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  ٢٢١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثاملجلد 

 والراوي الرواية الدرجات يف عامل وحكم تلك » التي تدل عليهدرجات الوهم، واملصطلحات«

╝ 

، � صل عىل ^احلمد هللا والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهللا

ً                                                          سيدنا حممد وعىل آ�ه الطيبني الطاهرين، وسلم تسليام كثريا، وبعد  فهذه ،ً

 ، واملصطلحات التي تدل عليه، ودرجاته،الوهم«أسطر قليلة كتبتها عن 

ً                                      ية والراوي، سائال اهللا تعاىل أن ينفع هبا، وحكم تلك الدرجات يف عامل الروا

 ولكل من له ، ومشاخيي،يله وأل، وأن يغفر يل،وأن يتقبلها بقبول حسن

  .آمني. ّ                                فضل عيل، إنه ويل ذلك والقادر عليه

ا   ا ب اأ  :وا ،ا. 

الذهن من  وهو ما يقع يف )١(الوهم يطلق عىل الغلط، واخلطأ، والسهو،

هو من خطرات القلب، أو :  وقال يف القاموس املحيط)٢(الظنون واخلواطر،

 )٣(.مرجوح طريف املرتدد فيه

وهو أمر ال ينفك عنه البرش، فالنسيان من أسباب الضعف البرشي 

إال ألنه ما سمي اإلنسان بذلك : الذي نمتاز به، بل إن بعض الناس قال

 .نه مؤيد بالوحي أل؛فإنه ال عصمة إال لنبيينسى، 

وما وراء ذلك أناس يصيبون وخيطئون، ويتذكرون وينسون، 

 ومنهم ، فمنهم املكثر فيختل ضبطه،ويغفلون، ولكن بتفاوتوينشطون، 

 .املقل فريتفع ضبطه، ويقرتب من اإلتقان

ُ                                                                 لكن هذا اخلطأ يكون نادرا من الراوي الثقة، وإال ملا منح هذا الوصف؛  ً

ً                                                  يوثقون أحدا إال بعد أن ينظروا حاله يف دينه، ثم يف ألن أئمة هذا الشأن ال

  )٤(.حديثه، وينقدوه كام ينبغي فهم أيقظ الناس، كام قال احلافظ ابن حجر

                                                           

 ٣٠٧ خمتار الصحاح صـ٦٨٣ واملعجم الوجيز صـ ٩٦٩معجم مقاييس اللغة صـ ) ١(

 ٦٨٣املعجم الوجيز صـ ) ٢(

 ١٥٠٧القاموس املحيط صـ ) ٣(

  بترصف يسري ٣٠٨ / ١تدريب الراوي ) ٤(



       

  ٢٢٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثاملجلد 

 والراوي الرواية الدرجات يف عامل وحكم تلك » التي تدل عليهدرجات الوهم، واملصطلحات«

ً                                                              ومع التسليم بأنه قد يقع من الثقة اخلطأ النادر، فإنه ال جيوز رشعا 

السكوت عنه، أو التسرت عليه، والواجب إظهاره للناس وتنبيههم عليه، 

 . يصري من املسلامتحتى ال

وهذا إن دل عيل يشء فإنام يدل عىل مدى عناية املسلمني األوائل بالسنة، 

وال يرضهم أن املتهم باخللل رجل من كبار املحدثني ومتقنيهم، فالكل ال 

يسلم من النقد، ألن وراء ذلك رضا اهللا تعاىل، وتنقية السنة النبوية من 

 .الدخيل واملدسوس فيها

ت ادر:  

جاء يف رشح علل احلديث للحافظ ابن رجب أن الرواة ينقسمون إىل 

  :اعلم أن الرواة أقسام: أربعة أقسام، حيث قال

  .فمنهم من يتهم بالكذب

ومنهم من غلب عىل حديثه املناكري، لغفلته وسوء حفظه، وقد سبق ذكر 

  .هذين القسمني، وحكم الرواية عنهام

أو  يف حديثهم، خلطأ والوهمويندر اأهل صدق وحفظ، : وقسم ثالث

  .وهؤالء هم الثقات املتفق عىل االحتجاج هبم  ،يقل

هم أ�ضا أهل صدق وحفظ، ولكن يقع الوهم يف حديثهم : وقسم رابع

وهذا هو القسم الذي ذكره الرتمذي . لكن ليس هو الغالب عليهم. كثريا

  .ه�

  )١(.وذكر عن حييى بن سعيد أ�ه ترك حديث هذه الطبقة

  :اعلم أن الرواة أقسام: يف موضع آخروقال 

                                                           

