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 ملخص البحث

 .البحث عن األوهام ومعالجتها علماء السلف  من منهج  ▪
   كتب التاريخ وال التراجم بتاريخ اإلمام الحافظ الالْلَكائي   تفلم  ▪
  راويا   15 بلغ عدد الرواة الذين وقع فيهم الوهم ال يوجد كتاب له مستقل بالرجال , و   ▪
 بمنهج أئمة الجرح والتعديل قبله وعدم مخالفتهم . اإلمام الحافظ الالْلَكائي  تمسك  ▪

 تعديل  –جرح  –الالْلَكائّي  -الرجال  -أوهام الكلمات المفتاحية 
Abstract 

▪ One of the scholars’ approach is to search for and treat illusions. 

▪ The books of translations are not complete with the history of Al-Hafiz Al-Lalaki. 

▪ There is no separate book for him on men, and the number of narrators who fell into the delusion 

reached 15 narrators . 

▪ Al-Lalaki adhered to the approach of the imams before him and did not contradict them. 

key words Narrators - illusions - wound – modification- Al-Lalaki- delusions 

 املقدمة
الم الكذب والبهتان في جميع  الخلق بالسهو والن ِّسيان، وحرَّم عليهم  الذي قضى على  البريَّة،  الحاكم في  العادل في القضية،  َلل  الحمد هلل 

نَصاف، وحماهم من الــُمَحاباة واالختالف، ذق والتبيان، وَجَبَلهم على اإلِّ رهم فِّي  و   واألديان، وحفظ دينه بالحفاظ أولي الصدق واإلتقان، والحِّ بصَّ
َنَن في َسائِّر األقطار، فشه ْكَثار، وضبط بهم السُّ ل المِّ ادة الَفرد منهم َتُردُّ اْلكثيَر من نقد َحَملة اْْلَثار، ورزقهم ذوق ا فِّي التَّْمييز بين الث َِّقة والمغفَّ

َبٌة لالحتجاج بَِّما ثبَّتوه من أحاديث سيد األب ة منهم ُموجِّ رار، إِّن هذا لهو الفخار، وإِّن في ذلك لعبرة ألولي اأَلبَصار، اأَلْخَبار، وتوثيق الحجَّ
ائر  َوصلى هللا على ُمَحمَّد عبده ورسوله المبعوث إِّلى النَّاس من أشرف ولد إلياس ابن ُمضر بن نزار، وعلى آله وأزواجه األطهار، وعلى س

ي اإلسالم، فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهي بياُن للقرآن  (، أما بعد  ؛ فإن للسنة النبوية مكانة عالية ف1المهاجرين َواألنصار)
ۡم َوَلَعلَُّهۡم َيَتَفكَُّروَن     :   ووسيلُة لفهمه، ومقيدُة لمطلقه، ومخصصٌة لعمومه. قال تعالى ۡكَر لُِّتَبي َِّن لِّلنَّاسِّ َما ُنز َِّل إَِّلۡيهِّ .      (2)َوَأنَزۡلَنٓا إَِّلۡيَك ٱلذ ِّ

 عمار .فكان االشتغال بها متونا  وأسانيد، ورواية ودراية، وجمعا  وتخريجا  ودراسة ، من أهم ما ُصرفت إليه الهمم، وأنفُس ما أفنيت فيه األ
و لقد تظافرت النصوص عن نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم باألمر بحفظ سنته، والذ ب  عن مل ته وشريعته، والتحذير من الكذب عليه؛  

  تجاب لتلك الوصية العظيمة أئمة الهدى من أعالم المحدثين وحف اظ السنن، وقاموا بها خير قيام، ومن ذلك: جهودهم في بيان أحوال الرواة فاس
ونقلة األخبار، وكشف أحوالهم من حيث العدالة والضبط، وما يقابل ذلك من سوء الحفظ والكذب، ومن الجهالة والتدليس، وما سوى ذلك مما 

وأخباره(.. سنة النبي صلى هللا عليه وسلم وهديه  من له اطالع ومعرفة بجهودهم؛ فُحفظ ديُن هللا تعالى من خالل حفظ الوحي الثاني )يعرفه  
  فاللهم اجزهم عن اإلسالم وأهله خير ما تجزي به العلماء العاملين. ومع كثرة الرواة واختالفهم وتنوعهم وتشابههم وتقاربهم في األوصاف 

, فقد يقع الخطأ واللبس والوهم والخلل , وهذه طبيعة البشرية , فإن من مقتضى طبيعة البشر وقوع الخطأ وال يكاد يسلم من أحد  ,    والحقائق
 - ( و رغم ما يتمتع به اإلمام الحافظ الالْلَكائي  3ويأبى هللا العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه .) 

