محيد الطويل : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
. ال جيوز االحتجاج به و ال الرواية عنه حبال. املوضوعة وعن غريمها من الثقات األحاديث املقلوبة

  ".وهذا شيخ ليس يعرفه إال الباحث عن هذا الشأن
  ".ليس مبعروف، منكر احلديث عن الثقات: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".ولهو جمه): "هـ٤٦٣ت(قال اخلطيب 

  .ذكره يف الكاشف ومل يتكلم عنه بشيء
  ".كذا ذكره ابن عساكر صوابه احلسني يأيت: "قال يف التقريب

  ".احلسني بن حممد بن جعفر اجلريري البلخي مستور: "مث قال
  .ق.س.خ. احلسن بن مدرك الطحان أبوعلي احلافظ)٦٩(

  .رمحه اهللا، ووثقه غريه) هـ٢٧٥ت(كذبه أبوداود 
  ". كان ثقة: "حلسني الصويف الصغري قال أمحد بن ا

احلسن بن مدرك كذاب كان يأخذ أحاديث فهد بن : روى أبوعبيد اآلجري عن أيب داود أنه قال
  ".عوف قيقلبها على حيي بن محاد

وفهد بن عوف هذا كذاب، متروك فهذا احلسن قد وضع بعض السند، وقد صرحوا بأن وضع 
  . الكشف احلثيثكذا يف. اإلسناد وضع، وكذا وضع بعضه

إن كان مستند أيب داود يف تكذيبه هذا الفعل فهو ال يوجب كذباً؛ ألن : "قال يف هدي الساري
حيي بن محاد وفهد بن عوف مجيعاً من أصحاب أيب عوانة فإذا سأل الطالب شيخه عن حديث 

                                                           

، الكـشف   )١/٣٣٠(، الكاشف   )١/٥٢٣(، ميزان االعتدال    )١/٢٧٩) (املخطوط(ذيب الكمال   :  ترمجته يف  )٦٩(
  .٢٤٣، التقريب ص)٢/٣٢٣(،  ذيب التهذيب ٣٩٧، هدي الساري ص٩٥احلثيث ص

  .كالم أيب داود مل أجده يف املطبوع من سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود : تنبيه  
يف النص املنقول عن أيب داود، فجاءت كما أثبتها يف ميزان االعتـدال، والكـشف               " قلبهافي"وقد اختلفت كلمة      

: ، ويف طبعة بشار عواد    "فيعلقها): "املخطوط(احلثيث، وهدي الساري، وهو الصواب ، ووقعت يف ذيب الكمال           
  ".فيلقيها: "، ويف ذيب التهذيب"فيلقنها"
 .بن حجـر املذكور عنه من كتابه هدي الساري، وباهللا التوفيقتفسري ا" فيقلبها: "ويدل على أن صواا  



  ٣٧٤

د كتب وق! رفيقه ليعرف إن كان من مجلة مسموعه فحدثه به أو ال فكيف يكون بذلك كذاباً؟
عنه أبوزرعـة وأبوحامت ومل يذكرا فيه جرحاً ومها ما مها، وقد أخرج عنه البخـاري أحاديث 
يسرية من روايته عن حيي بن محاد مع أنه شاركه يف احلمل عن حيي بن محاد ويف غريه من 

  ".شيوخه
 مسع فهو كان يقلب ال بقصد التلقني و ال لضعف ضبطه، إمنا كان يقلب بغرض السؤال هل: قلت

  حيي بن محاد هذا عن الشيخ أم ال؟
أنه لو كان كذاباً أو غري ضابط على " ومل يذكرا فيه جرحاً: "معىن كالم احلافظ يف قوله: فائدة 

  !هذه الصفة لصاحا به، وبينا حاله، كيف ومها قد كتبا عنه ومل يذكراه جبرح؟
  !ـم فهو يف حيز القبول مطلقاً؛ فافهمفليس يف كالمه رمحه اهللا أن من سكت عليه أبـوزرعة و أبوحات

البأس به ونسبه أبـوداود : "قال يف التقريب". كذاب: وقال أبـوداود . وثق: "قال يف الكاشف
  ".إىل تلقني املشايخ

 حسني بن عبداهللا بن عبيداهللا بن عباس بن عبداملطلب اهلامشي، من أهل املدينة، )٧٠(
  .ق. ت. ، كنيته أبوعبداهللا)هـ٢٤١ت(

  .لى عليه حممد بن خالد القسري وايل املدينة زمن أيب جعفرص
  ".ضعيف: "وأبوحامت رمحهما اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

  ".ترك حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين 
  ".له أشياء منكرة: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قا أمحد بن حنبل 

  ".ذاهب احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ".يقلب األسانيد ويرفع املراسيل: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".ضعيف: "قال يف التقريب". ضعفوه: "قال يف الكاشف

                                                           

، اجلـامع   ٢٤٨، التقريـب ص   )٢/٣٤١(، التهـذيب    )١/٣٣٣(، الكاشف   )١/٢٤٢(اروحني  : ترمجته يف ) ٧٠(
)١/١٧٣  .( 



  ٣٧٥

  ).هـ٢٥٤ت( احلسني بن علي بن األسود العجلي، )٧١(
  ".وأحاديثه ال يتابع عليها: "الق". يسرق احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".وغريه) هـ٣٦٥ت(وضعفه ابن عدي . صدوق: قال أبوحـامت: "قال يف الكاشف
  ".صدوق خيطيء كثرياً مل يثبت أن أبا داود روى عنه: "قال يف التقريب

  . احلسني بن الفرج اخلياط)٧٢(
  .يروي عن ابن مهدي

  ".ديثكذاب يسرق احل: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".ذهب حديثه ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  .ق. ت. حنش:  حسني بن قيس الرحيب أبو علي الواسطي، ولقبه)٧٣(
  ".متروك احلديث ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

: وقال مرة".  ثهأحاديثه منكرة جداً، و ال يكتب حدي: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".منكر احلديث"

  ".أحاديثه منكرة جداً فال يكتب حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٩ت(قال اجلوزجاين 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا، يف الكىن) هـ٢٦١ت(قال مسلم 

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".حيدث بأحاديث بواطيلضعيف احلديث، متروك : "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 

                                                           

، ٢٤٨، التقريب ص  )٣/٣٤٣(، التهذيب   )١/٣٣٤(، الكاشف   ٨٩، الديوان ص  )٢/٧٧٨(الكامل  : ترمجته يف ) ٧١(
  ).١/١٧٤(اجلامع 

تعقب الشيخ أبو األشبال يف حتقيقه للتقريب، قولَ احلافظ بنفي وجود رواية للحسني بن علي بن األسود يف                  : تنبيه    
 . سنن أيب داود، وأثبت ذلك، فراجعه إن شئت

 . ٩٠، الديوان ص)١/٢١٦(املتروكني : ترمجته يف) ٧٢(
، التقريـب   )٢/٣٦٤(، التهـذيب    )١/٣٣٥(شف  ، الكا )٢/٧٦٢(، الكامل   )١/٢٤٢(اروحني  : ترمجته يف ) ٧٣(

 ). ١/١٧٥(، اجلامع ٢٤٩ص



  ٣٧٦

كان يقلب األخبار ويلزق رواية الضعفاء، كذبه أمحد بن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".حنبـل وتركه حيي بن معني

  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".ال يكتب حديثه: قال البخـاري: "قال يف الكاشف
  ".  متروك: "قال يف التقريب

  احلسن بن حممد البلخي= بن حممد البلخي احلسني 
هو حفص بن أيب داود أبو عمر األسدي، موالهم الكويف، .  حفص بن سليمان)٧٤(

  .ق. ت. حفيص: الغاضري، صاحب القراءة وابن امرأة عاصم، ويقال له
  ".كان ثقة: "رمحه اهللا) هـ١٩٧ت(قال وكيع 

: وقال مرة". ليس بثقة: "ةوقال مر". ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".كذاب"

: رمحهم اهللا) هـ٣٠٣ت(و النسائي ) هـ٢٦١ت(و مسلم ) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
  ".متروك احلديث"

  ".سكتوا عنه: "وقال مرة". تركوه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ضعيف: "رمحهما اهللا) هـ٣٨٥ت(و الدارقطين ) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ".كذاب يضع احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٨٣ت(قال ابن خراش 
مل : "، وقال مرة"لني احلديث: "وقال مرة" له أحاديث مناكري: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 

  ".يكن بالقوي
يقلِّب األسانيد، ويرفع املراسيل وكان يأخذ كتب الناس : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".وي من غري مساعفينسخها، وير

  ".تركوه: قال البخاري. ثبت يف القراءة واهي احلديث: "قال يف الكاشف

                                                           

، الكاشف ١٠١، الكشف احلثيث ص)١/٢٢١(، املتروكني )٢/٧٨٨(، الكامل )١/٢٥٥(اروحني : ترمجته يف ) ٧٤(
 ).  ١/١٨١(، اجلامع ٢٥٧،  التقريب ص)٢/٤٠٠(، التهذيب )١/٣٤١(



  ٣٧٧

  ".متروك احلديث مع إمامته يف القراءة: "قال يف التقريب
رمي ابن خـراش رمحه اهللا له بالكذب، إمنا يعين به ما رآه من األسانيد املقلوبة، فظنه يتعمد : قلت

وقوع اخلطأ يف روايته؛ وإمنا كان يقع هذا من حفص ". كذاب: "وضعها، أو يكون أراد بقوله
رمحه اهللا جهالً أو غفلة عن هذا الشأن، إذ مل يكن احلديث صناعته، إمنا كان من ائمة القراءة، واهللا 

  .اعلم
 حفص بن عمر بن ميمون العدين، أبو إمساعيل، لقبه الفرخ، بالفاء وسكون الراء واخلاء )٧٥(

  .ق. املعجمة
  ".منكر احلديث: "ودواد رمحه اهللاقال أب

  ".واه: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
  ".ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان ممن يقلب األسانيد قلباً ال جيوز االحتجاج به إذا : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".انفرد

  ".ضعيف: "وقال مرة". كمترو: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  . حفص بن عمر األيلي، كنيته أبو إمساعيل، وهو حفص بن عمر بن دينار األيلي) ٧٦(

  ".كان شيخاً كذاباً: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".كان يكذب وقد كتبت عن ابنه إمساعيل: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 

 األخبار ويلزق األسانيد الصحيحة باملتون الواهية، يقلب: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".ويعمد إىل خرب يعرف من طريق واحد فيأيت به من طريق آخر ال يعرف

                                                           

، التهـذيب   )١/٣٤٢(، الكاشـف    )١/٢٢٤(، املتروكني   )٢/٧٩٢(، الكامل   )١/٢٥٧(اروحني  : ترمجته يف ) ٧٥(
 ). ١/١٨٢(، اجلامع )٢/٤١٠(

  ).٢/٣٢٤(، اللسان )١/٥٦١(، امليزان )٢/٧٩٦(، الكامل )١/٢٥٨(اروحني : ترمجته يف) ٧٦(
آخـر، غـري   ، وهذا وهم منه رمحه اهللا، إذ احلبطي راوٍ          "الذي يقال له احلبطي   : "قال ابن حبـان يف ترمجته    : تنبيه    

رمحهما اهللا، وذلك يف    ) هـ٨٥٢ت(وتابعه ابن حجر    ) هـ٧٤٨ت(صاحب الترمجة، نبه على هذا احلافظ الذهيب        
 . امليزان ولسانه



  ٣٧٨

أحاديثه كلها إما منكرة املنت أو منكر افسناد، وهو إىل : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".الضعف أقرب

  ".ذاهب احلديث): "هـ٤٨٧ت(قال أبو أمحد احلاكم 
  . حكيم بن نافع الرقي)٧٧ (

  ".ثقة: "ومرة قال". ال بأس به: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ".واهي احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

كان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل، ال حيتج به فيما يرويه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  " معيـنمنفرداً، ضعفه حيي بن

  ".هو ممن يكتب حديثه: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  .٤.م. محاد بن سلمة بن دينار، أبوسلمة) ٧٨(

  ".هو أعلم الناس بثابت: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
اثبتهم ،هو أعلم الناس حبديث خاله محيد الطويل : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".فيه
هو ": "الضحاك بن أيب جبرية األنصاري"رمحه اهللا، يف ترمجة ) هـ٤٣٠ت(يم األصبهاين قال أبونع
: وقال ابن عليه وغريه! قلبه محاد بن سلمة عن داود عن الشـعيب عنه حبديث األلقاب! مقلوب

  "وهو الصواب. عن داود عن الشـعيب عن أيب جبرية بن الضحاك"
  ".ة، له أوهامكان ثق: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

وقال عمرو بن ! إذا رأيت من يقع فيه فامه على اإلسالم: قال ابن معني: "قال يف الكاشف
هو ثقة صدوق، يغلط وليس يف ): الذهيب(قلت . كتبت عن محاد بن سلمة بضعة عشر ألفاً: عاصم

  ". قوة مالك
  ."وتغير حفظه بأخرة. ثقة عابد أثبت الناس يف ثابت: "قال يف التقريب

                                                           

 ). ١/١٩١(، اجلامع )١/٥٨٦(، امليزان )٢/٦٣٩(، الكامل )١/٢٤٨(اروحني : ترمجته يف) ٧٧(
 ).  ٢/٢١٧(، اإلصابة ٢٦٨، التقريب ص)٣/١١(ذيب ، الته)١/٣٤٩(، الكاشف )١/٥٩٠(امليزان : ترمجته يف) ٧٨(



  ٣٧٩

  . محاد بن شعيب التميمي احلماين، كنيته أبو شعيب، كويف)٧٩( 
  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 

  ".فيه نظر: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".  ضعيف: "رمحهما اهللا) هـ٣٠٣ت(و النسائي ) هـ٢٦١ت(قال مسلم 

  ".حدث عن أيب الزبري وغريه مناكري. حلديثواهي ا: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
  ".تركوا حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 

  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 
  ".يقلب األخبار ويرويها على غري جهتها: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
وهو . لتقات وأكثرها مما ال يتابع عليهأحاديثه يرويها عن ا: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".ممن يكتب حديثه مع ضعفه
  . محاد بن عمرو النصييب)٨٠(

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".كان يكذب: "رمحه اهللا) هـ٢٥٩ت(قال اجلوزجاين 

  ".واهي احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ".كان يضع احلديث وضعاً على الثقات: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

شرة طبقات، ذكر أنواع اجلرح واروحني على ع) هـ٤٠٥ت(وملّا ذكر احلاكم أبوعبداهللا 
قوم عمدوا إىل أحاديث مشهورة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الطبقة الثانية من اروحني"

                                                           

، اجلـامع   )١/٥٩٦(، امليـزان    )١/٢٣٣(، املتـروكني    )٢/٦٥٩(، الكامـل    )١/٢٥١(اروحني  : ترمجته يف ) ٧٩(
)١/١٩٥ .( 

، ونقل كالم احلاكم ابن األثري يف مقدمـة جـامع           ٥٩، املدخل إىل اإلكليل ص    )١/٢٥٢(اروحني  : ترمجته يف ) ٨٠(
 ).  ١/١٩٦(، اجلامع )١/٥٩٨(، امليزان )١/١٣٩(األصول 



  ٣٨٠

: بأسانيد معروفة ووضعوا إليها غري تلك األسانيد فركبوها عليها ليستغرب بتلك األسانيد؛ منهم
 وهشام بن عروة فريكب إبراهيم بن اليسع وهو ابن أخي حية حيدث عن جعفر بن حممد الصادق،

حديث هذا على حديث ذلك، وكذلك محاد بن عمرو النصييب، ولول بن عبيد، وأصرم بن 
  ".حوشب، وغريهم

غريق (البصري، :  محاد بن عيسى بن عبيدة بن الطفيل اجلهين، الواسطي، وقيل)٨١(
  .ق. ت).اجلحفة

  ".شيخ صاحل: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".ضعيف روى أحاديث مناكري: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

يروي عن ابن جريج وعبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".أشياء مقلوبة، تتخايل إىل من هذا الشأن صناعته أا معمولة، ال جيوز االحتجاج به

  . محاد بن قرياط من أهل نيسابور أخو بشار بن قرياط)٨٢(
  .يروي عن شعبة، وعبيداهللا بن عمر عن نافع

يقلب األخبار على الثقات وجييء عن األثبات بالطامات، : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
) هـ٢٦٤ت(وكان أبوزرعة الرازي . ال جيوز االحتجاج به وال الرواية عنه إال على سبيل االعتبار

  ".ميرض القول فيه
  ".عامة ما يرويه فيه نظر: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  . محاد بن الوليد األزدي، من أهل الكوفة)٨٣(
  .يروي عن الثوري

  ".شيخ: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
                                                           

 ). ١/٥٩٨(، امليزان )١/٢٥٣(اروحني : ترمجته يف) ٨١(
 ). ١/٥٩٩(، امليزان )١/٢٣٥(، املتروكني )٢/٦٦٧(، الكامل )١/٢٥٤(اروحني : ترمجته يف) ٨٢(
، اجلـامع   )١/٦٠١(ان  ، امليـز  )١/٢٣٦(، املتـروكني    )١/٦٥٧(، الكامـل    )١/٢٥٤(اروحني  : ترمجته يف ) ٨٣(

)١/١٩٧ .( 



  ٣٨١

  ".لني احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 
يسرق احلديث ويلزق بالثقات ما ليس من أحاديثهم ال  ":رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".جيوز االحتجاج به حبال
له أحاديث غرائب وإفرادات عن الثقات، عامة ما يرويه : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".ال يتابع عليه
  ". متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 

  ".كذاب: "رمحه اهللا) هـ٥٠٧ت(قال حممد بن طاهر 
  . محيد بن الربيع بن محيد بن مالـك اخلزاز الكويف)٨٤(

  .روى عن هشيم وابن عييـنة وعنه حممد بن خملد ومجاعة
  ".كذاب: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

  . رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(وأحسن القول فيه أمحد بن حنبل 
ميد بن الربيع، وهو ثقة لكنه شره أنا أعلم الناس حب): "هـ٢٩٧ت(قال حممد بن عثمان بن شيبة 

  ".يدلس
  ". ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان يسرق احلديث، ويرفع أحاديث موقوفة، وروى : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".هو ضعيف جداً يف كل ما يرويه: "وقال". أحاديث عن ائمة الناس غري حمفوظة عنهم

  .تكلموا فيه بال حجة: رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت( قال الدارقطين 
  ".ذاهب احلديث: عامة شيوخنا يقولون: "قال الربقاين رمحه اهللا

  .، شيخ كان بالبصرة"زوج غنج" محيد بن علي بن هـارون القيسي يعرف بـ )٨٥(
ذهبت إليه يوماً ومجاعة من أصحابنا الختربه، فدللنا عليه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

 بين قيس، فلما أتينا إذا شيخ يظهر الصالح واخلري فسألته أن ميلي علينا شيئاً حيفظه، فأملى علينا يف

                                                           

 ). ١/٦١١(، امليزان )١/٢٣٨(، املتروكني )٢/٦٩٦(الكامل : ترمجته يف) ٨٤(
 ). ٢/٣٦٥(، اللسان )١/٦١٤(، امليزان )١/٢٦٤(اروحني : ترمجته يف) ٨٥(



  ٣٨٢

فأملى علينا أحاديث من هذا الضرب، فقمنا وتركناه وعلمت أنه ال خيلو أمره من ! زدنا: فقلت... 
ا فال جيوز أو قلبت له فحدث . إما أن يكون هو الذي يتعمد قلب هذه األحاديث: أحد شيئني

االحتجاج به بعد روايته مثل هذه األشياء عن هؤالء الثقات الذين مل حيدثوا ذه األحاديث على 
وهذا شيخ ليس يعرفه كثري أحد، إمنا ذكرته لعل من جييء بعدنا من حيتج بشيء من . هذا النحو

  ".رواية هذا الشيخ ويوهم املستمعني أنه كان ثقة
يعين ابن حبـان أنه ما أتى ذه األحاديث بني يدي الطلبة : " اهللارمحه) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

  ".احلفاظ إال وهو ال يعي ما خيرج من رأسه
  .مصري.  خالد بن عبدالدائم)٨٦(

شيخ مصري يروي عن نافع بن يزيد املناكري اليت التشبه حديث ) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".ةالثقات، ويلزق املتون الواهية باألسانيد املشهور

أرجو أنه ال بأس به إذا حدث عن ثقة وحدث عنه : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".ثقة

  . خالد بن عبدالرمحن، بصري)٨٧(
  .يروي عن احلسن وابن املنكدر

  "هو متروك احلديث: "بالوضع، وقال) هـ٢٤٩ت(رماه عمرو بن علي الفالس 
يث، وحيدث من كتب الناس من غري كان يسرق احلد: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".مساع
وخالد العبد ليس له من احلديث إال مقدار عشرة واقل : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".عن ابن املنكدر واحلسن البصري، وأحاديثه مبقدار ما يرويه مناكري
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  .ابن مقدوح، أبو روح الواسطي:  خالد بن حمدوج ويقال)٨٨(

                                                           

 ). ٣/٩١٤(، الكامل )١/٢٨٠(اروحني : ترمجته يف) ٨٦(
 ). ١/٢٤٧(، املتروكني )٣/٨٩٥ (، الكامل)١/٢٨٠(اروحني : ترمجته يف) ٨٧(



  ٣٨٣

  .يروي عن أنس
  .بالكذب) هـ٢٠٦ت(رماه يزيد بن هارون 

  ".ليس بشيء  ضعيف احلديث، منكر احلديث جداً: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ."عامة ما يرويه مناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".    ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  . خالد بن عثمان العثماين من أهل املدينة)٨٩ (
يروي عن مـالك األشياء املقلوبات وحيدث عنه باألشياء : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

واخلطأ امللزقات، فلما كثر عنه ما وصفت بطل االحتجاج خبربه فيما وافق الثقات لغلبة الوهم 
  ".عليه
  . خالد بن غسان بن مالـك الدارمي، أبو عبس البصري)٩٠(

إنه يسرق حديث أيب : كتبت عنه بالبصرة، وكان أهل البصرة يقولون: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
على أم ال ينكرون أليب عبس لقاء هؤالء املشـايخ الذين حيدث عنهم، . خليفة، فيحدث به، عن شيوخه

وهذان احلديثان : "مث ساق احلديثني من طريقه، وقال". عن أبيه حبديثني باطلني وأبوه معروف ال بأس بهوحدث 
ثنا معدان بن : وحدث بنسخة عجالن، عن شيخ له عن ابن عجالن بعلو فكان يقول. ذين اإلسنادين باطالن

ن معدان بن عيسى الضيب عن ابن عيسى الضيب ثنا ابن عجالن وثناه بالنسخة وهذه األحاديث اليت حدث ا ع

__________________  
=  
، اجلـامع   )١/٦٤٢(، امليـزان    )١/٢٥٠(، املتـروكني    )٢/٨٨١(، الكامـل    )١/٢٨١(اروحني  : ترمجته يف ) ٨٨(

)١/٢١٢ .( 
 ). ١/٦٣٥(، امليزان )١/٢٤٨(، املتروكني )١/٢٨٣(اروحني : ترمجته يف) ٨٩(
، اجلـامع   )١/٦٣٧(، امليـزان    )١/٢٤٩(تـروكني   ، امل )٣/٩١٥(، الكامـل    )١/٢٧٧(اروحني  : ترمجته يف ) ٩٠(

)١/٢١١ .(  
: ، كما وقع تصحيف يف ترمجته من املتروكني       )الدارمي(، ويف سائر املصادر     )الداري(وقع امسه يف اروحني      : تنبيه  

  وأدخل يف ترمجته يف اروحني كالما البن عـدي         ".أيب خليفة : "، ويف سائر املصادر     "يسرق حديث أيب حذيفة   "
 .وهو أما من الناسخ أو احملقق، وهذا كثري يف طبعة اروحني وقد نبه إليه بعض األخوة جزاه اهللا خرياً



  ٣٨٤
عجالن إمنا يعرف بصفوان بن عيسى الضيب فلعله اشتبه عليه صفوان بن معدان، أو تعمد فأتى باسم غري اسم 

  ".صفوان ليشتبه على الناس
   ".متروك حيدث مبا مل يسمع: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  . خالد بن يزيد)٩١(
كان يقلب اسم عبدالرمحن بن حجرية األكرب أبو عبداهللا : "اهللارمحه ) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

عبدالرمحن بن عبداهللا بن حجرية عن أبيه، وإمنا هو عبداهللا بن عبدالرمحن بن حجرية عن : فيقول
  ."أبيه

  .ت.  خليل بن مرة الضبعي البصري)٩٢(
: وقال . " روى عن سعيد بن عمـرو عن أنس مناكري: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".خليل بن مرة عن أزهر بن عبداهللا روى عنه الليث فيه نظر"
  ".شيخ صاحل: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
هو الذي يروي عن حيي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم األبرار، : " أفطر عند قوم، فقال�النيب أيب هريرة أن 

طلحة : يف نسخة طويلة مقلوبة، روى عنه انسان ليس بثقة يقال له: مث قال". ... وزارتكم املالئكة
  ".بن زيد الرقي

 وقد وجدم وعبارته بقوا فيها أن النسخة املقلوبة قد يكون هو قالبها،! كذا قال ابن حبان: قلت
نصوا على أن طلحة بن زيد الرقي كان يقلب أحاديث الثقات، وهو الذي يروي هذه النسخة عن 
خليل بن مرة؛ فإلصاق القلب بـ طلحة أوىل فالنسخة نسخته وليست خلليل؛ فإن صح هذا فخليل 

  !ليس من شرط هذا املعجم، ـ واهللا اعلم ـ وأبقيته للتنبيه عليه
للخليل أحاديث غري ما ذكرته أحاديث غرائب، وهو : "رمحه اهللا) ـه٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".شيخ بصري، وقد حدث عنه الليث غري ما ذكرته وأهل الفضل
                                                           

 . ١١٩بنحوه يف مشاهري علماء األمصار ص) ٩١(
 ). ١/٦٦٧(، امليزان )٣/٩٢٨(، الكامل )١/٢٨٦(اروحني : ترمجته يف) ٩٢(



  ٣٨٥

مل أر يف حديثه حديثاً منكراً قد جاوز احلد، وهو يف مجلة من يكتب حديثه، وليس هو : "وقال
  ".متروك احلديث

  ".ن أحد الصاحلنيليس بقوي، كا: قال أبوحامت: "قال يف الكاشف
  ".ضعيف: "قال يف التقريب



  ٣٨٦

، لثمان مضني من )هـ٢٠٦ت( داود بن احملرب بن قحذم أبوسليمان من أهل بغداد، )٩٣(
  .ق. قد. مجادى األوىل

  ".ذهب حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
كان يضع احلديث ويروي عن اـــــــاهيل : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  املقلوبات، كان 
  ".هو كذاب: أمحد بن حنـبل  رمحه اهللا يقول

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".شبه ال شيء: قال أمحد: "قال يف الكاشف

  ".متروك، وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات: " التقريبقال يف
  . دجني بن ثابت الريبوعي أبوالغصن البصري)٩٤(

  .وهو الذي يتومهه بعضهم بأنه جحا وليس كذلك، كما أفاده ابن حبـان رمحه اهللا
  ".ليس حديثه بشيء: رمحه اهللا، وقال) هـ٢٣٣ت(وهاه ابن معني 

  ".ضعيف احلديث: "رمحهما اهللا) هـ٢٦٤ت(رعة الرازي و أبوز) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان قليل احلديث منكر الرواية على قلته يقلب األخبار : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".  ومل يكن احلديث شأنه

جي، ويقال العرضي،  الربيع بن بدر بن عمـرو بن جراد التميمي السعدي األعر)٩٥(

                                                           

، اجلـامع   ٣٠٨، التقريـب ص   )٣/١٩٩(، التهـذيب    )١/٣٨٢(، الكاشف   )١/٢٩١(اروحني  : ترمجته يف ) ٩٣(
)١/٢٢٥ .( 

  ).٢/٢٣(، امليزان )١/٢٦٩(، املتروكني )١/٢٩٤(اروحني : ترمجته يف) ٩٤(
 . يف ترمجته يف املتروكني تصحيف وحتريف، يعرف مبراجعة مصادر ترمجته األخرى : تنبيه  

، التقريـب   )٣/٢٣٩(،التهـذيب   )١/٣٩١(كاشف  ، ال )١/٢٧٩(، املتروكني   )١/٢٩٧(اروحني  : ترمجته يف ) ٩٥(
=  



  ٣٨٧

  .ق.ت. مبهملة مضمومة والمني، وهو لقب" علَيلَة"أبوالعالء البصري، يعرف بـ
)  هـ٣٠٣ت(و النسائي ) هـ٢٨٣ت(، ابن خراش )هـ٢٧٧ت(قال يعقوب بن سفيان الفسوي 

  ".متروك: "رمحهم اهللا
بات وعن الضعفاء يقلب األسانيد ويروي عن الثقات املقلو: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".املوضوعات
  ".متروك: "رمحهما اهللا) هـ٣٨٥ت(و الدارقطين ) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 

  .مثل مقالة ابن حبـان : رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال مسعود السجزي عن احلاكم 
  ".واه: "قال يف الكاشف
  ".متروك: "قال يف التقريب

صري، موىل بين سعـد بن زيد الربيع بن صبيح السعدي أبوبكر ويقال أبوحفص الب )٩٦(
  .ق.ت. خت.مناة

: رمحهم اهللا) هـ٣٠٣ت(و النسائي ) هـ٢٣٣ت(و ابن معني ) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد 
  ".ضعيف"

كان الربيع ال يدلس، وكان املبـارك  ): "هـ٢٢٧ت(قال أبو الوليد هشام بن عبدامللك الطيالسي 
  ".أكثر تدليساً منه

لربيع كان يقلب أمساء الرواة و أسانيد األحاديث فيظن تدليساً،  أن ا- واهللا اعلم -مراده : قلت
  .وما هو بتدليس، وكان املبـارك يتحقق فيه وصف التدليس أكثر من الربيع
املبارك ): "هـ٢٨٠ت(ويدل على نفي وصف التدليس عن الربيع، قول عثمان بن سعيد الدارمي 

  ".ن احلسن، إال أنه رمبا دلّسفيما مسع م] الربيع بن صبيح[عندي فوق ] بن فضالة[

__________________  
=  

 . ٣١٩ص
، التهـذيب   )١/٣٩٢(، الكاشـف    )٢/٤١(، امليـزان    )٣/٩٩٢(، الكامـل    )١/٢٩٦(اروحني  : ترمجته يف ) ٩٦(

 . ٣٢٠، التقريب ص)٣/٢٤٧(



  ٣٨٨

  ! مفهوم هذا أن الربيع بن صبيح ال يدلس: قلت
  ".أحاديثه كلها مقلوبة: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال عفان بن مسلم 
  ".شيخ صاحل صدوق: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ". صاحلاًضعيف احلديث أحسبه كان يهم وكان عابداً: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 
له أحاديث صاحلة مستقيمة ومل أر له حديثاً منكراً جداً، : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".وأرجو أنه ال بأس به وبرواياته
  ".كان صدوقاً غزاء عابداً ضعفه النسائي: "قال يف الكاشف
أول من صنف هو : قال الرامهرمزي. صدوق سيء احلفظ وكان عابداً جماهداً: "قال يف التقريب
  ". الكتب بالبصرة

  .ق.  رفدة بن قضاعة الغساين موالهم، من أهل الشام)٩٧ (
  ".ال يتابع يف حديثه: "وقال" يف حديثه مناكري: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".منكر احلديث: " رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان ممن ينفرد باملناكري عن املشاهري ال حيتج به إذا وافق : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(بن حبان قال ا
  ".الثقات فكيف إذا انفرد عن األثبات باألشياء املقلوبات

  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".واه: "قال يف الكاشف
  ".ضعيف: "قال يف التقريب

  .نة من أهل البصرة روح بن عطاء بن أيب ميمو)٩٨(

                                                           

، اجلـامع   ٣٢٨، التقريـب ص   )٣/٢٨٣(، التهـذيب    )١/٣٩٧(، الكاشف   )١/٣٠٤(اروحني  : ترمجته يف ) ٩٧(
)١/٢٤٧ .( 

 ).١/٢٥٠(، اجلامع )١/٣٠٠(اروحني :  ترمجته يف)٩٨(



  ٣٨٩

  ".ضعيف: "والنسائي رمحهما اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".لني احلديث: "رمحهما) هـ٢٩٢ت(قال البزار 

كان خيطيء ويهم كثرياً حىت ظهر يف حديثه املقلوبات من : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
 بن حنبـل وحيي بن معيـن تركه أمحد. ال يعجبين االحتجاج خبربه إذا اتفرد. حديث الثقات

  ".مجيعاً رمحهما اهللا
  . روح بن املسيب الكليب، أبو رجاء التميمي، من أهل البصرة)٩٩(

  ".صويلح: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ".بصري ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي

  ".ليس به بأس: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ".صاحل ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

كان روح ممن يروي عن الثقات املوضوعات ويقلب : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
غطيف، ال حتل الرواية عنه، و ال كتابة حديثه ] ابن[األسانيد ويرفع املوقوفات وهو أنكر حديثاً من 

  ".إال لالختبار
  ".ه غري حمفوظة روى عن ثابت ويزيد الرقاشيأحاديث: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  .ق.سي.ت. زافر بن سليمان اإليادي أبوسليمان القُهستاين )١٠٠(
  .كان قاضي سجستان: سكن الري مث بغداد، ويقال

  ".ثقة: "رمحهما اهللا) هـ٢٤١ت(و أمحد بن حنبل ) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".صاحلاًثقة كان رجالً : "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ".حمله الصدق: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

                                                           

، اجلـامع   )٢/٦١(، امليـزان    )١/٢٨٩(، املتـروكني    )٣/١٠٠٣(، الكامـل    )١/٢٩٩(اروحني  : ترمجته يف ) ٩٩(
)١/٢٥١ .( 

، الكاشـف   )٢/٦٣(، امليـزان    )١/٢٩١(، املتروكني   )٣/١٠٨٩(، الكامل   )١/٣١٥(اروحني  : ترمجته يف ) ١٠٠(
 .٣٣٣، التقريب ص)٣/٣٠٤(التهذيب ، )١/٤٠٠(



  ٣٩٠

عنده حديث منكر عن : وقال مرة". ليس بذاك القوي: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".مالك

ملّا كان اليوم الذي : " واحلديث الذي أنكر عليه عن مـالك هو عن حيي بن سعيد عن أنس
  ".تفرد به عن مالـك: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري ". احلديث.. احتلمت فيه

  ".كثري الوهم: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 
كثري الغلط يف الرواية واسع الوهم يف اآلثار على صدق : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

فيه، والذي عندي يف أمره االعتبار بروايته اليت يوافق فيها الثقات، وتنكب ما انفرد به من 
  ".لرواياتا

كان أحاديثه مقلوبة اإلسناد مقلوبة املنت، وعامة ما يرويه : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".ال يتابع عليه، ويكتب حديثه مع ضعفه

  ".فيه ضعف، وثقه أمحد: "قال يف الكاشف
  ".صدوق كثري األوهام: " قال يف التقريب

  .٤.م. لي، كويف زيد بن احلباب بن الريان أبواحلسني، العكْ)١٠١ (
أحاديث زيد بن احلباب عن سفيان الثـوري : "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 

  .ومرة وثقة". مقلوبة
  ".صدوق: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

زيد بن احلباب له حديث كثري وهو من أثبات مشايخ : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
والذي قاله ابن معيـن أن أحاديثه عن الثـوري مقلوبة إمنا له عن . الكوفة ممن ال يشك يف صدقه

الثـوري أحاديث تشبه بعض تلك األحاديث، يستغرب بذلك اإلسناد وبعضه يرفعه و ال يرفعه، 
  ".والباقي عن الثـوري وعن غري الثـوري مستقيمة كلها

  ".العابد الثقة صدوق جوال: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

                                                           

، التقريـب   )٣/٤٠٣(، التهـذيب    )١/٤١٥(، الكاشف   )٣/١٠٠(، امليزان   )٣/١٠٦٥(الكامل  : ترمجته يف ) ١٠١(
 . ٣٥١ص



  ٣٩١

  ".مل يكن به بأس، قد يهم: "يف الكاشفقال 
  ". صدوق خيطيء يف حديث الثوري: "قال يف التقريب

  
  .ت.  سامل بن أيب حفصة كنيته أبويونس من أهل الكوفة)١٠٢(

  .يروي عن الشعـيب وعطاء، روى عنه الثـوري والكوفيون
  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 

  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤٩ت(قال عمرو بن علي الفالس 
  ".كويف ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي

  ".ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".يقلب األخبار ويهم يف الروايات: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".ليس بالقوي عندهم: "رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(قال أبو أمحد احلاكم 
  ".شيعي ال حيتج حبديثه: "قال يف الكاشف
  ".صدوق يف حديثه إال أنه شيعي غايل: "قال يف التقريب

  .ق.ت.  سامل بن عبداهللا اخلياط، من أهل البصرة)١٠٣(
  .حدث بالشام يروي عن احلسن وابن سريين، ويروي عنه العراقيون والشاميون

  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".ما أرى به باساً: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".ليس بقوي يكتب حديثه و ال حيتج به: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
يقلب األخبار ويزيد فيها ما ليس منها وجيعل روايات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".ل االحتجاج بهال حي. احلسن عن أيب هريرة مساعاً، ومل يسمع احلسن عن أيب هريرة شيئاً
                                                           

، التقريب  )٣/٤٣٣(، التهذيب   ) ١/٤٢٢(، الكاشف   )١/٣٠٧(، املتروكني   )١/٣٤٣(اروحني  : ترمجته يف ) ١٠٢(
 ). ١/٢٨٠(، اجلامع ٣٥٩ص

، اجلـامع   ٣٦٠، التقريـب ص   )٣/٤٣٩(، التهـذيب    )١/٤٢٢(، الكاشف   )١/٣٤٢(اروحني  :  يف ترمجته) ١٠٣(
)١/٢٨١  .( 



  ٣٩٢

  ".ضعف: "قال يف الكاشف
  ".صدوق سيء احلفظ: "قال يف التقريب

 سامل بن عجالن األفطس، من أهل اجلزيرة، موىل حممد بن مروان بن )١٠٤(
  .ق.س.د.خ.احلكم

  .يروي عن سعيد بن جبري وسامل بن عبداهللا روى عنه الثوري
  ".ديثكان ثقة كثري احل: "رمحه اهللا) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد 

  .رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(ووثقه أمحد بن حنبل 
  ".وهو متماسك. داعية. كان خياصم يف اإلرجاء: "رمحه اهللا) هـ٢٥٩ت(قال اجلوزجاين 

  .رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(وثقه العجلي
  ".صدوق، وكان مرجئاً نقي احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".ه بأسليس ب: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان ممن يرى اإلرجاء ويقلب األخبار، وينفرد باملعضالت : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".فقتل صرباً] سوء[عن الثقات، ام بأمر 

  .رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(ووثقه الدارقطين 
أن عبداهللا : قد ذكر ابن سعـد: "رمحه اهللا متعقباً كالم ابن حبـان) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

 علي بن عبداهللا بن عباس قتله ملّا غلب على الشام، وذكر العجـلي أنه كان مع بين أمية فلما بن
كان إبراهيم اإلمام عند سامل األفطس حمبوساً، يعين : وقال أبوداود. قدم بنو العباس حران قتلوه

ه فضرب فمات يف زمن مروان احلمار، فلما قدم عبداهللا بن علي بن عبداهللا بن عباس حران دعا ب
عنقه انتهى؛ فهذا هو األمر السؤ الذي زعم ابن حبـان أنه ام به، وهو كونه ماأل على قتل 

وأما ما وصفه به من قلب األخبار وغري ذلك فمردود بتوثيق األئمة له، ومل يستطع ابن . إبراهيم
ثه عن أحدمها حدي: حبـان أن يورد له حديثاً واحداً، وليس له عند البخـاري سوى حديثني

                                                           

، التهـذيب   )١/٤٢٣(، الكاشف   )٢/١١٢(، امليزان   )١/٣٠٨(، املتروكني   )١/٣٤٢(اروحني  : ترمجته يف ) ١٠٤(
 ). ١/٢٨٢(، اجلامع ٤٠٤، هدي الساري ص٣٦١، التقريب ص)٣/٤٤٢(



  ٣٩٣

أي األجلني : "، واآلخر ذا اإلسناد"احلديث...الشفاء يف ثالث : "سعيد بن جبري عن ابن عباس
  ".، ولكل منهما ما يشهد له، وروى له أصحاب السنن إال الترمذي"قضى موسى