 طبعة  حتقيق الدكتور مهام سعيد٣٩٦ / ١ب صـ رشح علل الرتمذي البن رج )١(

 م٢٠٠٥ الرابعة - مكتبة الرشد 



       

  ٢٢٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثاملجلد 

 والراوي الرواية الدرجات يف عامل وحكم تلك » التي تدل عليهدرجات الوهم، واملصطلحات«

 .من يتهم بالكذب -

 .عىل حديثه الوهم والغلطالغالب من ال يتهم لكن  و-

 .يف حديثه الوهم وال يغلب عليهويكثر من هو صادق  و-

 وهذا هو . يف حديثهميقل الغلط واخلطأ أو يندراحلفاظ الذي  و-

 .القسم املحتج به باالتفاق

، فقد يقل خطؤهمرابع وهم احلفاظ املتقنون الذين وأما القسم ال: قال

كبري أحد من األئمة مع حفظهم،  مل يسلم من الغلط واخلطأ ذكر الرتمذي أنه 

 . قالوهو كام

لست أعجب ممن : ً       أيضاوقال، من مل خيطئ فهو كذاب: وقال ابن معني

ومن : وقال ابن املبارك! حيدث فيخطئ، وإنام أعجب ممن حيدث فيصيب

مجاعة من الصحابة يف ّقد ومهت عائشة  وكانت السيدة من الوهم؟يسلم 

  )١(.ً وقد مجع بعضهم جزءا يف ذلك،رواياهتم للحديث

ميمونة ^ تزوج النبي «: َ بن املسيب ابن عباس يف قولهُم سعيدَّووه

   )٢(.»وهو حمرم

متى يرتك : قلت ألمحد: قال إسحاق بن منصور: وقال يف موضع ثالث

   .الغالب عليه اخلطأإذا كان : قالحديث الرجل؟ 

وكالم الرتمذي ه� حيتمل مثل قول شعبة، وحييى، ومن وفقهام، : قال

، فإنه ال يشتغل بالرواية عنه، عند خيطئ الكثري ًحيث ذكر أن من كان مغفال

  .أكثر أهل احلديث
                                                           

اإلجابة إليراد ما « :هو اإلمام بدر الدين الزركيش، حيث مجع ذلك يف كتاب سامه) ١(

وهذا الكتاب مطبوع منه نسخة بتحقيق الدكتور » استدركته عائشة عىل الصحابة

 ي بمرص رفعت فوزي عبد املطلب، نرشته دار اخلانج

  حتقيق الدكتور مهام سعيد٤٣٦، ٤٣٥ /١رشح علل الرتمذي البن رجب صـ ) ٢(



       