من الحفظ وسعة العلم واالطالع والنُّبل، ومن الثقة في الضبط والنَّقل؛ بالمحل الذي ال ُيجهل، وبحيث يقصر عنه من الثناء    -مه هللا  رح
من الذي ما    (4األحفل؛ ولكن البشر غير معصومين من الزلل، وال ُمبرَّئين من الوهم والخطل؛ والعالم من ُعدَّت هفواته، وُأحصيت سقطاته .) 

(فالكمال معدوم إال  في األنبياء  5).ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها ؟ ..... كفى المرء نبال  أن تعد معايبه !.ساء قط ؟ من له الحسنى فقط؟ 
(و من خالل هذا البحث  6، وَمْن كانت ماهيته متضادة فالنقص به أولى .)   ولوال  ,    لو  :  عليهم الصالة والسالم، وال بد  في اإلنسان من

 جمعُت وحصرُت ما وقفُت عليه من أوهام اإلمام الحافظ الالْلَكائي  في التراجم والرجال , نبه عليها األئمة بعده عليها .
م كتابه :" موضح أوهام الجمع والتفريق 463: ت)  -رحمه هللا-كالخطيب البغدادي  وقدوتي في فكرة هذا البحث علماء السلف ؛   هـ( فقد قد 

غاية في األدب والكمال فقال :" َوَلَعلَّ بعض من ينظر فِّيَما سطرناه , َويقف على َما لكتابنا َهَذا ضمناه , يْلحق سيء " بمقدمة رائعة هي  
اع ضيائهم بهم ذكرَنا , وبشعالظَّن بَِّنا َويرى َأنا عمدنا لِّلطَّْعنِّ على من تقدمنا َوإِّْظَهار اْلَعْيب لكبراء ُشُيوخَنا وعلماء سلفنا , وَأنى يكون َذلِّك و 

هـ(   154اْلَعاَلء )ت:  تبصرنا , وباقتفائنا َواضح رسومهم تميزنا , وبسلوك سبيلهم َعن الهمج تحيزنا , َوَما مثلهم ومثلنا إِّالَّ َما ذكر َأُبو َعْمرو بن  
ا , َونصب لكل قوم إَِّمام ا , لزم المهتدين :"  َما َنحن فِّيَمن مضى إِّالَّ كبقل فِّي أُصول نخل طوال" , َولما جعل هللا َتَعاَلى فِّي اْلخلق أعالم  
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تسديد َما أغفلوا , إِّْذ لم َيُكوُنوا بمبين أنوارهم والقائمين بِّاْلَحق ِّ فِّي اقتفاء آَثارهم مِّمَّن رزق اْلَبْحث والفهم وإنعام الن ظر فِّي اْلعلم َبَيان َما أهملوا و 
(وقال تاج الدين عبد  7خطل َوَذلَِّك حق اْلَعالم على المتعلم وواجب على التَّالِّي للمتقدم " .) معصومين من الزلل َواَل آمِّنين من مقارفة اْلَخَطأ وال

يه حمل 771الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت:   ل َوَما وجد َسبِّيل َواضح إَِّلى َتْوجِّ يله على َشْيء يَتَأوَّ ْهو والغلط َفَما أمكن َتْأوِّ هـ( :" َوأما السَّ
َلو َذَهْبَنا َنْتُرك كل كتاب َوقع فِّيهِّ غلط َأو فرط من ُمَصنفه َسْهو َأو سقط , لضاق علينا المجال َوقصر السجال ،  على أحسن محمل.... وَ 

(ومثله قال جمال الدين  8وجحدنا َفَضائِّل الر َِّجال ، وفاتنا َفَوائِّد تكاثر عديد اْلَحَصا ، وفقدنا عوائد هَِّي أجدى علينا من تفاريق اْلَعَصا ".)
هـ( في كتابه كفاية النبيه في شرح  710المعروف بابن الرفعة )ت  هـ( عن أوهام الشيخ اإلمام العالمة نجم الدين األنصاري 772إلسنوي )تا