  ".ثقة رمي باإلرجاء: "قال يف التقريب". هـ١٣٢وثقه أمحد، قتله عبداهللا بن علي : "قال يف الكاشف
  .ق.السري بن إمساعيل اهلمداين، من أهل الكوفة )١٠٥(

استبان يل كذب السري بن إمساعيل يف : "رمحه اهللا) هـ١٩٨ت(قال حيي بن سعيد القطان 
  ".جملس

  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ".ترك الناس حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".متروك احلديث: "ه اهللارمح) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".كان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

أحاديثه اليت يرويها ال يتابعه عليها أحد، خاصة عن : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".الشعيب؛ فإن أحاديثه عنه منكرات، وهو إىل الضعف أقرب

  ".تركوه: "قال يف الكاشف
  ".هو متروك احلديث: " يف التقريبقال
  .مؤدب املعز. وقد ينسب إىل جده.  السري بن عاصم بن سهل أبوعاصم اهلمداين)١٠٦(

كان ببغداد يسرق احلديث ويرفع املوقوفات ال حيل : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت( قال ابن حبان 
  "االحتجاج به

                                                           

، التقريـب   )٣/٤٤٢(، التهذيب   )١/٤٢٧(، الكاشف   )٣/١٢٩٥(، الكامل   )١/٣٥٥(روحني  ا: ترمجته يف ) ١٠٥(
 ). ١/٢٨٥(، اجلامع ٣٦٧ص

، الكـشف  )٢/١١٧(، امليـزان    )١/٣١٠(، املتروكني   )٣/١٢٩٨(، الكامل   )١/٣٥٥(اروحني  : ترمجته يف ) ١٠٦(
  .١٢٣احلثيث ص

دون أن تذكر له أخـرى،   " أبوعاصم: " املصادر األخرى  ، والذي يف  "أبوسهل: "وقعت كنيته عند ابن عدي     : تنبيه  
 " سهل: "لكنهم ذكروا أنه قد ينسب إىل جده



  ٣٩٤

رقه عن الثقات وحدث للسري بن عاصم غري حديث س: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".به عن مشاخيهم
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
وهاه ابن : "رمحهما اهللا) هـ٨٤١ت(و تابعه السبط ابن العجمي ) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

  ".عـدي وقال يسرق احلديث وكذبه ابن خـراش
  .ق.سعـد بن سعيد بن أيب سعيد املقربي، املدين أبوسهل )١٠٧(

هو يف نفسه مستقيم، وبليته أنه حيدث عن أخيه عبداهللا، : "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(وحامت قال أب
  ".وعبداهللا ضعيف، وال حيدث عن غريه

يروي عن أخيه وأبيه عن جده بصحيفة ال تشبه حديث : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".ة ال حيل االحتجاج خبربهأيب هريرة يتخايل إىل املستمع هلا أا موضوعة أو مقلوبة أو موهوم

  ".عامة ما يرويه غري حمفوظ: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".قدري لني: "قال يف الكاشف
  ".لني احلديث: "قال يف التقريب

  .ت.د. سعيد بن أوس أبوزيد األنصاري، من أهل البصرة )١٠٨(
هو : ويرفع شأنه، ويقولحيمد القول فيه، )] هـ٢٧٧ت(أباحامت[مسعت أيب : قال ابن أيب حامت

  .صدوق
  .كان األنصاري يكذبه: وقال بندار

  ".كان قدريا ضعيفاً غري ثبت: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 
يروي عن ابن عون ما ليس من حديثه روى عنه البصريون : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  .ر إال مبا وافق الثقات يف اآلثارال جيوز االحتجاج مبا انفرد به من األخبار، و ال االعتبا
                                                           

، التهذيب  )١/٤٢٨(، الكاشف   ١/٣١١٩(، املتروكني   )٣/١١٩٠(، الكامل   )١/٣٥٧(اروحني  : ترمجته يف ) ١٠٧(
 ). ١/٢٨٧(، اجلامع ٣٦٩، التقريب ص)٣/٤٦٩(

، اجلـامع   ٣٧٤، التقريـب ص   )٤/٣(، التهـذيب    )١/٤٣٢(الكاشـف   ،  )١/٣٢٤(اروحني  : ترمجته يف ) ١٠٨(
)١/٢٩٠.( 



  ٣٩٥

يا بالل :  "روى عن ابن عون عن ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ثناه احلسني بن إسحاق األصبهاين بالكرخ، ثنا القاسم بن عيسى . اسفر بالصبح فإنه أعظم لألجر

ال ابن سريين و ال أيب هريرة؛ وإمنا وليس هذا من حديث ابن عون و . احلضرمي ثنا سعيد بن أوس
فيما يشبه هذا مما ال يشك عوام اصحابنا أا مقلوبة أو . هذا املنت من حديث رافع بن خديج فقط

  ".معمولة
  ".ثقة عالمة ذو تصانيف: "قال يف الكاشف
  ".صدوق له أوهام رمي بالقدر: "قال يف التقريب

  .٤.، كنيته أبوعبدالرمحن وقيل أبوهاشم سعيد بن بشري موىل بين نصر من أهل دمشق)١٠٩(
  ".مل يكن يف جندنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢١٨ت(قال أبومسهر 
  ".ضعيف: "وقال مرة". ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

يس بقوي منكر احلديث، ليس بشيء، ل: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال حممد بن عبداهللا بن منري 
  ".احلديث

كان رديء احلفظ، فاحش اخلطأ، يروي عن قتادة ما ال : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
يتابع عليه، وعن عمـرو بن دينار ما ليس يعرف من حديثه، وهو الذي يروي عن هشيم عن أيب 

  ".عبدالرمحن عن قتادة يكين عنه و ال يسميه
 صلى �أن النيب :  عتيبة عن احلسن العرين عن ابن عباسوقد روى منصور عن احلكم بن: "مث قال

مخساً فسجد السهو وهو جالس، ثناه ابن مكرم ثنا إبراهيم بن هاين ثنا حممد بن بكار ثنا سعيد بن 
وهذا إسناد مقلوب، إمنا هو احلكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبداهللا، هكذا . بشري عن منصور

  ".رواه أصحاب احلكم
ال أرى مبا يرويه بأساً، ولعله يهم يف الشيء بعد الشيء، : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت (قال ابن عدي

  ".ويغلط، والغالب على حديثه االستقامة والغالب عليه الصدق

                                                           

، التقريـب   )٤/٨(، التهـذيب    )١/٤٣٢(، الكاشف   )٣/١٢١٢(، الكامل   )١/٣١٩(اروحني  : ترمجته يف ) ١٠٩(
 ). ١/٢٩١(، اجلامع ٣٧٤ص



  ٣٩٦

ثقة، كا مشيختنا : وقال دحيم. يتكلمون يف حفظه، وهو حيتمل: قال البخاري: "قال يف الكاشف
  ".هـ١٦٨يوثقونه، كان قدرياً مات 

  ".ضعيف: "لتقريبقال يف ا
  .خت.  سعيد بن داود بن أيب زنرب الزنربي، أبوعثمان املدين)١١٠(

عن أيب زرعة الرازي : يرمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال الربذعي أبوعثمان سعيد بن عمرو األزدي، 
  ". وحيدث بأحاديث مناكري عن مالك... ضعيف احلديث): "هـ٢٦٤ت(

  ". اكريعنده من: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 
أصله من املدينة سكن بغداد وكان أبوه وصي مالك، : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

يروي عن مالـك أشياء مقلوبة، قلب عليه صحيفة ورقاء عن أيب الزناد، فحدث ا عن مـالك 
  ".عن أيب الزناد، ال حتل كتابة حديثه إال على جهة االعتبار

يروي عن مالـك أحاديث مقلوبة وصحيفة أيب الزناد أيسر : "رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 
وقد روى خارج . من غريها، فإن أحاديث أيب الزناد حمفوظة، وإن مل يكن ملالك يف بعضها أصل

  ".النسخة عن مالـك أحاديث موضوعة
سكن بغداد وحدث ا عن مالك، ويف أحاديثه : "رمحه اهللا) هـ٤٦٣ت(قال اخلطيب البغدادي 

  ".قلبت عليه صحيفة ورقاء عن أيب الزناد فرواها عن مالك: ة، ويقالنكر
: ويقال. صدوق له مناكري عن مالـك: "قال يف التقريب". ضعفه أبوزرعة: "قال يف الكاشف

  ".اختلط عليه بعض حديثه وكذبه عبداهللا بن نافع يف دعواه أنه مسع من لفظ مالك
  .س.د. أصله من خراسان، سكن مكة سعيد بن سامل القداح كنيته أبو عثمان)١١١(

                                                           

، التقريـب   )٤/٢٤(، التهذيب   )١/٤٣٥(، الكاشف   )٩/٨١(، تاريخ بغداد    )١/٣٢٥(اروحني  : ترمجته يف ) ١١٠(
  ).١/٢٩٥(، اجلامع ٣٧٧ص

 ".بن أيب زنرب: "... ، ويف املصادر األخرى لترمجته"سعيد بن دود بن زنرب: "وقع امسه يف اروحني : تنبيه  
، التقريـب  )٤/٣٥(، التهـذيب  )١/٤٣٦(، الكاشف )٣/١٢٣٣(، الكامل )١/٣٢٠(اروحني  : ترمجته يف ) ١١١(

 ). ١/٢٧٩(، اجلامع ٣٧٩ص



  ٣٩٧

  ".ليس به بأس: "وقال مرة" ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".هو عندي إىل الصدق ما هو: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ".ليس به بأس: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 
كان يرى اإلرجاء وكان يهم يف األخبار حىت جييء  ا : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ن قال ابن حبا

  ".مقلوبة، حىت خرج ا عن حد االحتجاج به
حسن احلديث وأحاديثه مستقيمة، وهو عندي صدوق ال : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".بأس به، مقبول احلديث
  ".صدوق يذهب إىل اإلرجاء: وقال أبوداود. حمله الصدق: قال أبوحامت: "قال يف الكاشف
  ".صدوق يهم ورمي باإلرجاء وكان فقيهاً: "قال يف التقريب

  .ق).هـ١٦٨ت(أبواملهدي :  سعيد بن سنان الكندي، من أهل الشام، من محص، كنيته)١١٢(
  .يروي عن أيب الزاهرية

  ".كريصاحب منا: "وقال مرة" منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال مسلم 

  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال يعقوب بن سفيان الفسوي 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(وقال النسائي 
منكر احلديث ال يعجبين االحتجاج . روى عنه أهل الشام: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".سيء الرأي فيه) هـ٢٣٣ت(وكان حيي بن معني ... فردخبربه إذا ان
إقامة حد من : "�روى عن أيب الزاهرية عن أيب شجرة عن ابن عمر قال رسول اهللا : "مث قال

ثناه احلسن بن ". حدود اهللا عزوجل أحب إىل اهللا عزوجل من أن يرتل غيث أربعني ليلة يف بالد اهللا

                                                           

، اجلـامع   ٣٨١، التقريـب ص   )٤/٤٦(، التهـذيب    )١/٤٣٨(، الكاشف   )١/٣٢٢(اروحني  : مجته يف تر) ١١٢(
)١/٢٩٩  .( 



  ٣٩٨

أبواملهدي يف نسخة كتبناها عنه ذا اإلسناد، أكثرها ] ثنا [سفيان ثنا صفوان بن صاحل ثنا الوليد
  ".مقلوبة ال حيل ذكرها يف الكتب إال على سبيل القدح يف ناقليها

  ".زاهد ضعيف احلديث: "قال يف الكاشف
  ". وغريه بالوضع) هـ٣٨٥ت(متروك رماه الدارقطين : "قال يف التقريب

  .ملدين سعيد بن حممد بن أيب موسى أبوعثمان ا)١١٣(
  .يروي عن حممد بن املنكدر، وعنه ابن كاسب وإبراهيم بن املنذر

  ".ليس حديثه بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
يروي عن حممد بن املنكدر روى عنه أهل احلجاز : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ثال ابن حبان 

  .والغرباء
الثقات، وأشياء مقلوبة ال تشبه روى عن ابن املنكدر نسخة منها أشياء مستقيمة تشبه حديث 

  ".حديث األثبات، ال جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد
.  سفيان بن حسني بن حسن السلمي، من أهل واسط، كنبيته أبوحممد وأبو احلسن)١١٤(
  .٤.مق.خت

  .يروي عن الزهري وابن املنكدر، وعنه يزيد ابن هارون
  ".رياًثقة خيطيء كث: "رمحه اهللا) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد 

وقال ". ثقة يف غري الزهري، إمنا مسع منه يف املوسم: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ". يف حديثه ضعف. وليس من كبار أصحاب الزهري. ليس به بأس: "مرة

  ".ثقة: " رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي
ج به، كنحو ابن صاحل احلديث يكتب حديثه، والحيت: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

  ".إسحاق

                                                           

 ). ٢/١٥٦(، امليزان )١/٣٢٦(اروحني : ترمجته يف) ١١٣(
، التهـذيب   )١/٤٤٨(، الكاشـف    ) ٢/١٦٥(، امليـزان    )١/٣(، املتروكني   )١/٣٥٨(اروحني  : ترمجته يف ) ١١٤(

 ). ١/٣١٤(، اجلامع ٣٩٣، التقريب ص)٤/١٠٨(



  ٣٩٩

يروي عن الزهري املقلوبات، وإذا روى عن غريه أشبه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
. حديثه حديث األثبات، وذاك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه، فكان يأيت ا على التوهم

  ".فاإلنصاف يف أمره تنكب ماروى عن الزهري، واالحتجاج مبا روى عن غريه
  ".صدوق مشهور: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(الذهيب قال 

  ".ثقة خيطيء كثرياً: ليس به باس إال يف الزهري، وقال ابن سعد: قال النسائي: "قال يف الكاشف
  ".ثقة يف غري الزهري باتفاقهم: "قال يف التقريب

  . سفيان بن حممد الفزاري)١١٥(
  .يروي عن ابن وهب ونصر بن حممد الرقي وهشيم

يقلب األخبار ويأيت عن الثقات مبا ليس من حديث : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت (قال ابن حبان
  ".األثبات ال جيوز االحتجاج به

يف أحاديثه موضوعات وسرقات يسرقها من قوم ثقات : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".ويف أسانيد ما يرويه تبديل قوم بدل قوم واتصال األسانيد وسرقات يسرقها وهو بني الضعف

  ".           ضعيف سيء احلال يف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  . سلم بن ميمون اخلواص الرازي)١١٦(

  .يروي عن مـالك وابن عيينة، وعنه حممد بن عوف، وسعد بن عبداهللا بن عبداحلكم
  ".اليكتب حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".حدث مبناكري ال يتابع عليها: "هللارمحه ا) هـ٣٢٢ت(قال العقيلي 

                                                           

، الـديوان  )٢/٤(، املتـروكني  )٢٦١٥ـ٧/٢٦١٤(، )٣/١٢٥٥(، الكامل   )١/٣٥٨(اروحني  : ترمجته يف ) ١١٥(
 ). ١/٣٢١(، اجلامع ١٢٧، الكشف احلثيث ١٦٤ص

، امليـزان   )٢/١٠(، املتـروكني    )٣/١١٧٤(، الكامل   )١/٣٤٥(، اروحني   )٢/١٦٥(الضعفاء  : ترمجته يف ) ١١٦(
)٢/١٨٦.(  
 ".سلم بن منصور"تصحف امسه يف مطبوعة الكامل إىل  : تنبيه  



  ٤٠٠

من عباد أهل الشام وقرائهم ممن غلب عليه الصالح حىت : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
غفل عن حفظ احلديث وإتقانه فرمبا ذكر الشيء بعد الشيء ويقلبه تومهاً ال تعمداً فبطل االحتجاج 

  ".مبا يروي إذا مل يوافق الثقات
أسانيدها : روى عن مجاعة ثقات، ال يتابعه الثقات عليه: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

مقلوبة اإلسناد واملنت، وهو يف عداد املتصوفة : له غري ما ذكرت أحاديث مقلوبة: "مث قال". ومتوا
ولعله كان يقصد أن يصيب فيخطيء يف اإلسناد واملنت، ألنه مل . الكبار، وليس احلديث من عمله

  ".ملهيكن من ع
  .س.ت.د. سكن اليمامة، كنيته أبومعاذ.  سليمان بن أرقم موىل قريظة)١١٧(

  . يروي عن الزهري واحلسن مولده بالبصرة
  ".متروك ذاهب احلديث: "وقال مرة" تركوه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال مسلم 
  ".ضعيف احلديث ذاهب احلديث: "ه اهللارمح) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ".هو ضعيف عند أهل احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٩(قال الترمذي 
  ". كان ممن يقلب األخبار ويروي عن الثقات املوضوعات: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".  ضعيف: "قال يف التقريب". متروك: "قال يف الكاشف
  .خلراساين سليمان بن بشار أبو أيوب ا)١١٨(

  .يروي عن سفيان ابن عييـنة وهشيم
يروي عن الثقات ما مل حيدثوا به، و يضع على األثبات ما : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".ال حيصى كثرة ال حيل االحتجاج به حبال

                                                           

، اجلـامع   ٤٠٤، التقريـب ص   )٤/١٦٨(، التهـذيب    )١/٤٥٦(، الكاشف   )١/٣٢٨(اروحني  : ترمجته يف ) ١١٧(
)١/٣٣١ .( 

 ). ٢/١٦(، املتروكني )٣/١١٤١(، الكامل )١/٣٣٥(اروحني : ترمجته يف) ١١٨(



  ٤٠١

حدث عنهما مبا ال يرويه غريه عنهما، ويقلب : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".قاألسانيد ويسر

  . سليمان بن داود بن بشر املنقري البصري الشاذكوين، أبو أيوب)١١٩(
  .لقي محاد بن زيد وجعفر بن سليمان وغريمها

ابن الشاذكوين ليس بثقة، و ال مأمون، إذا بلغه حديث : "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".عن انسان قلبه عن غريه، ال ينبغي يكتب عنه احلديث و ال كرامة

  .ه ابن معيـن يف حديث ذكر له عنهوكذب
  ".فيه نظر: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

معاذ اهللا أن يتهم إمنا كانت ): "هـ٣٠٦ت) (عبداهللا بن أمحد بن موسى(قال عبدان األهوازي 
  ".كتبه قد ذهبت فكان حيدث من حفظه

  ".ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
للشاذكوين حديث كثري مستقيم، وهو من احلفاظ : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".حيدث حفظاً فيغلط: املعدودين، ما اشبه أمره مبا قال عبدان
  امساعيل بن داود بن خمراق= سليمان بن داود بن خمراق 

  . سليمان بن داود اليمامي أبواجلمل)١٢٠(
  .عن حيي بن أيب كثري، روى عنه سعيد بن سليمان وبشر بن الوليد الكندييروي 

  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".ال يتابع على حديثه وليس بالقوي، وأحاديثه تدل على ضعفه: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 

                                                           

، امليزان  )٣/١١٤٢(، الكامل   ٣٤شم الطرباين عن أيب زكريا حيي بن معيـن ص        تاريخ أيب سعيد ها   : ترمجته يف ) ١١٩(
 ).٣/٨٤(، اللسان )٢/٢٠٥(

 ). ١/٣٣٥(، اجلامع )٢/٢٠٢(، امليزان )١/٣٣٤(اروحني : ترمجته يف) ١٢٠(



  ٤٠٢

  ".يقلب األخبار وينفرد باملقلوبات عن الثقات: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ان قال ابن حب
  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

 سلَيمانُ بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون  التميمي  الدمشقي،  أَبو أَيوب، ابن )١٢١ (
  .٤. خ.بنت شرحبِيل بن مسلم اخلَوالَينّ

: وقال مرة". ليس به بأس، وهشام بن عمار أكيس منه: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".ثقة إذا روى عن املعروفني"

ثقة : "وقال مرة)". ابن عمار: يعين(هو خري من هشام : "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  "بن حنبلاحلجة أمحد : هو حجة؟ قال: فقيل أليب داود. خيطيء كما خيطيء الناس

سليمان  صدوق، مستقيم احلديث، ولكنه أروى الناس عن : "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".الضعفاء واهولني، وكان عندي يف حد لو أن رجالً وضع له حديثاً مل يفهم، وكان ال مييز

بلغين : "هرمحه اهللا عن) هـ٢٥٩ت(رمحك اهللا يا أبا حامت، كيف ال مييز وقد قال اجلوزجاين : قلت
  ".ورود هذا الغالم الرازي ـ يعين أبا زرعة ـ فدرست للقائه ثالمثائة ألف حديث

كان صحيح الكتاب إال أنه كان حيول : "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال يعقوب بن سفيان الفسوي 
  ".فإن وقع فيه شيء فمن النقل وسليمان ثقة

  !فهنا قلب يف حديث الراوي نتج عن التحويل
  ".صدوق:  "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

يعترب حديثه إذا روى عن الثقات املشاهري، : »الثقات«رمحه اهللا يف ) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  .  فأما إذا روى عن ااهيل ففيها مناكري

:  سليمان بن عبد الرمحن؟ قال: رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قلت للدارقطين ): هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 
  ".حدث ا عن قوم ضعفاء، فأما هو  ثقة: ه مناكري؟ قالأليس عند: ثقة، قلت

  ".  مفت ثقة، لكنه مكثر عن الضعفاء: "قال يف الكاشف

                                                           

تعليـق  : وانظر. ٤١٠، التقريب ص  )٤/٢٠٨(، التهذيب   )١/٤٦٢(، الكاشف   )٢/٢١٢(امليزان  : ترمجته يف ) ١٢١(
 .٤٣لمي على الفوائد اموعة صاملع



  ٤٠٣

  ".صدوق خيطيء: "قال يف التقريب
رمحه اهللا يف كتاب الدعوات، باب ما جاء يف دعاء احلفظ، ) هـ٢٧٩ت(أخرج له الترمذي 

أَحمد بن الْحسنِ حدثَنا سلَيمانُ بن عبد حدثَنا : "، هذا احلديث، قال)٣٥٧٠(حديث رقم 
الرحمنِ الدمشقي حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ حدثَنا ابن جريجٍ عن عطَاِء بنِ أَبِي رباحٍ وعكْرِمةَ مولَى 

نما نحن عند رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذْ جاَءه علي بي: "ابنِ عباسٍ عن ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ
هلَيع رنِي أَقْدا أَجِدرِي فَمدص نآنُ مذَا الْقُره فَلَّتي تأُمو تبٍ فَقَالَ بِأَبِي أَنأَبِي طَال نب!  

 لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ رلَّمسو هلَيع : فَعنيو بِهِن اللَّه كفَعني اتمكَل كلِّمنِ أَفَلَا أُعسا الْحا أَبي
  !أَجلْ يا رسولَ اللَّه فَعلِّمنِي: بِهِن من علَّمته ويثَبت ما تعلَّمت في صدرِك؟ قَالَ

معة فَإِنْ استطَعت أَنْ تقُوم في ثُلُث اللَّيلِ الْآخرِ فَإِنها ساعةٌ مشهودةٌ والدعاُء إِذَا كَانَ لَيلَةُ الْج: قَالَ
 ةعملَةُ الْجلَي يأْتى تتقُولُ حي يبر لَكُم رفغتأَس فوس نِيهبل قُوبعي يقَالَ أَخ قَدو ابجتسا ميهف

 لَم تستطع فَقُم في وسطها فَإِنْ لَم تستطع فَقُم في أَولها فَصلِّ أَربع ركَعات تقْرأُ في الركْعة فَإِنْ
 الركْعة الْأُولَى بِفَاتحة الْكتابِ وسورة يس وفي الركْعة الثَّانِية بِفَاتحة الْكتابِ وحم الدخان وفي

الثَّالثَة بِفَاتحة الْكتابِ وامل تنزِيلُ السجدة وفي الركْعة الرابِعة بِفَاتحة الْكتابِ وتبارك الْمفَصلِ فَإِذَا 
ي وأَحِسن وعلَى سائرِ النبِيني فَرغْت من التشهد فَاحمد اللَّه وأَحِسن الثَّناَء علَى اللَّه وصلِّ علَ

واستغفر للْمؤمنِني والْمؤمنات ولإِخوانِك الَّذين سبقُوك بِالْإِميان ثُم قُلْ في آخرِ ذَلك اللَّهم ارحمنِي 
 أَتكَلَّف ما لَا يعنِينِي وارزقْنِي حسن النظَرِ فيما يرضيك بِترك الْمعاصي أَبدا ما أَبقَيتنِي وارحمنِي أَنْ

 نمحا ري ا أَللَّهي أَلُكأَس امري لَا تالَّت ةزالْعامِ والْإِكْرلَالِ وضِ ذَا الْجالْأَرو اتومالس يعدب مي اللَّهنع
ك أَنْ تلْزِم قَلْبِي حفْظَ كتابِك كَما علَّمتنِي وارزقْنِي أَنْ أَتلُوه علَى النحوِ الَّذي بِجلَالك ونورِ وجهِ

للَّه يا يرضيك عني اللَّهم بديع السموات والْأَرضِ ذَا الْجلَالِ والْإِكْرامِ والْعزة الَّتي لَا ترام أَسأَلُك يا أَ
رحمن بِجلَالك ونورِ وجهِك أَنْ تنور بِكتابِك بصرِي وأَنْ تطْلق بِه لسانِي وأَنْ تفَرج بِه عن قَلْبِي 

كرغَي قلَى الْحنِي عينعلَا ي هنِي فَإِندب ِسلَ بِهغأَنْ ترِي ودص بِه حرشأَنْ تلَا وو تإِلَّا أَن يهتؤلَا يو 
 بجا تعبس ا أَوسمخ عٍ أَومثَلَاثَ ج كلُ ذَلفْعنِ تسا الْحا أَبيمِ يظالْع يلالْع ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُولَ ووح

 قَالَ عبد اللَّه بن عباسٍ فَواللَّه ما لَبِثَ علي إِلَّا بِإِذْن اللَّه والَّذي بعثَنِي بِالْحق ما أَخطَأَ مؤمنا قَطُّ
خمسا أَو سبعا حتى جاَء رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في مثْلِ ذَلك الْمجلسِ فَقَالَ يا رسولَ 

لَّا أَربع آيات أَو نحوهن وإِذَا قَرأْتهن علَى نفِْسي تفَلَّتن وأَنا أَتعلَّم اللَّه إِني كُنت فيما خلَا لَا آخذُ إِ



  ٤٠٤

 عمأَس تكُن لَقَدو ينيع نيب اللَّه ابتا كمفِْسي فَكَأَنلَى نا عهأْتإِذَا قَرا وهوحن ةً أَوآي نيعبأَر موالْي
حديثَ فَإِذَا رددته تفَلَّت وأَنا الْيوم أَسمع الْأَحاديثَ فَإِذَا تحدثْت بِها لَم أَخرِم منها حرفًا فَقَالَ لَه الْ

ا الْحا أَبي ةبالْكَع برو نمؤم كذَل دنع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسنِرس"  
  اهـ"قَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ حسن غَرِيب لَا نعرِفُه إِلَّا من حديث الْوليد بنِ مسلمٍ

وهو مع نظافة : "يف امليزان عقب إيراده هلذا احلديث يف ترمجة سليمان) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 
  اهـ"سنده حديث منكر جداً يف نفسي منه شيء

رمحه اهللا يف سليمان بن عبدالرمحن التميمي ) هـ٢٧٧ت( سفيان الفسوي قال يعقوب بن
كان صحيح الكتاب إال أنه كان حيول فإن وقع فيه شيء فمن النقل وسليمان : "الدمشقي

  .اهـ"ثقة
أن أصول كتبه كانت صحيحة ولكنه : يعين: "قال املعلمي رمحه اهللا معلقاً مبيناً معىن كلمة الفسوي

أحاديث يكتبها يف أجزاء مث حيدث عن تلك األجزاء، فقد يقع له خطأ عند كان ينتقي منها 
حديث : يعين(التحويل فيقع بعض األحاديث يف اجلزء خطأ فيحدث به، وأحسب بلية هذا اخلرب 

ثنا الوليد "من ذاك، كأنه كان يف أصل سليمان خرب آخر فيه ) علي يف احلفظ الذي أخرجه الترمذي
ه هذا اخلرب بسند آخر إىل ابن جريج فانتقل نظره عند النقل من سند اخلرب وعند" ثنا ابن جريج

األول إىل سند الثاين فتركب هذا اخلرب على ذاك السند، وكأن هذا إمنا اتفق له أخرياً فلم يسمع 
احلفاظ األثبات كالبخاري وأيب زرعة وأيب حامت منه ذاك اجلزء، ولو مسعه أحدهم لنبهه لرياجع 

  .اهـ"األصل
  !فهو قد انقلب عليه هذا اخلرب، ومن أجل هذا أدرجته يف الرواة املوصوفني بقلب احلديث: قلت 

رمحه اهللا يف آخر كتابه فضائل القرآن ونقل ) هـ٧٧٤ت(وحديث دعاء احلفظ أورده ابن كثري 
والشك أن سنده من الوليد على : "، وتعقبه بقوله"على شرط الشيخني: "قول احلاكم عن احلديث

ط الشيخني حيث صرح الوليد بسماعه من ابن جريج ـ فاهللا اعلم ـ فإنه من البني غرابته بل شر
  اهـ"نكارته، واهللا اعلم



  ٤٠٥

الفوائد اموعة يف األحاديث "رمحه اهللا يف كتابه ) هـ١٢٥٠ت(وقد أدخله الشوكاين 
  ". املوضوعة

  .س.ت.د. م متابعة. خت.  سليمان بن قرم الضيب من أهل الكوفة)١٢٢ (
  .روى عنه أبو األحوص وابن فضيل. يروي عن األعمش وأيب حيي القتات

  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ".ليس باملتني: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ".لرفض ويقلب األخبار مع ذلككان رافضياً غالياً يف ا: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".ليس بذاك: وغريه) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي : "قال يف الكاشف
  ".سيء احلفظ يتشيع: "قال يف التقريب

  .ق.ت. سويد بن عبدالعزيز بن منري الدمشقي السلمي، كان على قضاء دمشق)١٢٣(
والشاميون، كان مولده يروي عن حصني بن عبدالرمحن وعبيداهللا بن عمر، روى عنه العراقيون 

  .سنة مثان ومئة، ومات سنة أربع وتسعني ومئة، وصلى عليه املنصور بن املهدي
  ".روى أحاديث منكرة: "رمحه اهللا) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد 
  ".عنده مناكري أنكرها أمحد: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان كثري اخلطأ فاحش الوهم حىت جييء يف أخباره من : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".املقلوبات أشياء تتخايل إىل من مسعها أا عملت تعمداً

                                                           

، التقريـب   )٤/٢١٣(، التهذيب   )١/٤٦٣(، الكاشف   )٢/٢٣(، املتروكني   )١/٣٣٢(اروحني  : ترمجته يف ) ١٢٢(
 ). ١/٣٤٣(، اجلامع ٤١١ص

، اجلـامع   ٤٢٤، التقريـب ص   )٤/٢٧٦(، التهـذيب    )١/٤٧٢(، الكاشف   )١/٣٥٠(اروحني  : ترمجته يف ) ١٢٣(
)١/٣٦٠ .( 



  ٤٠٦

والذي عندي يف سويد بن عبدالعزيز تنكب ما خالف الثقات من حديثه، واالعتبار مبا روى : "قال
 وهو ممن أستخري اهللا عزوجل فيه؛ ألنه يقرب من مما مل خيالف األثبات واالحتجاج مبا وافق الثقات

  ".الثقات
  ". يعترب به: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  ".يف حديثه نظر ال حيتمل) هـ٢٥٦ت(قال البخاري : "قال يف الكاشف
  ".ضعيف جداً: "قال يف التقريب

  .ق.س.ت.م.  سويد بن عمـرو الكليب أبو الوليد الكويف)١٢٤(
  .وغريه) هـ٢٣٣ت( وثقه ابن معني
  ".كويف ثقة ثبت يف احلديث، وكان رجالً صاحلاً متعبداً: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي

كان ممن يقلب األسانيد ويضع على األسانيد الصحاح : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".املتون الواهية، ال جيوز االحتجاج به حبال

كان : فأسرف واجترأ فقال) هـ٣٥٤ت(أما ابن حبان ": رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 
  ".يقلب األسانيد ويضع على األسانيد الصحاح املتون الواهية

رمحه اهللا صريح يف نسبة الوضع إليه، وحال الرجل ليس ) هـ٣٥٤ت(كالم ابن حبان : قلت
  .كذلك

  ". فيه، ومل يأت بدليلأفحش ابن حبـان القول... ثقة : "قال يف التقريب". وثقوه: "قال يف الكاشف
  .أبو عبداهللا البصري:  سالم بن أيب خبزة أبوسعيد وقيل)١٢٥(

  .يروي عن يونس بن عبيد، وأيب محزة، روى عنه وكيـع
  ".يضع احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين 
  .ضعفه قتيبة جداً، ومل حيدث عنه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".بصري ضعيف قدري: "رمحه اهللا) ـه٢٩٢ت(قال البزار 
                                                           

، )١/٤٧٣(، الكاشـف    )٢/٢٥٣(، امليـزان    )١/٣٥١(، اروحني   )١/٤٤٣(ثقات العجـلي   : ترمجته يف ) ١٢٤(
 ).١/٣٦١(، اجلامع )٤/٢٧٧(، التهذيب ٤٢٤، التقريب ص١٣١الكشف احلثيث ص

 ). ١/٣٦١(، اجلامع )٢/٦(، املتروكني )١/٣٤٠(اروحني : ترمجته يف) ١٢٥(



  ٤٠٧

  ".متروك احلديث بصري: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
كثري اخلطأ معضل األخبار يروي عن الثقات املقلوبات ال : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".جيوز االحتجاج به
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  . ت. راساين سالم بن أيب عمرة اخل)١٢٦(
  .    يروي عن عمـرو بن ميمون وعكرمة، وروى عنه حممد بن بشر

يروي عن الثقات املقلوبات ال جيوز االحتجاج : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".خبربه

  ".       واهي احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 
  ".ضعيف: "قال يف الكاشف
  ".ضعيف: "قال يف التقريب

  . سيف بن مسكني السلمي، شيخ من أهل البصرة)١٢٧(
  .يروي عن سعيد بن أيب عروبة، ومعمر بن يزيد عن قتادة

يأيت باملقلوبات واألشياء املوضوعات ال حيل االحتجاج : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".به، ملخالفته األثبات يف الروايات على قلتها

  ".ليس بالقوي": رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
 شاذ بن فياض اليشكُري من أهل البصرة، وامسه هالل، وشاذ لقبه، كنيته )١٢٨(

  .س.د.أبوعبيدة
  ".صدوق ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

                                                           

، اجلـامع   ٤٢٦، التقريـب ص   )٤/٢٨٦(، التهـذيب    )١/٤٧٤(، الكاشف   )١/٣٤١(اروحني  : ترمجته يف ) ١٢٦(
)١/٣٦٣ .( 

 ). ١/٣٦٧(، اجلامع )١/٣٤٧(اروحني : ترمجته يف) ١٢٧(
، )١/٤٧٧(، الكاشـف    )٣/١٧٧(، املتروكني   )١/٣٦٣(، اروحني   )٩/١٧٨(اجلرح والتعديل   : ترمجته يف ) ١٢٨(

 . ٤٢٩، التقريب ص)٤/٢٩٩(التهذيب 



  ٤٠٨

  ".صدوق عنده مناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 
 األسانيد ال يشتغل كان ممن يرفع املوقوفات ويقلب: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".رمحة اهللا عليه شديد احلمل عليه) هـ٢٥٦ت(كان حممد بن إمساعيل البخاري . بروايته
  ".ثقة: "قال يف الكاشف
  ".صدوق له أوهام وأفراد: "قال يف التقريب

  .ع). هـ١٦٠ت( شعبـة  بن احلجاج )١٢٩(
  .إمام اجلرح والتعديل
  ". شـعبة يقلب أسامي الرجالكان: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".ثبت حجة خيطيء يف األمساء قليالً: "قال يف الكاشف
. هو أمري املؤمنني يف احلديث: يقول) هـ١٦١ت(ثقة حافظ متقن كان الثوري : "قال يف التقريب

  "وكان عابداً. وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة
  .٤.م مقروناً. بخ.  وقد قيل أبو اجلعد شهر بن حوشب كنيته أبوعبدالرمحن)١٣٠(

كان ممن يروي عن الثقات املعضالت وعن األثبات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".املقلوبات

وقال النسائي . لقيت شهراً فلم اعتد به): هـ١٦٠ت(روى شبابة عن شعبة : "قال يف الكاشف
وقال أبوحامت ). هـ٢٣٣ت(معني ، وابن )هـ٢٤١ت(ووثقه أمحد . ليس بالقوي): هـ٣٠٣ت(
  ".ليس بدون أيب الزبري): هـ٢٧٧ت(

  ".صدوق كثري اإلرسال واألوهام: "قال يف التقريب
  .يونس:  صاحل بن أمحد بن أيب مقاتل أبواحلسني القرياطي البزاز واسم أيب املقاتل)١٣١(

                                                           

، حبـر الـدم     ٤٣٦، التقريـب ص   )٤/٣٣٨(، التهذيب   )١/٤٨٥(، الكاشف   )١/١٥٣(املوضح  : ترمجته يف ) ١٢٩(
 ). ١/٣٧٥(، اجلامع ٢٠٤ص

، اجلـامع   ٤٤١، التقريـب ص   )٤/٣٦٩(، التهـذيب    )١/٤٩٠(، الكاشف   )١/٣٦١(اروحني  : ترمجته يف ) ١٣٠(
)١/٣٨٢ ..( 

 ). ١/٣٨٥(ع ، اجلام)٢/٤٥(، املتروكني )٤/١٣٩٠(، الكامل )١/٣٧٣(اروحني : ترمجته يف) ١٣١(



  ٤٠٩

قطان شيخ كتبنا عنه ببغداد يروي عن يوسف ال: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
وبندار، يسرق احلديث يقلبه، ولعله قد قلب أكثر من عشرة اآلف حديث فيما ) هـ١٩٨ت(

شهرته عند من كتب احلديث من أصحابنا تغين عن االشتغال مبا قلب . خرج من الشيوخ واألبواب
  ".من األخبار ال جيوز االحتجاج به حبال

يلزق حديث قوم على قوم ويرفع كان يسرق األحاديث و: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".املوقوف ويصل املرسل ويزيد يف األسانيد وأمره بين

متروك كذاب دجال أدركناه ومل نكتب عنه، حيدث مبا مل : "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".يسمع وهو محو أيب علي بن الصواف

  .٤. صاحل بن أيب األخضر موىل هشام بن عبدامللك بن مروان)١٣٢(
ليس حديثه عن الزهري : "ومرة قال". ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

  ".بشيء
  ".صدوق يهم وليس حبجة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(وقال الساجي 

يروي عن الزهري أشياء مقلوبة روى عنه العراقيون : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ". مكتوباً فلم مييز هذا من ذاكاختلط عليه ما مسع من الزهري مبا  وجد عنده

ويف بعض حديثه ما ينكر عليه، وهو من الضعفاء الذين : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".يكتب حديثهم

  )".هـ٣٠٣ت(وضعفه النسائي ) هـ٢٥٦ت(لينه البخاري : "قال يف الكاشف
  ". ضعيف يعترب به: "قال يف التقريب

  .ق.ت.د.قد الليثي من أهل املدينة صاحل بن حممد بن زائدة أبو وا)١٣٣(
  ".تركه سليمان بن حرب منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

                                                           

، التقريـب   )٤/٣٨١(، التهذيب   )١/٤٩٣(، الكاشف   )٤/١٣٨٢(، الكامل   )١/٣٦٨(اروحني  : ترمجته يف ) ١٣٢(
 ).   ١/٣٨٥(، اجلامع ٤٤٣ص

، التقريـب   )٤/٤٠١(، التهذيب   )١/٤٩٨(، الكاشف   )٤/١٣٧٦(، الكامل   )١/٣٦٧(اروحني  : ترمجته يف ) ١٣٣(
 ). ١/٣٩٠(، اجلامع ٤٤٨ص



  ٤١٠

  ".يكتب حديثه وليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي
  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٩(قال الترمذي 
كان ممن يقلب األخبار واألسانيد واليعلم، ويسند : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ل ابن حبان قا