  ٢٢٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثاملجلد 

 والراوي الرواية الدرجات يف عامل وحكم تلك » التي تدل عليهدرجات الوهم، واملصطلحات«

 ال حيتج وكثرة خطئه ،ف لغفلتهّعُ قبل ذلك أن من ضًوذكر أ�ضا: قال

  .كثرة اخلطأم يعترب إال فل. بحديثه

ده سقوط حديث من مجع بني الوصفني معا: قال : وحيتمل أن يكون مرا

  . دون من كان فيه أحدمهاوكثرة اخلطأ، ،الغفلة

 لسوء احلفظ دون كثرة اخلطأ، أو قلة اخلطأأما الغفلة املجردة مع : قال

  ، الغفلة فهذا قول ثالث يف املسأ�ة

  )١ (.اهللا أعلمو

ندرة :  قد جرى فيها استخدام درجات الوهم األربعة وهيفهذه النقول

  .الوهم، وقلته، وكثرته، وغالبه

فقة -  أي الراوي- يعرف ضبطه: وقال السيوطي يف التدريب  بموا

اعترب حديثه بحديثهم، فإن وافقهم يف روايتهم  الثقات املتقنني الضابطني، إذا

كثرت ، فإن لفته هلم النادرةخما، ولو من حيث املعنى، فضابط، وال ترض ًغالبا

فقة، اختل ضبطه، ومل حيتج به يف حديثهخمالفته    )٢(. هلم، وندرت املوا

  . ، واملخالفة الكثريةةاملخالفة النادر: وهنا قد جرى استخدام أ�فاظ

الوهم النادر، والقليل، : فإن درجات الوهم تكون كالتايل: وعليه

  .والكثري، والغالب

من حيث القبول الدرجات عىل رواية الراوي وحتى يمكن تطبيق تلك 

؛ حتى تدل عليهامصطلحات املشتغلني هبذا الفن قد وضعوا فإن والرد 

ً                                                            تكون نرباسا يسري عليه الذين يريدون تطبيق تلك املصطلحات عىل أرض 

قع  . الوا

                                                           

  حتقيق الدكتور مهام سعيد٤٠٢ /١رشح علل الرتمذي البن رجب صـ ) ١(

   ٣٠٨ / ١ تدريب الراوي )٢(



       

  ٢٢٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثاملجلد 

 والراوي الرواية الدرجات يف عامل وحكم تلك » التي تدل عليهدرجات الوهم، واملصطلحات«

 وكذلك ما »ثقة أخطأ يف حديث«:  هو ما يعرب عنه بقوهلم»النادر« فلفظ 

  . اللفظيشري إىل مثل هذا

السلمي ففي اهلدي قال ابن حجر يف ترمجة خالد بن حييى بن صفوان 

 ثقة إنام أخطأ يف :وقال احلاكم عن الدارقطني: قال...أ�و حممد الكويف

    )١(.حديث واحد

 مشهور من كبار املحدثني :عبد امللك بن عمري الكويفوقال يف ترمجة 

بن ان معني والنسائي وبا وثقه العجيل و،رّلقي مجاعة من الصحابة وعم

وقال : ، قال كان الثوري يعجب من حفظ عبد امللك:بن مهديا وقال ،نمري

 قلت :قال.  ثقة إال أ�ه أخطأ يف حديث أو حديثني:بن معنيابن الربقي عن ا

    )٢(.احتج به اجلامعة

صاحب سفيان بن :  قال ابن حجر.أمحد بن شيبان الرميلويف ترمجة 

بليسُ              قال صالح بن ع، عيينة  أخطأ يف حديث ،ثقة مأمون: َ                بيد اهللا الطرا

    )٣(.واحد

وي أن حديثه صحيح يف كل ما روى إال هذا *  وحكم رواية هذا الرا

ً                                                            احلديث الذي أخطأ فيه، ويكون معال هبذه املخالفة وهذا اخلطأ يف هذه 

  .الروية فقط

 ً                                                          مع رضورة الوضع يف االعتبار أن اخلطأ يف حديث واحد قد يكون مؤثرا

بشكل كبري، وذلك ما إذا كان الراوي ليس له يف الرواية إال حديثان، أو 

  .ثالثة

                                                           

 ٢٠٢ سؤالت احلاكم للدارقطني صـ ٤٠١هدي الساري مقدمة فتح الباري صـ  )١(

   ٣١٢ت رقم 

  ٤٢٢لساري صـ هدي ا )٢(

   ٤٨٢ / ١لسان امليزان  )٣(



       

  ٢٢٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثاملجلد 

 والراوي الرواية الدرجات يف عامل وحكم تلك » التي تدل عليهدرجات الوهم، واملصطلحات«

لكن إذا كان اخلطأ يف حديث واحد أو نحوه يف جانب سعة ما يرويه 

الراوي، فهذا ال يؤثر يف ضبطه، فقط حيكم عىل تلك الرواية بالضعف، وبقية 

  .األحاديث حيكم عليها بالصحة

ً                              ربام أخطأ، أو خيطئ أحيانا ، أو «:  عنه بقوهلم هو ما يعرب»القليل«ولفظ 

  .»ً                                هيم يف اليشء بعد اليشء، أو خيطئ قليال

حممد بن الزبرقان أ�و مهام البرصي له يف : ففي اهلدي قال ابن حجر

 ، والدارقطني، وقد وثقه عيل بن املديني، توبع عليه،الرقاق حديث واحد

    )١(. ربام أخطأ:بن حبان يف الثقاتاوقال 

 صدوق ربام :حييى بن أ�وب الغافقيوقال يف التقريب يف ترمجة 

  )٢(.أخطأ

 عن ، أخرج ابن أيب حاتم،عبد اهللا بن واقد أ�و قتادة احلراينويف ترمجة 

   سئل:قالعبد اهللا ولد اإلمام أمحد 

هل النسك أما به بأس، رجل صالح يشبه :  فقال؟يب قتادة احلراينأيب عن أ 

    )٣(.خطأأ ربام �ه كانأال إ ،واخلري

 عبيد اهللا بن عمرو االمام احلافظ مفتى اجلزيرة :وقال الذهبي يف التذكرة

حد ينازعه أخطأ ومل يكن أكان ثقة ربام : حممد بن سعد، قال أ�و وهب الرقي

   )٤(.يف الفتوى يف دهره

 عبدالله بن الوليد بن ميمون أ�و حممد املكي املعروف بالعدينويف ترمجة 

  )٥(. صدوق ربام أخطأ:ر يف التقريبقال ابن حج

                                                           

 ٤٣٨ هدي الساري صـ )١(

   ٥١٨ صـ التهذيب  تقريب)٢(

   ٨٨٣ اجلرح والتعديل ت رقم )٣(

   ٢٤١ / ١تذكرة احلفاظ  )٤(

 ٣٦٩٢ ت رقم ٢٧٠ صـ التهذيب تقريب )٥(



       

  ٢٢٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثاملجلد 

 والراوي الرواية الدرجات يف عامل وحكم تلك » التي تدل عليهدرجات الوهم، واملصطلحات«

خليفة بن خياط بالتحتانية املثقلة بن خليفة بن خياط : وقال يف ترمجة

العصفري بضم العني املهملة وسكون الصاد املهملة وضم الفاء أ�و عمر 

البرصي لقبه شباب بفتح املعجمة وموحدتني األوىل خفيفة صدوق ربام 

  )١(.خباريا عالمةإأخطأ وكان 

سعيد بن حييى بن سعيد بن أ�ان بن سعيد بن العاص  يف ترمجة وقال

  )٢(. ثقة ربام أخطأ:األموي أ�و عثامن البغدادي

مسلم بن خالد الزنجي أ�و عبد اهللا املكي وقال ابن حبان يف ترمجة 

يروي عن عمرو بن دينار روى عنه بن املبارك والشافعي وكان أ�يض 

 وقد قيل ، سنة تسع وسبعني ومائة مات، فلذلك قيل زنجي؛ بحمرةً     مرشبا

 من فقهاء أهل احلجاز ومنه تعلم الشافعي الفقه وإياه كان ،سنة ثامنني ومائة

  )٣(.ً                        وكان مسلم خيطىء أحيانا،جيالس قبل أن يلقى مالك بن أ�س

 يروى عن ،احلسن بن عيسى احلريب من أهل املصيصةوقال يف ترمجة 

ق روى عنه أهل ،بن عيينةا   )٤(.ً                  كان خيطىء أحيانا:الثغر وأهل العرا

 وحكم رواية هذا الراوي أ�ه يضعف ما عرفنا أ�ه أخطأ فيه، أما ما *

عداه فإننا نصححه أو نحسنه عىل حسب درجة الراوية من حيث كونه ثقة 

ال تقدح يف وثاقة الثقة وال )  ربام- ً        أحيانا (ً                             أو صدوقا؛ حيث إن هذه األلفاظ 

  . يف حجية الصدوق

ً                                                 تكون الكثرة أحيانا بمعنى التساوي يف الوهم واخلطأ،  »ريالكث«ولفظ 

به، كأن يكون للراوي  حيث تتساوى أخطاء الراوي وأوهامه مع صوا

حديثني فقط، فيخطئ يف واحد منهام، وتكون الكثرة بمعنى الزيادة عن 

                                                           