  ".املراسيل و اليفهم فلما كثر ذلك من حديثه وفحش استحق الترك
بعض أحاديثه مستقيمة وبعضها فيه انكار، وليس له من : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".ن يكتب حديثهماحلديث إال القليل وهو من الضعفاء الذي
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
ليس بذاك، كان صاحب ليل وتأله : "وغريه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني : "قال الكاشف

  ".وجهاد
  ".ضعيف: "قال يف التقريب

  .ق. ت. من ولد طلحة بن عبيداهللا.  صاحل بن موسى بن إسحاق بن طلحة الطلحي)١٣٤(
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
ضعيف احلديث، منكر احلديث جداً، كثري املناكري عن : "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

  ".الثقات
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان يروي عن الثقات ما ال يشبه حديث األثبات، : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال يف ابن حبان 
  ".ستمع هلا أا معمولة أو مقلوبة ال جيوز االحتجاج بهحىت يشهد امل

  ".واه: "قال يف الكاشف
  ".متروك: "قال يف التقريب

أبو :  صدقة بن موسى الدقيقي السلمي من أهل البصرة كنيته أبو املغرية، وقد قيل)١٣٥(

                                                           

، اجلـامع   ٤٤٨، التقريـب ص   )٤/٤٠٤(، التهـذيب    )١/٤٩٩(، الكاشف   )١/٣٦٩(اروحني  : ترمجته يف ) ١٣٤(
٠١/٣٩١ .( 



  ٤١١

  .ت.د.بخ.حممد
  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  .لني احلديث يكتب حديثه و ال حيتج به ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

  ".ليس بالقوي عندهم): "هـ٣٧٨ت(قال احلاكم أبو أمحد 
كان شيخاً صاحلاً إال أن احلديث مل يكن من صناعته : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".فكان إذا روى قلب األخبار حىت خرج عن حد االحتجاج
  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(ين قال الدارقط

  ".صدوق له أوهام: "قال يف التقريب". ضعف: "قال يف الكاشف
  الصقر بن حبيب= الصعق بن حبيب السلويل البصري 

  .الصقر بن حبيب )١٣٦(
  .يروي عن أيب رجاء العطاردي

يب يأيت باملقلوبات عن األثبات، وهو الصعق بن حب: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ."السلويل البصري

  .صلة بن سليمان أبو زيد العطار الواسطي )١٣٧(
  .روى عن عبدامللك بن جريج وأشعث بن عبدامللك

كان : "وقال مرة". ضعيف: "وقال مرة". ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ".كذاباً

  ".عث منكرةمتروك احلديث أحاديثه عن أش: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

__________________  
=  
، اجلـامع   ٤٥٢، التقريـب ص   )٤/٤١٨(، التهـذيب    )١/٥٠٢(، الكاشف   )١/٣٧٣(اروحني  : ترمجته يف ) ١٣٥(

)١/٣٩٦ .( 
  ).٢/٣١٥،٣١٧(، امليزان )٢/٥٥(، املتروكني )١/٣٧٥(اروحني : ترمجته يف) ١٣٦(
 ). ٢/٣١٦(، امليزان )٢/٥٧(، املتروكني )١/٣٧٦(اروحني : ترمجته يف) ١٣٧(



  ٤١٢

  ".ليس بثقة متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
روى عن الثقات املقلوبات وعن األثبات ما ال يشبه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".   حديث الثقات

  . الضحاك بن حجوة املنبجي)١٣٨(
أهل بلده العجائب، و) هـ١٩٨ت(يروي عن ابن عيينة : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

أخربنا عنه عمر بن سعيد بن سنان بنسخة مقلوبة يطول ذكرها ال جيوز االحتجاج به، وال الرواية 
  ".عنه إال للمعرفة فقط

  .ت تعليقاً. عخ. ضرار بن صرد أبونعيم الطحان من أهل الكوفة  )١٣٩(
  ". ثمتروك احلدي: "رمحهما اهللا) هـ٣٠٣ت(، و النسائي )هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

كان فقيهاً عاملاً بالفرائض إال أنه يروي املقلوبات عن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
كان حيي بن معني . الثقات حىت إذا مسعها من كان داخالً يف العلم شهد عليه باجلرح والوهن

 ضرار أبونعيم : "- وستأيت إن شاء اهللا -وقال عنه يف ترمجة حيي بن يعلي ". يكذبه) هـ٢٣٣ت(
  ".بن صرد سيء احلفظ كثري اخلطأ

  ".صدوق له أوهام وخطأ ورمي بالتشيع وكان عارفاً بالفرائض: "قال يف التقريب
يف ) هـ٧٤٨ت(هذا الراوي أخرج له الترمـذي يف سننه تعليقاً لذلك مل يورده الذهيب : فائدة 

  .الكاشف يف رجال الكتب الستة، وأورده صاحب الذيل على الكاشف
من كتاب ) ٨٢٨(حتت احلديث رقم : ضع الذي جاء ذكره يف سنن التـرمذي تعليقاً هو واملو

حدثَنا هناد حدثَنا إِسمعيلُ بن عياشٍ عن : "احلج باب ما جاء يف فضل التلبية والنحر، قال الترمذي
دعنِ سلِ بهس نازِمٍ عأَبِي ح نةَ عنِ غَزِيةَ بارمع نا مم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر 

                                                           

 ). ١/٣٧٩(اروحني : ترمجته يف) ١٣٨(
، اجلـامع  ٤٥٩، التقريـب ص )٤/٤٥٦(، التهذيب ١٤٤، ذيل الكاشف ص   )١/٣٨٠(اروحني  : ترمجته يف ) ١٣٩(

)١/٤٠٦ .( 



  ٤١٣

 نم ضالْأَر عقَطنى تترٍ حدم رٍ أَوجش رٍ أَوجح نم هالمش نع أَو ينِهمي نع نى مي إِلَّا لَبلَبمٍ يلسم
  .هاهنا وهاهنا

 نسا الْحثَندةُ حبِيدا عثَندقَالَا ح رِيصرٍو الْبمو عأَب دوالْأَس ننِ بمحالر دبعو انِيفَرعالز دمحم نب
سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع دعنِ سلِ بهس نازِمٍ عأَبِي ح نةَ عنِ غَزِيةَ بارمع نع ديمح نب وحن لَّم

  .وفي الْباب عن ابنِ عمر وجابِرٍ: قَالَ. حديث إِسمعيلَ بنِ عياشٍ 
حديثُ أَبِي بكْرٍ حديثٌ غَرِيب لَا نعرِفُه إِلَّا من حديث ابنِ أَبِي فُديك عن الضحاك : قَالَ أَبو عيسى

دمحمانَ وثْمنِ عرِ بكَدنالْم نب دمحى مور قَدوعٍ وبرنِ ينِ بمحالر دبع نم عمسي رِ لَمكَدنالْم نب 
أَبو نعيمٍ الطَّحانُ ضرار بن عن سعيد بنِ عبد الرحمنِ بنِ يربوعٍ عن أَبِيه غَير هذَا الْحديث وروى 

رصد يدعس نرِ عكَدننِ الْمب دمحم نانَ عثْمنِ عب اكحالض نع كينِ أَبِي فُداب نيثَ عدذَا الْحه 
فيه ضرار بنِ عبد الرحمنِ بنِ يربوعٍ عن أَبِيه عن أَبِي بكْرٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَخطَأَ 

سمعت أَحمد بن الْحسنِ يقُولُ قَالَ أَحمد بن حنبلٍ من قَالَ في هذَا الْحديث عن : قَالَ أَبو عيسى
عت محمدا يقُولُ و سم: محمد بنِ الْمنكَدرِ عن ابنِ عبد الرحمنِ بنِ يربوعٍ عن أَبِيه فَقَد أَخطَأَ قَالَ

قَد رواه غَيره عن ابنِ : هو خطَأٌ فَقُلْت: وذَكَرت لَه حديثَ ضرارِ بنِ صرد عن ابنِ أَبِي فُديك فَقَالَ
ديك ولَم يذْكُروا فيه عن سعيد لَا شيَء إِنما رووه عن ابنِ أَبِي فُ: أَبِي فُديك أَيضا مثْلَ رِوايته فَقَالَ

درص نب اررض فعضي هتأَيرنِ ومحالر دبنِ عب.  
وه جالْعو :ةلْبِيبِالت توالص فْعر .وه الثَّجو :ندالْب رحن."  

  . طاهـر بن الفضل احلليب)١٤٠(
  .يروي عن سفيان بن عيينة

يضع احلديث على الثقات وضعاً، ويقلب األسانيد يلزق : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ن حبان قال اب
  ".املتون الواهية باألسانيد الصحيحة، ال حيل كتابة حديثه إال على جهة التعجب

ابن سفيان أبوسفيان السعدي األسل، : وقيل. ابن سعد: طريف بن شهاب، وقيل )١٤١(

                                                           

 . )٢/٦٣(، املتروكني )١/٣٨٤(اروحني : ترمجته يف) ١٤٠(
، املغـين   )٢/٣٣٦(، امليـزان    )٢/٦٣(، املتـروكني    )٤/١٤٣٦(، الكامـل    )١/٣٨٦(اروحني  : ترمجته يف ) ١٤١(

=  



  ٤١٤

  .ق.ت. األعسم: ويقال
  . وأيب نضرةيروي عن احلسن

  ".ليس بشيء: "رمحهما اهللا) هـ٢٤١ت(و أمحد بن حنبل ) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ".ليس بالقوي عندهم: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".واهي احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان شيخاً مغفالً يهم يف األخبار حىت يقلبها ويروي عن : "محه اهللار) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".الثقات ما ال يشبه حديث األثبات

روى عنه الثقات وإمنا أنكر عليه يف متون األحاديث أشياء : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".مل يأت ا غريه، وأما أسانيده فهي مستقيمة

  ".ضعيف: "اهللارمحه ) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".امجعوا على أنه ضعيف احلديث: "قال ابن عبدالرب

  ".تركوه: "قال يف املغين
  ".ضعيف: "قال يف التقريب". ضعفوه: "قال يف الكاشف

  .ق. طلحة بن يزيد الشامي: ويقال.  طلحة بن زيد القرشي أبومسكني أو أبو حممد الرقي)١٤٢(
  ". بذاك قد حدث بأحاديث مناكريليس: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".منكر احلديث: "رمحهما اهللا) هـ٣٠٣ت(و النسائي ) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".منكر احلديث ضعيف احلديث ال يعجبين حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 

__________________  
=  

 ). ١/٤٠٩(، اجلامع ٤٦٣، التقريب ص)٥/١٢(، التهذيب )١/٥١٣(، الكاشف )١/٣١٥(
، اجلـامع   ٤٦٣، التقريـب ص   )٥/١٦(، التهـذيب    )١/٥١٤(، الكاشف   )١/٣٨٣(اروحني  : ترمجته يف ) ١٤٢(

)١/٤١١ .( 



  ٤١٥

ر احلديث جداً يروي عن الثقات املقلوبات ال حيل منك: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".االحتجاج خبربه

كان )]: هـ٢٣٤ت(بن املديين [وعلي )] هـ٢٤١ت(بن حنبل [قال أمحد : "قال يف الكاشف
  ". يضع احلديث

  ".كان يضع احلديث: قال أمحد وعلي وأبوداود. متروك: "قال يف التقريب
  .س. م مسجد أيوب السختياينعاصم بن هالل أبوالنضر البارقي، إما )١٤٣(

يعين  أليب زرعة (قلت : يرمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال الربذعي أبوعثمان سعيد بن عمرو األزدي، 
حدث عنه الناس وقد حدث ! ما أدري ما أقول لكم: عاصم بن هالل؟ قال): هـ٢٦٤ت(الرازي 

  ".عن أيوب بأحاديث مناكري
ن يقلب األسانيد تومهاً ال تعمداً حىت بطل كان مم: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".االحتجاج به
  ".ليس به بأس): هـ٢٧٥ت(، وقال أبوداود )هـ٢٣٣ت(ضعفه ابن معني : "قال يف الكاشف
  ". فيه لني: "قال يف التقريب

  .عباد بن جويرية من أهل البصرة )١٤٤(
  ".كذاب: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  .رمحه اهللا بالكذب) هـ٢٥٦ت(ورماه البخاري 
  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

جيعلها ) هـ١٥٧ت(غري ثقة و المأمون؛ مسائل األوزاعي : "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ".عن الزهري عن سعيد بن املسيب

  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

                                                           

، اجلـامع   ٤٧٤، التقريـب ص   )٥/٥٨(، التهـذيب    )١/٥٢١(، الكاشف   )٢/١٢٩(اروحني  : ترمجته يف ) ١٤٣(
)١/٤٢٣ .( 

 ). ١/٤٣٠(، اجلامع )٢/٧٣(، املتروكني )٢/١٧٢(اروحني : ترمجته يف) ١٤٤(



  ٤١٦

كان ممن يقلب األسانيد ويرفع املراسيل ويروي عن : "هللارمحه ا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".يرميه بالكذب) هـ٢٤١ت(املشاهري األشياء املناكري فاستحق الترك، وكان أمحد بن حنبل 

  . ٤).هـ١٢٩ت( عبداألعلى بن عامر الثعليب )١٤٥(
  .يعرف وينكر): هـ١٩٨ت(قال حيي بن سعيد القطان 

  .احلديث، رمبا رفع احلديث ورمبا وقفهضعيف ): هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
  ".ليس بذاك القوي، ويكتب حديثه: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".صدوق يهم: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 

كان ممن خيطيء ويقلب فكثر ذلك يف قلة روايته، فال : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".كان شديد احلمل عليه) هـ١٦١ت( أن الثوري يعجبين االحتجاج به إذا انفرد على

  "غريه أثبت منه: "وقال". ليس بالقوي عندهم: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".صدوق يهم: "قال يف التقريب".  لني ضعفه أمحد: "قال يف الكاشف

  .ت. قد. بخ.  عبداجلبار بن العباس الشبامي اهلمداين الكويف)١٤٦(
  ".أرجو أن ال يكون به بأس وكان يتشيع: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".صويلح ال بأس به: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي
  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

  ".أحاديثه مستقيمة إن شاء اهللا: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 
ثه يفرط يف التشيع، وروي عن أيب نعيم أنه ال يتابع على حدي: "رمحه اهللا) هـ٣٢٢ت(قال العقيلي 

  ".كذبه
كان ممن ينفرد باملقلوبات عن الثقات وكان غالياً يف : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".التشيع
                                                           

جلـامع  ، ا ٥٦١، التقريـب ص   )٦/٩٤(، التهـذيب    )١/٦١١(، الكاشف   )٢/١٥٥(اروحني  : ترمجته يف ) ١٤٥(
)٢/٤٦ .( 

، )٦/١٠٢(، التهـذيب  )١/٦١٢(، الكاشـف  )٢/١٥٩(، اـروحني  )٢/٦٩(ثقات العجلـي: ترمجته يف ) ١٤٦(
 ).٢/٤٩(، اجلامع ٥٦٢التقريب ص



  ٤١٧

  ".صدوق يتشيع: "قال يف التقريب". شيعي صدوق: "قال يف الكاشف
  .عبداحلميد بن حبر الكويف )١٤٧(

  .يروي عن مالك
يروي عن مالـك وشريك والكوفيني مما ليس من : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".أحاديثهم كان يسرق احلديث ال حيل االحتجاج به
  .ق.ت. عبداحلميد بن سليمان أخو فليح بن سليمان كنيته أبوعمر اخلزاعي )١٤٨(

  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".ضعيف ":رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين 
  ".صدوق إال أنه رمبا يهم يف الشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".غري ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(وقال النسائي 
كان ممن خيطيء ويقلب األسانيد فلما كثر ذلك فيما : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ". مبا حدث صحيحاً لغلبة ما ذكرنا على روايتهروى بطل االحتجاج
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  ".ضعيف: "قال يف التقريب". ضعفوه: "قال يف الكاشف
  . عبداخلالق بن زيد بن واقد من أهل دمشق)١٤٩(

مع شهد أا روى املناكري عن املشاهري اليت إذا مسعها املست: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".مقلوبة أو معمولة ال جيوز االحتجاج به

  .ت.د.عبدالرمحن بن إسحاق الواسطي كنيته أبوشيبة) ١٥٠(
                                                           

 .  ٢٣٦، الديوان  ص)٢/٨٤(، املتروكني )٢/١٤٢(اروحني : ترمجته يف) ١٤٧(
، اجلـامع   ٥٦٥، التقريـب ص   )٦/١١٦(ب  ، التهـذي  )١/٦١٦(، الكاشف   )٢/١٤١(اروحني  : ترمجته يف ) ١٤٨(

)٢/٥٥.( 
 ). ٢/٥٦(، اجلامع )٢/١٤٩(اروحني : ترمجته يف) ١٤٩(
، اجلـامع   ٥٧٠، التقريـب ص   )٦/١٣٦(، التهـذيب    )١/٦٢٠(، الكاشف   )٢/٥٤(اروحني  : ترمجته يف ) ١٥٠(

=  



  ٤١٨

  ". ضعيف احلديث: "رمحهما اهللا) هـ٢٣٣ت(وابن معني ) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ". عيف احلديثض: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ". ضعيف احلديث منكر احلديث يكتب حديثه و ال حيتج به: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ". ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".كويف اصله واسطي أحاديثه مناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 

ب األخبار و األسانيد وينفرد باملناكري عن كان ممن يقل: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".املشاهري ال حيل االحتجاج خبربه، مرض القول فيه حيي بن معني

  ".ضعفوه: "قال يف الكاشف
  ".ضعيف: "قال يف التقريب

  .ق.س.  عبدالرمحن بن بديل بن ميسرة)١٥١(
  .يروي عن أبيه
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

) هـ٣٠٣ت(و النسائي ) هـ٢٧٥ت(، وكذا قال أبوداود "س به بأسلي: "وقال مرة
  .رمحهما اهللا

منكر احلديث يروي عن الثقات ما ال يشبه حديث : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".األثبات، وينفرد عن أبيه بأشياء كأا مقلوبات جيب التنكب عن أخباره

  ".يه لنيف: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال أبوالفتح األزدي 

__________________  
=  

)٢/٦٠ .( 
، اجلـامع   ٥٧١ريـب ص  ، التق )٦/١٤٣(، التهـذيب    )١/٦٢٢(، الكاشف   )٢/٥٢(اروحني  : ترمجته يف ) ١٥١(

)٢/٦٢ .(  
 .راجع مصادر ترمجته. والصواب ما أثبته" عبدالرمحن بن بديل بن ورقاه: "قال ابن حبـان رمحه اهللا : تنبيه  



  ٤١٩

  ".  ال بأس به: "قال يف التقريب". ثقة: "قال يف الكاشف
  ).جحدر(أمحد بن عبدالرمحن الكفرتوثي = عبدالرمحن بن احلارث الكفرتوثي 

 عبدالرمحن بن أيب الزناد عبداهللا بن ذكوان من أهل املدينة )١٥٢(
  .٤.مق.خت).هـ١٧٤ت(

  .موىل رملة بنت شيبة بن ربيعة
حديثه باملدينة مقارب وما حدث به بالعراق فهو : "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين 

  ".مضطرب
  ".يوثقه ويأمر بالكتابة عنه) هـ١٧٩ت(ثقة كان مالك : "رمحه اهللا) هـ٢٧٩(قال الترمذي 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".هو ممن يكتب حديثه: "لوقا" بعض ما يرويه ال يتابع عليه: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".ليس باحلافظ عندهم: "رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(قال احلاكم أبو أمحد 
كان ممن ينفرد باملقلوبات عن األثبات وكان ذلك من سؤ : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

 حفظه وكثرة خطئه؛ فال جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد، فأما فيما وافق الثقات فهو صادق يف
  ".الروايات حيتج به
قال . هو من أثبت الناس يف هشام بن عروة): هـ٢٣٣ت(قال ابن معني : "قال يف الكاشف

  ".وكان يفيت ببغداد. ال حيتج به: وغريه) هـ٢٧٧ت(أبوحامت 
  ".     صدوق تغري حفظه ملا قدم بغداد وكان فقيهاً: "قال يف التقريب

  .ق.ت).هـ١٨٢ت(ابن عمر من أهل املدينة  عبدالرمحن بن زيد بن اسلم موىل موىل )١٥٣(
  ".روى حديثاً منكراً: "وقال) هـ٢٤١ت(ضعفه أمحد بن حنبل 

  ".ال يصح حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

                                                           

، التقريـب  )٦/١٧١(، التهـذيب  )١/٦٢٧(، الكاشف )٤/١٥٨٥(، الكامل )٢/٥٦(اروحني  : ترمجته يف ) ١٥٢(
 ). ٢/٦٨(، اجلامع ٥٧٨ص

، اجلـامع   )٦/١٧٧(، التهـذيب    )١/٦٢٨(، الكاشـف    )٢/٩٥(، املتروكني   )٢/٥٧(روحني  ا: ترمجته يف ) ١٥٣(
)٢/٧٠ .( 



  ٤٢٠

، )هـ٢٤١ت(ضعيف يف احلديث ضعفه أمحد بن حنبل : "رمحه اهللا) هـ٢٧٩(قال الترمذي 
  ".ديث، وهو كثري الغلطوغريمها من أهل احل) هـ٢٣٤ت(وعلي بن املديين 

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 
ليس هو ممن حيتج أهل العلم حبديثه لسؤ حفظه هو رجل : "رمحه اهللا) هـ٣١١ت(قال ابن خزمية 

  ".صناعته العبادة والتقشف ليس من أحالس احلديث
 ال يعلم حىت كثر ذلك يف كان ممن يقلب األخبار وهو: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".روايته من رفع املراسيل وإسناد املوقوف فاستحق الترك
،  )]هـ٢٣٤ت(بن املديين [ضعفه أمحد وعلي : "رمحه اهللا) هـ٥٩٧ت(قال ابن اجلوزي 

، و )هـ٢٧٧ت(، و أبوحامت الرازي )]هـ٢٦٤ت(الرازي [و أبوزرعة ) هـ٢٧٥ت(وأبوداود  
  )".     هـ٣٨٥ت(ين ، و الدارقط)هـ٣٠٣ت(النسائي 

  ".ضعفوه: "قال يف الكاشف
  ".ضعيف: "قال يف التقريب

  .خت.٤.عبدالرمحن بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود الكويف املسعودي )١٥٤(
ثقة، وقد كان يغلط فيما يروي عن عاصم واألعمش : "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

  ". وحممد وشيوخه الكباروالصغار، خيطيء يف ذلك ويصحح له ما روى عن القاسم
أحاديثه عن األعمش مقلوبة، وعن عبدامللك أيضاً، وأما عن أيب حصني وعاصم : "وقال مرة

  ".فليس بشيء إمنا أحاديثه الصحاح عن القاسم وعن عون
وقد كان يغلط فيما روى عن عاصم وسلمه، . ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين 

  ."سم وحممدويصحح فيما روى عن القا
  ".ثقة واختلط بأخره: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(وقال ابن منري 

): هـ٣٠٣ت(وقال النسائي . ثقة اختلط بأخرة): هـ٢٣٤ت(قال ابن منري : "قال يف الكاشف
  ". ما أعلم أحداً أعلم بعلم ابن مسعود منه: وقال مسعر. ليس به بأس

                                                           

 ).٢/٧٥(، اجلامع ٥٨٦، التقريب ص)٦/٢١٠(، التهذيب )١/٦٣٣(الكاشف : ترمجته يف) ١٥٤(



  ٤٢١

  ".ن من مسع منه ببغداد فبعد االختالطأ: صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: " قال يف التقريب
 عبدالرمحن بن عبداهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب العمري، من )١٥٥(

  .ق). هـ١٨٦ت(أهل املدينة 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

وقد مسعت منه ومزقته وكان يقلب . ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
  ".حديث نافع عن ابن عمر جيعله عن عبداهللا بن دينار

  ".أحاديثه مناكري: "وقال مرة
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان يهم فيقلب اإلسناد ويلزق املنت باملنت يفحش ذلك : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".يف روايته فاستحق الترك

وهذا ": "كلم اهللا البحر الشامي: "رمحه اهللا، بعد أن ذكر له حديث) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
حديث ال يرويه غريه، وهو أفظع ما أنكر عليه، وله غري ما ذكرت و عامة ما يرويه مناكري إما 

  ".إسناداً وإما متناً
  ".ضعيف متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  "متروك)]: هـ٢٦٤ت(الرازي [ال أبوزرعة وق. مسع منه أمحد ومزقه: "قال يف الكاشف
  ".متروك: "قال يف التقريب

 عبدالرمحن بن عثمان بن أمية بن عبدالرمحن بن أيب بكرة الثقفي أبوحبر البكراوي، من )١٥٦(
  .ق.د).هـ١٩٥ت(أهل البصرة 
  ".ضعيف) : "هـ٣٠٣ت(و النسائي ) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

                                                           

، التقريـب  )٦/٢١٣(، التهـذيب  )١/٦٣٣(، الكاشف )٤/١٥٨٧(، الكامل )٢/٥٣(اروحني  : ترمجته يف ) ١٥٥(
 ). ٢/٧٩( اجلامع ،٥٨٦ص

، ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه، البن شاهني          )٤/١٦٠٥(، الكامل   )٢/٦١(اروحني  : ترمجته يف ) ١٥٦(
  ).٢/٧٨(، اجلامع ٥٩٠، التقريب ص)٦/٢٢٦(، التهذيب )١/٦٣٦(، الكاشف )٢/٩٧(، املتروكني ١١٠ص

 . ، وما أثبته يف التهذيب والتقريب"مان بن أيب أميةعبدالرمحن بن عث: "وقع يف اروحني امسه هكذا: تنبيه   



  ٤٢٢

  ".طرح الناس حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
  ".ذهب حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين 

  ".تركوا حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ".مل يتبني يل طرحه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".ليس بالقوي عندهم: "رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(قال احلاكم أبو أمحد 
منكر احلديث ممن يروي املقلوبات عن األثبات ويأيت عن : "اهللارمحه ) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".الثقات ما ال يشبه أحاديثهم ال جيوز االحتجاج به
له أحاديث غرائب عن شعبـة وعن غريه من البصريني : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".وهو ممن يكتب حديثه
  ". ليس بالقوي)هـ٢٧٧ت(ضعفه مجاعة وقال أبوحـامت : "قال يف الكاشف
  ".ضعيف: "قال يف التقريب

طرح الناس : "رمحه اهللا مفسراً كلمة اإلمام أمحد بن حنبل) هـ٣٨٥ت(قال ابن شاهني : فائدة 
وهذا الكالم من أمحد بن حـنبل يف أيب حبر شديد وإذا طرح حديث اإلنسان كان اشد ": "حديثه

وضاع للحديث وحنو ذلك، و ال خيرج و ال يطرح إال حديث املركب وال. من الضعيف واملضطرب
  ". يف الصحيح

ت يف .عبدالرمحن بن قيس الضيب الزعفراين، كنيته أبومعاوية سكن بغداد، مث نيسابور )١٥٧(

  .مت.  الشمائل
  ".حديثه ضعيف ومل يكن بشيء متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".يثهذهب حد: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ذاهب احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال مسلم 

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

                                                           

 ). ١/٨٦(، اجلامع ٥٩٦، التقريب ص)٦/٢٥٨(، التهذيب )٢/٥٩(اروحني : ترمجته يف) ١٥٧(



  ٤٢٣

كان ممن يقلب األسانيد وينفرد عن الثقات مبا ال يشبه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".حديث األثبات، تركه أمحد بن حنبل

  ".غريهمتروك، كذبه أبوزرعـة و: "قال يف التقريب
  ).هـ١٩٥ت( عبدالرمحن بن مـالك بن مغول البجلي أبوز )١٥٨(

  ".آية من اآليات كذاب: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت( قال أبوداود 
كان ممن يروي عن الثقات املقلوبات وما ال اصل له عن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".األثبات تركه أمحد
  .سهر من أهل الكوفة عبدالرمحن بن مسهر أخو علي بن م)١٥٩( 

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
كان ممن خيطيء حىت يأيت باألشياء املقلوبة اليت يشهد هلا : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

نِعم القاضي قاضي : من احلديث صناعته بالقلب، وهو الذي مدح نفسه عند هـارون الرشيد فقال
  ". اجلبل
)١٦٠(يد، وقيل  عال، وامسه  زأَبـي املَو منِ بنحالر دبن أبـي :  ب يدمنِ بن زحالر دبع

ليلَىآلِ عود مدين محم٤. خ.املَوال،  أبو م .  
  ".ثقة: "وقال مرة". صاحل: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  د الرمحن ابن أيب املوال؟رمحه اهللا عن عب) هـ٢٤١ت(سألت أمحد بن حنبل : قال أبو طالب

  .عبد الرمحن ال بأس به: "قال

                                                           

 ). ٢/٨٩(، اجلامع )٢/٦١(اروحني : ترمجته يف) ١٥٨(
 ). ٢/٩١(، اجلامع )٢/٥٧(اروحني : ترمجته يف) ١٥٩(
، التقريـب   )٦/٢٥٣(، التهـذيب    )١/٦٤٦(، الكاشف   )٢/٥٩٢(، امليزان   )٤/١٦١٦(الكامل  : ترمجته يف ) ١٦٠(

 . ١٥٨، السلسبيل ص٦٠١ص



  ٤٢٤

يروي حديثا ! حني هزم هؤالء] هو من اشهر سجون بغداد[كان حمبوسا يف املطبق : "قال
البن املنكدر عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف االستخارة ليس يرويه أحد غريه هو 

  !منكر
وأهل املدينة إذا كان حديث غلط يقولون ! ه ال بأس بهنعم ليس يرويه غري: هو منكر؟ قال: قلت

  ".ابن املنكدر عن جابر وأهل البصرة يقولون ثابت عن أنس حييلون عليهما
! ومعىن هذا أنه انقلب على عبدالرمحن بن أيب املوال السند، ألن اإلحالة هنا مبعىن القلب: قلت

احلديث من طريق عبدالرمحن بن أيب وعلى كل حال فإن اإلمام البخـاري رمحه اهللا قد أخرج 
، ويف )١١٦٦(املوال يف صحيحه يف كتاب اجلمعة باب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن، حديث رقم 

، ويف كتاب التوحيد باب )٦٣٨٢(كتاب الدعوات، باب الدعاء عند االستخارة، حديث رقم 
  ).٧٢٩٠(، حديث رقم }قل هو القادر{:قول اهللا تعاىل

وذكر الذهبـي يف امليزان ". ال بأس به، صدوق: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(رازي قال أبوزرعة ال
: قال أبوزرعة . حديثاً يرويه عبدالرمحن بن أيب املوال عن عبيداهللا بن موهب عن عمرة عن عائشة 

  ".الصحيح عن ابن موهب عن علي بن احلسني، مرسل. هذا خطأ"
  !وهذا مبعىن أنه أخطأ فقلبه: قلت

  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ".ال بأس به، هو أحب إيلّ من أبـي معشر: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٧٩ت(قال الترمذي 

  ".صدوق: "رمحه اهللا) هـ٢٨٣ت(قال ابن خراش 
  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ".خيطىء: "»ثقاتال«رمحه اهللا يف ) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
ولعبد الرمحن ابن أيب املوال أحاديث غري ما ذكرت وهو : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

مستقيم احلديث والذي أنكر عليه حديث االستخارة وقد روى حديث االستخارة غري واحد من 
  ".أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم كما رواه ابن أيب املوال



  ٤٢٥

من رواية أبـي ] حديث االستخارة: يعين[وقد جاء : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 
وليس يف حديث أحد منهم ذكر . أيوب، وأبـي سعيد، وأبـي هريرة، وابن مسعود، وغريهم

  ".الصالة إال يف حديث أبـي أيوب ومل يقيده بركعتني وال بقوله من غري الفريضة
ـل ـ واهللا اعلم ـ يف حديث االستخارة هو يعين أن حمل النكارة الذي قصده أمحد بن حنب: قلت

يف تفرد عبدالرمحن بن أيب املوال يف روايته للحديث عن جابر رضي اهللا عنه بذكر التقييد بركعتني 
  !وإال فإن أصل احلديث مل يتفرد به! من غري الفريضة
  ".ثقة: "قال يف الكاشف
  ".صدوق رمبا أخطأ: "قال يف التقريب

  . أبو مسـلم  الواقدي عبدالرمحن بن واقد)١٦١(
  .يروي عن ابن عيينة

  ".حدث باملناكري عن الثقات وسرق احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  .ق.س. عبدالرمحن بن يزيد بن متيم السلمي الدمشقي )١٦٢( 

  ".ضعيف يف الزهري وغريه: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
قلب أحاديث شهر بن حوشب فجعلها حديث : "وقال. عضلله حديث م: وقال. لينه أمحد شيئاً

  ".الزهري
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 

  ".لني احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 
  ".حيدث عن مكحول مناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 

  ".هو من مجلة من يكتب حديثه من الضعفاء: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(بن عدي قال ا
  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(وقال الدارقطين 

                                                           

 ). ٢/١٠١(، املتروكني )٥/١٦٢٦(الكامل : ترمجته يف) ١٦١(
 ). ٢/٩٨(، اجلامع )٦/٢٩٥(، التهذيب ١٦٦، الكشف احلثيث ص)٤/١٦٠٢(الكامل : ترمجته يف) ١٦٢(



  ٤٢٦

  .ق).هـ١٨٤ت( عبدالرحيم بن زيد العمي كنيته أبوزيد )١٦٣ (
  ".تركوه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
كان يفسد أباه حيدث عنه . حلديثمنكر ا. متروك حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

  ".بالطامات
  ".عنده مناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 

يروي عن أبيه العجائب ال يشك من احلديث صناعته أا : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".معمولة أو مقلوبة كلها

داهللا غري حديث منكر ، يروي عن أبيه عن شقيق عن عب: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".وله أحاديث ال يتابعه عليها الثقات

  ".تركوه: "قال يف الكاشف
  ".متروك كذبه ابن معنب: "قال يف التقريب

  .عبدالـرزاق بن عمر البزيعي) ١٦٤(
  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي

وز االحتجاج به إذا يقلب األخبار ويسند املراسيل ال جي: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".انفرد

  .وذكره يف الثقات
  ".صدوق: "قال يف التقريب

                                                           

، التقريـب   )٦/٣٠٥(، التهذيب   )١/٦٥٠(، الكاشف   )٥/١٩٢٠(كامل  ، ال )٢/١٦١(اروحني  : ترمجته يف ) ١٦٣(
 ).٢/١٠٣(، اجلامع ٦٠٦ص

، ٦٠٧، التقريـب ص   )٦/٣١٠(، التهذيب   )٨/٤١٢(، الثقات البن حـبان     )٢/١٦٠(اروحني  : ترمجته يف ) ١٦٤(
  ).٢/١٠٤(اجلامع 

لصواب أنه متييز كما يف التهـذيب ويف  وا) ع(، إذ رمز على امسه )أبو األشبال(وقع خطأ طبعي يف التقريب : تنبيه    
 .   الطبعة الرابعة، ولذلك مل يذكره يف الكاشف أصال٣٥٤ًص) عوامة(التقريب نفسه 



  ٤٢٧

  . عبدالـرزاق بن عمر الدمشقي أبوبكر )١٦٥(
  ".ترك حديثه عن الزهري، ويؤخذ عنه ما سواه: "رمحه اهللا) هـ٢١٨ت(قال أبومسهر 
  ".كذاب: "وقال مرة" ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  "منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

حيدث عن الزهري : "رمحه اهللا عنه، فحرك رأسه، وقال) هـ٢٦٤ت(سئل أبوزرعة الرازي 
  ".ضعيف احلديث: "وقال مرة". أحاديث مقلوبة
  ".ال يكتب حديثه، ضعيف احلديث، منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".متروك احلديث: "وقال مرة" ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

أحاديثه من غري الزهري : يرمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال الربذعي أبوعثمان سعيد بن عمرو األزدي، 
  .وقد تتبعت حديثه عن إمساعيل بن أيب املهاجر فوجدته مستقيماً. ليس فيها تلك املناكري

األخبار من سؤ حفظه، وكثرة ومهه، كان ممن يقلب : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".فلما كثر يف روايته استحق الترك

  ".متروك احلديث عن الزهري لني يف غريه: "قال يف التقريب
  . عبدالسالم بن عبيد بن أيب فروة من أهل نصيبني)١٦٦( 

  .يروي عن سفيان بن عيينة
شياء اليت رواها غريهم يسرق احلديث ويلزق بالثقات األ: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".من األثبات ال جيوز االحتجاج به حبال
  ".ال يكتب حديثه و ال يشتغل به: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 
  ".كان يسرق احلديث: وقال ابن حبان. قبله بعضهم: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

عيد بن العاص، أبوخالد، من ولد س. عبدالعزيز بن أبان بن حممد بن عبداهللا القرشي )١٦٧(

                                                           

، اجلـامع   ٦٠٧، التقريـب ص   )٦/٣٠٩(، التهذيب   )٢/١٠٣(، املتروكني   )٢/١٦٠(اروحني  : ترمجته يف ) ١٦٥(
)٢/١٠٤  .( 

 . ٢٤٩، الديوان ص)٢/١٠٧ (، املتروكني)٢/١٥٢(اروحني : ترمجته يف) ١٦٦(



  ٤٢٨

  .ت.هـ٢٠٧كان على القضاء بواسط، مات يف بغداد 
ليس بثقة، كان : "وقال مرة". كذاب خبيث يضع احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

  ".يأخذ حديث الناس فريويه
 بأكثر هو عند اصحابنا مجيعاً متروك كثري اخلطأ كثري الغلط، وقد ذكروه: قال يعقـوب بن شيبة 

: ما رأيت أحداً أبني أمره منه، وقال: يقول) هـ٢٣٤ت(ومسعت حممد بن عبداهللا بن منري . من هذا
  ".هو كذاب

  ".تركوه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".  متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

ويها من غري مساع، ويسرق احلديث كان ممن يأخذ كتب الناس فري: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".ويأيت عن الثقات باألشياء املعضالت تركه أمحد بن حنـبل وكان شديد احلمل عليه

روى عن الثـوري غري ما ذكرت من البواطيل وعن : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".غريه

  ".ال شيء. ناكريروى عن مسعر والثوري امل: "رمحه اهللا) هـ٤٣٠ت(قال أبونعيم األصبهاين 
  ".متفق على ضعفه: "رمحه اهللا) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم 

  ".متروك وكذبه ابن  معـني وغريه: "قال يف التقريب
  .عبدالعزيز بن احلصني بن الترمجان أبوسهل املروزي )١٦٨(

__________________  
=  
، التهـذيب   )٧/٤٨٤(، وتكلم عنه ابن حزم يف احمللى        )٥/١٩٢٦(، الكامل   )٢/١٤٠(اروحني  : ترمجته يف ) ١٦٧(

  ).٢/١١(، اجلامع ٦١٠، التقريب)٦/٣٢٩(
جاء اسم هذا الراوي يف هامش الكاشف بدون حلق أو عالمة تصحيح، ونبه على ذلك حمقـق الكاشـف                    : تنبيه  

ـ "روى له الترمذي  : يقال. عن عمر بن ذر وغريه    . عبدالعزيز بن أبان متروك   : "، ونص الترمجة فيه   )١/٦٥٣( . اهـ
، ومل أجد له رواية يف شيء من الكتب الستة، بعد مراجعتها عن طريق موسوعة احلديث           )ت: (ورمز له يف التقريب   

 ! ومل أجد له ترمجة يف ذيل الكاشف.  صخر-
 ). ٢/١٠٩(، املتروكني )٥/١٩٢٤(، الكامل )٢/١٣٨ (اروحني: ترمجته يف) ١٦٨(



  ٤٢٩

  .حدث عن أيوب وأيب الزبري
  ).هـ٢٣٣ت(وحيي بن معني ) هـ٢٣٤ت(ضعفه علي بن املديين 

  ".ليس بشيء ال يساوي حديثه فلساً: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(ني قال حيي بن مع
  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".ذاهب احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال مسلم 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

ثبات واملوضوعات عن كان ممن يروي املقلوبات عن األ: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
الثقات وأشبه حديثه ما روى عن الزهري إال الشيء بعد الشيء و ال جيوز االحتجاج به حبال من 

  ".األحوال
  ".  بين الضعف فيما يرويه: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  .عبدالعزيز بن عبدالرمحن اجلزري موىل مسلمة بن عبدامللك من أهل بالس )١٦٩(
يأيت باملقلوبات عن الثقات فيكثر، وامللزقات باألثبات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ان قال ابن حب

  .فيفحش
مضت السنة بأن يف كل أربعني فما فوق ذلك مجعة : روى عن خصيف عن عطاء عن جابر أنه قال

كتبناه عن عمر بن سنان عن إسحاق بن خالد البالسي عنه بنسخة شبيهاً مبائة . وأضحى وفطر
ة، منها ما ال اصل له، ومنها ما هو ملزق بإنسان مل يرو ذلك البتة، ال حيل االحتجاج حديث مقلوب

  .اهـ"به حبال
  .عبدالغفار بن القاسم بن قيس بن فهد األنصاري النجاري، كنيته أبومرمي الكويف )١٧٠(

  ".ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
أبومرمي احلنفي امسه عبدالغفار بن قاسم وكان يضع : "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين 

  ".احلديث

                                                           

 ). ٢/٦٣١(، امليزان )٥/١٩٢٧(، الكامل )٢/١٣٨(اروحني : ترمجته يف) ١٦٩(
 ). ٢/١٢١(، اجلامع )٥/١٩٦٤(، الكامل )٢/١٤٣(اروحني : ترمجته يف) ١٧٠(



  ٤٣٠

كان ممن يروي املثالب يف عثمان بن عفان وشرب اخلمر : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
) هـ٢٤١ت(وتركه أمحد بن حنبل . حىت يسكر ومع ذلك يقلب األخبار ال جيوز االحتجاج به

  ".وحيي بن معني
لعبدالغفار أحاديث صاحلة ويف حديثه ما ال يتابع عليه، : "ه اهللارمح) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".وكان غالياً يف التشيع وقد روى عنه شعبة، حديثني ويكتب حديثه مع ضعفه
  .عبدالقدوس بن حبيب أبوسعيد الدمشقي )١٧١(

يفصح بقوله كذاب ) هـ١٨١ت(ما رأيت ابن املبارك : "رمحه اهللا) هـ٢١١ت(قال عبدالرزاق 
  ".بدالقدوسإال لع

  ".أمجعوا على ترك حديثه) : "هـ٢٤٩ت(قال عمرو بن علي الفالس 
عبدالقدوس بن حبيب يروي عن نافع وجماهد والشعيب : "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".ومكحول وعطاء أحاديث مقلوبة
  ".ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

ان يضع احلديث على الثقات ال حيل كتابة حديثه و ال ك: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".الرواية عنه

  .ت.د. عبداهللا بن إبراهيم بن أيب عمـرو الغفاري أبوحممد املدين)١٧٢(
  .إنه من ولد أيب ذر: يقال

  ". شيخ منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
لثقات املقلوبات وعن الضعفاء كان ممن يـأيت عن ا: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".امللزقات
  ".عامة ما يرويه ال يتابعه عليه الثقات: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

                                                           

 ).٢/٦٤٣(، امليزان )٥/١٩٨١(، الكامل )٢/١٣١(، اروحني )٣/٩٦(ضعفاء العقيلـي : ترمجته يف) ١٧١(
، اجلـامع   )٥/١٣٧(، التهـذيب    )٢/١٣٤(، املتروكني   )٤/١٥٠٦(، الكامل   )٢/٣٧(اروحني  : ترمجته يف ) ١٧٢(

)١/٤٤٣ .( 



  ٤٣١

  ". حديثه منكر: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
روى عن مجاعة من الضعفاء أحاديث موضوعة ال يرويها : "رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 

  ".غريه
  .ق.س. بن بشري من أهل الرقة سكن بغداد عبداهللا)١٧٣(

كان ممن يروي عن الثقات ما ال يشبه حديث األثبات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ". أا مقلوبة- إذا كان احلديث صناعته -وينفرد بأشياء يشهد املستمع هلا 

  ".ثقة: "قال يف الكاشف
وقال أبوزرعة الرازي . وابن حبان) هـ٢٣٣ت(اختلف فيه قول ابن معني : "قال يف التقريب

  ".أنه ضعيف يف الزهري خاصة) هـ٢٩٢ت(ال بأس به، وحكى البزار : والنسائي) هـ٢٦٤ت(
من أهل . املخرمي: عبداهللا بن جعفر بن عبدالرمحن بن املسور بن خمرمة الذي يقال له )١٧٤(

   .٤. م. خت. كنيته أبوحممد) هـ١٧٠ت(املدينة 
  ".صدوق ثقة: "رمحه اهللا) ـه٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".مدين ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي
  ".ليس به بأس: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(رمحه اهللا و النسائي ) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

كان كثري الوهم يف األخبار حىت يروي عن الثقات ما ال : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ". من احلديث صناعته شهد أا مقلوبة فاستحق التركيشبه حديث األثبات فإذا مسعها

  ".صدوق مفت باملدينة: "قال يف الكاشف
  ".ليس به بأس: "قال يف التقريب

رمحه اهللا يف حال هذا الراوي، كما ترى، فتعقبه يف التهذيب ) هـ٣٥٤ت(بالغ ابن حبان : تنبيه 
  ".كذا قال، وكأنه أراد غريه فالتبس عليه: "بقوله

                                                           

 . ٤٩٤، التقريب ص)٥/١٦٠(، التهذيب )١/٥٤٠(، الكاشف )٢/٣٢(اروحني : ترمجته يف) ١٧٣(
ـ  )١/٥٤٣(، الكاشف   )٢/٢٧(اروحني  : ترمجته يف ) ١٧٤( ، اجلـامع   ٤٩٦، التقريـب ص   )٥/١٧١(ذيب  ، الته

)١/٤٥٠ .( 



  ٤٣٢

) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم . كد حصول اللبس وجود راو يشاه يف االسم ولكن ضعيفيؤ: قلت
: يعين(ثقة مأمون، وليس بابن جعفر املسكوت عنه : "رمحه اهللا، عن عبداهللا بن جعفر املخرمي

  ".الضعيف) املدائين
عبداهللا بن جعفر بن جنيح املدينـي موىل سعـد كنيته أبوجعفر، وهو والد علي بن  )١٧٥(
  .ق.ت. سنة٧١هـ، وله ١٧٨ينـي تويف املد

  .يروي عن عبداهللا بن دينار
: وقال". كان من أهل احلديث ولكنه بلي يف آخر عمره: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

  ".ليس بشيء"
  ".يضعف ضعفه حيي بن معـني وغريه: "رمحه اهللا) هـ٢٧٩(قال الترمذي 

  ". حيدث عن الثقات باملناكري يكتب حديثه و ال حيتج بهمنكر احلديث جداً: "قال أبوحامت رمحه اهللا
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان ممن يهم يف األخبار حىت يأيت ا مقلوبة، وخيطيء يف : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".اآلثار حىت كأا معمولة
سفيان قال حدثنا علي بن حـجر  قال حدثنا عبداهللا أخربناه احلسن بن : "وقال بعد ذكره حديثاً

بن جعفر عن عبداهللا بن دينار عن ابن عمر يف نسخة كتبناها عنه ذا اإلسناد أكثرها ال أصول هلا 
  ".يطول ذكرها

  ".والد علي كثري املناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ". يقال تغري حفظه بأخرهضعيف: "قال يف التقريب". ضعفوه: "قال يف الكاشف

  . عبداهللا بن احلسني بن جابر البغدادي سكن املصيصة)١٧٦(
  .يروي عن حممد بن املبـارك الصوري عن الوليد بن مسلم

                                                           

، التقريـب   )٥/١٧٤(، التهذيب   )١/٥٤٣(، الكاشف   )٢/١١٨(، املتروكني   )٢/١٥(اروحني  : ترمجته يف ) ١٧٥(
 ). ١/٤٥١(، اجلامع ٤٩٧ص

 . ٢١٣، الديوان ص)٢/١١٩(، املتروكني )٢/٤٦(اروحني : ترمجته يف) ١٧٦(



  ٤٣٣

". يقلب األخبار ويسرقها ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
ني من طريق حممد بن مبارك الصوري عن الوليد بن وساق ابن حبـان رمحه اهللا له يف ترمجته حديث

أخربناه أمحد بن جماهد باملصيصة قال : "وقال. �مسلـم عن األوزاعـي  عن قتادة عن أنس 
  "فيما يشبه هذا كتبناها عنه يف نسخة أكثرها مقلوبة: مث قال. حدثنا عبداهللا بن احلسني به

  .ق.ت.، كنيته أبوعباد الليثي عبداهللا بن سعيد بن أيب سعيد كيسان املقربي)١٧٧(
  .يروي عن أبيه

  ".استبان يل كذبه يف جملس: "رمحه اهللا) هـ١٩٨ت(قال حيي بن سعيد القطان 
منكر : "رمحهما اهللا) هـ٢٤٩ت(و عمرو بن علي الفالس ) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".احلديث متروك احلديث
  ".تركوه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".ضعيف احلديث ال يوقف منه على شيء: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(زرعة الرازي قال أبو
  ".فيه لني: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 

  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
كان ممن يقلب األخبار ويهم يف اآلثار حىت يسبق إىل قلب : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".ملتعمد هلامن يسمعها أنه كان ا
  ".متروك ذاهب احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  ".متروك: "قال يف التقريب". واه: "قال يف الكاشف
  .سكن البصرة.  عبداهللا بن شبيب بن خالد بن رفيف القيسي أبوسعيد الربعي املكي)١٧٨(

  .روى عن إمساعيل بن أيب أويس
  ".حيل ضرب عنقه: "قال فضلك الرازي

                                                           

، التقريـب   )٥/٢٣٧(، التهـذيب    )١/٥٥٨(، الكاشف   )٢/١٢٤(، املتروكني   )٢/٩(اروحني  : ترمجته يف ) ١٧٧(
 ).٢/٤٦٩(، اجلامع ٥١١ص

، املغـين   )٩/٤٧٤(تاريخ بغـداد    ) ٢/١٢٦(، املتروكني   )٤/١٥٧٤(، الكامل   )٢/٤٧(اروحني  : ترمجته يف ) ١٧٨(
)١/٣٤٢ .( 



  ٤٣٤

هذه األحاديث اليت حيدث ا غالم خليل ) : هـ٢٨٣ت(قلت لعبدالرمحن بن خراش :  عبدانقال
سرقها من عبداهللا بن شبيب وسرقها عبداهللا بن شبيب من النضر بن سلمة شاذان : من أين له؟ قال
  ".ووضعها شاذان
لكثرة ما يقلب األخبار ويسرقها ال جيوز االحتجاج به : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".خالف أقرانه يف الروايات عن األثبات
  ".حدث باملناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".والبن شبيب من األحاديث اليت انكرت عليه كثري: "وقال
من أهل املدينة، كنيته أبوعامر تويف .  عبداهللا بن عامر األسلمي أبوعامر املدين)١٧٩(

  .ق. هـ١٥٠
  .د بن أسلم وسهيل بن أيب صاحليروي عن الزهري وزي

و النسائي ) هـ٢٧٥ت(و أبوداود ) هـ٢٦٤ت(و أبوزرعة الرازي ) هـ٢٤١ت(قال ابن حنبل 
  ".ضعيف): "هـ٣٨٥ت(و الدارقطين )  هـ٣٠٣ت(

  ".ذاهب احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".كان ممن يقلب األسانيد واملتون ويرفع املراسيل واملوقوف: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

عزيز احلديث ال يتابع يف بعض حديثه وهو ممن يكتب : "رحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".حديثه

  ".ليس بالقوي عندهم: "رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(قال أبو أمحد احلاكم 
  ".ضعيف: "قال يف الكاشف
  ".عيفض: "قال يف التقريب

  .عبداهللا بن عباد البصري )١٨٠(
                                                           

، التهـذيب   )١/٥٦٤(، الكاشـف    )٢/١٢٩(، املتروكني   )٤/١٤٧٢(، الكامل   )٢/٦(اروحني  : ترمجته يف ) ١٧٩(
 ).  ١/٤٨٢(، اجلامع ٥١٧، التقريب ص)٥/٣٧٥(

 ). ٢/٤٥٠(، امليزان )٢/٤٦(اروحني : ترمجته يف) ١٨٠(



  ٤٣٥

روى عنه روح : مث قال. شيخ سكن مصر يقلب األخبار: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".بن الفرج أبو الزنباع نسخة موضوعة

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 
تويف )  لك وصهرهقريب اإلمام مـا. ( عبداهللا بن عبداهللا بن أيب عامر أبو أويس املدين)١٨١(

  .بخ). متابعة(م .هـ١٦٩هـ، أو ١٦٧
  .يروي عن الزهري

  .وعنه ابنه إمساعيل بن أيب أويس
: وقال مرة". ليس بثقة: "وقال مرة". ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 

 تارخيه وقال ابن أيب خيثمة يف". هو مثل مليح يف حديثه ضعف: "وقال مرة". صدوق ليس حبجة"
  ".ابن أيب أويس وأبوه يسرقان احلديث: "عن ابن معني

  ".كان عند اصحابنا ضعيفاً: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين 
  ".ضعيف احلديث: "رمحهما اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".صاحل احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ".ليس بالقوي: "وغريه رمحهم اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

مل يفحش خطؤه حىت استحق . كان ممن خيطيء كثرياً: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
والذي أراه يف أمره تنكب ما خالف . الترك، و ال هو ممن سلك سنن الثقات فيسلك مسلكهم

 ويضعفه وكان حيي بن معيـن يوثقه مرة،. الثقات من أخباره واالحتجاج مبا وافق األثبات منها
  ".كان ضعيفاً: أخرى، وذكر أبا أويس املديـين فقال

قد نسب إىل كثرة الوهم، وحمله عند األئمة حمل : "رمحه اهللا) هـ٤٦٣ت(قال احلاكم أبوعبداهللا 
  ".من حيتمل عنه الوهم ويذكر عنه الصحيح

                                                           

، التقريـب   )٥/٢٨١(، التهـذيب    )١/٥٦٥(، الكاشـف    )٢/٤٥٠(، امليزان   )٢/٢٤(اروحني  : ترمجته يف ) ١٨١(
 . ٥١٨ص



  ٤٣٦

إمنا عابوه ال حيكي عن أحد جرحه يف دينه وأمانته، و: "رمحه اهللا) هـ٤٦٣ت(قال ابن عبدالرب 
  ".بسوء حفظه وأنه خمالف يف بعض حديثه

  ".صدوق يهم: "قال يف التقريب". وليس بذاك: قال ابن معيـن وغريه: "قال يف الكاشف
  .ت. عبداهللا بن ميمون بن داود القداح املخزومي موالهم، من أهل مكة )١٨٢ (

  ".ثمنكر احلدي: "رمحهما اهللا) هـ٢٧٩(و الترمذي ) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ذاهب احلديث: "وقال البخـاري أيضاً
  ".واهي احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
يروي عن جعفر بن حممد وأهل العراق واحلجاز : "رمحه اهللا ) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".املقلوبات ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد
  ".روى املناكري: "رمحه اهللا) هـ٤٣٠ت(أبو نعيم األصبهاين قال 

  ".ذاهب احلديث) هـ٢٥٦ت(قال البخاري : "قال يف الكاشف
  ".منكر احلديث متروك: "قال يف التقريب

هـ ٢٠٧ت(موىل بين متيم : عبداهللا بن واقد احلراين أبوقتادة موىل بين عمار، وقد قيل )١٨٣(
  ).هـ٢١٠أو 

ثقة، إال أنه كان رمبا أخطأ وكان من : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(د بن حنبل قال امليموين قال أمح
  ".أهل اخلري يشبه النساك وكان له ذكاء

إنه : يقولون: فقلت. مل يكن به بأس: إن قوماً يتكلمون فيه؟ قال: قيل ألمحد: وقال عبداهللا بن أمحد
إن : فقلت! ما هو فكان ذكياًلعله اختلط أ: فقال! مل يكن يفصل بني سفيان وحيي بن أيب أنيسه

كان أبوقتادة : وقال!! فعظّم ذلك عنده جداً! يعقـوب بن إمساعيل بن صبيح ذكر أنه كان يكذب

                                                           

 ).  ٢/٣٥(، اجلامع ٥٥١، التقريب ص)٦/٤٩(، التهذيب )١/٦٠٢ (، الكاشف)٢/٢١(اروحني : ترمجته يف) ١٨٢(

  ).٢/٤٠(، اجلامع ٥٥٥، التقريب ص)١/٦٠٥(، الكاشف )٢/٢٩(اروحني : ترمجته يف) ١٨٣(
 .  ترمجته يف الكاشف غري حمررة:تنبيه   



  ٤٣٧

قد رأيته يشبه اصحاب احلديث، وأظنه كان يدلس، ولعله كرب : وأثىن عليه وقال. يتحرى الصدق
  .فاختلط

  ".سكتوا عنه: "وقال مرة". منكر احلديث. تركوه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال يعقوب بن سفيان الفسوي 

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
كان أبوقتادة من عباد أهل اجلزيرة وقرائهم ممن غلب عليه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

على التوهم فريفع املناكري يف أخباره واملقلوبات فيما الصالح حىت غفل عن االتقان فكان حيدث 
وإن اعترب مبا وافق الثقات من األحاديث معترب . يروي عن الثقات، حىت ال جيوز االحتجاج خبربه

  اهـ"فلم أر بذلك بأساً من غري أن حيكم له أو عليه فيجرح العدل بروايته أو يعدل اروح مبوافقته
  ".ضعيف: " رمحه اهللا)هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".لعله كرب واختلط وكان يدلس: متروك، وكان أمحد يثين عليه، وقال: "قال يف التقريب

  .عبداهللا بن عبدالرمحن اجلزري )١٨٤(
  .شيخ يروي عن الثوري

يأيت عن سفيان باألوابد ويف األخبار بالزوائد، حىت ال : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  .أنه كان يعملهايشك من كتب احلديث 

  ".فيما يشبه هذا من املقلوبات اليت يطول ذكرها لو استقصيناها: مث ساق له بعض مروياته وقال
عبداهللا بن عبدالعزيز بن عبداهللا بن عامر، الليثي من أهل املدينة، كنيته أبوعبدالعزيز  )١٨٥(

  .ق. املدين
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(رعة الرازي قال أبوز

                                                           

 ). ٢/٣٥(اروحني : ترمجته يف) ١٨٤(
، التقريـب   )٥/٣٠١(، التهـذيب    )١/٥٧٠(الكاشف  ،  )٤/١٤٧٣(، الكامل   )٢/٨(اروحني  : ترمجته يف ) ١٨٥(

 ). ١/٤٨٧(، اجلامع ٥٢٣ص



  ٤٣٨

ليس يف وزن . منكر احلديث ضعيف احلديث ال يشتغل به: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".يكتب حديثه. عامة حديثه خطأ ال أعلم له حديثاً مستقيماً. من يشتغل خبطئه
 كان يقلب األسانيد وهو ال كان ممن اختلط بأخرة، حىت: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

يعلم ويرفع املراسيل من حيث ال يفهم فاستحق الترك، ورمبا أدخل بينه وبني الزهري حممد بن 
  ".عبدالعزيز

  ".عامة أحاديثه عن الزهري مناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".ضعيف واختلط بأخرة: "قال يف التقريب". ضعفه أبوحامت: "قال يف الكاشف

  .ق. كنيته أبو شيبان من أهل خوزستان. عبداهللا بن عرادة السدوسي الشيباين )١٨٦(
  .يروي عن داود بن أيب هند وزيد العمي

  ".ليس بشيء: "وقال مرة". ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".س به بأسلي: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

ال جيوز . كان ممن يقلب األخبار وخيطيء يف اآلثار تومهاً: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".االحتجاج مبا رواه إال فيما وافق الثقات

  ".عامة ما يرويه ال يتابع عليه: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".                   ضعيف: "قال يف التقريب". واه: "قال يف الكاشف

 عبداهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب العمري، أخو عبيداهللا بن )١٨٧(
  .٤. م مقروناً. هـ١٧٣: هـ، وقيل١٧١عمر من أهل املدينة تويف 

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين 
                                                           

، التهـذيب   )١/٥٧٤(، الكاشـف    )٢/١٣٢(، املتروكني   )٤/١٥١٥(، الكامل   )٢/٨(اروحني  : ترمجته يف ) ١٨٦(
 ). ١/٤٩٠(، اجلامع ٥٢٧، التقريب ص)٥/٣١٩(

، اجلـامع   ٥٢٨، التقريـب ص   )٥/٣٢٦(، التهـذيب    )١/٥٧٦(، الكاشـف    )٢/٧(اروحني  : ترمجته يف ) ١٨٧(
)١/٤٩٣ .( 



  ٤٣٩

  ".تكلم فيه حيي بن سعيد من قبل حفظه: "هللارمحه ا) هـ٢٧٩(قال الترمذي 
  ".ضعفه بعض أهل احلديث من قبل حفظه منهم حيي بن سعيد القطان: "وقال مرة

  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
كان ممن غلب عليه الصالح والعبادة حىت غفل عن ضبط : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ". فظ لآلثار فرفع املناكري يف روايته فلما فحش خطؤه استحق التركاألخبار وجودة احل
"   أسهم للفارس سهمني وللراجل سهماً�أن النيب : "روى عن نافع عن ابن عمر: "مث قال

فيما يشبه هذا من املقلوبات وامللزوقات اليت ال ينكرها إال من أمعن يف العلم وطلبه من 
  ".مظانه

  ".ليس بالقوي عندهم: "رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(قال أبو أمحد احلاكم 
ثقة غري أن احلفاظ مل يرضوا حفظه ويزيد يف األسانيد : "رمحه اهللا) هـ٤٤٦ت(قال اخلليلي 

  ".كثرياً
  ".ال باس به صدوق: وقال ابن عدي. صويلح: قال ابن معني: "قال يف الكاشف
  ".ضعيف عابد: "قال يف التقريب

  .عبداهللا بن عمـرو الواقعي )١٨٨(
له أحاديث كلها مقلوبات، وهو إىل الضعف أقرب منه : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".إىل الصدق
  عبداهللا بن إبراهيم بن أيب عمـرو= عبداهللا بن أيب عمـرو 

  .عبداهللا بن عيسى القروي أبوعلقمة األصم )١٨٩(
 ومطرف بن عبداهللا بن من أهل املدينة يروي عن ابن نافع: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".األصم العجائب، ويقلب على الثقات األخبار

                                                           

 ). ٤/١٥٦٩(الكامل : ترمجته يف) ١٨٨(
 .٢٢٤، الديوان ص)٢/٤٥(اروحني : ترمجته يف) ١٨٩(



  ٤٤٠

كتبنا عن عمـرو بن عمر بنصيبني عنه عن ابن نافع عن الدراوردي عن عبيداهللا بن عمر : "قال
  ".وغريه كلها مقلوبة يطول الكتاب بذكرها

محن كنيته أبوعبدالر. عبداهللا بن هليعة بن عقبة احلضرمي الغافقي قاضي مصر )١٩٠(
  ).هـ١٧٤ت(

وابن وهب، وقتيبة بن سعيد، يف ) هـ١٨١ت(يروي عن األعرج وأيب الزبري روى عنه ابن املبارك 
  .آخرين

كان شيخاً صاحلاً ولكنه كن يدلس عن الضعفاء قبل : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
إن : ابنا يقولونهـ، قبل موته بأربع سنني، وكان اصح١٧٠احتراق كتبه مث احترقت كتبه يف سنة 

مساع من مسع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة فسماعهم صحيح، ومن مسع منه بعد احتراق كتبه 
  .فسماعه ليس بشيء، وكان ابن هليعة من الكتابني للحديث، واجلماعني للعلم، والرحالني فيه

فرأيت التخليط يف رواية قد سربت أخبار ابن هليعة من رواية املتقدمني واملتأخرين عنه : مث قال
املتأخرين عنه موجوداً وما ال اصل له من رواية املتقدمني كثرياً، فرجعت إىل االعتبار فرأيته كان 

  ".يدلس عن أقوام ضعفى عن أقوام رآهم ابن هليعة ثقات فالتزقت تلك املوضوعات به
ظ الرواة عنهم فقد أخشى أن ابن حبــان يرمحه اهللا ملّا يسرب حديث الراوي ال يالح: قلت 

و لست أذهب بعيداً؛ هذا ابن حبـان يعصب ! تكون العلة منهم ال من الراوي موضوع الترمجة
جناية أحاديث وقعت له من طريق ابن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعصبها بعمرو، 

  !وهي بابن هليعة أليق
إذا روى عمـرو بن شعيب : "يبرمحه اهللا يف ترمجة عمرو بن شع) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

وإذا . عن طاووس وابن املسيب عن الثقات غري أبيه فهو ثقة، جيوز االحتجاج مبا يروي عن هؤالء
روى عن أبيه عن جده ففيه مناكري كثرية ال جيوز االحتجاج عندي بشيء رواه عن أبيه عن جده؛ 

  ...".ألن هذا اإلسناد ال خيلو من أن يكون مرسالً أو منقطعاً
  . مث ساق أحاديث من رواية عمـرو بن شعيب عن أبيه عن جده

                                                           

 ). ٢/٧٤(وانظر ) ٢/١٢،١٣(اجلروحني :  ترمجته يف) ١٩٠(



  ٤٤١

أخربنا ذه األحاديث كلها أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا كامل بن طلحة اجلحدري، : مث قال
قال حدثنا ابن هليعة قال حدثنا عمـرو بن شعيب عن أبيه عن جده يف نسخة كتبناها عنه طويلة 

وابن هليعة قد تربأنا من .  أن هذه األحاديث موضوعة أو مقلوبةال ينكر من هذا الشأن صناعته
  .اهـ"عهدته يف موضعه من هذا الكتاب

  !هذه النسخة البالء فيها من عبداهللا بن هليعة فإا نسخته، ال نسخة عمرو بن شعيب: قلت 
: عة كتاباً فيه ال أمحل عن ابن هليعة قليالً والكثرياً، كتب إيلّ ابن هلي: قال عبدالرمحن بن مهدي"

فأخرجه إيلّ ابن ) هـ١٨١ت(فقرأته على ابن املبارك : قال عبدالرمحن. حدثنا عمرو بن شعيب
  .حدثين إسحاق بن أيب فروة عن عمرو بن شعيب: املبـارك من كتابه عن ابن هليعة قال

ا ليس فنظرت فيه فإذ! مسعناه من ابن هليعة: جاء قوم ومعهم جزء فقالوا: قال حيي بن حسان 
أي شيء : فقمت فجلست إىل ابن هليعة فقلت: قال! فيه حديث واحد من حديث ابن هليعة 

ذا الكتاب الذي حدثت به، ليس ههنا يف هذا الكتاب حديث من حديثك و ال مسعتها أنت 
هذا من حديثك فأحدثهم : فما اصنع م جييئون بكتاب فيقولون] : ابن هليعة[قط؟ قال 

  !".به
 هليعة كان يتلقن، ومن هنا جاء القلب والتدليس يف صيغ السماع يف روايته على ما فابن: قلت 

  !يظهر يل واهللا اعلم
  . عبداهللا بن حممد بن ربيعة القُدامي من أهل املصيصة)١٩١(

كان آفته ابنه ال حيل . كان تقلب له األخبار فيجيب فيها: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
لى سبيل االعتبار ولعله أقلب له على مالـك أكثر من مائة ومخسني حديثاً ذكره يف الكتب إال ع

  .وعن إبراهيم بن سـعد الشيء الكثري. فحدث ا كلها
 عن ماء البحر �سئل النيب : روى عن إبراهيم عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال

  ".هو الطهور ماؤه احلل ميتته: "فقال

                                                           

 . ١٥٧، الكشف احلثيث ص)٢/٤٨٨(، امليزان )٢/٣٩(اروحني : ترمجته يف) ١٩١(



  ٤٤٢

اهد بن قوالن باملصيصة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن سهم أخربناه أمحد بن جم
  .قال حدثنا عبداهللا بن ربيعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد

  ".يف نسخة كتبناها عنه طويلة ملالك وإبراهيم بن سعـد أكثرها مقلوبة
  ".أحد الضعفاء أتى عن مالـك مبصائب: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

  .ممن يوضع له احلديث فريويه دون أن يشعر" الكشف احلثيث"ده يف وع
  . عبداهللا بن حممد بن سنان أبو حممد الواسطي، يعرف بـ الروحي)١٩٢(

يضع احلديث ويقلبه ويسرقه، ال . قدم اجلبل فحدثهم ا: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
ضع هلم عن روح بن القاسم مقدار مائيت حيل ذكره يف الكتب، لكين ذكرته ألنه قدم اجلبل فو

وأقلب على غري روح بن القاسم أشياء . حديث، ما لشيء منها اصل يرجع إليه من حديث روح
  ".شهرته عند من شم رائحة العلم تغين عن االشتغال بأمره. كثرية يطول الكتاب بذكرها

 لروح بن يعرف بالروحي من كثرة ما يروي: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
عن قوم ثقات بالبواطيل، وحيدث عن الثقات بغري أحاديث روح مبناكري ويسرق . القاسم

  ".حديث الناس
  . عبداهللا بن حممد بن القاسم موىل جعفر بن سليمان اهلامشي)١٩٣(

يروي عن يزيد بن هـارون املقلوبات وعن غريه من : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ". ال جيوز االحتجاج به إذا انفردالثقات امللزقات، 

  .كنيته أبوعبداحلميد. عبدايد بن عبدالعزيز بن أيب رواد املكي )١٩٤( 
  .يروي عن مـالك و أبيه

منكر احلديث جداً يقلب األخبار ويروي املناكري عن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ". أباه يف اإلرجاءوقد نقل عنه أنه هو الذي أدخل . املشاهري فاستحق الترك

                                                           

 . ١٥٦، الكشف احلثيث ص)٢/١٨٩(، امليزان )٤/١٥٧٣(، الكامل )٢/٤٥(وحني ار: ترمجته يف) ١٩٢(
 ). ٢/١٤٠(، املتروكني )٢/٤٤(اروحني : ترمجته يف) ١٩٣(
 ). ٢/١٤٧(، املتروكني )٢/١٦١(اروحني : ترمجته يف) ١٩٤(



  ٤٤٣

  .وغمزه ابن حبـان بالوضع
  .ق. عبدامللك بن احلسني بن أيب احلسني النخعي أبو مالك )١٩٥(

  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ". ضعيف منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤٩ت(قال عمرو بن علي الفالس 

  ".ضعيف احلديث: "رمحهما اهللا) هـ٢٧٧ت(و أبوحامت ) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
  ". ليس بثقة و ال يكتب حديثه: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان ممن يروي املقلوبات عن األثبات ال جيوز االحتجاج : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".به فيما وافق الثقات و ال االعتبار فيما خيالف األثبات

  .ق.س.م.خ.عاينعبدامللك بن الصباح الصن )١٩٦(
  .اهـ"ويتهم بسرقة األحاديث) هـ١٧٩ت(روى عن مالك : "رمحه اهللا)  هـ٤٤٦(قال اخلليلي 

هذا جرح : "رمحه اهللا يف ترمجة عبدامللك هذا، متعقباً كلمة اخلليلي) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 
  .اهـ"سوى حديث واحد) هـ٢٥٦ت(مبهم، ومل أر له يف البخاري 

و ال ) هـ٤٦٣ت(للخطيب ) هـ١٧٩ت(ومل أر يف الرواة عن مالك كذا قال؛ : "وقال أيضاً
  ".أحداً يقال له عبدامللك بن الصباح فإن كان حمفوظاً فهو غري املسمعي) هـ٣٨٥ت(الدارقطين 

أو أن اخلليلي ! رمحه اهللا وقف له على حديث مقلوب فظنه سرقه) هـ٤٦ت(لعل اخلليلي : قلت
  !لبرمحه اهللا ال يفرق بني السرقة والق

  ".املعلم: "عبدامللك بن عبدالعزيز أبو العباس الشامي، املرواين، الذي يقال له )١٩٧(
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

                                                           

  .١١٩٩، التقريب ص)١٢/٢١٩(، التهذيب )٢/٤٥٦(، الكاشف )٢/١٣٥(اروحني : ترمجته يف) ١٩٥(
 .٤٢١، هدي الساري ص)٦/٣٩٩(، ذيب لتهذيب )١/٢٨٠(اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث : ترمجته يف)  ١٩٦(
، التقريـب   )٦/٤٠٠(، التهـذيب    )٢/٦٥٧(، امليزان   )٢/١٥١(، املتروكني   )٢/١٣٤(اروحني  : ترمجته يف ) ١٩٧(

  .٦٢٤ص
 ". عبدامللك بن عبدالرمحن: "بـي و ابن حـجرومساه الذه" عبدامللك بن عبدالعزيز: "مساه ابن حبان: تنبيه  



  ٤٤٤

  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
كان ممن يسرق احلديث ويقلب األسانيد ال حيل ذكر : " اهللارمحه) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".حديثه إال عند أهل الصناعة فكيف االحتجاج به
وهو ابن عبدالرمحن ) هـ٣٥٤ت(كذا مساه ابن حبان : "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

  ". املذكور
  ".ضعيفعبدامللك بن عبدالرمحن الشامي نزيل البصرة أبوالعباس : "قال يف التقريب

  .ق.من ولد قدامة بن مظعون اجلمحي. عبدامللك بن قدامة القرشي )١٩٨(
  ".يعرف وينكر: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
  ".ضعيف احلديث ليس بالقوي حيدث باملناكري عن الثقات: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

كان صدوقاً يف الرواية إال أنه كان ممن فحش خطؤه وكثر : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ل ابن حبان قا
ومهه حىت يأيت بالشيء على التوهم فيحيله عن معناه ويقلبه عن سننه ال جيوز االحتجاج به فيما مل 

  ".يوافق الثقات
  ".يترك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  ".ضعيف: "قال يف الكاشف
عبدامللك بن قدامة بن إبراهيم بن حممد بن حاطب اجلمحي املدين : "ال يف التقريبق

  ".ضعيف
  .عبدامللك بن الوليد بن معدان الضبعي البصري )١٩٩(

  ".فيه نظر: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ضعيف احلديث: "قال أبو حامت رمحه اهللا

                                                           

،  اجلـامع    ٦٢٦، التقريـب ص   )٦/٤١٤(، التهذيب   )١/٦٦٨(، الكاشف   )٢/١٣٥(اروحني  : ترمجته يف ) ١٩٨(
)٢/١٣٩.( 

، التقريـب   )٦/٤٢٩(، التهذيب   )١/٦٧٠(، الكاشف   )٢/١٥٣(، املتروكني   )٢/١٣(اروحني  : ترمجته يف ) ١٩٩(
 ).٢/١٤٢(، اجلامع ٦٢٩ص



  ٤٤٥

  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
منكر احلديث جداً ممن يقلب األسانيد ال حيل االحتجاج : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".به و ال الرواية عنه
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 

  ".ضعيف: "قال يف التقريب". وغريه) هـ٢٧٧ت(ضعفه أبوحامت : "قال يف الكاشف
  .بد عبدالواحد بن زيد البصري العا)٢٠٠(

  .يروي عن احلسن، وعبادة بن نسيء، وعنه أهل البصرة
  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيني بن معني 

) هـ٣٠٣ت(و النسائي ) هـ٢٥٦ت(والبخاري ) هـ٢٤٩ت(قال عمرو بن علي الفالس 
  ".متروك احلديث: "رمحهم اهللا

  ".ضعيف مبرة: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".يقلب األخبار من سوء حفظه، وكثرة ومهه، فاستحق الترك: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ن قال ابن حبا

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".امجعوا على ضعفه: "رمحه اهللا) هـ٤٦٣ت(قال ابن عبدالرب 

    .عبدالواحد بن نافع الكالعي أبو الرماح )٢٠١(
روي عن أهل احلجاز املقلوبات وعن أهل شيخ ي: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".الشام املوضوعات، ال حيل ذكره يف الكتب إال على سبيل القدح فيه
  .ق.كنيته أبواحلارث السلمي. عبدالوهاب بن الضحاك العرضي من أهل محص )٢٠٢(

                                                           

، )٧/٣٥١(، احتاف اخلرية املهـرة      )٢/٦٧٢(، امليزان   )٢/١٥٥(، املتروكني   )٢/١٥٤(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٠٠(
  ).٢/٤٨٢(،  فيض القدير )٤/٨٠(لسان امليزان 

رمحه اهللا، مل أجدها يف اروحني، ولكن نقلها عنه يف فيض القـدير،             ) هـ٣٥٤ت(نص عبارة ابن حبان      : تنبيه  
 .امليزان، مع التنبيه على حصول تداخل وسقط طباعي فيهونقلها  يف لسان 

 ). ٢/١٤٧(، اجلامع )٢/١٥٤(اروحني : ترمجته يف) ٢٠١(
، ٣٣٩ص) جمموع يف الضعفاء واملتـروكني    (، الضعفاء واملتروكني للدارقطين     )٢/١٤٨(اروحني  :  ترمجته يف  )٢٠٢(

=  



  ٤٤٦

  ".عنده عجائب: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ". و المأمون، كان يضع احلديث قد رأيتهليس يثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ". ليس بثقة متروك احلديث، عن بقية عنده عجائب: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

إنه كان يأخذ فوائد أيب اليمان فيحدث ا عن إمساعيل بن عياش، : قيل له: قال حممد بن عوف
فضمن يل أن ال ! اف اهللاأال خت: فخرجت إليه فقلت: قال. وحدث بأحاديث كثرية موضوعة

  .حيدث ا بعد ذلك
يروي عن إمساعيل بن عياش والشاميني أخربنا عنه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

شيوخنا، كان يسرق احلديث ويرويه وجييب فيما يسأل وحيدث مبا يقرأ عليه ال حيل االحتجاج به 
  ".و ال الذكر عنه إال على جهة االعتبار

  ".له مقلوبات وبواطيل: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(الدارقطين قال 
  ".منكر احلديث: "وقال" ضعيف: "وقال" متروك احلديث: "وقال مرة

  ".يضع احلديث: قال أبوداود: "قال يف الكاشف
  ".متروك كذبه أبوحامت: "قال يف  التقريب

  .كنيته أبوعاصم من أهل واسط. عبيداهللا بن متام  )٢٠٣(
  ".عنده عجائب: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".عنده عن يونس وخالد احلذاء عجائب: "وقال مرة
قال الربذعي أبوعثمان سعيد بن عمرو ". ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  .وأمرنا أن نضرب على حديثه: يرمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(األزدي، 

__________________  
=  

، اجلـامع   ٦٣٣، التقريـب ص   )٦/٤٤٧(، التهـذيب    )١/٦٧٤(، الكاشـف    )٢/١٥٧(، املتروكني   ٣٤٦ترمجة  
)٢/١٥٠ .( 

، ٣٢٩ترمجة رقم   ) ضمن جمموع يف الضعفاء واملتروكني    (، الضعفاء واملتروكون    )٢/٦٧(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٠٣(
 ).  ٢/١٥٥(اجلامع 



  ٤٤٧

رد عن الثقات مبا ال يعرف من أحاديثهم حىت كان يتف: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".يشهد من مسعها ممن كان احلديث صناعته أا معمولة أو مقلوبة ال حيل االحتجاج خبربه

عن التيمي وداود بن أيب هند ويونس أحاديث . بصري: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".  مقلوبة

كنيته أبواخلطاب من أهل البصرة . هللا بن غالبعبيداهللا بن أيب محيد اهلذيل، هو عبيدا )٢٠٤(
  .ق.واسم أيب محيد غالب

  .يروي عن أيب املليح البصري
رمحهم )  هـ٣٨٥ت(و الدارقطين ) هـ٢٧٥ت(ودحيم و أبوداود ) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

  ".ضعيف احلديث: "اهللا
  ".ترك الناس حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".روى عن أيب املليح العجائب: "وقال مرة

  ".منكر احلديث ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
كان ممن يقلب األسانيد ويأيت باألشياء اليت ال يشك من : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  "رك ملّا كثر يف روايتهاحلديث صناعته أا مقلوبة فاستحق الت
  ".عبيداهللا بن غالب حىت ال يعرف: وهو الذي يروي عنه البصريون ويقولون: "قال

  ".متروك احلديث: "قال يف التقريب". وهوه: "قال يف الكاشف
كنيته . عبيد بن كثري بن عبدالواحد بن كثري بن العباس التمار شيخ من أهل الكوفة )٢٠٥(

  .أبوسعد

                                                           

، ٦٣٧، التقريب ص)٧/٩(، التهذيب )١/٦٧٩(، الكاشف )٢/١٦(، املتروكني )٢/٦٥(اروحني : ترمجته يف) ٢٠٤(
 ). ٢/١٥٦(امع اجل