   ١٧٤٣ ت رقم ١٣٥صـ  التهذيب  تقريب)١(

 ٢٤١٥ ت رقم ١٨٢ صـ التهذيب تقريب )٢(

   ١٠٨٦٥ ت ٤٤٨ / ٧ الثقات البن حبان )٣(

   ١٢٨٢٥ ت ١٧٤ / ٨ الثقات )٤(



       

  ٢٢٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثاملجلد 

 والراوي الرواية الدرجات يف عامل وحكم تلك » التي تدل عليهدرجات الوهم، واملصطلحات«

فإن زاد الوهم واخلطأ عن ذلك انتقل . ً                            النصف قليال، وكالمها يسمى كثرة

الب، وهو ما يطلق عليه فاحش اخلطأ، وهو ما يستخدمه ابن إىل مرحلة الغ

  .ً                    حبان كثريا يف املجروحني

  :، وحكمهااتروي اكتشاف تلك املطريقة

وطريقة اكتشاف تلك املرويات التي أخطأ فيها الراوي عن التي مل خيطأ 

فيها، يكون عن طريق املتابعة، بمعنى أ�ه عند التخريج البد من مالحظة 

ذا الراوي املوصوف بكثرة اخلطأ؛ حيث يكون املعول عليه يف ِ         املتابع هل

  .احلكم عىل رواية من هذه حاله هو املتابع له

، ارتقت تلك الراوية لدرجة الصحة، وتكون هذه »ثقة«فإن كان املتابع 

الراوية من ضمن املرويات التي مل خيطئ فيه هذا الراوي، الذي وصف بأ�ه 

  .»ثقة كثري اخلطأ«

ً                                                     ملتابع صدوقا ارتقت تلك الرواية لدرجة احلسن، وتكون تلك وإن كان ا

الرواية من ضمن املرويات التي مل خيطئ فيها، ولكونه قد وصف بأ�ه 

 فإن األصل أن مروياته عىل درجة احلسن، لذا فإن »صدوق كثري اخلطأ«

  .ً                حديثه يكون حسنا

ء أكان ثقة أما ما مل يوجد له متابع فإنه حيكم عىل مرويات كثري اخلطأ سو ا

ً                                                             أو صدوقا هي الضعف، احتياطا للدين، وسالمة له من أخطاء الرواة  ً

  . وأوهامهم، وتكون تلك الرواية من ضمن املرويات التي أخطأ فيها

ً                       ثقة خيطئ كثريا، أو صدوق «: واأللفاظ التي تعرب عن كثرة اخلطأ هي

ً                           خيطئ كثريا، أو صدوق هيم كثريا ً« .  

ن بن حسني أ�و حممد الواسطي وأ�و  سفيا:ففي الكاشف للذهبي

 ، ويزيد بن هارون، شعبة: وعنه، والزهري، وابن سريين،احلسن عن احلسن
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 ثقة خيطئ :بن سعدا وقال ، ليس به بأس إال يف الزهري:قال النسائي

  )١(.ً     كثريا

 سأ�ت الدارقطني عن أمحد بن عمرو بن عبد :محزة بن يوسفوقال 

  )٢(. ويتكل عىل حفظه،ً               ثقة خيطئ كثريا: فقال؟اخلالق البزار

أمحد بن عمرو احلافظ، أ�و بكر البزار، صاحب املسند : وقال الذهبي

خيطئ يف االسناد واملتن، يروى : قال أ�و أمحد احلاكم .صدوق مشهور .الكبري

: سأ�ت الدارقطني عنه، فقال: وقال احلاكم .عن الفالس، وبندار، والطبقة

تن، حدث باملسند بمرص حفظا، ينظر يف كتب الناس، خيطئ يف االسناد وامل

  وحيدث من حفظه، ومل يكن منه

وقال ابن  .ً                 وهو ثقة خيطئ كثريا .جرحه النسائي .كتب فأخطأ يف أحاديث كثرية

  )٣(.حافظ للحديث: يونس

 اهللا احلسني بن عيل بن األسود العجيل أ�و عبدوقال ابن حجر عن 

   )٤(. مل يثبت أن أ�ا داود روى عنه،ً     كثريا صدوق خيطىء :الكويف نزيل بغداد

 صدوق خيطىء :اهللا بن كيسان املروزي أ�و جماهد عبد: وقال عن

  )٥(.ً     كثريا

 : أ�و سليامن البرصيٌ                                 فضيل بن سليامن النمريي بالنون مصغروقال عن  

  )٦ (.صدوق له خطأ كثري

                                                           

   ١٩٩٠ت رقم  ٤٤٨ / ١الكاشف  ) ١(

    ١١٦ ت رقم ١٣٧ سؤالت محزة السهمي للدارقطني صـ )٢(

  ٥٠٥ت رقم  ١٢٤ / ١ ميزان االعتدال )٣(

  ١٣٣١ ت رقم ١٠٧، ١٠٦تقريب التهذيب صـ ) ٤(

   ٣٥٥٨ ت رقم ٢٦١ تقريب التهذيب صـ )٥(

   ٥٤٢٧ ت رقم ٣٨٣ تقريب التهذيب صـ )٦(
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 ؟�ى عن فضيل بن مرزوقأ سأ�ت :بن أيب حاتما قال  عبد الرمحنو

   ، صالح احلديث، هو صدوق:لفقا

  )١ (. حيتج به ؟ قال ال: يكتب حديثه، قلت،ً        هيم كثريا

كان كثري الغلط، وإذا رد عليه، مل :  عن عيل بن عاصمقال ابن املدينيو

   . يف احلديث، ويروي أحاديث منكرةً                  يرجع، وكان معروفا

: حدثنا حممد بن حييى النيسابوري قال :وقال سعيد بن عمرو الربذعي

كان محاد : ، وذكرت له خطأه، فقالعيل بن عاصميف ألمحد بن حنبل قلت 

   .ً                                كثريا، ومل نر بالرواية عنه بأسا خطأ- وأومأ أمحد بيده -بن سلمة خيطئ 

ليس عندي ممن يكذب، ولكن هيم، عيل بن عاصم : صالح جزرةوقال 

احلفظ، كثري الوهم، يغلط يف أحاديث، يرفعها ويقلبها، وسائر هو يسء 

  )٢(.حديثه صحيح مستقيم

 ويسمى فاحش اخلطأ، وهو الذي غلب عليه اخلطأ والوهم،  :الغالب

  .ويستحق الرتك. ً                                وهوما يكون حديثه ضعيفا ال حيتج به

ل ثالثة، أل�ه : )٣(ً                                   قال الزركيش نقال عن صاحب الكربيت األمحر األحوا

، وإن غلب حفظه عىل ً              فمردود قطعا:غلب خطؤه وسهوه عىل حفظهإن 

  )٤(. فيقبل إال إذا قام دليل عىل خطئه، وإن استويا فخالف:اختالله

 :حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل األ�صاري الفقيهقال ابن حبان عن 

بن عمر القضاء بالكوفة يروي عن عطاء اواله يوسف  كنيته أ�و عبد الرمحن

قيون مات سنة ثامن وأربعني ومائةوالشعب   .ي روى عنه أهل الكوفة والعرا

                                                           

   ٧٥ / ٧ اجلرح والتعديل )١(

 .  وما بعدها٢٥٣ / ٩ نقل هذه األقوال اإلمام الذهبي يف سري أعالم النبالء )٢(

اإلمام أيب الفضل حممد بن أيب القاسم البقايل : صاحب الكربيت األمحر هو )٣(

  ١/١٦٦تبصري املنتبه بتحرير املشتبه . هـ٥٦٢نة اخلوارزمي احلنفي املتوىف س

  ٣٦٨ ، ٣٦٧ /٣البحر املحيط  )٤(
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 يروي اليشء عىل ، فاحش اخلطأ، كثري الوهم، كان رديء احلفظ:قال