 ). ٣/٢٣(، امليزان )٢/١٧٦(اروحني : ترمجته يف) ٢٠٥(



  ٤٤٨

روى عن احلسن بن الفرات عن أخيه زياد بن احلسن عن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
أبان بن تغلب نسخة مقلوبة ليس حيفظ من حديث أبان، أدخلت عليه فحدث ا، ومل يرجع حيث 

  اهـ"بني له؛ فاستحق ترك االحتجاج به
  ".متروك احلديث: "رمحهما اهللا) هـ٣٨٥ت(و الدارقطين ) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 

  .ق.ت.د.خت.أبوعبدالرمحن الضيب: وقد قيل. عبيدة بن معتب أبوعبدالكرمي )٢٠٦(
  ".أخربين عبيدة قبل أن يتغري: "رمحه اهللا) هـ١٦٠ت(قال شعبة 

منه ما : هذا الذي ترويه عن إبراهيم مسعته كله؟ قال: قلت لعبيدة بن معتب: قال يوسف بن خالد
  ".فحدثين مبا مسعت فإين اعلم بالقياس منك: قلت: قال! مسعته ومنه مامل أمسعه أقيس عليه

  ".ضعيف وكان قد تغير: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
كان ممن اختلط بأخرة، حىت جعل حيدث باألشياء املقلوبة : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".عن أقوام أئمة ومل يتميز حديثه القدمي عن حديثه اجلديد فبطل االحتجاج به
  ".ال تقوم به حجة: "وقال مرة". ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(ل الدارقطين قا

وماله يف . ضعيف واختلط بأخرة: "قال يف التقريب". تركوا حديثه: قال أمحد: "قال يف الكاشف
  ".البخاري سوى موضع واحد يف األضاحي

 أبوعثمان من كنيته.  عثمان بن خالد بن عمر بن الوليد بن عثمان بن عفان العثماين)٢٠٧(
  .ق.أهل املدينة

  .يروي عن ابن أيب الزناد
  ".منكر احلديث: "رمحهما اهللا) هـ٢٦١ت(و مسلم ) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".منكر احليث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

                                                           

، اجلـامع   ٦٥٥، التقريـب ص   )٧/٨٦(، التهـذيب    )١/٦٩٤(، الكاشف   )٢/١٧٣(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٠٦(
)٢/١٧٥  .( 

، التقريـب   )٧/١٤٤(، التهـذيب    )٢/٦(، الكاشف   )٢/١٦٧(، املتروكني   )٢/١٠٢(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٠٧(
 ).٢/١٨٢(، اجلامع ٦٦٢ص



  ٤٤٩

  ".عروفةعنده مناكري غري م: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 
كان ممن يروي املقلوبات عن الثقات ويروي عن األثبات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".أسانيد ليس من روايام، كأنه كان يقلب األسانيد ال حيل االحتجاج خبربه
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(قال احلاكم أبو أمحد 

حدث عن : "رمحهما اهللا) هـ٤٣٠ت(يم األصبهاين و أبونع) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم أبوعبداهللا 
  ". وغريه بأحاديث موضوعة) هـ١٧٩ت(مالك 

  ". ليس بثقة: قال النسائي: "قال يف الكاشف
  ".متروك احلديث: "قال يف التقريب

  .ق.خد). هـ٢٥٥ت(عثمان بن عطاء بن أيب مسلـم اخلراساين  )٢٠٨(
  ".متروك احلديث: "وقال مرة". ديثمنكر احل: "رمحه اهللا) هـ٢٤٩ت(قال عمرو الفالس 

  ".الشيء: "وقال مرة". ليس بذاك: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال مسلم 

ال جيوز االحتجاج بروايته ملا فيها من املقلوبات اليت وهم : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ". تلك األخبار منه أو من ناحية أبيهفلست أدري البلية يف. فيها

  ".هو ممن يكتب حديثه: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".ضعيف احلديث جداً: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  ".روى عن أبيه أحاديث منكرة: "رمحه اهللا) هـ٤٣٠ت(قال أبونعيم األصبهاين 
  ". ضعفوه: "قال يف الكاشف
  ".ضعيف: "قال يف التقريب

  .عثمان بن مقسم البري أبوسلمة الكندي، موىل هلم من أهل الكوفة )٢٠٩(

                                                           

، اجلـامع   ٦٦٦، التقريـب ص   )٧/١٣٨(، التهـذيب    )٢/١١(، الكاشف   )٢/١٠٠(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٠٨(
)٢/١٨٧  .( 

 ). ٢/١٩٠(، اجلامع )١/١٠١(اروحني : ترمجته يف) ٢٠٩(



  ٤٥٠

كان ممن يروي املقلوبات عن األثبات تركه أمحد بن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".حنبـل وحيي بن معيـن

  .صد. عصام بن طليق الطفاوي )٢١٠(
  .شيخ يروي عن احلسن

  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".جمهول منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
كان ممن يأيت باملعضالت عن أقوام ثقات حىت إذا مسعها : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".من احلديث صناعته شهد معمولة أو مقلوبة
  ".ضعيف: "تقريبقال يف ال

  .كنيته أبوعبداهللا من أهل املوصل كان على قضاء الري. عكرمة بن إبراهيم األزدي )٢١١(
  ".ليس بشيء: "رمحهما اهللا) هـ٢٧٥ت(و أبوداود ) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

  ".ضعيف منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤٩ت(قال عمرو بن علي الفالس 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".خيالف يف حديثه، يف حفظه اضطراب: "رمحه اهللا) هـ٣٢٢ت(قال العقيلي 

كان ممن يقلب األخبار ويرفع املراسيل ال جيوز االحتجاج : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".به

  . علي بن ثابت اجلزري، أبوأمحد)٢١٢(
  .روى عن جعفر بن برقان وابن عون

                                                           

  ). ٢/١٩٩(، اجلامع ٦٧٦، التقريب ص)٥/١٩٥(، التهذيب )٢/١٧٤(اروحني : ترمجته يف)٢١٠(
 .وقع يف التهذيب سقط طبعي ألول كالم ابن حبان: يه تنب  

 ). ٢/٢١٧(، اجلامع )٢/١٨٥(، املتروكني )٢/١٨٨(، اروحني )٣/٢٧٧(الضعفاء الكبري : ترمجته يف) ٢١١(
، التقريـب   )٧/٢٨٨(، التهـذيب    )٢/٣٦(، الكاشـف    )٣/١١٦(، امليزان   )٢/١٩١(املتروكني  : ترمجته يف ) ٢١٢(

  ).٢/٢٨٨(، اجلامع ٦٩١ص



  ٤٥١

  اعةوعنه أمحد واحلسن بن عرفة ومج
  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

كان من أخف الناس روحاً وصاحب : "، وقال"ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
  ".نوادر

  ".يكتب حديثه وهو أحب إيلّ من سويد بن عبدالعزيز: "قال أبوحامت رمحه اهللا
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 

  ".رافع بن بشر السلمي"إىل " بشر السلمي أبورافع: " أنه قلب اسم الصحايبذكر ابن شاهني
  ".وثق: "قال يف الكاشف
  ".صدوق رمبا أخطأ وقد ضعفه األزدي بال حجة: قال يف التقريب

  .علي بن احلسن النسوي )٢١٣(
  .يروي عن مبشر بن إمساعيل

خل املنت يف املنت ال جيوز كان ممن يقلب األخبار ويد: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".االحتجاج به إذا انفرد

  .٤.م).هـ١٣١ت(علي بن زيد بن جدعان أبواحلسن التميمي البصري الضرير  )٢١٤(
كان . ثنا علي بن زيد وكان يقلب األحاديث: "قال سليمان بن حرب عن محاد بن زيد

  ".حيدثنا اليوم باحلديث مث حيدثنا غداً فكأنه ليس ذلك
: وقال مرة". ابن زيد كان يقلب األحاديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت( حنبل قال أمحد بن

  ".ليس بالقوي وقد روى الناس عنه: "وقال أيضاً". ليس بشيء: "وقال مرة". ضعيف"
: قال. صدوق إال أنه رمبا يرفع الشيء الذي يوقفه غريه: "رمحه اهللا) هـ٢٧٩(قال الترمذي 

  ".حدثنا علي بن زيد وكان رفاعاً: الوليد قال شعبةقال أبو: ومسعت حممد بن بشار يقول

                                                           

 ). ٢/١٩١(، املتروكني )٢/١١٤(اروحني : ترمجته يف) ٢١٣(
، التقريـب   )٨/٣٢٢(، التهذيب   )٢/٤٠(، الكاشف   )٢/١٩٣(، املتروكني   )٢/١٠٣(اروحني  : ترمجته يف ) ٢١٤(

 ). ٢/٢٢٩(، اجلامع ٣٠٣، حبر الدم ص٦٩٦ص



  ٤٥٢

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
كان من أهل الصدق، وحيتمل لرواية اجللة عنه، وليس : "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 

  ". جيري جمرى من أمجع على ثبته
  ".ال احتج به لسؤ حفظه: "رمحه اهللا) هـ٣١١ت(قال ابن خزمية 

وابن عيينة ) هـ١٦١ت(روى عنه الثوري : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ال ابن حبان ق
والبصريون كان شيخاً جليالً وكان يهم يف األخبار وخيطيء يف اآلثار حىت ) هـ١٩٨ت(

  ".كثر ذلك يف أخباره، وتبني فيها املناكري اليت يرويها عن املشاهري فاستحق ترك االحتجاج به
مل أر أحداً من البصريني وغريهم، امتنع من الرواية : "ه اهللارمح) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".عنه، وكان يغلو يف التشيع، ومع ضعفه يكتب حديثه
  ".ليس باملتني عندهم: "رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(قال احلاكم أبو أمحد 

ملا مات : وقال منصور بن زاذان. ال يزال عندي فيه لني: قال الدارقطين: "قال يف الكاشف
  ".ضعيف: "قال يف التقريب".  اجلس جملسه: قلنا البن جدعاناحلسن 

  .من أهل الرقة. علي بن سعيد بن شهريار )٢١٥(
كثري اخلطأ فاحش الوهم ممن يروي عن الثقات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

املقلوبات وعن األثبات امللزقات ال جيوز االحتجاج به عندي؛ لكثرة روايته األباطيل 
  ".هيلواا

) هـ٢٠٦ت(روى عن يزيد بن هارون : "رمحه اهللا) هـ٤٣٠ت(قال أبونعيم األصبهاين 
  ".واألنصاري حديثني مقلوبني

   .ق). هـ١٩٢ت(علي بن ظبيان العبسي، من أهل الكوفة  )٢١٦(
  ".واهي احلديث جداً: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

                                                           

 .  ١١٨، الضعفاء أليب نعيم ص)٢/١١٦(اروحني : ترمجته يف) ٢١٥(
، التقريـب  )٧/٣٤١(، التهـذيب  )٢/٤٢(، الكاشف )٥/١٨٣٢(، الكامل )٢/١٠٥(اروحني  : ه يف ترمجت) ٢١٦(

 ). ٢/٢٣٣(، اجلامع ٦٩٩ص



  ٤٥٣

  ".احلديثمنكر : "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".ضعيف حيدث مبناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 

كان ممن يقلب األخبار و ال يعلم، وخيطيء يف اآلثار : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".و ال يفهم، فلما كثر ذلك يف روايته سقط االحتجاج بأخباره

حديثاً عنه من طريق حممد بن عـمرو عن ايب سلمة عن أيب ) هـ٣٦٥ت(ن عدي وذكر اب
هذا ال أعلم يرويه عن حممد غري أيب : "، قال"ما بني املشرق واملغرب قبلة: "هريرة رفعه

  ".معشر، و علي، ولعل علياً سرقه من أيب معشر فإنه به أشهر
  ".ضعيف: "قال يف التقريب". ضعفوه: "قال يف الكاشف

  .علي بن عبدة بن قتيبة بن شريك بن حبيب التميمي )٢١٧(
  .روى عن ابن علية

شيخ كان ببغداد يسرق احلديث ويعمد إىل كل حديث رواه ثقة يرويه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".عن شيخ ذلك الشيخ ويروي عن األثبات ما ليس من حديث الثقات؛ ال حيل االحتجاج به

  ".متروك: "وقال مرة". كان يضع احلديث: "رمحه اهللا) ـه٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  .٤.م.بخ. الكويف.  علي بن هاشم الربيد)٢١٨(

  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".ليس به بأس: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".صدوق: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
كان غالياً يف التشيع ممن يروي املناكري عن املشاهري حىت : " اهللارمحه) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".كثر ذلك يف رواياته مع ما يقلب من األسانيد

                                                           

 ). ٢/١٩٦(، املتروكني )٢/١١٥(اروحني : ترمجته يف) ٢١٧(
، التقريـب  )٧/٣٩٢(، التهـذيب  )٢/٤٨(، الكاشف )٥/١٨٢٨(، الكامل )٢/١١٠(اروحني  : ترمجته يف ) ٢١٨(

 ). ٢/٢٤٢(اجلامع ، ٧٠٦ص



  ٤٥٤

حدث عنه مجاعة من األئمة ويروي يف فضائل علي اشياء : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".ال يرويها غريه، وهو إن شاء اهللا صدوق يف روايته

  .وضعفه الدارقطين
  ".   صدوق يتشيع: "قال يف التقريب". شيعي عامل: "قال يف الكاشف

  .عمر بن إمساعيل بن جمالد الكويف )٢١٩ (
  .رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(كذبه ابن معني 
  ".متروك: "رمحهما اهللا) هـ٣٨٥ت(و الدارقطين ) هـ٣٠٣ت(وقال النسائي 

عن بيان أحاديث وهو مع حيدث عن أبيه : "أنه سرق حديثا، مث قال) هـ٣٦٥ت(وذكر ابن عدي 
  ".ضعفه يكتب حديثه

  .ق).هـ٢٠٧ت(عمر بن حبيب القاضي  )٢٢٠(
  ".ضعيف كان يكذب: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".يتكلمون فيه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
  ".ضعيف ":رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان ممن يتفرد باملقلوبات عن األثبات حىت إذا مسعها : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".املبتدىء يف هذه الصناعة شهد أا معمولة ال جيوز االحتجاج به

  ". حسن احلديث يكتب حديثه مع ضعفه: قال ابن عدي: "قال يف الكاشف
  ". ضعيف: "قال يف التقريب

د اجلاري القرشي، أبوحفص، موىل عبدالرمحن بن أبان بن عثمان، كان  عمر بن راش)٢٢١(

                                                           

 . ١٩٣، الكشف احلثيث ص)٥/١٧٢٢(الكامل : ترمجته يف) ٢١٩(
، اجلـامع   ٧١٥، التقريـب ص   )٧/٤٣١(، التهـذيب    )٢/٥٦(، الكاشـف    )٢/٨٩(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٢٠(

)٢/٢٥٣ .(  
ع أنه كان   كما نقله عنه يف اجلام    ) هـ٢٦١ت( ذكر يف اروحني أنه كان على قضاء البصرة، وذكر العجلي          :تنبيه  

 .على قضاء بغداد



  ٤٥٥

  .يرتل اجلار، وهو الذي يقال له الساحلي
  ".وجدت حديثه كذباً وزوراً: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٢٢ت(قال العقيلي 

ـالك وابن أيب ذئب وغريمها من يضع احلديث على م: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".الثقات، ال حيل ذكره يف الكتب إال على سبيل القدح فيه فكيف الرواية عنه

وعده ابن حبـان يف مقدمة كتاب اروحني يف النوع العاشر من اروحني الذين كانوا يقلبون 
  .نت هذااألخبار ويسوون األسانيد فيجعلون سند هذا احلديث ملنت ذاك، وسند ذاك مل

  ".كان يتهم بوضع احلديث على الرواة: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
يف املتكلم فيهم غري واحد ممن يقال له عمر بن راشد، وهذا هو اجلاري : "قال يف الكشف احلثيث

  ". واهللا اعلم
عمر بن عبداهللا موىل غفرة بنت رباح، أخت بالب بن رباح، من أهل املدينة  )٢٢٢(

  .ت.د).ـه١٤٥ت(
  .يروي عن أنس وهشام بن عروة

كان ثقة كثري احلديث ليس يكاد يسند وكان يرسل : "رمحه اهللا) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد 
  ".حديثه

  ".ضعيف: "والنسائي رمحهما اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".مل يكن به بأس وأحاديثه عن ابن عباس مرسلة: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال أبوبكر البزار 

__________________  
=  
، )٧/٤٤٦(، التهذيب   ١٩٦، الكشف احلثيث ص   )٣/١٩٥(، امليزان   )٢/٩٣(،  )١/٧٣(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٢١(

 ). ٢/٢٥٦(اجلامع 
، التقريـب   )٧/٤٧١(، التهـذيب    )١/٦٤(، الكاشف   )٢/٢١٢(، املتروكني   )٢/٨١(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٢٢(

 ). ٢/٢٦٤(، اجلامع ٧٢٣ص



  ٤٥٦

كان ممن يقلب األخبار ويروي عن الثقات ما ال يشبه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ل ابن حبان قا
  ".حديث األثبات ال جيوز االحتجاج به و ال ذكره يف الكتب إال على سبيل االعتبار

  ".ووثقه ابن سعد) هـ٣٠٣ت(ضعفه النسائي . عامة حديثه مرسل: "قال يف الكاشف
  ".ثري اإلرسالضعيف، وكان ك: "قال يف التقريب

  .ق. سندل: سندول، ويقال: عمر بن قيس املكي، لقبه ) ٢٢٣(
والنسائي ) هـ٢٤٩ت(و عمرو بن علي الفالس ) هـ٢٤١ت(تركه أمحد بن حنبل 

  .رمحهم اهللا) هـ٣٨٥ت(والدارقطين ) هـ٣٧٤ت(واألزدي ) هـ٣٠٣ت(
  ".ديثه بواطيلال يساوي حديثه شيء أحا: "رمحه اهللا مرة) هـ٢٤١ت(وقال أمحد بن حنبل 

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
كان فيه دعابة، يقلب األسانيد ويروي عن الثقات ما ال : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".يشبه حديث األثبات
  ".فهذا الظاهر أنه تعمد عمداً): "هـ٨٤١ت(قال الربهان احلليب ". واه: "قال يف الكاشف

  ".متروك: "لتقريبقال يف ا
  شامي .    عمر بن موسى بن وجيه)٢٢٤(

  .روى عن عبادة بن نسي ومكحول
  .ليس حديثه بشيء: قال ابن معني 
  .منكر احلديث: قال البخاري 
  .متروك احلديث: قال النسائي 
  .ذاهب احلديث كان يضع احلديث: قال أبوحامت 

  .هو ممن يضع احلديث متناً وإسناداً: قال ابن عدي 

                                                           

، التهذيب ١٩٨، الكشف احلثيث ص   )١/٦٨(، الكاشف   )٢/٢١٤(، املتروكني   )٢/٨٥(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٢٣(
 ). ٢/٢٦٨(، اجلامع ٧٢٦، التقريب ص)٧/٤٩٠(

، )٣/٢٢٤(، ميـزان االعتـدال      )٦/١٣٣(، اجلرح والتعديل    )٥٢٠٠،  ٥٠٩١(تاريخ ابن معني    :  ترمجته يف    )٢٢٤(
 ).١/٣٠١(وذكره البيهقي يف معرفة السنن 



  ٤٥٧

  .متروك: ل الدارقطين قا
  .وصفه البيهقي يف معرفة السنن بأنه سرق حديثاً 

  .عمر بن موسى بن سليمان أبو حفص احلادي الشامي البصري، عم الكدميي )٢٢٥(
ضعيف يسرق احلديث، وخيالف يف األسانيد والضعف : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
   ".على روايته بين

  . أهل الشام عمر بن يزيد النصري من)٢٢٦(
  .روى عنه حممد بن شعيب بن شابور، وهشام بن عمار. يروي عن الزهري
ال جيوز . كان ممن يقلب األسانيد ويرفع املراسيل: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".االحتجاج به على اإلطالق، وإن اعترب مبا يوافق الثقات فال ضري
  . عمـرو بن بكر السكسكي، من أهل الرملة)٢٢٧(

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 
يروي عن إبراهيم بن أيب عبلة وابن جريج وغريمها من : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

ال حيل . الثقات األوابد والطامات اليت ال يشك من هذا الشأن صناعته أا معمولة أو مقلوبة
  ".االحتجاج به

  ".له أحاديث مناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
روى عن إبراهيم بن أيب عبلة وابن جريج مناكري : "رمحه اهللا) هـ٤٣٠ت(قال أبونعيم األصبهاين 

  ".ال شيء
  ".متروك: "قال يف التقريب". واه: "قال يف الكاشف

 عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد بن عبدالرمحن بن واقد بن ليث التميمي )٢٢٨(

                                                           

 .٢٩٧، الديوان ص)٢/٢١٦(، املتروكني )٥/١٧١٠(الكامل : ترمجته يف) ٢٢٥(
 ). ٢/٢٣١(، امليزان )٢/٢١٩(، املتروكني )٢/٨٨(اروحني : ترمجته يف) ٢٢٦(
 . ٧٣١، التقريب ص)٨/٨(، التهذيب )١/٧٢(، الكاشف )٥/١٧٩٥(، الكامل )٢/٧٩(اروحني : ترمجته يف) ٢٢٧(
 . ٧٣٤، التقريب ص)١/٢٠٨(،  اإلصابة )٨/٢٦(، التهذيب )٢/٧٥ (الكاشف: ترمجته يف) ٢٢٨(



  ٤٥٨

  .ق.خ.احلنظلي
  . رمحه اهللا أنه قلب سند حديث) هـ٣٩٥ت(ة ذكر ابن مند

  ".ثقة حجة: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ". ثقة: "قال يف التقريب". ثقة ثبت): هـ٢٦١ت(قال العجلي: "قال يف الكاشف

  .ق.  �عمـرو بن زياد بن عبدالرمحن بن ثوبان أبواحلسن الثوباين موىل رسول اهللا  )٢٢٩(
  .ومحاد بن زيدحيدث عن بكر بن مضر 

وله أحاديث منها : قال. يسرق احلديث وحيدث بالبواطيل: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".سرقة يسرقها من الثقات، ومنها موضوعات، وكان هو يتهم بوضعها

  ".يضع احلديث: "رمحهما اهللا) هـ٣٨٥ت(والدارقطين ) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 
اهللا بن عمـرو بن العاص السهمي كنيته أبو  عمـرو بن شعيب بن حممد بن عبد)٢٣٠(

  .٤.هـ١١٨مات بالطائف . إبراهيم
إذا روى عمـرو بن شعيب عن طاووس وابن املسيب : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

وإذا روى عن أبيه عن جده . عن الثقات غري أبيه فهو ثقة، جيوز االحتجاج مبا يروي عن هؤالء
ز االحتجاج عندي بشيء رواه عن أبيه عن جده؛ ألن هذا اإلسناد ال خيلو ففيه مناكري كثرية ال جيو

  ...".من أن يكون مرسالً أو منقطعاً
  . مث ساق أحاديث من رواية عمـرو بن شعيب عن أبيه عن جده

أخربنا ذه األحاديث كلها أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا كامل بن طلحة اجلحدري، : مث قال
هليعة قال حدثنا عمـرو بن شعيب عن أبيه عن جده يف نسخة كتبناها عنه طويلة قال حدثنا ابن 

وابن هليعة قد تربأنا من . ال ينكر من هذا الشأن صناعته أن هذه األحاديث موضوعة أو مقلوبة
  ".عهدته يف موضعه من هذا الكتاب

                                                           

 ). ٢/٢٢٦(، املتروكني )٥/١٨٠٠(الكامل : ترمجته يف) ٢٢٩(
 ). ٢/٢٩٠(، اجلامع ٧٣٨، التقريب ص)٨/٤٨(، التهذيب )٢/٧٨(، الكاشف )٢/٧٤(اروحني : ترمجته يف) ٢٣٠(



  ٤٥٩

.  رمبا احتججنا به:وقال أمحد. إذا روى عنه ثقة فهو حجة: قال ابن القطان: "قال يف الكاشف
وقال . رأيت أمحد وعلياً وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا حيتجون به: وقال البخـاري

  ".ليس حبجة: أبـوداود
  ".صدوق: "قال يف التقريب

  .٤.عخ. أبومالك البصري: ويقال. عمرو بن مالـك النكري، أبوحيي )٢٣١(
  .رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(ضعفه أبويعلى املوصلي 

  ".يعترب حديثه من غري رواية ابنه عنه، خيطيء ويغرب: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ان قال ابن حب
  ".منكر احلديث عن الثقات، يسرق احلديث:"رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".وثق: "قال يف الكاشف
  ".صدوق له أوهام: "قال يف التقريب

    .س.د. عمـرو بن هاشم أبومالك اجلنيب من أهل الكوفة)٢٣٢(
  ".كان صدوقاً ولكنه كان خيطيء كثرياً: "رمحه اهللا) هـ٢٣٠ت(بن سعد قال ا

  ".صدوق مل يكن صاحب حديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
  ".مقارب احلديث: "وقال مرة". فيه نظر: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال مسلم 
  ".لني احلديث يكتب حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان ممن يقلب األسانيد يروي عن الثقات ما ال يشبه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت( قال ابن حبان 
  ".ال جيوز االحتجاج خبربه. حديث األثبات
  ."ليس بالقوي: قال النسائي، وغريه: "قال يف الكاشف

                                                           

 .٧٤٤، التقريب ص)٨/٩٦(، التهذيب )٢/٨٧(لكاشف ، ا)٨/٩٦(، الديوان )٢/٢٣١(املتروكني : ترمجته يف) ٢٣١(
، اجلـامع   ٧٤٧، التقريـب ص   )٨/١١١(، التهـذيب    )١/٨٩(، الكاشـف    )٢/٧٧(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٣٢(

)٢/٣٠٨ .( 



  ٤٦٠

  ". لني احلديث أفرط فيه ابن حبان: "قال يف التقريب
  .ق.ت.  عمـرو بن واقد النصري موىل بين أمية من أهل دمشق)٢٣٣(

  ".منكر احلديث: "رمحهما اهللا) هـ٢٧٩(و الترمذي ) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ضعيف منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ". متروك احلديث: "رمحهما اهللا) هـ٣٨٥ت(قطين و الدار) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان ممن يقلب األسانيد ويروي املناكري عن املشاهري : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".سيء الرأي فيه) هـ٢١٨ت(كان أبومسهر . فاستحق الترك

  .أبومسهر من أهل بلده، كما ذكره ابن حبـان رمحه اهللا: قلت 
  ".تركوه: "قال يف الكاشف
  ".متروك: "قال يف التقريب

  .عمار بن مطر الرهاوي )٢٣٤( 
يروي عن ابن ثوبان وأهل العراق املقلوبات، يسرق : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ...احلديث ويقلبه ال اعتبار مبا يرويه إال لالستئناس إليه 
دثنا عمار بن مطر قال أخربنا القاسم بن عيسى العصار بدمشق قال حدثنا الوزير بن حممد قال ح

حدثنا ابن ثوبان بنسخة كبرية أكثرها مقلوبة كرهت ذكرها لئال يطول على املتبحر الوقوف عليها 
  ".لشهرا عند اصحابنا

كان يقلب األسانيد ويسرق احلديث حىت كثر ذلك يف : "رمحه اهللا) هـ٤٦٣ت(قال البيهقي 
  ."ضعيف: "وقال مرة". روايته وسقط عن حد االحتجاج

  .عمار بن هـارون البصري أبوياسر املستملي )٢٣٥(

                                                           

، التقريـب   )٨/١١٥(، التهـذيب    )١/٩٠(، الكاشف   )٢/٢٣٣(، املتروكني   )٢/٧٧(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٣٣(
 ). ٢/٣٠٨(، اجلامع ٧٤٨ص

، نـصب الرايـة     )٨/٣٠) (٧/٣٩٧(، السنن الكربى    )٢/٢٠٢(، املتروكني   )٢/١٩٦(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٣٤(
 .  ١١٥ص) يف السنن الكربى(، معجم اجلرح والتعديل )٢/٢٤٥(، اجلامع )٤/٣٣٦(

، التقريـب   )٧/٤٠٨(، التهـذيب    ٢٨٨، الديوان ص  )٢/٢٠٢(، املتروكني   )٥/١٧٣٠(الكامل  : ترمجته يف ) ٢٣٥(
=  



  ٤٦١

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
بصري ضعيف يسرق احلديث وعامة ما يرويه غري : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".حمفوظ
  ".مل يرضه علي: "رمحه اهللا) هـ٥٩٧ت(قال ابن اجلوزي 
  ".ضعيف: "قال يف التقريب

  .من أهل البصرة. بسة بن مهران احلدادعن) ٢٣٦(
ويف . كان ممن يروي عن الزهري ما ليس من حديثه: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".حديثه من املناكري اليت ال يشك من احلديث صناعته أا مقلوبة
  .ق.هـ٢١٢ عون بن عمارة أبوحممد البصري ت)٢٣٧(

  ". وينكريعرف: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".لني احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 

كان صدوقاً ممن كثر خطؤه حىت وجد يف روايته : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".ه إال فيما وافق الثقاتاملقلوبات فبطل االحتجاج ب

  ".يف حديثه بعض املناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(قال احلاكم أبو أمحد 
  ".ضعيف: "قال يف التقريب". ضعفوه: "قال يف الكاشف

  .شيخ من أهل األبلة. العالء بن زيدل )٢٣٨(

__________________  
=  

 ). ٢/٢٤٦(، اجلامع ٧١٠ص
 ). ٢/٣٢٤(، اجلامع )٢/١٧٧(اروحني : ترمجته يف) ٢٣٦(
، اجلـامع   ٧٥٨، التقريـب ص   )٨/١٧٣(، التهـذيب    )٢/١٠٢(، الكاشف   )٢/١٩٧(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٣٧(

)٢/٣٢٩ .( 



  ٤٦٢

 يروي عن أنس بن مالـك بنسخة موضوعة ال حيل ذكره: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
أخربنا ذه األحاديث حممد بن : "مث قال. وذكر له أحاديث". يف الكتب إال على سبيل التعجب

حدثنا العالء بن زيدل عن أنس : حدثنا عمر بن يعلى األبلي، قال: زهري أبويعلى باألبلة، قال
  ".بن مالك، يف نسخة كتبناها عنه ذا اإلسناد كلها موضوعة مقلوبة

  .ت.ن عثمان بن حممد الرواس أبوسامل موىل بين متيم العالء بن مسلمة ب)٢٣٩(
  .روى عنه الترمذي

يروي عن العراقيني املقلوبات وعن الثقات املوضوعات ال : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".حيل االحتجاج به حبال

 كان رجل سؤ ال يبايل ما روى و ال على ما أقدم ال حيل: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 
  ".ملن عرفه أن يروي عنه

  ". كان يضع احلديث: "رمحه اهللا) هـ٥٠٧ت(قال ابن طاهر املقدسي 
  ".متروك ورماه ابن حبـان بالوضع: "قال يف التقريب". ام: "قال يف الكاشف

 العالء بن هالل بن عمر بن هالل بن أيب عطية الباهلي موىل عامر بن عمـرو بن )٢٤٠(
  .س).هـ٢١٥ت(ل الرقة، والد هالل بن العالء قتيبة كنيته أبوحممد من أه

روي عنه ابنه هالل غري حديث منكر، ال أدري منه أيت أو : "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  "من ابنه

__________________  
=  
  ).٢/١٨١(اروحني : ترمجته يف) ٢٣٨(
  
، التقريـب  )٨/١٩٢(، التهذيب  )٢/١٠٦(، الكاشف   )٢/١٨٨(، املتروكني   )٢/١٨٥(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٣٩(

 . ٧٦٢ص
، ١٨٣، الكـشف احلثيـث ص     )٢/١٠٦(، الكاشـف    )٢/١٩(، املتروكني   )٢/١٨٤(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٤٠(

 ). ٢/٣٣٦(، اجلامع ٧٦٢، التقريب ص)٨/١٩٤(التهذيب 



  ٤٦٣

منكر احلديث ضعيف احلديث عند ه عن يزيـد بن زريع : "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  "أحاديث موضوعة

كان ممن يقلب األسانيد ويغري األمساء ال جيوز االحتجاج : " اهللارمحه) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".به حبال

  ".ضعفه أبوحامت: "قال يف الكاشف
". منكر احلديث ضعيف عنده عن يزيد بن هـارون أحاديث موضوعة: "قال يف الكشف احلثيث

  ".فيه لني: "قال يف التقريب
  . عيسى بن عبدالرمحن بن فروة أبوعباد الزرقي)٢٤١(
  .ي عن الزهرييرو

روى عنه عمـرو بن . عيسى بن عبدالرمحن عن الزهري: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".وابن هليعة عن عيسى بن عبدالرمحن عن الزهري مقلوب. قيس منكر احلديث

  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
  ".ثمتروك احلدي: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ".يروي عن الزهري أحاديث مناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  . عيسى بن عبداهللا بن سليمان القرشي العسقالين)٢٤٢(

  .يروي عن الوليد بن مسلم
  ".ضعيف يسرق احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  .قاضي الكوفة. عيسى بن املسيب البجلي  )٢٤٣(
  ".شيخ ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  .رمحهم اهللا) هـ٣٨٥ت(و الدارقطين ) هـ٣٠٣ت(و النسائي ) هـ٢٧٥ت(وضعفه أبوداود 

                                                           

 ). ٢/٣٤١(امع ، اجل)٣/٣١٧(، امليزان )٢/٢٣٩(، املتروكني )٥/١٨٨٥(الكامل : ترمجته يف) ٢٤١(
 . ٣١١، الديوان ص)٥/١٨٩٧(الكامل : ترمجته يف) ٢٤٢(
 . ٣٢٥، تعجيل املنفعة ص)٣/٣٢٣(، امليزان )٢/١١٩(اروحني : ترمجته يف) ٢٤٣(



  ٤٦٤

كان ممن يقلب األخبار خيطيء يف اآلثار واليعلمه حىت : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".خرج عن حد االحتجاج به

  .ق.ت.د) هـ١٧٦ت(نوخي أبوفضالة احلمصي  فرج بن فضالة بن النعمان بن نعيم الت)٢٤٤(
  ".حدث عن أهل احلجاز بأحاديث منكرة مقلوبة: "رمحه اهللا) هـ١٩٨ت(قال ابن مهدي 
  "ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

إذا حدث عن الشاميني فليس به بأس، ولكنه حدث : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
  ".د مناكريعن حيي بن سعي
: كان عبدالرمحن ال حيدث عن فرج بن فضالة ويقول: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".حدث عن حيي بن سعيد أحاديث منكرة مقلوبة
  ".ذاهب احلديث: "وقال عنه أيضاً
  ".منكر احلديث: "رمحهما اهللا) هـ٢٦١ت(و مسلم ) هـ٢٥٦ت(وقال البخاري 
  ".ضعيف احلديث: "هللارمحه ا) هـ٣٠٣ت( قال النسائي 

كان ممن يقلب األسانيد ويلزق املتون الواهية باألسانيد : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  .اهـ"الصحيحة ال حيل االحتجاج به

  ".ضعيف: "قال يف التقريب". وقواه غريه) هـ٣٨٥ت(ضعفه الدارقطين : "قال يف الكاشف
  .ابن احلزم، من أهل هراه، كنيته أبوالعباس: يقال له. الفضل بن عبداهللا بن مسعود اليشكري )٢٤٥(

روى عن مـالك بن سليمان وغريه العجائب ال جيوز : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".فال أدري أكان يقلبها بنفسه أو يدخل عليه فيجيب فيها... االحتجاج به حبال

  .وامه ابن اجلوزي رمحه اهللا بوضع حديث
  .مد بن عبداهللا بن احلارث بن سليمان أبوالعباس الباهلي األنطاكي األحدب الفضل بن حم)٢٤٦(

                                                           

، التهذيب ٢٠٨، الكشف احلثيث ص)٢/١٢٠(، الكاشف )٣/٤(، املتروكني )٢/٢٠٦(اروحني  : ترمجته يف) ٢٤٤(
 ).٢/٣٥٧(ع ، اجلام٧٨٠، التقريب ص)٨/٢٦٠(

 . ٢٠٩، الكشف احلثيث ص)٣/١٨١(، املوضوعات البن اجلوزي )٢/٢١١(اروحني : ترمجته يف ) ٢٤٥(
 ). ٢/٣٦٥(، اجلامع ٣٢٠، الديوان ص)٣/٨(املتروكني : ترمجته يف ) ٢٤٦(



  ٤٦٥

  ".وصل أحاديث، وسرق أحاديث وزاد يف املتون: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
إنه كذاب ال يساوي شيئاً : مسعت ابن عـدي والدارقطنـي وغريمها يقوالن: قال السهمي 

  ".أو كالم هذا معناه
)٢٤٧(ان من أهل البصرة كنيته أبوزيد فهد بن حي.  