  )١(. فاستحق الرتك، املناكري يف روايتهت فكثر، وحيدث عىل احلسبان،التوهم

 أخو موسى ،عيسى بن أيب عيسى اخلياط من أهل الكوفةوقال يف ترمجة 

 ، انتقل إىل البرصة، أصله من الكوفة،يب عيسى واسم أيب عيسى ميرسةبن أ

 وهو الذي يقال ، والكوفيون، وكيع: روى عنه، ونافع،يروي عن الشعبي

 ثم ترك اخلياطة وصار ، يف أول أمرهً أل�ه كان خياطا؛ واحلناط، اخلياط:له

  استحق، فاحش اخلطأ،الوهم كثري ، وكان يسء الفهم واحلفظ،ًحناطا

  )٢(. مات سنة إحدى ومخسني ومائة، لكثرته؛الرتك

 ، يروي عن عيل، من أهل الكوفة:عاصم بن ضمرة السلويل وقال عن 

 فلام فحش ذلك ،ً            قوله كثرياّ      عن عيل  يرفع، فاحش اخلطأ،كان رديء احلفظ

  )٣(.يف روايته استحق الرتك

***  

                                                           

   ٩٢١ ت رقم ٢٤٤ / ٢املجروحني ) ١(

 ٦٩٩  ت رقم ١١٧ / ٢املجروحني ) ٢(

  ٧١٩ ت رقم ١٢٦ / ٢املجروحني ) ٣(



       

  ٢٣٢ 
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  :ُ                     ت إىل النتائج التاليةبعد هذه الرحلة ا�اتعة يف كتب العلل، وعلم الرجال، خلص

  . الوهم يطلق عىل الغلط، واخلطأ، والسهو- 

  .النادر، والقليل، والكثري، والغالب:  درجات الوهم هي- 

  .»ثقة أخطأ يف حديث«: يعرب عنه بقوهلم» النادر« لفظ - 

ً                                            ربام أخطأ، أو خيطئ أحيانا ، أو هيم يف اليشء بعد «: يعرب عنه بقوهلم» القليل« لفظ - 

  .ً»              ، أو خيطئ قليالاليشء

ً                                     ثقة خيطئ كثريا، أو صدوق خيطئ كثريا، أو «: يعرب عنه بقوهلم» الكثري« لفظ -  ً

  .ً»             صدوق هيم كثريا

  .»فاحش اخلطأ«: ُ              يعرب عنه بقوهلم» الغالب« لفظ - 

  .ُ                                                     املتابع لصاحب الوهم هو الذي يعرف من خالله درجة احلديث- 

*  *  *  

ً              تسليام كثرياه وصحبه وسلموصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آل ً ، 

 هللا رب العاملنيواحلمد 

 

 كتبه

 عمر حممد الفرماوي/ د. أ

 عضو جلنة املحكمني لرتقية األساتذة واألساتذة املساعدين

  يف ختصص احلديث وعلومه بجامعة األزهر

ل  بع من شوا   �١٤٣٦االثنني الرا

   م٢٠١٥العرشون من يوليو 



       

  ٢٣٣ 
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  :قائمة املراجع

لبدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش ت : يط يف أصول الفقه البحر املح- ١

ـ طبعة دار الكتب العلمية بريوت ٧٩٤ ـ ١٤٢١ ه   حممد حممد تامر. م حتقيق د٢٠٠٠ ه

  عيل   حتقيق   العسقالين   حجر   بن   عيل   بن   أمحد   لإلماماملشتبه    بتحرير   املنتبه    تبصري- ٢

ـ ١٣٨٦والرتمجة    للتأليف   املرصية   الدار   طبعة   النجار   عيل   حممد   مراجعة   البجاوي   حممد  ه

  م١٩٦٧

  الرمحن   عبد   الدين   جالل   احلفاظ    خلامتهالنواوي   تقريب   رشح   يف   الراوي   تدريب - ٣

  بالقاهرة   الرتاث   دار   يفاللط عبد    الوهاب   عبد   حققه   هـ٩١١   ت    السيوطي   بكر   أيب   بن 

      م١٩٧٢ هـ١٣٩٢   الثانية   الطبعة 

 لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي ت  تذكرة احلفاظ،- ٤

ـ طبعة دار الكتب العلمية بريوت بدون٧٤٨   . ه

  هـ٨٥٢   ت  الين العسق   حجر   بن   عيل   بن   أمحد   احلافظ   لإلمام التهذيب   تقريب - ٥

ـ    ١٤١٦   األوىل   الطبعة الرسالة    مؤسسة   طبعة   مرشد   عادل   عليه   وعلق   حققه       م١٩٩٦   ه

ـ طبعة    ٣٥٤ ت    البستي   حاتم   أيب   أمحد   بن   حبان   بن   حممد   احلافظ    لإلمام:الثقات  - ٦  ه

ـ    ١٣٩٣   األوىل   الطبعة   الثقافية   الكتب   مؤسسة      . م   ١٩٧٣ ه

  ابن حممد    حاتم   أيب   بن   الرمحن   عبد   حممد   أيب   اإلسالم    لشيخ:والتعديل   اجلرح  - ٧

األوىل    العريب، الكتاب    دار   هـ طبعة   ٣٢٧ ت    الرازي   احلنظيل   التميمي املنذر     بن إدريس 

 ١٤٠٨ 

هـ للدارقطني ، وغريه من املشايخ يف ٤٢٨ السهمي ت  سؤالت محزة بن يوسف- ٨

دراسة وحتقيق موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر طبعة مكتبة املعارف : اجلرح والتعديل

ـ ١٤٠٤الرياض الطبعة األوىل    م ١٩٨٤ ه

دراسة وحتقيق موفق : هـ للدارقطني يف اجلرح والتعديل٤٠٥ سؤالت احلاكم ت - ٩

ـ ١٤٠٤ادر طبعة مكتبة املعارف الرياض الطبعة األوىل بن عبد اهللا بن عبد الق   م ١٩٨٤ ه
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  ت   الذهبي عثامن    بن   أمحد   بن   حممد   الدين   شمس    لإلمامالنبالء   أعالم    سري - ١٠

  الثامنة   الطبعة   األرنؤوط شعيب    أحاديثه   وخرج   الكتاب   حتقيق   عيل   أرشف    هـ٧٤٨ 

     هـ١٤١٢ 

 هـ حتقيق الدكتور مهام ٧٩٥ للحافظ ابن رجب احلنبيل ت رشح علل الرتمذي - ١١

  م٢٠٠٥الطبعة الرابعة – طبعة مكتبة الرشد سعيد

تأليف العالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب   القاموس املحيط، - ١٢

  هـ حتقيق مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة طبعة مؤسسة الرسالة ٨١٧الفريوزآبادي ت

  . م ١٩٨٧ هـ١٤٠٧بريوت ودار الريان للرتاث القاهرة الطبعة الثانية

 للحافظ شمس الدين أبو عبد   الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة- ١٣

ْاهللا حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي  ـ ٧٤٨: املتوىف (َ   )ه

ن أمحد بن حجر للحافظ أيب الفضل أمحد بن عيل بن حممد ب لسان امليزان - ١٤

ـ طبعة املعرفة بدون٨٥٢العسقالين ت     . ه

     م   ١٩٨٧   لبنان   مكتبة الرازي        بكر   أيب   بن   حممد   اإلمام   للشيخالصحاح      خمتار- ١٥

 هـ حتقيق ٣٩٥ أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ت   معجم مقاييس اللغة- ١٦

  ث القاهرةأنس حممد الشامي طبعة دار احلدي

  ت   الذهبي عثامن    بن   أمحد   بن   حممد   اهللا   عبد    أليبالرجال   نقد   يف   االعتدال     ميزان- ١٧

  .بدون   بريوت   املعرفة   دار   البجاوي   حممد   عيل   حتقيق   هـ٧٤٨ 

  حاتم   بن   حبان ن ب   حممد   لإلمامواملرتوكني    والضعفاء   املحدثني   من    املجروحني- ١٨

  بدون   بريوت   املعارف   دار   ط   هـ   ٣٥٤   ت   البستي 

 من مطبوعات جممع اللغة العربية طبعة خاصة بوزارة الرتبية  املعجم الوجيز- ١٩

  م ٢٠١١والتعليم 

  حجر   بن   عيل   بن   أمحد   احلافظ   لإلمام الباري   فتح   مقدمة   الساري   هدي - ٢٠

ـ ١٤٠٧   األويل   الطبعة   الريان   دار   هـ٨٥٢   ت   لعسقالينا    م١٩٨٦ ه