كان ممن خيطيء حىت جييء بأحاديث مقلوبة خرج عن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".حد االحتجاج به ملا كثر من ذلك

  .٤.بخ. القاسم بن عبدالرمحن أبوعبدالرمحن الشامي، موىل يزيد بن معاوية بن أيب سفيان)٢٤٨(
  ".منكر احلديث: " اهللارمحه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".القاسم بن عبدالرمحن موىل ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".هو ثقة شامي: "رمحه اهللا) هـ٢٧٩ت(قال الترمذي 

كان ممن يروي ع، اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ". لوبات حىت يسبق إىل القلب أنه كان املتعمد هلاوسلم املعضالت ويأيت عن الثقات باألشياء املق

  ".صدوق يغرب كثرياً: "قال يف التقريب
  .ق. القاسم بن عبداهللا بن عمر العمري أخو عبدالرمحن )٢٤٩ (

  ".كذاب كان يضع احلديث ترك الناس: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
  ".سكتوا عنه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".متروك احلديث: "رمحهما اهللا) هـ٣٠٣ت(و النسائي )  هـ٢٧٧ت(ل أبوحامت قا
كان رديء احلفظ كثري الوهم، ممن يقلب األسانيد حىت : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".يالشيء الذي يشبه املعمول كان أمحد بن حنبـل يرميه بالكذب

                                                           

 ). ٢/٣٦٩(، اجلامع )٢/٢١٠(اروحني : ترمجته يف) ٢٤٧(
، )٨/٢٨٩(، التهذيب   )٢/٢١١(، اروحني   )٢/٤٨١) (الدوريرواية  (ترتيب تاريخ ابن مـعني     : ترمجته يف ) ٢٤٨(

 . ١٩٦، السلسبيل ص٧٩٢التقريب ص
، اجلـامع   ٧٩٢، التقريـب ص   )٨/٣٢٠(، التهـذيب    )٢/١٢٨(، الكاشف   )٢/٢١٢(اروحني  : ترمجته يف  )٢٤٩(

)٢/٣٧٢ .( 



  ٤٦٦

  ".اهللا بن دينار املناكريروى عن عمه وعبد: "رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 
  ". متروك رماه أمحد بالكذب: "قال يف التقريب". تركوه: "قال يف الكاشف

  . القاسم بن غصن أصله من العراق سكن الشام)٢٥٠(
  ".حيدث مبناكري: قال أمحد: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".يس بقويل: "يرمحهما اهللا) هـ٢٦٤ت(وأبوزرعة الرازي ) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

  ". منكر احلديث: "وقال أبـوحامت أيضاً
  ".     لني احلديث وإمنا نكتب من حديثه ما ال حنفظه عن غريه: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 

كان ممن يروي املناكري عن املشاهري، ويقلب األسانيد : "يرمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
جيوز االحتجاج به إذا انفرد فأما فيما وافق الثقات فإن اعترب ال. حىت يرفع املراسيل ويسند املوقوف

  ".به معترب مل أر بذلك بأساً
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  .من أهل املدينة.  قدامة بن حممد بن قدامة بن خشرم اخلشرمي)٢٥١(
  .روى عن أبيه وخمرمة وبكري

  ".بأسليس به : "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 
يروي عن أبيه وخمرمة بن بكري عن بكري بن عبداهللا األشج : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

ال جيوز . روى عنه عبداهللا بن هـارون  الغروي وأهل املدينة. املقلوبات اليت ال يشارك فيها
  ".االحتجاج به إذا انفرد

  ت.د.م. قطن بن نسري أبوعباد الغربي)٢٥٢(
  .حيمل عليه) هـ٢٦٤ت(زي كان أبوزرعة الرا

  اهـ  "يسرق احلديث ويوصله: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
                                                           

 ). ٢/٣٧٥(، اجلامع )٣/١٥(، املتروكني )٢١٣-٢/٢١٢(اروحني : ترمجته يف ) ٢٥٠(
 ). ٢/٣٩١(، اجلامع )٣/١٧(، املتروكني )٢/٢١٩(اروحني : ترمجته يف ) ٢٥١(
، التهـذيب   )٢/١٣٨(، الكاشـف    ٣٢٧، الديوان ص  )٣/١٨(، املتروكني   )٦/٢٠٧٥(الكامل  : ترمجته يف   ) ٢٥٢(

 ).٢/٣٩٦(، اجلامع ٨٠٢، التقريب ص)٨/٣٨٢(



  ٤٦٧

  ".يسرق احلديث: قال ابن عدي: "قال يف الكاشف
  ".صدوق خيطيء: "قال يف التقريب

فهذا لعله كان خيطيء و ال يتعمد فظُن أنه يتعمد فوصف بالسرقة، أو أم ما كانوا يفرقون : قلت 
  !بالتعمد وعدمه) السرقة(و ) القلب(بني مصطلح 

  . كادح بن رمحه الزهري الكويف)٢٥٣(
  .يروي عن الثـوري ومسعر

كان ممن يروي عن الثقات األشياء املقلوبات حىت يسبق : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
ملناكري يف إىل القلب أنه كان املتعمد هلا أو غفل عن االتقان حىت غلب عليه األوهام الكثرية فكثر ا

  ".روايته فاستحق ا الترك
أخربنا ذه األحاديث كلها محزة بن داود بن سليمان قال حدثنا : "مث ذكر له أحاديث وقال

يف نسخة كتبناها عنه أكثرها موضوعة أو .  سليمان بن الربيع النهري قال حدثنا كادح بن رمحه
  ".مقلوبة

  ".هو كذاب" :رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(وقال أبو الفتح األزدي 
كنيته .  كامل بن العالء السعدي، هو كامل بن العالء احلماين التميمي موىل ضبعة)٢٥٤(

  .ق.ت.د.أبوالعالء وقيل أبوعبداهللا
  .يروي عن حبيب بن أيب ثابت

  ".كان قليل احلديث، ليس بذاك: "رمحه اهللا) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد 
  اهـ"كويف ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي

  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(ل يعقوب بن سفيان الفسوي قا

                                                           

 ). ٣/٢١(، املتروكني )٢/٢٢٩(اروحني : ترمجته يف ) ٢٥٣(
، التهـذيب   )٢/١٤٣(، الكاشف   )٣/٢١(، املتروكني   )٦/٢١٠٠(، الكامل   )٢/٢٢٦(اروحني  : رمجته يف ت) ٢٥٤(

 ). ٢/٤٠٣(، اجلامع ٨٠٧، التقريب ص)٨/٤٠٩(



  ٤٦٨

كان ممن يقلب األسانيد ويرفع املراسيل من حيث ال : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".يدري فلما فحش ذلك من أفعاله بطل االحتجاج بأخباره

  ".نه ال بأس بهرأيت يف بعض رواياته أشياء أنكرا أرجو أ: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".ليس بالقوي: وثقه ابن معيـن وقال النسائي: "قال يف الكاشف
  ".صدوق خيطيء: "قال يف التقريب

  .ق.ت.د.اصله من البصرة مث سكن مسرقند.  كثري بن زياد أبوسهل الربساين اخلراساين)٢٥٥(
  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

يروي عن احلسن وأهل العراق األشياء املقلوبة، استحب : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".روى عنه أهل بلخ ومسرقند. جمانبة ما انفرد به من الروايات

  ".وثقوه: "قال يف الكاشف
  ".ومل أر يف ترمجته جرحاً غري كالم ابن حبان: "قال يف التهذيب
  ".ثقة: "قال يف التقريب

  .ق. كلثوم بن جوشن القشريي )٢٥٦(
  ".ليس به بأس: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت( قال ابن معني

  .رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(ووثقه البخاري 
  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 

  .وذكره ابن حبـان يف الثقات وأعاد ذكره يف اروحني
 عن الثقات املقلوبات وعن األثبات املوضوعات ممن يروي: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".ال حيل االحتجاج به حبال

                                                           

، اجلـامع   ٧٠٨، التقريـب ص   )٨/٤١٣(، التهـذيب    )٢/١٤٣(، الكاشف   )٢/٢٢٤(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٥٥(
)٢/٤٠٤ .( 

، اجلـامع   ٨١٣، التقريـب ص   )٨/٤٤٣(، التهـذيب    )١٤٩م٢(، الكاشف   )٢/٢٣٠(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٥٦(
)٢/٤٠٩ .( 



  ٤٦٩

  ".ضعيف: "قال يف التقريب". منكر احلديث): هـ٢٧٥ت(قال أبوداود : "قال يف الكاشف
  . كنانة بن جبلة السلمي اخلراساين)٢٥٧(

  .رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(كذبه ابن معني 
  ". ضعيف جداً: "قال السعدي 
  ".حمله الصدق: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

كان مرجئاً يقلب األخبار وينفرد عن الثقات باألشياء : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".املعضالت

أنس : واسم أيب سليم.  ليث بن أيب سليم بن زنيم الليثي، اصله من أبناء فارس)٢٥٨(
  .٤م مقروناً، ).هـ١٤٣ت(

  .روى عن جماهد وطاووس وابن سريين
  ".منكر احلديث، كان صاحب سنة روى عن الناس: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

كان أحد العباد إال أنه اصابه اختالط فاضطرب حديثه، وإمنا : "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 
  ".تكلم فيه أهل العلم ذا، وإال فال نعلم أحداً ترك حديثه

  ".يف كويفضع: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".هو ضعيف احلديث، لكن ليس حبجة: قال يعقــوب بن شيبة

  ".صدوق فيه ضعف كان سيء احلفظ كثري الغلط: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 
كان من العباد ولكن اختلط يف عمره حىت كان ال يدري : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

املراسيل ويأيت عن الثقات مبا ليس من حديثهم كل ذلك ما حيدث به، فكان يقلب األسانيد ويرفع 
وأمحد بن ) هـ١٩٨ت(وابن مهدي ) هـ١٩٨ت(كان منه يف اختالطه، وتركه حيي القطان 

  )".هـ٢٣٣ت(وحيي بن معني ) هـ٢٤١ت(حنبل 
                                                           

 ). ٢/٤١٠(، اجلامع )٣/٤١٥(، امليزان )٢/٢٢٩(اروحني : ترمجته يف) ٢٥٧(
، التقريـب   )٨/٤٦٥(، التهذيب   )٢/١٥١(، الكاشف   )٣/٢٩(، املتروكني   )٢/٢٣١(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٥٨(

  ).٢/٤١٣(، اجلامع ٨١٨ص
 .، وانظر كالم العوامة يف حتقيقه للتقريب"هـ١٣٨مات : "يف الكاشف : ه تنبي  



  ٤٧٠

  ".ليس بالقوي عندهم: "رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(قال احلاكم أبوأمحد 
  ".سيء احلفظ: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  ".جممع على سؤ حفظه: "رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم أبوعبداهللا 
  ".وبعضهم احتج به. فيه ضعف يسري من سؤ حفظه كان ذا صالة وصيام وعلم كثري: "قال يف الكاشف

  ".صدوق اختلط جداً ومل يتميز حديثه فترك: "قال يف التقريب
  ).هـ١٧٩ت(مالك  بن أنس الصبحي ) ٢٥٩(

هو الذي يقلب : "رمحه اهللا يف ترمجة يوسف بن يونس بن محاس) هـ٣٥٤ت(ن حبان قال اب
  ".يوسف بن سفيان: مالـك اسم أبيه ويقول

  .    جماشع بن يوسف السلمي )٢٦٠(
  .يروي عن يزيد بن ربيعة عن واثلة

شيخ يقلب األسامي يف األخبار ويرفع املوقوف من : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ". ال حيل كتابة حديثه إال على سبيل االعتباراآلثار
  .٤). مقروناً(م متابعة).هـ١٤٤ أو ٣ت( جمالد بن سعيد بن عمري اهلمداين من أهل الكوفة )٢٦١(

  ".لو أردت أن يرفع يل جمالد حديثه كله رفعه: "رمحه اهللا) هـ١٩٨ت(قال حيي بن سعيد القطان 
  ".هي احلديثضعيف وا: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

جمالد ليس بشيء يرفع حديثاً كثرياً ال يرفعه الناس وقد احتمله : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
  ".الناس

  ".كويف ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
ج كان رديء احلفظ يقلب األسانيد ويرفع املراسيل ال جيوز االحتجا: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".به

                                                           

 . ٢٣٥انظر مشاهري علماء األمصار ص) ٢٥٩(
 ). ٣/٣٥(، املتروكني )٣/٢٨(اروحني : ترمجته يف) ٢٦٠(
، اجلـامع   ٩٢٠، التقريـب ص   )١٠/٣٩(، التهـذيب    ) ٢/٢٣٩(، الكاشف   )٣/١٠(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٦١(

)٢/٤٣١.( 



  ٤٧١

  ".ثقة: وقال مرة. ليس بالقوي: ضعفه ابن معـني وقال النـسائي: "قال يف الكاشف
  ".ليس بالقوي وقد تغير يف آخر عمره: "قال يف التقريب

  .كنيته أبوعمر من أهل الكوفة.   حممد بن أبان بن صاحل بن عمري اجلعفي موىل لقريش)٢٦٢(
  ". يقلب األخبار وله الوهم الكثري يف اآلثاركان ممن: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  .   حممد بن أمحد بن سهل أبواحلسن الباهلي)٢٦٣(
كان ممن يضع احلديث متناً وإسناداً ويسرق أحاديث الضعاف ويلزقها : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".على قوم ثقات

  ".رزين" حممد بن أمحد بن يزيد البلخي يلقب بـ )٢٦٤(
  .األعلى بن محاد وغريهيروي عن عبد
ضعيف حدثنا بأشياء منكرة ويسرق احلديث ومل يكن من : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".أهل احلديث
  ).هـ٤١٩ت( حممد بن أمحد بن حممد بن القاسم أبو أسامة اهلروي )٢٦٥(

  .طيب بن غلبونجاور مبكة وروى القراءات والتفسري عن النقاش، وتال على أيب أمحد السامري وأيب ال
  .وروى أيب الطاهر الذهلي وطبقته

رأيته يقري مبكة ورمبا أملى احلديث من حفظه : "رمحه اهللا) هـ٤٤٤ت(قال أبوعمرو الداين 
  ".فقلب األسانيد وغير املتون

  .سنة٨٨مات عن 
  .حممد بن حمصن العكاشي= حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن عكاشة األسدي 

  .شيخ قدم اجلبل فحدثهم ا. لخي  حممد بن إسحاق الب)٢٦٦(

                                                           

 ). ٢/٢٦٠(اروحني :  ترمجته يف)٢٦٢(
  ).٣/٣٨(، املتروكني )٦/٢٣٠٤(الكامل : ترمجته يف) ٢٦٣(

 .  ، وما أثبته يف الكامل"بن سهيل: "يف املتروكني  : تنبيه  
 . ٣٣٩، الديوان ص)٣/٣٩(، املتروكني )٦/٢٢٩٧(الكامل : ترمجته يف) ٢٦٤(
 . )٥/٥٥(، لسان امليزان )٣/٤٦٤(امليزان : ترمجته يف) ٢٦٥(



  ٤٧٢

وأهل العراق ) هـ١٩٨ت(يروي عن ابن عيينة : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
املقلوبات ويأيت عن الثقات ما ليس من حديث األثبات كأنه كان املتعمد هلا، ال يكتب 

  ".حديثه إال لإلعتبار
  . حممد بن إسحاق يعرف بابن شبويه)٢٦٧(

  .رزقيروي عن عبدال
وله أحاديث ال يتابعه عليها . يقلب األحاديث ويسرقها: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".أحد من الثقات

  .٤.م.خت.  حممد بن إسحاق بن يسار )٢٦٨(
كان ابن إسحاق يقلب اسم اجلراح بن املنهال إذا روى : "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  ".املنهال بن اجلراح: عنه، يقول
  .شيخ كان يرتل يف بلهجيم بالبصرة.  حممد بن حبر البصري)٢٦٩(

أخربنا عنه ابوليلى املوصلي يروي عن الضعفاء أشياء مل حيدث ا غريه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
ومن أيهم . عنهم حىت يقع يف القلب أنه كان يقلبها عليهم فلست أدري البلية يف تلك األحاديث منه أو منهم

  ".ان فهو ساقط االحتجاج حىت تتبني عدالته باالعتبار بروايته عن الثقاتك
 حممد بن جابر بن سيار اليمامي أبوعبداهللا السحيمي من بين حنيفة اصله من اليمامة )٢٧٠( 

  .علّق له ت. ق.د. انتقل إىل الكوفة

__________________  
=  
 ). ٢/٣٠٧(اروحني : ترمجته يف) ٢٦٦(
 . ٣٤١، الديوان ص)٣/٣٩(، املتروكني )٦/٢٢٨٣(الكامل : ترمجته يف) ٢٦٧(
 ). ٢/٣٦٧(نصب الراية ) ٢٦٨(
 ). ٣/٤٤(، املتروكني )٢/٣٠٠(اروحني : ترمجته يف) ٢٦٩(
، التقريـب   )٩/٨٨ (، التهـذيب  )٢/١٦١(، الكاشف   )٣/٤٥(، املتروكني   )٢/٢٧٠(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٧٠(

  ).٢/٤٥٧(، اجلامع ٨٣١ص
 .  وهو خطأ مطبعي، ويف املصادر األخرى ما أثبته" بن يسار"وقع يف ارحني : تنبيه  



  ٤٧٣

  .يروي عن محاد بن أيب سليمان وقيس بن طلق واألعمش
  ".ضعيف: " رمحه اهللا)هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 

  ".ال حيدث عنه إال شر منه: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
  ".صدوق كثري الوهم، متروك احلديث: "رمحه اهللا)  هـ٢٤٩ت(قال عمرو بن علي الفالس 

  ".ليس بالقوي يتكلمون فيه روى مناكري: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ضعيف: "هللارمحه ا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
وكان . ذهبت كتبه يف آخر عمره وساء حفظه وكان يلقن: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".حيدث عنه مث تركه بعد وكان يروي أحاديث مناكري) هـ١٩٨ت(ابن مهدي 

كان أعمى يلحق يف كتبه ما ليس من حديثه، ويسرق ما : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
ث بهذوكر به فيحد."  

  ". هو أحب إيلّ من ابن هليعة: وقال أبوحامت. سيء احلفظ: "قال يف الكاشف
صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلّط كثرياً وعمي فصار يلقن ورجحه أبوحامت : "قال يف التقريب

  ".على ابن هليعة) هـ٢٧٧ت(
  . حممد بن حذيفة األسدي من أهل البصرة)٢٧١(

  ". يقلب األخبار ويروي عن عن الثقات ما ال يشبه حديث األثبات: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  . د.  حممد بن احلسن بن أيب احلسن املخزومي احلجازي)٢٧٢(

  ".كان يسرق احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".عنده مناكري: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

 يسرق احلديث ويروي عن الثقات ما مل كان ممن: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".يسمع منهم من غري تدليس عنهم
                                                           

  ).٣/٥٠(، املتروكني )٢/٢٦٨(اروحني : ترمجته يف) ٢٧١(
 ". األسدي"بدالً من " األسيدي: "يف اروحني : تنبيه  

، اجلامع  ٨٣٦، التقريب ص  )٩/١١٥(، التهذيب   )٢/١٦٤(، الكاشف   )٢/٢٧٤،٢٧٥(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٧٢(
)٢/٤٦٥ .( 



  ٤٧٤

  ". متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".مناكري وهو ضعيف) هـ١٧٩ت(روى عن مالك : "رمحه اهللا) هـ٤٤٦(قال اخلليلي 

  ".كذبوه: "قال يف التقريب".متروك: "قال يف الكاشف
  .عروف بالتل من أهل الكوفة كنيته أبوجعفر حممد بن احلسن األسدي امل)٢٧٣(

كان فاحش اخلطأ ممن يرفع املراسيل ويقلب األسانيد ليس : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".ممن حيتج به

  .ق.ت.د).هـ٢٤٨ت( حممد بن محيد الرازي كنيته أبوعبداهللا )٢٧٤(
كنا نتهم ابن محيد ): "صالـح بن مـحمد األسدي الـحافظ) (هـ٢٩٣ت(قال صاحل جزرة 

  ". كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضها على بعض. يف كل شيء، ما رأيت أجرأ على اهللا منه
كان كل ما بلغه من حديث سفـيان يحيـله علـى مهران، وما بلغه من حديث منصور : "وقال

 هؤالء، يحيـله علـى عمرو بن أبـي قـيس، وما بلغه من حديث األعمش حييـله علـى مثل
وقال فـي موضع .  كل شيء كان حيدثنا ابن حميد كنا نتهمه فـيه: وعلـى عنبسة، مث قال

كانت أحاديثه تزيد وما رأيت أحداً أجرأ علـى اهللا منه، كان يأخذ أحاديث الناس : آخر
، بـالكَذب من )أحذق(ما رأيت أحداً : وقال فـي موضع آخر.  فـيقلب بعضها علـى بعضٍ

جفَظ حديثه كله، : لَـنيرحميد الرازي، كان يومـحمد بن ح ،اذكونـيـمان الشلَـيس
  ".  وكان حديثه كل يوم يزِيد

مسعت أبـا حاتـم مـحمد بن إدريس : وقال  أبو نعيـم عبد الـملك بن مـحمد بن عدي
شايخ أهل الري الرازي فـي مرتله وعنده عبد الرمحن بن يوسف بن خراش ومجاعةٌ من م

وحفّـاظهم للـحديث، فذكروا ابن حميد فأمجعوا علـى أنه ضعيف فـي الـحديث جداً، 

                                                           

 ). ٢/٢٧٧(اروحني : ترمجته يف) ٢٧٣(
، ٢٢٧، الكـشف احلثيـث ص     )٢/١٦٦(، الكاشـف    )٣/٥٤(، املتروكني   )٢/٣٠٣(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٧٤(

 ). ٢/٤٧٠(، اجلامع ٨٣٩، التقريب ص)٩/١٢٧(التهذيب 



  ٤٧٥

وأنه حيدث لـما لـم يسمعه، وأنه يأخذ أحاديث ألهل البصرة والكُوفة فـيحدث ا عن 
  ".  الرازيـني

 بن محيد وهو دخلت على حممد: يقول) هـ٢٧٠ت(مسعت فضلك الرازي : قال أبوأمحد العسال
  ".يركب األسانيد على املتون

  ".حممد بن محيد كثري املناكري: "قال يعقـوب بن شيبة رمحه اهللا
  ".يف حديثه نظر: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

اء املقلوبات و ال سيما كان ممن ينفرد عن الثقات باألشي: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".إذا حدث عن شيوخ بلده

وقال . كثري املناكري: قال يعقـوب بن شيبة. واألوىل تركه. وثقه مجاعة: "قال يف الكاشف
  ".ليس بثقة): هـ٣٠٣ت(وقال النسائي . فيه نظر) : هـ٢٥٦ت(البخاري 

  ".حسن الرأي فيه) هـ٢٣٣ت(حافظ ضعيف وكان ابن معني : "قال يف التقريب
محاد بن أيب :  حممد بن أيب محيد املدين الزرقي كنيته أبوإبراهيم وهو الذي يقال له)٢٧٥(
  .ق.ت.محيد

  ".أحاديثه مناكري: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
هو ضعيف ذاهب احلديث ال : "وقال مرة". منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".أروي عنه شيئاً
  .رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(امت ضعفه أبوح

  ". ليس هو بالقوي يف احلديث: "وقال مرة". هو منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٩ت(وقال الترمذي 
  ".حممد بن أيب محيد روي عنه أحاديث منكرة: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 

  ".مدين ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

                                                           

، )٩/١٣٢(، التهـذيب    )٢/١٦٦(، الكاشف   )٣/١١٩١(، ذيب الكمال    )٢/٢٧١(روحني  ا: ترمجته يف ) ٢٧٥(
 . ٢٠٦، السلسبيل ص)٢/٤٧١(، اجلامع ٨٣٩التقريب ص



  ٤٧٦

كان شيخاً مغفالً يقلب اإلسناد و ال يفهم ويلزق به املنت : " رمحه اهللا)هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".و ال يعلم فلما كثر ذلك يف أخباره بطل االحتجاج بروايته

  ".ضعيف: "قال يف التقريب". ضعفوه: "قال يف الكاشف
  حممد بن خليد بن عمري احلنفي= حممد بن خالد بن عمرو احلنفي  

  .حممد بن خالد بن عمرو احلنفي :  احلنفي ويقال  حممد بن خليد بن عمري)٢٧٦( 
  .روى عن عيسى بن يونس وعبدالواحد بن زياد

يقلب األخبار ويسند املوقوف ال جيوز االحتجاج به إذا : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  "انفرد
  . حممد بن أيب الزعيزعه من أهل أذرعات من ناحية الشام)٢٧٧(

كان ممن يروي املناكري عن املشاهري حىت إذا مسعها من : "محه اهللار) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".احلديث صناعته علم أا مقلوبة، ال جيوز االحتجاج ا

  .ت.  حممد بن سامل الكويف، أبوسهل)٢٧٨(
ضعيف احلديث منكر احلديث مثل عبيدة الضيب وأضعف : "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".يشبه املتروك

  ".ضعيف ال يفرح حبديثه: رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(وب بن سفيان الفسوي وقال يعق
أنكر أمحد ). هـ١٠٣ت(يروي الفرائض عن الشعيب : "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 

  ". هي موضوعة: أحاديث رواها وقال
وكان ممن يقلب األسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

حدثين أبوسهل : كان ابن املبـارك ينهى عنه، وكان الثـوري حيدث عنه، ويقول. ثهمأحادي
  ".وكان هذا مذهباً للثوري إذا حدث عن الضعفاء كناهم حىت ال يعرفوا

                                                           

 ). ٣/٥٥(، املتروكني )٢/٣٠٢(اروحني : ترمجته يف) ٢٧٦(
 ). ٣/٧(، اجلامع )٢/٢٨٨(اروحني : ترمجته يف) ٢٧٧(
، اجلـامع   ٨٤٦، التقريـب ص   )٩/١٧٦(، التهـذيب    ٨٤٦الكاشف ص ،  )٢/٢٦٢(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٧٨(

)٣/١١ .( 



  ٤٧٧

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
". ال يكتب حديثه): هـ٣٠٣ت(وقال النسائي . شبه متروك) : هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت : "قال يف الكاشف
  ".ضعيف: "قال يف التقريب

  . حممد بن سليمان اجلوهري من أهل البصرة سكن أنطاكية)٢٧٩(
يقلب األخبار على الثقات ويأيت عن الضعفاء بامللزقات ال : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".حيل االحتجاج به حبال
  .شيخ كان بالبصرة. دبري حممد بن سليمان بن حممد بن عبداهللا بن )٢٨٠(

كتبنا عنه يف الوزانني بقرب اجلامع يروي عن أهل بلده، : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".ممن تركنا حديثه بعد اإلكثار ال حتل الرواية عنه. يسرق احلديث ويضع على الثقات مامل حيدثوا

  .ق).هـ٢٦٥ت( حممد بن سليمان بن هشام اخلراز ابن بنت مطر الوراق )٢٨١(
  .يروي عن أيب معاوية و وكيع

  ".ضعيف منكر احلديث: "قال أبو علي النيسابوري رمحه اهللا
منكر احلديث بني الثقات كأنه يسرق احلديث، : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

ال جيوز االحتجاج به . يعمد إىل أحاديث معروفة ألقوام بأعيام حدث ا عن شيوخهم
  ".حبال
   ".ويوصل األحاديث. أحاديثه مسروقة سرقها من قوم ثقات: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(ن عدي قال اب

  ".ضعيف: "قال يف التقريب". ضعفوه مبرة: "قال يف امليزان". ضعيف: "قال يف الكاشف
  . حممد بن سهل بن حممد بن سداد األبلي)٢٨٢(

                                                           

  ). ٣/٦٨(، املتروكني )٢/٣٠٦(اروحني : ترمجته يف) ٢٧٩(
 .فكرر ترمجته ظنه اثنني" حممد بن سليم"تصحف على ابن اجلوزي يف املتروكني إىل : تنبيه   

 ). ٣/٦٩(، املتروكني )٢/٣١٤(اروحني : ترمجته يف) ٢٨٠(
، الكاشـف   )٣/٥٧٠(، امليـزان    )٣/٧٠(، املتروكني   )٦/٢٢٧٨(، الكامل   )٢/٣٠٤(اروحني  : مجته يف تر) ٢٨١(

 . ٨٥٠، التقريب ص)٩/٢٠١(، التهذيب )٢/١٧٦(
 ).٣/٢١(،  اجلامع )٥٣(، ترمجة ١٠١سؤاالت السهمي للدارقطنـي وغريه ص: ترمجته يف) ٢٨٢(



  ٤٧٨

  .يروي عن شيبان
عن أيب يوسف حممد بن سهل بن ) ه اهللاهـ، رمح٣٨٥يعين الدارقطين ت(سألته : قال السهمي 

  ".قد رأيت يف حديثه حديثاً مقلوباً: ؟ قال حممد بن سداد األبلي روى عن شيبان
  . حممد بن عامر أبوعبداهللا شيخ من أهل الرملة)٢٨٣(

  .يروي عن ابن عيينة
  ".يقلب األخبار ويروي عن الثقات ماليس من أحاديثهم: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  جعفر بن أمحد= حممد بن العباس أبو القاسم البـزار 
كنيته أبو .  حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر بن أيب مليكة املليكي القرشي اجلدعاين)٢٨٤(

  .د. غرارة من أهل املدينة، زوج حربة بنت حممد بن ثابت بن سباع
  ".ال باس به من أهل مكة: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(ل البخاري قا
  ".ال بأس به: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ".شيخ: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

                                                           

 ). ٣/٧٢(، املتروكني )٢/٣٠٤(اروحني : ترمجته يف) ٢٨٣(
، التقريـب   )١/٣١٧(، موضح أوهام اجلمع والتفريـق       )٧/١٥(، اإلكمال   )٢/٢٦١(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٨٤(

  ).٣/٣٦(، اجلامع )٢٩٢-٩/٢٩١(، التهذيب ٨٦٨ص
مل أجده يف الكاشف وهو على شرطه فقد أخرج له أبـوداود يف كتاب الصالة باب يف الرجل يـصلي يف                     : تنبيه  

حدثَنا محمد بن حاتمِ بنِ بزِيـعٍ       : "قال أبـوداود رمحه اهللا   : ولفظه) ٦٣٣(احداً حتت رقم    قميص واحد، حديثاً و   
                      ـنـلٍ عمرو حأَب ابوالصد كَذَا قَالَ واوو دقَالَ أَب رِياملٍ الْعموأَبِي ح نيلَ عائرإِس نرٍ عكَيأَبِي ب نى بيحا يثَندح

قَالَ                       م فرصا اناٌء فَلَمرِد هلَيع سيصٍ لَيي قَمف اللَّه دبع نب ابِرا جنقَالَ أَم أَبِيه نكْرٍ عنِ أَبِي بنِ بمحالر دبنِ عب دمح
  ".إِني رأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصلِّي في قَميصٍ

ومل أجد له يف الكتب الستة غري ما ذكرته من الرواية عند أيب داود، وذلك         " ق.د: "وقع الرمز له يف التقريب     : تنبيه  
 .من خالل برنامج موسوعة احلديث ـ صخر



  ٤٧٩

رد عن الثقات كان ممن يروي املناكري عن املشاهري وينف: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".باملقلوبات ال حيتج به

  ".قيل أن أباغرارة غري اجلدعاين، فأبو غرارة لني احلديث واجلدعاين متروك: "قال يف التقريب
بأما " موضح أوهام اجلمع والتفريق"رمحه اهللا يف ) هـ٤٦٣ت(جزم اخلطيب البغدادي : قلت

  .واحد
  .ق.د.حممد بن عبدالرمحن بن البيلماين  )٢٨٥(
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت( البخاري قال

  ".أحاديثه مناكري وهو ضعيف عند أهل العلم: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

حدث عن أبيه بنسخة شبيهة مبأيت حديث كلها موضوعة : "رمحه اهللا ) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  .حتجاج به و ال ذكره يف الكتب إال على جهة التعجبال جيوز اال

أخربنا ذه األحاديث حممد بن يعقـوب بن إسحاق اخلطيب باألهواز : مثّ ذكر له أحاديث، وقال
حدثين حممد بن : حدثنا حممد بن احلارث احلارثي، قال: حدثنا عبيداهللا بن حممد احلارثي قال: قال

يف تلك النسخة اليت . �ر عن أبيه عن ابن عمر قال رسول اهللا عبدالرمحن البيلماين موىل ابن عم
ذكرناها ؛ أكثرها موضوعة أو مقلوبة، كرهت ذكرها كلها ألن فيما ذكرناه غنية ملن هذا الشأن 

  ". صناعته عن اإلكثار منها يف الذكر
  ".ضعيف وقد امه ابن عدي، وابن حبان : "قال يف التقريب". واه: "قال يف الكاشف

  . حممد بن عبدالرمحن بن طلحة القرشي)٢٨٦( 
  .عن حممد بن طلحة بن مصرف

  ".ضعيف يسرق احلديث الضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

                                                           

، اجلـامع   ٨٦٩، التقريـب ص   )٩/٢٩٣(، التهـذيب    )٢/١٩٢(، الكاشف   )٢/٢٦٤(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٨٥(
)٣/٣٦.( 

 ). ٣/٣٧(، اجلامع ٣٦٢، الديوان ص)٣/٧٥(، املتروكني )٦/٢٢٠٠(الكامل : ترمجته يف) ٢٨٦(



  ٤٨٠

  . حممد بن عبدالرمحن بن غزوان يعرف أبوه بـ قراد من أهل بغداد)٢٨٧(
ليت ال يشك يروي عن أبيه وغريه من الشيوخ العجائب ا: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".من هذا الشأن صناعته أا معمولة أو مقلوبة
  ".بغدادي. متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  .٤د.خت.  حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلي األنصاري، الكويف القاضي، أبوعبدالرمحن)٢٨٨(
  ".ةأفادين ابن أيب ليلى أحاديث فإذا هي مقلوب: "رمحه اهللا) هـ١٦٠ت(قال شعبة 

كان فقه . كان سيء احلفظ مضطرب احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
  ".ويف عطاء أكثر خطأ. ضعيف: "وقال مرة". ابن أيب ليلى أحب إلينا من حديثه

حمله الصدق كان سيء احلفظ شغل بالقضاء فساء : "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
 ينكر عليه كثرة اخلطأ يكتب حديثه و ال حيتج به هو حفظه ال يتهم بشيء من الكذب إمنا

  ".واحلجاج بن أرطاة ما أقرما
  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ".ليس بشيء وإن كان فقيهاً عاملاً: "رمحه اهللا) هـ٣١١ت(قال ابن خزمية 
رت املناكري يف كان فاحش اخلطأ رديء احلفظ فكث: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".روايته تركه أمحد وحيي
  ".مل نرهم تركاه بل ليناه: "رمحه اهللا بقوله) هـ٧٤٨ت(وتعقبه الذهيب 

  ".عامة أحاديثه مقلوبة: "رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(قال أبو أمحد احلاكم  
  ".حمله الصدق: وقال أبوحامت. سيء احلفظ: قال أمحد: "قال يف الكاشف
  ".يء احلفظ جداًصدوق س: "قال يف التقريب

  . حممد بن عبداهللا بن عبيد بن عمري الليثي املكي)٢٨٩(

                                                           

 ). ٣/٣٨(، اجلامع )٢/٣٠٥(اروحني : ترمجته يف) ٢٨٧(
، التقريـب   )٩/٣٠١(، التهـذيب    )٢/١٩٧(، الكاشف   )٣/٦١٣(، امليزان   )٢/٢٤٣(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٨٨(

 .. ٨٧١ص



  ٤٨١

  .يروي عن عطاء وعمرو بن دينار
  ".ليس بذاك الثقة: "وقال مرة". منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(وقال النسائي 
ن ممن يقلب األسانيد من حيث ال يفهم من سؤ حفظه كا: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".فلما فحش ذلك منه استحق جمانبته
  .أبوعثمان الدراع.  حممد بن عثمان بن أيب سويد)٢٩٠(

حدث عن الثقات مامل يتابع عليه، وكان يقرأ عليه من : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".  ويقلب األسانيد عليه فيقر بهنسخة له ما ليس من حديثه عن قوم رآهم أو مل يرهم

وأثىن عليه أبوخليفة ألنه . كان اصيب بكتبه فكان يشبه عليه وأرجو أنه ال يتعمد الكذب: "وقال
  ".عرفه يف أيامه فسمع منه

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
بوعبداهللا  حممد بن عقيل بن خويلد بن معاوية بن سعيد بن اسد بن يزيد اخلزاعي أ)٢٩١(

  .ق.خد. النيسابوري
  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ."رمبا أخطأ، حدث بالعراق مبقدار عشرة أحاديث مقلوبة": يف الثقات، وقال) هـ٣٥٤ت(ذكره ابن حبان 
: ويقال. حدث حبديثني مل يتابع عليهما: "رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(وقال احلاكم أبو أمحد 
  ".يث، وكان أحد الثقات النبالءدخل له حديث يف حد

__________________  
=  
 ). ٣/٣٢(، اجلامع )٣/٨٠(ني ، املتروك)٢/٢٥٨(اروحني : ترمجته يف) ٢٨٩(
 ). ٣/٥٠(، اجلامع )٥/٢٧٩(، لسان امليزان ٣٦٥، الديوان ص)٦/٢٣٠٥(الكامل : ترمجته يف) ٢٩٠(
  ). ٩/٣٤٧(، التهذيب )٢/٢٠٢(٠، الكاشف )٣/٦٥٠(امليزان : ترمجته يف) ٢٩١(

لتهذيب ينص على أن أبـاداود      ومل أجده يف الكاشف، مث وجدت احلافظ يف ا        " د: "أطلق الرمز له يف امليزان     : تنبيه  
، ومل أجد له رواية عند النسـائي إمنـا         "س"وقد رأيتهم رمزوا له أيضاً بـ       . أخرج له يف كتاب الناسخ واملنسوخ     

 . أربعة أحاديث انفرد ا ابن ماجة) موسوعة احلديث النبوي(وجدت له من خالل برنامج العاملية ـ صخر 



  ٤٨٢

  . حممد بن عمر بن عبداهللا الرومي)٢٩٢(
شيخ يروي عن شريك يقلب : "يف ترمجة عمر بن عبداهللا الرومي) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".األخبار ويأيت عن الثقات مبا ليس من أحاديثهم ال جيوز االحتجاج به حبال
وقال ! هللا الرومي عن شريك كذا قال ابن حبانعمر بن عبدا: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

  .يأيت عن الثقات مبا ليس من حديثهم): ابن حبـان: يعين(
بل الراوي عن شريك هو حممد بن عمر الرومي وهو ولد املذكور، فأما األب فثقة، : قال الذهيب

  اهـ"حدث عنه قتيبة بن سعيد والكبار، له عن أبيه عبداهللا
رمحه اهللا بينهما؛ فقال ) هـ٢٧٥ت(هبـي رمحه اهللا بتفريق أيب داود ويتأكد كالم الذ: قلت

  ".ضعيف: "أبــوداود  ملا سئل عن حممد بن عمر بن عبداهللا الرومي
  ".جيد احلديث: "وقال عن عمر بن عبداهللا الرومي

ه فيتحرر أن كالم ابن حـبان املذكور إمنا هو يف حممد بن عمر بن عبداهللا الرومي، ولذلك أوردت
  .   هنا، وباهللا التوفيق

قاضي ) هـ٢٠٧ت(حممد بن عمر بن واقد الواقدي األسلمي املدينـي أبو عبداهللا  )٢٩٣(
  .ق.بغداد

كان : "وقال". ليس بشيء: "وقال مرة". ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ".يقلب حديث يونس يغريه عن معمر ليس بثقة

يعين أحاديث وذكر . ما اشك يف الواقدي أنه كان يقلبها: " يقولقال عبداهللا بن أمحد مسعت أيب
  ".يونس عن معمر: حييل حديث معمر: يقول" أفعمياوان أنتما: "منها حديث نبهان عن أم سلمة 

                                                           

، امليـزان   )٢/٢١٢(، املتـروكني    )٢/٩٤(، اـروحني    )١/٣٦١( داود   سؤاالت اآلحري أليب  : ترمجته يف    )٢٩٢(
  ). ٣/٥٧(، اجلامع )٧/٤٦٩(، التهذيب )٣/٢١٢(
 .ويف ترمجته يف املتروكني خلل.ترمجته يف التهذيب ناقصة فيها بياض: تنبيه   

، )٣/٨٧(تروكني  ، امل )٢/٢٩٠(، اروحني   )٤/١٠٧(، ضعفاء العقيـلي    )٢/٢٣٩(العلل ألمحد   : ترمجته يف ) ٢٩٣(
، ٨٨٢، التقريـب ص   )٩/٣٦٣(، التهذيب   )٣/٦٦٢(،  امليزان    )٢/٢٠٥(، الكاشف   )٣/١٢٥٠(ذيب الكمال   

 ).٣/٥٧(اجلامع 



  ٤٨٣

هو كذاب يقلب األحاديث تلقى حديث ابن أخي : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(وقال أمحد بن حنبل 
كان الواقدي حممد بن عمر يقلب األحاديث كان جيعل : "ةوقال مر". الزهري على معمر وحنو ذا

  ".ما ملعمر عن ابن أخي الزهري، وما البن أخي الزهري ملعمر
كان ممن حيفظ أيام الناس وسريهم وكان يروي عن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

كان . ملتعمد لذلكالثقات املقلوبات وعن األثبات املعضالت حىت رمبا سبق إىل القلب أنه كان ا
  ".يكذبه) هـ٢٤١ت(أمحد بن حنبل 

  ".متروك: وغريه) هـ٢٦١ت(و مسلم ) هـ٢٥٦ت(قال البخاري : "قال يف الكاشف
  ".متروك مع سعة علمه: "قال يف التقريب

  .حممد بن عيسى أبوبكر الطرطوسي عن اصحاب مالك )٢٩٤(
عليه وهو يف عداد من يسرق عامة ما يرويه ال يتابع : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".  احلديث
  .حممد بن غزون شيخ من أهل الشام )٢٩٥(

  .روى عن األوزاعـي، والغصني بن عطاء
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ".ال حيل االحتجاج به. يقلب األخبار ويرفع املوقوف: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".الظاهر أنه يفعله عمداً: "رمحه اهللا) هـ٨٤١ت(ين احلليب قال برهان الد

  . حممد بن كثري القرشي من أهل الكوفة كنيته أبو إسحاق القصاب)٢٩٦(
  ".ومل يكن به بأس. شيعي: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

  ".كتبنا عنه عجائب وخططت على حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال علي بن املديين 
  ".حيدث عن أبيه أحاديث كلها مقلوبة: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(د بن حنبل قال أمح

                                                           

 . ٣٦٩، الديوان ص)٣/٨٩(، املتروكني )٦/٢٢٨٥(الكامل : ترمجته يف) ٢٩٤(
 . ٢٤٣، اجلامع ص٢٤٣، الكشف ص)٣/٩٠(، املتروكني )٢/٢٩٩(اروحني : ترمجته يف) ٢٩٥(
 ). ٣/٧٢(، اجلامع ٨٩١، التقريب ص)٩/٤١٨(، التهذيب )٤/١٧(، امليزان )٢/٢٨٧(اروحني : ترمجته يف) ٢٩٦(



  ٤٨٤

  ".كويف منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

يث كان ممن ينفرد عن الثقات باألشياء املقلوبات اليت إذا مسعها من احلد: "قال ابن حبان رمحه اهللا
  ".صناعته علم أا معمولة أو مقلوبة ال حيتج به حبال

  ".ضعيف: "قال يف التقريب
نسب إىل جده األعلى وهو حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن .  حممد بن حمصن العكاشي)٢٩٧(

  .ق.حممد بن عكاشة بن حمصن األسدي
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".كذاب: "رمحهما اهللا) هـ٢٧٧ت(و أبوحامت ) ـه٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
يروي املقلوبات عن الثقات : "رمحه اهللا قوله) هـ٣٥٤ت(نقل يف ذيب التهذيب عن ابن حبان 

  ".ال يكتب حديثه إال لإلعتبار
شيخ يضع احلديث على الثقات ال حيل ذكره يف الكتب : "والذي رأيته يف اروحني، أنه قال عنه

  ".القدح فيهإال على سبيل 
كان ممن يضع احلديث على الثقات ال جيوز االحتجاج به وال : "وذكره يف موضع آخر وقال

  ".الرواية عنه إال على جهة التعجب عند أهل الصنعة
أحاديث مناكري ) هـ١٥٧ت(يروي عن األوزاعي : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".موضوعة
  ".ر احلديثمنك: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 

  ". روى له أبو أمحد أحاديث. متروك يضع: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".كذبوه: "قال يف التقريب". متهم ساقط: "قال يف الكاشف

                                                           

، )٢/٢١٤(، الكاشـف    )٣/٤٠(، املتـروكني    )٦/٢١٧٦(، الكامل   )٢٨٤،  ٢/٢٧٧(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٩٧(
 . ٨٩٢، التقريب ص)٩/٤٣٠(التهذيب 



  ٤٨٥

  .ق.ت.أبواحلسن:  حممد بن مصعب بن صدقة القرقساين كنيته أبو عبداهللا، وقيل)٢٩٨(
  .يروي عن األوزاعي
  ".ليس حديثه بشيء: "ه اهللارمح) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 

  ".ال باس به: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
صدوق يف احلديث ولكن حدث : "عنه فقال) هـ٢٦٤ت(سألت أبازرعة : قال ابن أيب حامت
  ".نظن أنه غلط فيها: فليس هذا مما يضعفه؟ قال: قلت! بأحاديث منكرة

  ".س بقويضعيف لي: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
عامة أحاديثه عن األوزاعـي مقلوبة، وقد : "رمحه اهللا) هـ٢٩٣ت) (جزرة(قال صاحل بن حممد 

  ".روى عن األوزاعـي غري حديث كلها مناكري وليس هلا أصول
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

يد ويرفع كان ممن ساء حفظه حىت كان يقلب األسان: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
املراسيل ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد، فأما فيما وافق الثقات فإن احتج به حمتج وفيما خيالف 

  ".األثبات إن اعترب به معترب مل أر بذلك بأساً
له عن األوزعي وغريه أحاديث صاحلة، ليس عندي : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".برواياته بأس
أحاديث منكرة ) هـ١٥٧ت(روى عن األوزاعي  ":رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(قال احلاكم أبو أمحد 
  ".وليس بالقوي عندهم

  ".صدوق كثري الغلط: "قال يف التقريب". فيه ضعف: "قال يف الكاشف
  . حممد بن املغرية الشهرزوري)٢٩٩(

  . روى عن أيوب بن سويد

                                                           

، التقريـب   )٩/٤٥٨(، التهذيب   )٣/١٠٠(، املتروكني   )٦/٢٢٦٩(، الكامل   )٢/٢٩٢(اروحني  : ترمجته يف ) ٢٩٨(
 ). ٣/٩١(، اجلامع ٨٩٧ص

 .  ٢٤٩، الكشف ص)٣/١٠١(، املتروكني )٦/٢٢٨٦(الكامل : ترمجته يف) ٢٩٩(



  ٤٨٦
  ".يضع احلديثكان يسرق احلديث، وهو عندي ممن : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  . حممد بن املهاجر البغدادي أبوعبداهللا القاضي أخو حنيف)٣٠٠(
يضع احلديث على الثقات ويقلب األسانيد على : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

ويزيد يف األخبار الصحاح الفاظاً زيادة ليست يف احلديث يسويها على مذهب نفسه األثبات 
خرج كتاباً مساه اجلامع على املسند وعمد فيه إىل أحاديث رواها وكان ينتحل مذهب الكوفيني فأ

  ".عن الثقات فزاد فيها ألفاظاً توافق مذهب الكوفيني
  ".بغدادي متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(وقال الدارقطين 

  ).هـ٢٠٧ت( حممد بن موسى بن مسكني قاضي املدينة كنيته أبوغزية، )٣٠١(
  .يروي عن مـالك وابن أيب الزناد

  ".عنده مناكري: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
كان ممن يسرق احلديث وحيدث به ويروي عن الثقات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".أشياء مرفوعات حىت إذا مسعها املبتديء يف الصناعة سبق إىل قلبه أنه كان املتعمد هلا
. يسرق احلديث ويروي عن الثقات موضوعات: وقال ابن حبان. ضعفه أبوحامت: "قال يف الديوان

  ".ثقة: وقال أبوعبداهللا احلاكم
  .ت. حممد بن ميسر أبوسعد الصاغاين الضرير سكن بغداد)٣٠٢(

                                                           

 ). ٣/٩٦(، اجلامع )٢/٣١١(اروحني : ترمجته يف) ٣٠٠(
، اجلـامع   )١/٣٠٨(، نصب الراية    )١/٣٠٨(ديوان  ، ال )٣/١٠٣(، املتروكني   )٢/٢٨٩(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٠١(

)٣/٩٧  .( 

، اجلـامع   ٩٠١، التقريـب ص   )٩/٤٨٤(، التهـذيب    )٢/٢٢٦(، الكاشف   )٢/٢٧١(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٠٢(
)٣/٩٨ .( 



  ٤٨٧

ليس : "وقال" متروك احلديث: "وقال مرة". فيه اضطراب: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".بثقة و المأمون

  ".كان مرجئاً ومل يكن يكذب: "هللارمحه ا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

مضطرب احلديث كان ممن يقلب األسانيد، ال جيوز : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".االحتجاج به إال فيما وافق الثقات فيكون حديثه كاملستأنس به دون احملتج مبا يرويه

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".ضعيف ورمي باإلرجاء: "قال يف التقريب". ضعفوه ورمي بالتجهم: "قال يف الكاشف

  
  . حممد بن الوليد بن أبان البغدادي موىل بين هاشم)٣٠٣(

  .يروي عن يزيد بن فريوز
  ".يضع احلديث ويوصله ويسرق ويقلب األسانيد واملتون: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  .حممد بن حيي بن ضرار املازين من أهل األهواز )٣٠٤(
يروي عن مسـلم وأهل البصرة املقلوبات وعن الثقات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".امللزقات ال جيوز االحتجاج خبربه
 حممد بن يزيد بن حممد بن كثري العجــلي أبوهشام الرفاعي )٣٠٥ (

  .ق.ت.م).هـ٢٤٨ت(
  ". كان أبوهشام يسرق احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(وقال ابن منري 

  ".أضعفنا طلباً وأكثرنا غرائب: "وروى أبوحـامت عن ابن منيـر قال

                                                           

 ). ٣/١٠٥(، املتروكني )٦/٢٢٨٧(الكامل : ترمجته يف) ٣٠٣(
 ). ٣/١٠٦(، املتروكني )٢/٣٠٨(اروحني : ترمجته يف) ٣٠٤(
، التهـذيب   )٢/٢٣١(، الكاشف   )٤/٦٨(، امليزان   )٣/٣٧٥(، تاريخ بغداد    )٦/٢٢٧٧(الكامل  : ترمجته يف ) ٣٠٥(

 . ٩٠٩، التقريب ص)٩/٥٢٦(



  ٤٨٨

  ".ال بأس به: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي
  ".أبو هشام ثقة، أمرين الدارقطنـي أن أخرج حديثه يف الصحيح: "قال الربقاين

  ".وأبوحامت) هـ٣٠٣ت(ضعفه النسائـي : "قال يف الكاشف
يف شيوخ البخـاري وجزم ) هـ٣٦٥ت(وذكره ابن عدي . ليس بالقوي: "قال يف التقريب

رأيتهم جممعني على : روى عنه، لكن قد قال البخاري) هـ٢٥٦ت(اخلطيب بأن البخاري 
  ".ضعفه
  .حممد بن يزيد املستملي أبوبكر الطرسوسي ال النيسابوري )٣٠٦(

  ".رمبا أخطأ: "ه اهللا يف الثقات وقالرمح) هـ٣٥٤ت(ذكره ابن حبان 
  ".يسرق احلديث ويزيد فيه ويضع: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  .ق.ت). هـ٢٠٥ت(حممد بن يعلى السلمي، لقبه زنبور، كنيته أبوعلي الكويف  )٣٠٧(
  ".يتكلمون فيه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".منكر احلديث يتكلمون فيه": رمحه اهللا وقال) هـ٣٠٧ت(وضعفه الساجي 
  .رمحه اهللا) هـ٣٢٢ت(وضعفه العقيلي 
كان ممن خيطيء حىت جييء مبا حيدث به مقلوباً فإذا مسعه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

من احلديث صناعته علم أنه معمول أو مقلوب، فال جيوز االحتجاج فيما خالف الثقات من 
  ".مل خيالف األثباتالروايات و ال فيما انفرد وإن 

  ".ضعيف: "قال يف التقريب".  متروك: "قال يف الكاشف
  .ق. مروان بن سامل اجلزري)٣٠٨(

                                                           

 . ٢٥٣، الكشف ص)٦/٢٢٨٤(الكامل : ترمجته يف) ٣٠٦(
، اجلـامع   ٩١٠، التقريـب ص   )٩/٥٣٣(، التهـذيب    )٢/٢٣٢(، الكاشف   )٢/٢٦٧(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٠٧(

)٣/١٠٥( . 
، )١٠/٩٣(، التهذيب )٢/٢٥٣(، الكاشف ٣٨٣، الديوان ص)٤/٩٠(، امليزان )٣/١٣(اروحني : ترمجته يف) ٣٠٨(

 ). ٣/١١٤(، اجلامع ٩٣١التقريب ص



  ٤٨٩

  ".يروي املقلوبات عن الثقات: "رمحه اهللا عن ابن حبـان قوله) هـ٧٤٨ت(نقل الذهيب 
ومبراجعة اروحني البن حـبان مل أجده قال يف صاحب الترمجة ذلك، وكذا راجعت : قلت
ن االعتدال فلم أجد الذهـيب رمحه اهللا ذكر ذلك يف ترمجته، ولعله احنرف بصره إىل ترمجة ميزا

  .مروان بن شجاع الذي يليه يف اروحني، فقد قال ابن حبـان فيه ذلك واهللا اعلم
 مروان بن شجاع اجلزري احلراين أبوعبداهللا، وكناه البخـاري وأبوعروبة احلراين )٣٠٩(

  .ق.ت.د.خ.هـ١٨٤و، مات أبا عمر: وغري واحد 

                                                           

، التقريـب   )١٠/٩٤(، التهذيب   )٢/٢٥٣(، الكاشف   )٣/١١٤(، املتروكني   )٣/١٣(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٠٩(
 .  ٩٣١ص



  ٤٩٠

  .يروي عن إبراهيم بن أيب عبلة
  ".ال بأس به: "رمحه اهللا عنه) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 

  ".هو ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال يعقوب بن سفيان الفسوي 
صاحل، ليس بذاك القوي يف بعض ما يرويه مناكري يكتب : "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

  ".  حديثه
اليعجبين . منكر احلديث، يروي املقلوبات عن أقوام ثقات: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(حبان قال ابن 

  ".االحتجاج خبربه إذا انفرد
  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  ".  صدوق: "قال يف الكاشف
  ".صدوق له أوهام: "قال يف التقريب

  .ع.كةمروان بن معاوية أبوعبداهللا الفزاري الكويف نزيل م )٣١٠(
كان مروان يغير األمساء يعمي على : "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن أيب خيثمة عن ابن معني 

  ".الناس كان حيدث عن احلكم بن أيب خالد وإمنا هو احلكم بن ظهري
: سألت حيي بن معيـن عن حديث مروان بن معاوية عن علي بن أيب الوليد قال: وقال الدوري

  ".اهللا ما رأيت أحيل للتدليس منههذا علي بن غزوان و
هو ابن [مروان : أو سئل) هـ٢٣٤ت(سألت ابن منري : عن عبداهللا بن إبراهيم بن قتيبة قال

عن معاوية بن أيب العباس عن أيب إسحاق واألعمش ومنصور وأيب الزناد وهشام بن عروة ] معاوية
  والكوفيني والبصريني؟

جار للثوري كان يرى الناس ولوزمهم الثوري ] هشام بن أيب العباس: يعين[هذا : فقال
فلما مات الثـوري أخذ كتبه وجعل يرويها عن شيوخ الثوري، فوقف الناس على ) هـ١٦١ت(

  !ذلك فتركوه وافتضح، نسأل اهللا العافية

                                                           

، الكاشـف  )٤/٩٣(، امليـزان  )٢/٥٧،٤٢٥(، املوضـح  )١/٣٢٨( عبيد أليب داود سؤاالت أيب : ترمجته يف ) ٣١٠(
 . ٩٣٢، التقريب ص)١٠/٩٦(، التهذيب )٢/٢٥٤(



  ٤٩١

  كان وقف على هذا؟] مروان بن معاوية: يعين[ـ فمروان 
  ".لو وقف عليه ما حدث عنه: قال

غاية ما يف األمر أنه كان يقلب أمساء ! وايته مما يشبه السرقة ليس البالء فيه منهفما وقع يف ر: قلت
  !الشيوخ

حدثين إبراهيم بن : يقول. مروان بن معاوية يقلب األمساء: "قال أبوعبيد مسعت أبا داود يقول
. شأبابكر بن عيا: وحدثين أبوبكر بن فالن عن أيب صاحل، يعين. أبا إسحاق الفزاري: حصن، يعين

  .يعين يسقط ما بينهما
  ".إسحاق بن حيي: مروان عن إسحاق بن صلحه، فقال: وقيل له

  ". ثقة عامل صاحب حديث، لكن يروي عمن دب ودرج، فيستأىن يف شيوخه: "قال يف امليزان
  ".ثقة حافظ وكان يدلس أمساء الشيوخ: "قال يف التقريب

  .ةمسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي من أهل البصر )٣١١(
  .يروي عن ابن جريج وجعفر بن حممد وعمرو بن دينار

 ".ليس بشيء خرقنا حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
  ".ليس بشيء كان من الكذابني: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 

كان ممن يروي عن الثقات األشياء املقلوبات حىت إذا : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".عها املبتديء يف الصناعة علم أنه ال اصول هلامس

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  .ق. مسلمة بن علي اخلشين كنيته أبوسعيد )٣١٢(
  .روى عن ابن جريج واألوزاعي

                                                           

 ). ٣/١٢٠(، اجلامع )٣/١١٦(ن املتروكني )٣/٣٥(اروحني : ترمجته يف) ٣١١(
، التقريـب  )١٠/١٤٦(، التهذيب  )٢/٢٦٣(، الكاشف   )٣/١٢٠(، املتروكني   )٣/٣٣(اروحني  : ترمجته يف ) ٣١٢(

 ). ٣/١٣٠(، اجلامع ٩٤٣ص



  ٤٩٢

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  .رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(ذا قال أبوزرعة الرازي وك

  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".لني احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
 ليس من كان ممن يقلب األسانيد ويروي عن الثقات ما: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".أحاديثهم تومهاً فلما فحش ذلك منه بطل االحتجاج به
  ".متروك احلديث: "رمحهما اهللا) هـ٣٨٥ت(و الدارقطين ) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 

  ". ضعيف: "رمحه اهللا مرة) هـ٣٨٥ت(وقال الدارقطين 
  ". تركوه: "قال يف الكاشف
  ".متروك: "قال يف التقريب

  .ت. أهل الكوفةمصعب بن سالم التميمي من  )٣١٣(
  ".انقلبت عليه أحاديث يوسف بن صهيب: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

انقلبت على مصعب بن سالم أحاديث يوسف بن صهيب جعلها عن الزبرقان السراج، : "وقال مرة
  ".وقدم ابن أيب شيبة فجعل يذاكر عنه أحاديث عن شعبة وهي للحسن بن عمارة انقلبت عليه

  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(عجليقال ال
: قلت أليب زرعة: "يرمحه اهللا ) هـ٢٩٢ت(وقال الربذعي أبوعثمان سعيد بن عمرو األزدي، 

حدث عن أيب بكر الزبرقان عن حبيب بن يسار : قلت. ضعيف احلديث: مصعب بن سالم؟ قال
هذا يوسف بن صهيب إمنا روى . منكر: ليس منا من مل يأخذ من شاربه؟ فقال: عن زيد بن أرقم

  ".وأنكره عن الزبرقان

                                                           

، التقريـب    )١٠/١٦١(، التهذيب   )٢/٢٦٧(، الكاشف   )٦/٢٣٦٠(، الكامل   )٣/٢٨(اروحني  : ترمجته يف ) ٣١٣(
 ). ٣/١٣٣٠(، اجلامع ٤٠٣، حبر الدم ص٩٤٦ص



  ٤٩٣

ضعفوه بأحاديث انقلبت عليه أحاديث : سألت أباداود عن مصعب بن سالم؟ فقال: "قال اآلجري
  ".ابن شربمة

  ".شيخ حمله الصدق: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".ضعيف جداً عنده أحاديث مناكري: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال أبوبكر البزار 

  ".ضعيف منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(الساجي قال 
يروي عن عمرو بن قيس وشعبة، روى عنه أهل العراق، : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

انقلبت عليه صحائفه فكان حيدث ما مسع من هذا عن ذاك وهو ال يعلم وما مسع من ذاك عن هذا 
ن شعـبة إمنا هو ما مسع من احلسن بن من حيث ال يفهم؛ فبطل االحتجاج بكل ما روى ع

  ".عمارة
له أحاديث غرائب وأرجو أنه ال بأس به، وما انقلبت عليه : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".فإنه غلط منه ال تعمد
  ". لينه أبوداود: "قال يف الكاشف
  ".صدوق له أوهام: "قال يف التقريب

معاوية بن أيب : كويف، موىل بين اسد، ويقال لهمعاوية بن هشام القصار، أبواحلسن ال )٣١٤(
  .العباس

  ".روى ما ليس يف مساعه فتركوه: "رمحه اهللا) هـ٥٩٧ت(قال ابن اجلوزي 
قيل : إال أن أبا الفرج قال] يف كتابه امليزان: يعين[ماذكرته : "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

  .وههو معاوية بن أيب العباس روى ما ليس يف مساعه فترك
  ".هذا خطأ منك ما تركه أحد): الذهيب(قلت 
ابن اجلوزي مل يقل هذا من عند نفسه؛ إمنا قاله كما يبــــدو ـ واهللا ! يرمحك اهللا: قلت

للخطيب  " املوضح ألوهام اجلمع والتفريق"اعلم ـ نقالً من كالم غريه؛  فقد وجدت يف كتاب 

                                                           

هـذيب  ، الت )٢/٢٧٧(، الكاشـف    )٤/١٣٨(، امليزان   )٣/١٢٨(، املتروكني   )٢/٤٢٥(املوضح  : ترمجته يف ) ٣١٤(
 . ٩٥٦، التقريب ص)١٠/٢١٨(



  ٤٩٤

ة على كتب اخلطيب كما هو معروف، رمحه اهللا ـ وابن اجلوزي عال) هـ٤٦٣ت(البغدادي 
سألت ابن منري : رحم اهللا اجلميع ـ وساق بسنده عن عبداهللا بن إبراهيم بن قتيبة قال

مروان عن معاوية بن أيب العباس عن أيب إسحاق واألعمش ومنصور وأيب : أو سئل) هـ٢٣٤ت(
  الزناد وهشام بن عروة والكوفيني والبصريني؟

جار للثوري كان يرى الناس ولوزمهم الثوري ] ن أيب العباسهشام ب: يعين[هذا : فقال
فلما مات الثـوري أخذ كتبه وجعل يرويها عن شيوخ الثوري، فوقف الناس على ) هـ١٦١ت(

  !ذلك فتركوه وافتضح، نسأل اهللا العافية
  كان وقف على هذا؟] مروان بن معاوية: يعين[ـ فمروان 

  ".لو وقف عليه ما حدث عنه: قال
معاوية بن أيب العباس جار الثوريكان يسرق : "اخلطيب بسنده عن أمحد بن حممد بن سعيدوروى 

  ". فيحدث ا عن شيوخه) هـ١٦١ت(أحاديث الثوري 
  ".صاحل وليس بذاك: كان بصرياً بعلم شريك، قال ابن معني: "قال يف الكاشف
  ".صدوق له أوهام: "قال يف التقريب

ابلسي كنيته أبومطيع وأبوروح، كان على بيت املال  معاوية بن حيي الصديف األطر)٣١٥(
  .ق.س.بالري من قبل املهدي

  ".ضعيف: "وقال مرة". ليس به بأس: "قال اآلجري قال أبـو داود
. أحاديثه كأا منكرة، ما حدث بالري. ليس بقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ".والذي حدث بالشام أحسن حاالً
روى عنه هقل بن زياد أحاديث . ضعيف يف حديثه انكار: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(حامت قال أبو

وروى عنه عيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكري كأا . مستقيمة كأا من كتاب
  ". من حفظه

                                                           

، اجلـامع   ٩٥٧، التقريـب ص   )١٠/٢١٩(، التهـذيب    )٢/٢٧٧(، الكاشف   )٣/٥(اروحني  : ترمجته يف ) ٣١٥(
)٣/١٤٥.( 



  ٤٩٥

كان يشتري الكتب وحيدث ا مث . منكر احلديث جداً: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
إسحاق بن : ظه فكان حيدث بالوهم فيما مسع من الزهري وغريه فجاء رواية الراويني عنهتغير حف

ابن زياد وغريه أشياء مستقيمة تشبه : ويف رواية الشاميني عند اهلقل. سليمان وذويه كأا مقلوبة
  ".حديث الثقات

 حدثنا حسني بن أيب :أخربنا باحلديثني مجيعاً ابن قتيبة قال: "وذكر له ابن حبـان حديثني مث قال
يف نسخة كتبناها . حدثنا إسحاق بن سليمان قال ثنا معاوية بن حيي عن الزهري : السري، قال

  ".عنه ذا اإلسناد أكثرها مقلوبة على الزهري
  ".ال باس به: وثقه أبوزرعـة وضعفه الدارقـطين وقال مجاعة: "قال يف الكاشف
  ".صدوق له أوهام: "قال يف التقريب

  .ق.ت.شيخ من أهل البصرة. عدي بن سليمان  م)٣١٦(
  . يروي عن ابن عجالن

  ".واهي احلديث، حيدث عن ابن عجالن مبناكري: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

                                                           

، التقريـب  )١٠/٢٢٩(، التهذيب  )٢/٢٧٩(، الكاشف   )٣/١٢٩(، املتروكني   )٣/٤٠(اروحني  : ترمجته يف ) ٣١٦(
  ).٣/١٤٨(، اجلامع ٩٥٩ص

أخرج له التـرمذي حديثني األول يف كتاب الديات باب ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة، حديث رقم                 إمنا  : تنبيه    
حدثَنا محمد بن بشارٍ حدثَنا معدي بن سلَيمانَ هو الْبصرِي عن ابنِ عجلَانَ عن أَبِيه عن                : "، قال الترمذي  )١٤٠٣(

 ريرقَالَ       أَبِي ه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نةَ ع :       اللَّه ةمبِذ فَرأَخ فَقَد هولسةُ رمذو ةُ اللَّهمذ ا لَهداهعا مفْسلَ نقَت نأَلَا م
نيعبس ةِسريم نم دوجا لَيهإِنَّ رِحيو ةنةَ الْجحائر حررِيفًافَلَا يخ ."  

وفي الْباب عن أَبِي بكْرةَ قَالَ أَبو عيسى حديثُ أَبِي هريرةَ حديثٌ حسن صحيح وقَد روِي من غَيـرِ           : "وقَالَ عقبه   
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نع هجو."  

، قـال   )٢١٦٤(كتاب الفنت باب ما جاء فيمن صلى الصبح فهو يف ذمة اهللا، حـديث رقـم                 واحلديث الثاين يف      
حدثَنا بندار حدثَنا معدي بن سلَيمانَ حدثَنا ابن عجلَانَ عن أَبِيه عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه                   : "الترمذي
 لَّمسقَالَو :هتمذ نٍء ميبِش اللَّه كُمنبِعتفَلَا ي اللَّه ةمي ذف وفَه حبلَّى الصص نم."  

  ".وفي الْباب عن جندبٍ وابنِ عمر وهذَا حديثٌ حسن غَرِيب من هذَا الْوجه: "وقَالَ أَبو عيسى عقبه  
 .رمـذي رمحه اهللا أنه مل يصحح له حديثه مبفرده، إمنا لكونه روي من غري وجهوظاهر من تصرف الت  



  ٤٩٦

  ".شيخ: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  .رمحه اهللا له حديثاً) هـ٢٧٩ت(و صحح الترمذي 

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
كان ممن يروي املقلوبات عن الثقات وامللزقات عن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".األثبات ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد
  ".كان يعد من األبدال: قال الشاذكوين: "قال يف الكاشف

  .يعين يعد من أهل العبادة: قلت 
  ".ضعيف وكان عابداً: "قال يف التقريب

  . بن أيب معروف البلخي معروف)٣١٧(
  .يروي عن جرير بن عبداحلميد

لعله : "مث ساق له حديثاً وقال". ليس مبعروف: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".سرقه
  .ق. معلى بن عبدالرمحن الواسطي )٣١٨(

  .وذهب إىل أنه كان يضع احلديث" ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

  ".واهي احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
يروي عن عبداحلميد بن جعفر املقلوبات، ال جيوز : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".االحتجاج به إذا انفرد
  ".أرجو أنه ال بأس به: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".ضعيف كذاب: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قطين قال الدار

                                                           

 ). ٣/١٣٠(، املتروكني )٦/٢٣٢٦(الكامل : ترمجته يف) ٣١٧(
، التقريـب   )١٠/٢٣٨(، التهذيب   )٢/٢٨٢(، الكاشف   )٦/٢٣٧٠(، الكامل   )٣/١٧(اروحني  : ترمجته يف ) ٣١٨(

 ).٣/١٥٠(، اجلامع ٩٦١ص



  ٤٩٧

  ".متهم بالوضع وقد رمي بالرفض: "قال يف التقريب". كذبه الدارقطين: "قال يف الكاشف
  .ق. كنيته أبوحممد �معمر بن حممد بن عبيداهللا بن أيب رافع موىل النيب  )٣١٩(

  .يروي عن أبيه
  ".ليس بشيء هو وابنه معمر: "هللايف ترمجة أبيه حممد بن عبيدا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ال يتابع على حديثه: "رمحه اهللا) هـ٣٢٢ت(قال العقيلي 

ينفرد عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوبة ال جيوز االحتجاج : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".به، و ال الرواية عنه إال على جهة التعجب

  ".معمر وأبيه ضعيفان: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".ليس بثقة: "قال يف الكاشف
  ".منكر احلديث: "قال يف التقريب

  .ت. أبوعلي النخاس: مفضل بن صاحل األسدي أبومجيلة ويقال )٣٢٠(
  .يروي عن حيي بن آدم ومعن بن عيسى

  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".منكر احلديث: "وأبوحامت رمحهما اهللا) هـ٢٥٦ت(ال البخاري ق

  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
  ".ليس عند أهل احلديث بذاك احلافظ: "رمحه اهللا) هـ٢٧٩ت(قال الترمذي 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

منكر احلديث كان ممن يروي املقلوبات عن الثقات حىت : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".يسبق إىل القلب أنه كان املتعمد هلا من كثرته فوجب ترك االحتجاج به

                                                           

، التقريـب  )١٠/٢٥٠(، التهذيب  )٢/٢٨٤(، الكاشف   )٣/١٣٣(، املتروكني   )٣/٣٨(روحني  ا: ترمجته يف ) ٣١٩(
 ). ٣/١٥٥(، اجلامع ٩٦٢ص

، التقريـب  )١٠/٢٧١(، التهذيب  )٢/٢٨٩(، الكاشف   )٣/١٣٥(، املتروكني   )٣/٢٢(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٢٠(
 ).٣/١٦١(، اجلامع ٩٦٧ص



  ٤٩٨

  ".ضعيف: "قال يف التقريب". ضعفوه: "قال يف الكاشف
  .مفضل بن مبشر األنصاري من أهل املدينة )٣٢١(

ياء مستقيمة تشبه حديث الثقات وفيها يف أحاديثه أش: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
اشياء مقلوبة ال تشبه حديث األثبات كأنه كان جييب فيما يسأل فمن هنا وقع املناكري يف روايته 

  ".فلما كثر ذلك منه بطل االحتجاج به
  . املنذر بن زياد الطائي من أهل البصرة)٣٢٢ (

يد وينفرد باملناكري عن املشاهري كان ممن يقلب األسان: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".فاستحق ترك االحتجاج به إذا انفرد

  .ق.ابن سقري، أبوالنضر شيخ بغدادي:  منصور بن صقري ويقال)٣٢٣(
  ".ليس بقوي، كان جندياً ويف حديثه اضطراب: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".يف حديثه بعض الوهم: "رمحه اهللا) هـ٣٢٢ت(قال العقيلي 

  ".يروي املقلوبات ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت( ابن حبان قال
  ".ضعيف: "قال يف التقريب

  . موسى بن حممد بن عطاء أبوطاهر املقدسي الدمياطي البلقاوي)٣٢٤(
  .يروي عن مالك

  ".كان يكذب: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
  ".كان يكذب ويأيت باألباطيل: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".حيدث عن الثقات بالبواطيل واملوضوعات: "رمحه اهللا) هـ٣٢٢ت(قال العقيلي 

  ".كان يضع احلديث على الثقات: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
                                                           

 ).٣/٢٢(اروحني : ترمجته يف) ٣٢١(
 ). ٣/٣٧(اروحني : ته يفترمج) ٣٢٢(
، التقريـب  )١٠/٣٠٩(، التهذيب  )٢/٢٩٧(، الكاشف   )٣/١٣٩(، املتروكني   )٣/٤٠(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٢٣(

 ).  ٣/١٧١(، اجلامع ٩٧٣ص

 ). ٣/١٤٩(، املتروكني )٦/٢٣٤٦(، الكامل )٢/٢٤٢(، )٧٤ـ١/٧٣(اروحني : ترمجته يف) ٣٢٤(



  ٤٩٩

وعده ابن حبـان يف مقدمة كتابه اروحني من النوع العاشر من الضعفاء الذين كانوا : قلت
  .األخبار ويسوون األسانيد فيجعلون سند هذا احلديث لآلخر وسند اآلخر ملنت هذا احلديثيقلبون 

  ".يسرق احلديث. منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  . مياح بن سريع)٣٢٥(

  ".يروي عن جماهد العجائب ال حيل االحتجاج به: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
حدثنا أمحد بن هشام : أخربناه يعقـوب بن إسحاق القاضي، قال: "قالمث ذكر له حديثاً، و

يف نسخة كتبناها عنه أكثرها . ثنا املغرية بن موسى املرئي، حدثنا مياح عن جماهد: اخلوارزمي، قال
  ".مقلوبة

  .ق. نائل بن جنيح احلنفي ويقال الثقفي، أبوسهل البصري ويقال البغدادي)٣٢٦(
شيخ يروي عن الـثوري املقلوبات وعن غريه من الثقات : "محه اهللار) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".امللزقات؛ ال يعجبين االحتجاج خبربه إذا انفرد
  ".ضعيف: "قال يف الكاشف
  ".ضعيف: "قال يف التقريب

  !ونقل يف التهذيب عن أيب حامت توثيقه
ن الثوري، روى عنه نائل بن جنيح البصري، روى عن سفيا: "وترمجته يف اجلرح والتعديل نصها

  ".هو جمهول: مسعت أيب يقول. أبوبدر شجاع بن الوليد
  ".شيخ: "ويف ذيب الكمال نقل يف ترمجته عن أيب حامت قوله

  .ويبدو أنه يعين أباحامت بن حبـان رمحه اهللا: قلت
  .   نصر بن باب أبوسهل اخلراساين، من أهل نيسابور)٣٢٧(

  ".سكتوا عنه: "وقال مرة". ان بنيسابور يرمونه بالكذبك: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
                                                           

 ). ٣/١٢(اروحني : ترمجته يف) ٣٢٥(
، الكاشـف   )٣/١٤٠٠(، ـذيب الكمـال      )٣/٦١(، اـروحني    )٨/٥١٢(اجلرح والتعديل   : ترمجته يف ) ٣٢٦(

 . ٩٩٧، التقريب ص)١٠/٤١٥(، التهذيب )٢/٣١٦(
 ). ٣/٢٠٣(، اجلامع )٣/٥٤(اروحني : ترمجته يف) ٣٢٧(



  ٥٠٠

كان ممن ينفرد عن الثقات باملقلوبات ويروي عن األثبات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".ما ال يشبه حديث الثقات، فلما كثر ذلك يف روايته بطل االحتجاج به

  .ق. نصر بن محاد بن عجالن البجلي أبواحلارث الوراق)٣٢٨(
  ".كذاب: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".يتكلمون فيه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".ذاهب احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال مسلم 
  ". متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان من احلفاظ ولكنه كان خيطيء كثرياً ويهم يف : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".األسانيد حىت يأيت باألشياء كأا مقلوبة فلما كثر ذلك منه بطل االحتجج به إذا انفرد

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 
  ".ال يكتب حديثه: قال أبوزرعـة. حافظ متهم: "قال يف الكاشف
  ".فزعم أنه يضع) هـ٣٧٤ت(عيف أفرط األزدي ض: "قال يف التقريب

  . النضر بن سلمة املروزي، يعرف بشاذان أبوحممد املروزي املكي)٣٢٩(
  ".كان يفتعل احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".كذاب يضع احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٢٢ت(قال العقيلي 

  ".يث ال حتل الرواية عنه إال لالعتباركان ممن يسرق احلد: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
هذه : قلت لعبدالرمحن بن خراش: مسعت عبدان يقول: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

سرقه من عبداهللا بن شبيب وسرقه ابن : األحاديث اليت حيدث ا غالم خليل من أين له؟ فقال
  ".شبيب من النضر بن سلمة شاذان ووضعها شاذان

                                                           

ـ  )١٠/٤٢٥(، التهـذيب    )٢/٣١٨(، الكاشف   )٣/٥٤(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٢٨( ، اجلـامع   ٩٩٩ب ص ، التقري
)٣/٢٠٣ .( 

، اجلـامع   )٤/٢٥٦(، امليـزان    )٣/١٦١(، املتـروكني    )٦/٢٤٩٤(، الكامل   )٣/٥١(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٢٩(
)٣/٢٠٦  .( 



  ٥٠١

  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(   قال الدارقطين
  . النضر بن طـاهر أبواحلجاج، بصري)٣٣٠(

  .يروي عن جويريه بن أمساء
  ".له أحاديث مل يتابع عليها: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 

ضعيف جداً يسرق احلديث، وحيدث عمن مل يرهم و ال : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".حيتمل سنه أن يراهم

  .وللنضر بن طـاهر عن بكار بن عبدالعزيز عن أيب بكرة عن أبيه عن جده نسخة: "قال
والنضر بن طـاهر معروف بأنه يثب على حديث الناس ويسرقه ويروي عمن مل يلحقهم والضعف 

  ".على حديثه بين
  ".بصري متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  .٤.م. خت.الرقي موىل بين أمية النعمان بن راشد اجلزري أبو إسحاق )٣٣١(
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ١٩٨ت(وقال حيي بن سعيد القطان 

  "ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".مضطرب احلديث روى أحاديث مناكري: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

وهم كثري وهو يف يف حديثه : "رمحهما اهللا) هـ٢٧٧ت(و أبوحامت ) هـ٢٥٦ت(وقال البخاري 
  ".األصل صدوق

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
وقال ". أحاديثه مقلوبة: "وقال مرة". ضعيف كثري الغلط: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(وقال النسائي 

  ".ضعيف: "مرة

                                                           

 ). ٣/٢٠٧(، اجلامع )٤/٢٥٨(، امليزان ٤١٠، الديوان ص)٧/٢٤٩٣(الكامل : ترمجته يف) ٣٣٠(
، التهـذيب   )٤/٢٦٥(، امليـزان    )٢/٣٢٣( الكاشـف    ،)٧/٢٤٧٩(، الكامل   )٧/٥٣٢(الثقات  : ترمجته يف ) ٣٣١(

 ).٣/٢١٩(، اجلامع ٥٦٤ص) عوامة(، التقريب )١٠/٤٥٢(



  ٥٠٢

: قال يف التقريب". صدوق يف حديثه وهم كثري: وقال البخاري. ضعف: "قال يف الكاشف
   ".ء احلفظصدوق سي"

  . النعمان بن شبل الباهلي البصري)٣٣٢(
  ".كان متهماً: "قال موسى بن هـارون احلمال رمحه اهللا

  ".يأيت عن الثقات بالطامات وعن األثبات باملقلوبات: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  .نعيم بن املورع بن ثوبه العنربي البصري )٣٣٣(

  .يروي عن األعمش وهشام بن عروة
  ".ليس بقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

يروي عن الثقات العجائب ال جيوز االحتجاج به : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".حبال

عامة ما يرويه غري : "وقال". ضعيف يسرق احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ."حمفوظ

يزيد بن أيب جعوانه املروزي، ونوح بن أيب مرمي، القرشي : نوح بن أيب عصمة، وقيل )٣٣٤(
  .فق.ت.هـ١٧٣موالهم قاضي مرو، ويعرف بنوح اجلامع مات 

كان أبوعصمة يروي أحاديث مناكري ومل يكن يف : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
  ".عليهماحلديث بذاك وكان شديداً على اجلهمية والرد 

  ".ذاهب احلديث جداً: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

                                                           

 ). ٤/٢٦٥(، امليزان )٣/٧٣(اروحني : ترمجته يف) ٣٣٢(
 ).٣/١٦٥(، املتروكني )٧/٢٤٨١(الكامل : ترمجته يف) ٣٣٣(
، اجلـامع  )١٠/٤٨٦(، التهـذيب  )٤/٢٧٩(، امليـزان  )٣/١٦٧(، املتروكني  )٣/٤٨(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٣٤(

)٣/٢٢٦.( 



  ٥٠٣

و الدواليب ) هـ٣٠٣ت(و النسائي ) هـ٢٧٧ت(و أبوحامت ) هـ٢٦١ت(قال مسلم 
  ".متروك: "رمحهم اهللا) هـ٣١٠ت(

  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(وقال أبوزرعة الرازي 
لب األسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من كان ممن يق: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".حديث األثبات ال جيوز االحتجاج به حبال
  ".ضعيف احلديث: "وقال مرة". متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  اهلذيل بن بالل املدائين )٣٣٥(
  .يروي عن نافع

  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(الرازي قال أبوزرعة 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان ممن يقلب األسانيد ويرفع املراسيل على قلة روايته : "رمحه اهللا ) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
فلما كثر خمالفته الثقات فيما يرويه عن األثبات خرج عن حد العدالة إىل اجلرح وصار يف عداد 

  ".ملتروكني ممن ال حيتج بها
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت( قال الدارقطين 

  .ق.ت.هشام بن زياد أبواملقدام موىل آل عثمان بن عفان وهو هشام بن أيب هشام )٣٣٦(
  .رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(ضعفه أمحد بن حنبل 

  ".يتكلمون فيه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".كان غري ثقة: "اهللارمحه ) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 

                                                           

 ). ٣/٢٣٣(، اجلامع )٤/٢٩٤(، امليزان )٣/١٧٣(، املتروكني )٣/٩٥(اروحني : ترمجته يف) ٣٣٥(
، اجلـامع   ١٠٢١، التقريـب ص   )١١/٣٨(، التهـذيب    )٢/٣٣٦(، الكاشف   )٣/٨٨(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٣٦(

)٣/٢٣٧ .( 



  ٥٠٤

ضعيف احلديث ليس بالقوي وكان جاراً أليب الوليد فلم : "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
يرو عنه وكان ال يرضاه ويقال إنه أخذ كتاب حفص املنقري عن احلسن فروى عن احلسن وعنده 

  ".عن احلسن أحاديث منكرة
  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان ممن يروي املوضوعات عن الثقات واملقلوبات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(بن حبان قال ا
  ".عن األثبات حىت يسبق إىل قلب املستمع أنه كان املتعمد هلا، ال جيوز االحتجاج به

  ".متروك: "قال يف التقريب". ضعفوه: "قال يف الكاشف
:  كنيته أبو سـعد ويقالهشام بن سـعد القرشي موىل آلل أيب هلب من أهل املدينة )٣٣٧(

  .٤. م  يف الشواهد. خت).هـ١٦٠ت(أبوعباد، 
  ".صاحل وليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين 

  ".حمله الصدق وهو أحب إيل من ابن إسحاق: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
: مسعت أبازرعة يقول: "هللايرمحه ا) هـ٢٩٢ت(وقال الربذعي أبوعثمان سعيد بن عمرو األزدي، 

أتقنت ذلك عن أيب زرعة، وهشـام عند غري أيب زرعة أجل من . هشام بن سـعد واهي احلديث
أنه حدث عن : هذا الوزن، فتفكرت فيما قال أبـوزرعة؛ فوجدت يف حديثه ومهاً كبرياً، من ذلك

أصحاب الزهري قاطبة، يف قصة املواقع يف رمضان، وقد روى : الزهري عن أيب سلمةعن أيب هريرة
عن الزهري عن محيد بن عبدالرمحن وليس من حديث أيب سلمة، وقد حدث به وكيع، عن هشام، 

  ".عن الزهري، عن أيب هريرة، كأنه أراد الستر على هشام يف قوله عن أيب سلمة
  ".جائز احلديث وهو حسن احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي

إسحاق عندي ‘يكتب حديثه و ال حينج به وهو وحممد بن : "ه اهللارمح) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  "واحد

  ".ليس بالقوي: "وقال مرة". ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

                                                           

، التقريـب   )١١/٣٩(، التهـذيب    )٢/٣٣٦(، الكاشـف    )٤/٢٩٨(امليزان  ،  )٣/٨٩(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٣٧(
 ). ٣/٢٣٧(، اجلامع ١٠٢١ص



  ٥٠٥

  ".صدوق: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 
كان ممن يقلب األسانيد وهو ال يفهم ويسند املوقوفات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

حيث ال يعلم فلما كثر خمالفته األثبات فيما يروي عن الثقات بطل االحتجاج به، وإن اعترب مبا من 
  ".وافق الثقات من حديثه فال ضري

  ".حسن احلديث: قلت. مل يكن باحلافظ: وقال أمحد. الحيتج به: قال أبوحامت: "قال يف الكاشف
  ".صدوق له أوهام ورمي بالتشيع: "قال يف التقريب

  .ام بن سلمان ااشعي كنيته أبوحييهش )٣٣٨(
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال مسلم 

منكر احلديث جداً، ينفرد عن الثقات باملناكري الكثرية : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".وعن الضعفاء باألشياء املقلوبة على قلة روايته ال جيوز االحتجاج به فيما وافق فكيف إذا انفرد

  ".ضعفه موسى بن إمساعيل املنقري. صدوق: "قال يف امليزان
  هشام بن زياد أبواملقدام=  هشام بن أيب هشام 

  .مهام بن مسـلم الزاهد شيخ من أهل الكوفة )٣٣٩(
  .يروي عن حممد بن سوقه والثوري

كان ممن يسرق احلديث وحيدث به ويروي عن الثقات ما :"رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
س من أحاديثهم على قلة معرفته بصناعة احلديث فلما فحش ذلك منه وكثر يف روايته بطل لي

  ".االحتجاج به
  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  شاذ بن فياض اليشكُري= هالل بن فياض اليشكري 
  .ع. وكيع بن اجلراح الرؤاسي)٣٤٠(

                                                           

 ). ٣/٢٣٨(، اجلامع )٤/٢٩٩(، امليزان )٣/٨٩(اروحني : ترمجته يف) ٣٣٨(
 ). ٣/٢٤٦(، اجلامع )٤/٣٠٨(، امليزان )٣/١٧٨(، املتروكني )٣/٩٦(اروحني : ترمجته يف) ٣٣٩(
 .١٠٣٧، التقريب ص)٢/٣٥٠(، الكاشف )٤/٣٣٥(ن امليزا: ترمجته يف) ٣٤٠(



  ٥٠٦

ن، لكنه وهم يف أحرف يسريه وقع منها قلب يف بعض     أحد الرواة األعالم، من أهل احلفظ واالتقا
  .األمساء

، حديث رقم }...وقل للمؤمنات يغضضن {: قال أبوداود يف كتاب اللباس باب يف قوله عزوجل
بنِ شعيبٍ عن حدثَنا زهير بن حربٍ حدثَنا وكيع حدثَنِي داود بن سوارٍ الْمزنِي عن عمرِو ) : "٤١١٤(

أَبِيه عن جده عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ إِذَا زوج أَحدكُم خادمه عبده أَو أَجِريه فَلَا ينظُر إِلَى ما 
ةكْبالر قفَوو ةرونَ السد."  

  اهـ"ار بن داود الْمزنِي الصيرفي وهم فيه وكيعوصوابه سو: "قَالَ أَبو داود
  !وهذا الوهم قلب يف اسم الراوي: قلت

  .سكن الكوفة.  الوضاح بن حيي النهشلي األنباري أبوحيي)٣٤١(
منكر احلديث يروي عن الثقات األشياء املقلوبات اليت : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

لة ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد لسؤ حفظه، وإن اعترب معترب مبا وافق الثقات من كأا معمو
  ".حديثه فال ضري
  ".ليس باملرضي: كتب عنه أبوحامت، وقال: "قال يف امليزان

 الوليد بن عبداهللا بن أيب ثور اهلمداين الكويف، وقد ينسب إىل جده، )٣٤٢(
  .ق.ت.د.بخ).هـ١٧٢ت(

  ".ليس بشيء: " رمحه اهللا)هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".منكر احلديث يهم كثرياً: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  .رمحهما اهللا) هـ٣٠٣ت(و النسائي ) هـ٢٧٧ت(ضعفه يعقوب بن سفيان الفسوي 
  ".حيدث عن مساك مبناكري ال يتابع عليها: "رمحه اهللا) هـ٣٢٢ت(قال العقيلي 

منكر احلديث جداً يف أحاديثه أشياء ال تشبه أحاديث : " اهللارمحه) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".األثبات حىت إذا مسعها من احلديث صناعته علم أا معمولة أو مقلوبة

                                                           

 ).٤/٣٣٤(، امليزان )٣/٨٥(اروحني : ترمجته يف) ٣٤١(
، التقريـب   )١١/١٣٧(، التهـذيب    )٢/٣٥٢(، الكاشف   )٤/٣٤٠(، امليزان   )٣/٧٩(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٤٢(

 ).  ٣/٢٦٥(، اجلامع ١٠٣٩ص



  ٥٠٧

  .رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(ضعفه الدارقطين 
  ".ضعفه أمحد وصاحل جـزرة وغريمها ومل يترك: "قال يف امليزان

  ".ضعفوه: "قال يف الكاشف
  ".ضعيف ":قال يف التقريب

  . الوليد بن عمرو بن ساج احلداين)٣٤٣(
  .يروي عن داود بن أيب هند وعون بن أيب جحيفة

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".ضعيف ال يكتب حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال يعقوب بن سفيان الفسوي 

  ".ال حيتج به: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

روى عنه أهل بلده منكر احلديث جداً يروي عن الثقات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
األشياء املقلوبات حىت رمبا سبق إىل القلب أنه كان املتعمد هلا، ال جيوز االحتجاج به ملا كثر خمالفته 

  ".الثقات يف الروايات
  ".  مع ضعفه يكتب حديثه: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

و هو وهب بن حيي . وهب بن حفص بن عمرو البجلي احلراين أبوالوليد بن احملتسب )٣٤٤(
  .بن حفص

  .كذبه أبوعروبة احلراين
كان شيخاً مغفالً يقلب األخبار و ال يعلم وخيطيء فيها و : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  .ذا انفردال يفهم، ال جيوز االحتجاج خبربه إ

                                                           

، اجلـامع   )٤/٣٤٢(، امليـزان    )٣/١٨٦(، املتـروكني    )٧/٢٥٣٦(، الكامل   )٣/٧٩(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٤٣(
)٣/٢٦٧ .( 

 ). ٣/٢٧٤(، اجلامع )٤/٣٥١،٣٥٥(، امليزان )٣/٧٦(اروحني : ترمجته يف) ٣٤٤(



  ٥٠٨

حدثنا محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار : وهو الذي روى عن عبدامللك بن إبراهيم اجلُدشي قال
ليس أحد يدخل اجلنة إال جرد مرد إال موسى بن عمران فإن حليته تبلغ : " قال�عن جابر أن النيب 

حدثنا وهب بن : يب قالأخربناه حممد بن املس" سرته وليس أحد يكىن إال آدم فإنه يكىن أبا حممد
وهذا شيء حدث به ابن أيب السري عن شيخ ابن . حدثنا عبدامللك بن إبراهيم اجلُدي: حفص قال

  ".أيب خالد عن محاد فبلغه فسرقه وحدث به عن عبدامللك اجلُدشي متومهاً ألنه قد مسع منه
  ".حلديثكان يضع ا: "وقال مرة" ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  وهب بن حفص بن حيي البجلي= وهب بن حيي  البجلي 
  .ت.هـ١٤٦ حيي بن أيب أنيسه أخو زيد بن أيب أنيسه، كان يرتل الرها، مات سنة )٣٤٥(

  .يروي عن عمرو بن شعيب، والزهري
  ".ال تكتب عن أخي فإنه كذاب: "قال أخوه زيد
  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت( بن حنبل قال أمحد
  ".ليس بذاك: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

اجتمعوا على ترك : "مث قال" صدوق يهم: "رمحه اهللا) هـ٢٤٩ت(قال عمرو بن علي الفالس 
  ".حديثه

  ".ليس بثقة: "وقال مرة". متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
متروك احلديث ضعيف جداً كان صدوقاً ومل يكن : "ه اهللارمح) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 

  ".باحلافظ
كان ممن يقلب األسانيد ويرفع املراسيل حىت إذا مسعها : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".املبتديء يف الصناعة مل يشك أا معمولة ال جيوز االحتجاج به حبال
  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

                                                           

، اجلـامع   )٤/٣٦٤(، امليـزان    )٢/٣٦١(، الكاشف   )٣/١٩١(، املتروكني   )٣/١١٠(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٤٥(
)٣/٢٨١ .( 



  ٥٠٩

  ".ضعيف: "قال يف التقريب". تالف: "ال يف الكاشفق
  .خ).هـ١٨٨ت(حيي بن أيب زكريا الغساين من أهل واسط، كنيته أبومروان  )٣٤٦(

  .يروي عن هشام بن عروة
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ".شيخ: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

  ".أسليس به ب: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 
كان ممن يروي عن الثقات املقلوبات حىت إذا مسعها من : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

احلديث صناعته مل يشك أا مقلوبة ال جيوز الرواية عنه ملا أكثر من خمالفة الثقات فيما يروي عن 
  ".األثبات

  ". ضعفه أبوداود: "قال يف الكاشف
  ".لبخـاري سوى موضع واحد متابعةضعيف ماله يف ا: "قال يف التقريب

  . حيي بن زهدم بن احلارث الغفاري)٣٤٧(

                                                           

، التهـذيب   )٢/٣٦٥(، الكاشف   )٤/٣٧٦(، امليزان   )٣/١٩٤(، املتروكني   )٣/١٢٦(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٤٦(
  ).٣/٢٨٧(، اجلامع ١٠٥٥، التقريب ص)١١/٢١١(
، فيه نظر؛ فقد وجدت لـه يف صـحيح          "ماله يف البخـاري سوى موضع واحد متابعة      : "قوله يف التقريب   : تنبيه  

سوعة احلـديث النبـوي ـ صـخر، وجـدت      البخـاري عن طريق تتبع مواضع حديث الراوي، من خالل مو
يف كتاب اجلنائز باب ما جاء يف قرب النيب وأيب بكر وعمر حديث : البخـاري قد أخرج له يف مخسة مواضع، األول     

يف كتاب احلج باب من صلى ركعيت الطواف خارجاً من املسجد، حديث            : ، والثاين �عن عائشة   ) ١٣٨٩(رقم  
ليقاً يف كتاب اهلبة باب من أهدى إىل صاحبه وحترى بعض نـسائه دون              تع: ، والثالث �عن هند   ) ١٦٢٦(رقم  

مقروناً يف كتاب الديات باب العفو يف اخلطأ بعد املـوت،       : والرابع. �، عن عائشة    )٢٥٨١(بعض، حديث رقم    
: يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول اهللا تعاىل        : واخلامس. معلقاً.�عن عائشة   ) ٦٨٨٣(حديث رقم   

 . �، عن عائشة )٧٣٧٠(، حديث رقم }وأمرهم شورى بينهم{
يف ترمجة أمحد بن علي بن األفطح، الكامل ) ٨/٥٠(، ويف الثقات البن حبـان )٣/١١٤(اروحني : ترمجته يف) ٣٤٧(

 . ٢٧٩، الكشف احلثيث ص)٤/٣٧٦(، امليزان )٧/٢٦٩٦(



  ٥١٠

يروي نسخة مقلوبة عن أبيه عن أيب إسحاق بن عمرية : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".البلية فيها من حيي بن زهدم: قال ابن حبـان . يرويها عنه أمحد بن علي بن األفطح

ة ال حيل كتابتها إال على وجه التعجب و ال  االحتجاج به مما يروي عن أبيه نسخة موضوع: "وقال
  ".حيل ألصل الصناعة والسري

  ".أرجو أنه ال بأس به: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
. قيل البصري. السعيدي، الشهيد:  حيي بن سعيد القرشي العبشمي السعدي وقيل)٣٤٨( 
  .الكويف: وقيل

شيخ يروي عن ابن جريج املقلوبات وعن غريه من الثقات : "هللارمحه ا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".امللزقات ال حيل االحتجاج به إذا انفرد

  . حيي بن صاحل األيلي)٣٤٩(
عن إمساعيل بن أمية عن عطاء أحاديثه : "رمحه اهللا يف الضعفاء وقال) هـ٣٢٢ت(ذكره العقيلي 

  ".مناكري أخشى أن تكون منقلبة، وهو بعمر بن قيس أشبه
  . حيي بن العالء أبوعمرو البجلي الرازي)٣٥٠(

  .يروي عن شعيب بن خالد، والعالء بن عبدالرمحن
  .يروي عنه عبدالرزاق

  .رمحه اهللا شديد احلمل عليه) هـ١٩٧ت(كان وكيع 
  ".ليس بثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ".كذاب يضع احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أحد بن حنبل 

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤٩ت( عمرو بن علي الفالس قال
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

                                                           

 ). ٤/٣٧٧(، امليزان )٣/١٢٩(اروحني : ترمجته يف) ٣٤٨(
 ).١١/٢٣١(، التهذيب )٤/٣٨٦(، امليزان )٤/٤٠٩(الضعفاء للعقيلي  : رمجته يفت) ٣٤٩(
 ). ٣/٢٠٠(، املتروكني )٣/١١٥(اروحني : ترمجته يف) ٣٥٠(



  ٥١١

ينفرد عن الثقات باألشياء املقلوبات اليت إذا مسعها من : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ". بهاحلديث صناعته سبق إىل قلبه أنه كان املتعمد لذلك، ال جيوز االحتجاج

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

م يف .بخ. حيي بن حممد بن قيس أبوزكري املدين شاعر البصرة، من أهل البصرة)٣٥١(
  .ق.س.ت. مد. املتابعات

  .يروي عن زيد بن أسلم
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

  ".ليس مبتروك: "رمحه اهللا) هـ٢٤٩ت(عمرو بن علي الفالس قال 
  ".أحاديثه متقاربة إال حديثني: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ".صدوق يهم يف حديثه لني: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 
تعمد فلما كان ممن يقلب األسانيد ويرفع املراسيل من غري : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

كثر ذلك منه صار غري حمتج به إال عند الوفاق، وإن اعترب مبا مل خيالف األثبات يف حديثه فال 
  ".ضري

  ".شيخ صاحل: "رمحه اهللا) هـ٤٤٦(قال اخلليلي 
أحاديثه مستقيمة ): هـ٣٦٥ت(ضعفه ابن معيـن وغريه، وقال ابن عدي : "قال يف الكاشف

  ".سوى أربعة
عامة أحاديثه مستقيمة إال هذه : "ققاه إىل أن لفظ ابن عـدي رمحه اهللاكذا يف الكاشف ونبه حم

  .وعدد األحاديث اليت ذكرها مخسة". األحاديث اليت بينتها
  ".صدوق خيطيء كثرياً: "قال يف التقريب

                                                           

، الكاشـف   )٤/٤٠٥(، امليزان   )٣/٢٠٢(، املتروكني   )٧/٢٦٩٨(، الكامل   )٣/١١٩(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٥١(
 . ١٠٦٦، التقريب ص)١١/٢٧٤(، التهذيب )٢/٣٧٥(



  ٥١٢

  .د.  حيي بن ميمون بن عطاء بن زيد القرشي، أبو أيوب التمار البصري البغدادي)٣٥٢(
  ".ليس بشيء خرقنا حديثه وكان يقلب األحاديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

وروى عن : كتبت عنه وكان كذاباً قال: "رمحه اهللا) هـ٢٤٩ت(قال عمرو بن علي الفالس 
  ". عاصم أحاديث منكرة

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال مسلم 
  ".ليس بثقة و ال مأمون: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ".متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".سكتوا عنه: "رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(قال أبو أمحد احلاكم 

  . حيي بن هاشم بن كثري بن قيس أبوزكريا السمسار الغساين البغدادي)٣٥٣(
  .حدث عن هشام بن عروة

ع هذه أتراه وض: قيل له. هو دجال هذه األمة: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ".ال ، ولكن وضعت له: األحاديث؟ قال

  ".ال يكتب عنه: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

وعامة حديثه : "مث قال" كان ببغداد يضع احلديث ويسرقه: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".ت وهو يف عداد من يضع احلديثإمنا هو مناكري وموضوعات ومسروقا

  .د. حيي بن يزيد أبوشيبة الرهاوي )٣٥٤(
  .يروي عن زيد بن أيب أنيسة

                                                           

 ). ٣/٣٠٦(، اجلامع )١١/٢٩٠(، التهذيب )٤/٤١١(امليزان : ترمجته يف) ٣٥٢(
 ).٤/٤١٢(، امليزان )٣/٢٠٤(، املتروكني )٧/٢٧٢٦(الكامل : ترمجته يف) ٣٥٣(
، التهذيب  )٢/٣٧٩(، الكاشف   )٣/٢٠٥(، املتروكني   )٧/٢٦٨٧(، الكامل   )٣/١١٥(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٥٤(

 ). ٣/٣٠٨(، اجلامع ١٠٧٠، التقريب ص)١١/٣٠٢(



  ٥١٣

ليس به بأس أدخله البخـاري يف الضعفاء فيحول : "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".منه

 كان ممن يروي املقلوبات عن األثبات ويأيت عن أقوام: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".ثقات بأشياء معضالت فلما كثر ذلك يف روايته بطل االحتجاج به

أرجو أن يكون : ال أرى برواياته بأساً مث قال: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  ".صدوقاً

  ".مقبول: "قال يف التقريب". وقبله غريه. مل يصح حديثه: قال البخاري: "قال يف الكاشف
سعـد بن خيثمة األنصاري أبوطالب القاص، من أهل  حيي بن يعقـوب بن مدرك بن )٣٥٥(

  .الكوفة
  .يروي عن حمارب بن دثار وإبراهيم التيمي

  ".منكر احلديث كويف: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".حمله الصدق: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

 على قلة روايته حىت يروي عن الثقات األشياء املقلوبات: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".ال جيوز االحتجاج به. رمبا سبق إىل قلب من يسمعها أنه كان املتعمد لذلك

  .ت.بخ.وقطوان موضع بالكوفة.  حيي بن يعلى األسلمي القطواين، أبوزكريا الكويف)٣٥٦(
  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".يثمضطرب احلد: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ضعيف احلديث، ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

روى عنه أبونعيـم ضرار بن صرد، روى عن الثقات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
األشياء املقلوبات فلست أدري وقع ذلك يف روايته منه، أو من أيب نعيم؛ ألن أبا نعيم ضرار بن 

                                                           

 ). ٣/٣٠٨(، اجلامع )٤/٤١٥(، امليزان )٣/٢٠٥(، املتروكني )٣/١١٧(اروحني : ترمجته يف) ٣٥٥(
، اجلـامع   )١١/٣٠٤(، التهـذيب    )٤/٤١٥(، امليزان   )٣/٢٠٥(، املتروكني   )٣/١٢٠(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٥٦(

)٣/٣٠٨ .( 



  ٥١٤

ال يتهيأ إلزاق اجلرح بأحدمها فيما رويا دون اآلخر، ووجب التنكب صرد سيء احلفظ كثري اخلطأ ف
  ".عما رويا مجله وترك  االحتجاج ما على كل حال

  . حيي بن ميان أبوزكريا العجلي)٣٥٧(
  .يروي عن سفيان الثـوري وشريك

  ".كان خيطيء يف آخر عمره: "وقال مرة". ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيي بن معني 
  ".تغري حفظه: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين 

  ".ليس حبجة يف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
  ".خيطيء يف األحاديث ويقلبها: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ".ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ". الكذب إال أنه خيطيء ويشبه عليهال يتعمد: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
  يزيد الرقاشي= يزيد بن أبان 

  نوح بن أيب عصمه= يزيد بن جعونه املروزي 
  . يزيد بن ربيعة الرحيب الصنعاين من صنعاء دمشق، كنيته أبوكامل من أهل الشام)٣٥٨(

  ".يف حديثه مناكري: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ضعيف: "اهللارمحه ) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".متروك احلديث شامي: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان شيخاً صدوقاً إال أنه اختلط يف آخر عمره فكان : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
يروي اشياء مقلوبة ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد، وفيما وافق الثقات فهو معترب به لقدم صدقه 

  ". أن حيتج بهقبل اختالطه من غري
  ".دمشقي متروك: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  .ق.ت. يزيد الرقاشي وهو يزيد بن أبان من أهل البصرة، كنيته أبوعمر)٣٥٩( 

                                                           

 ). ٣/٢٠٦(، املتروكني )٧/٢٦٩١(الكامل : ترمجته يف) ٣٥٧(
 ). ٣/٣١٣(، اجلامع )٤/٤٢٢(، امليزان )٣/١٠٤(يف اروحني : ترمجته يف) ٣٥٨(



  ٥١٥

  ".رجل صدق: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".كان شعبـة يتكلم فيه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال مسلم 

  ".رجل صاحل: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
  ".يضعف يف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٩ت(قال الترمذي 
  ".متروك احلديث، بصري يروي عن الزهري: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان من خيار عباد اهللا من البكائني بالليل يف اخللوات : " رمحه اهللا)هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
والقائمني باحلقائق يف السربات، ممن غفل عن صناعة احلديث وحفظها واشتغل بالعبادة وأسباا 
حىت كان يقلب كالم احلسن فيجعله عن أنس عن النيب عليه الصالة والسالم، وهو ال يعلم فلما 

س من حديث أنس وغريه من الثقات بطل االحتجاج به فال حتل الرواية عنه إال كثر يف روايته ما لي
  ".وكان شعبـة يتكلم فيه بالعظائم. على سبيل التعجب، وكان قاصاً يقص بالبصرة ويبكي الناس

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(قال احلاكم أبو أمحد 
  ". ضعيفزاهد: "قال يف التقريب". ضعيف: "قال يف الكاشف

  .ق.ت.يزيد بن زياد الشامي: يزيد بن أيب زياد، ويقال )٣٦٠(
  .عن الزهري وسليمان بن حبيب احملاريب

  .عنه وكيـع وأبونعـيم وأبواليمان وغريهم
  ".ليس بذاك: "وقال مرة" ال حيتج به: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 

__________________  
=  
، التقريـب   )١١/٣٠٩(، التهـذيب    )٢/٣٨٠(، الكاشف   )٤/٤١٨(، امليزان   )٣/٩٨(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٥٩(

 ).٣/٣١٠(، اجلامع ١٠٧١ص
، التهـذيب   )١/٤٠٢(، نصب الراية    )٢/٣٨٢(، الكاشف   )٤/٤٢٥(، امليزان   )٧/٢٧٢٩(الكامل  : ترمجته يف ) ٣٦٠(

 . ١٨٠، معجم اجلرح والتعديل لرجال السنن الكربى للبيهقي ص١٠٧٥، التقريب ص)١١/٣٢٨(



  ٥١٦

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٧٩ت( الترمذي قال

  ".ليس بالقوي: "، وقال مرة"متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".يزيد من شيعة أهل الكوفة ومع ضعفه يكتب حديثه: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

ما كرب ساء حفظه يزيد بن أيب زياد كان يذكر باحلفظ فل: "رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 
  ".فكان يقلب األسانيد ويزيد يف املتون و ال مييز

  ".متروك: "قال يف التقريب". واه: "قال يف الكاشف
كان نازالً يف بين داالن فنسب .  يزيد بن عبدالرمحن أبوخالد الداالين، من أهل واسط)٣٦١(

  .٤.إليهم ومل يكن منهم
  ".يثمنكر احلد: "رمحه اهللا) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد 

  ".البأس به: "رمحه اهللا)هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنـبل 
  ".صدوق وإمنا يهم يف الشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال يعقوب بن سفيان الفسوي 
  ".صدوق: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

 اخلطأ فاحش الوهم خيالف الثقات يف الروايات كان كثري: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
حىت إذا مسعها املبتديء يف هذه الصناعة علم أا معمولة أو مقلوبة، ال جيوز االحتجاج به إذا وافق 

  ".الثقات فكيف إذا انفرد عنهم باملعضالت
  ".إن األئمة املتقدمني شهدوا له بالصدق واالتقان: "رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 

  ".ليس حبجة: "رمحه اهللا) هـ٤٦٣ت(ال ابن عبدالرب ق
  ".يف حديثه لني: وثقه أبوحـامت وقال ابن عـدي: "قال يف الكاشف
  ".صدوق خيطيء كثرياً وكان يدلس: "قال يف التقريب

                                                           

، التهـذيب   )٢/٤٢٢(، الكاشـف    )٤/٤٣٢(، امليزان   )٧/٢٧٣٢(، الكامل   )٣/١٠٥(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٦١(
 ). ٣/٣٦٩(، اجلامع ٦٣٦ص) عوامة(، التقريب )١٢/٨٢(



  ٥١٧

يزيد بن عبدامللك بن املغرية بن نوفل بن احلارث بن عبداملطلب اهلامشي النوفلي كنيته  )٣٦٢(
  .ق.أبوخالد
  ".عنده مناكري: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(د بن حنبل قال أمح

  ".ذاهب احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
  .وغلّظ فيه القول جداً" واهي احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ".ضعيف احلديث منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".لني احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".فيه ضعف وعنده مناكري: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 

كان ممن ساء حفظه حىت كان يروي املقلوبات عن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
ه بطل االحتجاج بآثاره ويأيت الثقات ويأيت باملناكري عن أقوام مشاهري فلما كثر ذلك يف أخبار

باملناكري عن أقوام مشاهري فلما كثر ذلك يف أخبار بطل االحتجاج بآثاره وإن اعترب معترب مبا وافق 
  ".كان أمحد بن حنبـل سيء الرأي فيه. الثقات من حديثه من غري أن حيتج به مل أر بذلك بأساً

  ". وابن خصيفة مناكريروى عن سهيل وسعيد: "رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 
  ". ضعيف: "قال يف التقريب". ضعف: "قال يف الكاشف

يزيد بن عطاء الليثي موىل أيب عوانة من فوق وهو موىل بين يشكر من أهل واسط،  )٣٦٣(
  .د.عخ.هـ١٧٧مات سنة 

  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد 
  ".ليس به بأس:  وقال"مقارب احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".جائز احلديث، وأبوعوانة أرفع منه: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي
                                                           

، التقريـب   )١١/٣٤٧(، التهذيب   )٢/٣٨٧(، الكاشف   )٤/٤٣٣(، امليزان   )٣/١٠٢(اروحني  : رمجته يف ت) ٣٦٢(
 ). ٣/٣٢١(، اجلامع ١٠٧٩ص

، التقريـب   )١١/٣٥٠(، التهذيب   )٤/٤٣٤(، امليزان   )٣/٢١١(، املتروكني   )٣/١٠٣(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٦٣(
 ). ٣/٣٢٢(، اجلامع ١٠٨٠ص



  ٥١٨

  ".ال حيتج به: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".ضعيف: "ومرة قال" ليس به بأس: "ومرذة قال". ليس بالقوي: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

 ساء حفظه حىت كان يقلب األسانيد ويروي عن من: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".الثقات ما ليس من حديثه ال جيوز االحتجاج به

  ".  مع لينه حسن احلديث: قال ابن عـدي: "قال يف الكاشف
  ".لني احلديث: "قال يف التقريب

  .ق.ت.من أهل املدينة نزل البصرة، كنيته أبواحلكم. يزيد بن عياض بن جعدبه الليثي )٣٦٤(
  .رمحهما اهللا بالكذب) هـ٢٣٣ت(و ابن معني ) هـ١٧٩ت(ه مالك وصف

  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".منكر احلديث: "وقال مرة ". متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال مسلم 
وأمر أن يضرب على ". ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  .حديثه
  ".ضعيف احلديث منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".ضعيف عند أهل احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٩ت(قال الترمذي 

  ".لني احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 
ليس بثقة : "وقال مرة" كذاب: "وقال مرة" متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ".و ال يكتب حديثه
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 

كان ممن ينفرد باملناكري عن املشاهري واملقلوبات عن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".الثقات فلما كثر ذلك يف روايته صار ساقط االحتجاج به

                                                           

، التقريـب   )١١/٣٥٢(، التهذيب   )٢/٣٨٨(، الكاشف   )٤/٤٣٦(، امليزان   )٣/١٠٨ (اروحني: ترمجته يف ) ٣٦٤(
 . ٢٤٨، السلسبيل ص)٣/٣٢٣(، اجلامع ١٠٨١ص



  ٥١٩

  ".متروك: "ه اهللارمح) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
  ".ترِك: "قال يف الكاشف
  ".كذّبه مـالك وغريه: "قال يف التقريب

  . يزيد بن عيسى موىل بين هاشم من أهل البصرة)٣٦٥(
يروي عن محاد بن سلمة وغريه املقلوبات اليت ال تشبه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".حديث األثبات ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد
   .مق.يزيد بن مغلس بن عبداهللا بن يزيد الباهلي )٣٦٦(

  .يروي عن مـالك وهشام
  ".كان ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٤٩ت(قال عمرو بن علي الفالس 

  ".شيخ ليس باملشهور: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
 هي يف كان ممن ينفرد عن الثقات باألشياء املقلوبات اليت: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

األصل صحاح يقلبها إىل من مل حيدث ا فريويها عنه ال جيوز االحتجاج به، و ال الرواية عنه إال 
  ".على سبيل االعتبار دون االحتجاج به

  ".لني احلديث: "قال يف التقريب
  ).هـ٣٢٠ت(  يعقـوب بن إسحاق العسقالين )٣٦٧(

) هـ١٧٩ت(حيي بن بكري عن مالك حدثنا محيد بن زجنويه حدثنا : نسب إىل الكذب ألنه قال
  ..."من حفظ على أميت أربعني حديثاً : "عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً
وهذا عندي مما : "رمحه اهللا، عن هذا احلديث من طريقه) هـ٧٣٤ت(قال ابن سيد الناس اليعمري 

 من ركبه يعقـوب على هذا اإلسناد، أو مما انقلب عليه؛ فقد روي من حديث محيد بن زجنويه
  ".طرق ثابته إليه بسند آخر

                                                           

 ). ٤/٤٣٨(، امليزان )٣/٢١٢(، املتروكني )٣/١٠٩(اروحني : ترمجته يف) ٣٦٥(
، التهذيب  ٣٠٩اشف ص ، ذيل الك  )٤/٤٤٠(، امليزان   )٣/٢١٣(، املتروكني   )٣/١٠٩(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٦٦(

 . ١٠٨٣، التقريب ص)١١/٣٦١(
 ).  ٦/٣٠٤(، لسان امليزان )٤/٤٤٩(، امليزان )٢/١٠٣(أجوبة ابن سيد الناس يف اجلرح والتعديل : ترمجته يف) ٣٦٧(



  ٥٢٠

) هـ٨٥٢ت(فيما نقله عنه ابن حجر " الصلة"وقال مسلمة بن قاسم رمحه اهللا، يف كتاب 
. واختلف فيه أهل احلديث فبعضهم يضعفه وبعضهم يوثقه! كتبت عنه: "العسقالين رمحه اهللا

  ".ورأيتهم يكتبون عنه وهو عندي صاحل جائز احلديث
  )هـ١٩٥ت( واصل الشيباين  يوسف بن أسباط بن)٣٦٨( 

  .رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(وثقه ابن معني 
دفن يوسف بن أسباط كتبه فكان بعد تنقلب عليه فال جييء به كما ينبغي فاضطرب : "قال صدقة

  ".يف حديثه روى عنه أبو األحوص
  ".كان قد دفن كتبه فكان ال جييء حبديثه كما ينبغي: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".ال حيتج به) هـ٢٧٧ت(أبوحامت قال 
رأيته ومل أكتب عنه : "رمحه اهللا) هـ٣٠٦ت) (عبداهللا بن أمحد بن موسى(قال عبدان األهوازي 

  ".على عمد ألنه كان يكذب
يوسف هذا عندي من أهل الصدق إال أنه ملا عدم كتبه : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".و ال يتعمد الكذبكان حيمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه 
  .مق.هـ١٨٧ يوسف بن عطية الصفار السعدي كنيته أبوسهل من أهل البصرة مات سنة )٣٦٩(

  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".منكر احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(أبوزرعة الرازي 
  ".ليس بشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 

                                                           

، )٤/٤٦٢(، امليـزان    )٧/٢٦١٤(، الكامل   )٩/٢١٨(ن اجلرح والتعديل    )٨/٣٨٥(التاريخ الكبري   : ترمجته يف ) ٣٦٨(
 ). ٩/٤٠٧(، التهذيب )٦/٣١٧(اللسان 

، ٢٨٥، الكـشف احلثيـث ص     ٣١٢، ذيل الكاشف ص   )٤/٤٦٨(، امليزان   )٣/١٣٤(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٦٩(
  ). ٣/٣٣٨(، اجلامع ١٠٩٤التقريب ص

يف الرواة يوسف بن عطية الباهلي الكويف الوراق أبو املنذر، وهو غري صاحب الترمجة اشتبه على الربهـان                   : تنبيه  
 .ه اهللا، فنقل ما يف أيب سهل إىل ترمجة أيب املنذر الباهلياحلليب رمح



  ٥٢١

  ".لني احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال يعقوب بن سفيان الفسوي 
  ".ضعيف احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

  ".لني احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 
  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

ضعيف احلديث وكان صدوقاً يهم، كان يغري أحاديث ": رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 
  ".ثابت عن الشيوخ فيجعلها عن أنس

  ". متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣١٠ت(قال الدواليب 
كان ممن يقلب األسانيد ويلزق املتون املوضوعة باألسانيد  : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".الالصحيحة وحيدث ا ال جيوز االحتجاج به حب
وهذا حيتمل أنه يضع هلا أسانيد : "قال يف الكشف احلثيث تعليقاً على كلمة ابن حبـان هذه

  ".صحيحة وحيتمل أن ال يضع السند لكن يهم، واهللا اعلم
  ".روى عن ثابت أحاديث مناكري: "رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 

  ".جممع على ضعفه: "وقال يف امليزان
  . بالوضع- فيما يظن - رمحه اهللا )هـ٧٤٨ت(وامه الذهيب 

  ".متروك: "قال يف التقريب". ضعيف باالتفاق: "ويف ذيل الكاشف
  .ق.يوسف بن حممد بن املنكدر التيمي القرشي، أخو املنكدر بن حممد بن املنكدر )٣٧٠(

  ".، وهو أقل رواية من أخيه املنكدر بن حممد"صاحل: "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(ل أبوداود قا

  ".ليس بقوي يكتب حديثه: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".ليس بشيء يف احلديث: "وقال مرة". متروك احلديث شامي: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣١٠ت(قال الدواليب 

                                                           

، التقريـب   )١١/٤٢٢(، التهذيب   )٢/٤٠١(، الكاشف   )٤/٤٧٢(، امليزان   )٣/١٣٦(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٧٠(
 ). ٣/٣٣٩(، اجلامع ١٠٩٥ص



  ٥٢٢

يروي عن أبيه ما ليس من حديثه من املناكري اليت ال : "هللارمحه ا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
وكان يوسف شيخاً صاحلاً ممن غلب عليه الصالح . يشك عوام أصحاب احلديث أا مقلوبة

حىت غفل عن احلفـــظ و االتقان، فكان يأيت بالشيء على التوهم فبطل االحتجاج به 
  ".على األحوال كلها

  ".متروك احلديث: "رمحه اهللا) هـ٣٧٤ت(قال األزدي 
  ".ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  ". ضعيف: "قال يف التقريب". ضعيف: "قال يف الكاشف
  .ق.ت.د. يونس بن احلارث الطائفي )٣٧١(

  ".ليس به بأس يكتب حديثه: "وقال مرة" الشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني 
  ".ضعفه: "ومرة" أحاديث مضطربه: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

  ".ليس بقوي: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".ليس بالقوي: "وقال مرة" ضعيف: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
  ".ضعيف إال أنه ال يتهم بالكذب: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 
م كان يروي عن الثقات األشياء املقلوبات ال سيء احلفظ كثري الوه: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".يعجبين االحتجاج مباوافق الثقات فكيف إذا انفرد عنهم باملعضالت
  ".ليس به بأس وليس له يف احلديث إال اليسري: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".ضعيف: "قال يف التقريب". ضعيف: وقال أمحد. ليس بالقوي: قالوا: "قال يف الكاشف
  .أبواألعني العبدي الكويف )٣٧٢(

  .رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(ضعفه ابن معني 
  ".ثقة: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي

                                                           

 اجلـامع   ،١٠٩٨، التقريب ص  )١١/٤٣٧(، التهذيب   )٢/٤٠٣(، الكاشف   )٣/١٤٠(اروحني  : ترمجته يف ) ٣٧١(
)٣/٣٤١ .( 

 ). ٣/٣٥٠(، اجلامع )٤/٤٩٢(، امليزان )٣/٢٢٧(، املتروكني )٣/١٥٠(اروحني : ترمجته يف) ٣٧٢(



  ٥٢٣

كان ممن يأيت بأشياء مقلوبة وأوهام معمولة كأنه تعمدها : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".ال جيوز االحتجاج به
ا شيبان بن فروخ قال حدثنا داود بن أيب الفرات أخربناه أبويعلى قال حدثن: "مث ساق حديثاً، وقال

قال حدثنا حممد بن زيد عن أيب األعني العبدي عن أيب األحوص يف نسخة كتبناها عنه ذا اإلسناد 
  ".ما لشيء منها اصل يرجع إليه

   .أبوجرير موىل الزهري )٣٧٣(
وبات واألوابد من يروي عن الزهري العجائب من املقل: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".امللزقات ال حتل الرواية عنه و ال كتابة حديثه إال على سبيل االعتبار
. وهاه ابن طـاهر املقدسي. أبوحرب عن مواله ابن شهاب الزهري: "وذكره يف امليزان، وقال

  ".أباجرير: ومساه ابن حبـان
  أبوجرير موىل الزهري= أبوحرب موىل الزهري 

  . من أهل البصرة أبوالدمهاء شيخ)٣٧٤(
هو بصري، قدم حران ال يعرف بالبصرة روى : "رمحه اهللا) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

  ".غري حديث منكر
كان ممن يروي املقلوبات ويأيت عن الثقات مبا ال يشبه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".حديث األثبات فبطل االحتجاج به إذا انفرد
  .بكريأبوعبداهللا ال )٣٧٥(

ممن يتفرد عن الثقات باملقلوبات ويروي عن األثبات ما ليس من : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".أحاديثهم وإن كان هلا أصول من حديث الثقات ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد

  ".الشيء غمزه ابن حبـان: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

                                                           

 ). ٤/٥١٣(، امليزان )٣/١٤٩(اروحني : ترمجته يف) ٣٧٣(
 ). ٣/٣٧٠(، اجلامع )٤/٥٢٢(، امليزان )٣/٢٣١(، املتروكني )٣/١٤٩(اروحني : ترمجته يف) ٣٧٤(
 ). ٤/٥٤٦(، امليزان )٣/٢٣٤(، املتروكني )٣/١٤٨(اروحني : ترمجته يف) ٣٧٥(



  ٥٢٤
ة املوصفني بقلب احلديث، أو سرقته، أسأل اهللا التوفيق واهلدى والرشاد هذا متام من وقفت عليه من الروا

  !والسداد، واملزيد من فضله، اللهم أنعمت فزد وبارك يا أرحم الرامحني



  ٥٢٥

 