  التنبيه:" فلما رأيت  الكتاب المذكور قد اتصف بما وصفناه، وائتلف كما ذكرناه، رأيُت من النصح أن أنبه على ما حصل لديه من الغلطات، 
ما احتمله من السقطات، ليجتنب الناظر التعويل عليها، ويتحامى المناظر الركون إليها، وذلك في الحقيقة من صالح حال الكتاب من وأنوه ب

ا مع طول التصنيف  -غير نقصان في مرتبة مصنفة بالكلية، إذ ال يتصور عادة أن يسلم المصنف من الخطأ، والتحريف، والوقوع    -خصوص 
الحود عن الطريقة المثلى، فكل مأخوذ من قوله ومتروك، آال والسعيد من انعدت غلطاته، وانحسرت سقطاته، وقيد له  في مخالفة األولى، و 

و الواجب على طلبة العلم ذكر مآثر أولئك العلماء الذين أقامهم هللا عز وجل لحفظ السنة ومعرفة (9من تدارك زهلل وأصلح خلله ......الخ .) 
-عتناء بتراجمهم, ودراسة حياتهم العلمية , و تقويم أوهامهم , وإن من أولئك األعالم اإلمام الحافظ الالْلَكائي   صحيحها من سقيمها , واإل

 جمع أوهامه في الرجال وأسميته :  هـ( و قد عزمُت على418المتوفى سنة ) -رحمه هللا
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 : موضوع البحث والدراسة

, وتقريبها     أوهام اإلمام الحافظ الالْلَكائّي في الرجال جمعًا ودراسةانطالقا  مما سبق ومن اهتمام العلماء السابقين ,فقد عزمُت على جمع :   
 للباحثين في مكان واحد  . 

 :أسباب اختيار املوضوع 
 لي: من األسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع ما ي

 قلة البحوث والدراسات حول اإلمام الحافظ الالْلَكائي  .  .1
 مكانة اإلمام الحافظ الالْلَكائي  العلمية , وكثرة أقواله المبثوثة في ثنايا الكتب . .2
 فقد أكثر من النقل عنه كل من صنف بالرجال.   اهتمام العلماء بعد الحافظ الالْلَكائي  بأقواله , .3
أو   رغم ما يتمتع به الحافظ الالْلَكائي  من الحفظ وسعة االطالع إال أنه كغيره من العلماء معرض للخطأ والوهم في بعض ما يقوله أو يرويه  .4

 يجتهد فيه وتلك صفات البشر , ال يستطيعون الفكاك عنها أو  التخلص منها , عظم مكانهم أو ارتفع شأنهم  . 
حافظ الالْلَكائي  في الرجال من كتب التراجم , خاصة وأن كتابه في الرجال في عداد الكتب المفقودة , فما ال ُيدرك الوقوف على أوهام اإلمام ال .5

 كله ال ُيترك جله. 
  جمع أوهام اإلمام الحافظ الالْلَكائي  في مكان واحد ؛ ال يعني بالضرورة انتقاصه أو هضم حقه , بل هو من باب البيان والتوضيح , َقالَ  .6

يل بن يحيى اْلُمزنِّي  )ت,   ه( : " اْلَكامِّل من ُعدت سقطاته"72ْحَنف بن قيس )تاأْلَ  " َلو ُعورض كتاب سبعين مر ة ؛   ه(:264وقال إِّْسَماعِّ
يحا  غير كَِّتابه " :"عارضُت بِّكَِّتاب ألبي ه(290)توقال عبد هللا بن َأْحَمد بن َحْنَبل  ,    ( 10) .لوجد فِّيهِّ خطأ ؛ َأبى هللا َأن يكون كتاب َصحِّ

 (11) .هللا عز َوجل "َثاَلث عشَرة مر ة , َفَلمَّا َكاَن فِّي الرَّابَِّعة ؛ خرج فِّيهِّ خطأ َفَوضعه من َيده ثمَّ َقاَل : قد أْنكرُت َأن َيصح غير كتاب 
 : مشكلة البحث

 حثي في جمع مادة األوهام التي وقعت لإلمام الحافظ الالْلَكائي  في الرجال وتحليلها ودراستها .تكمن مشكلة البحث في وجود فراغ ب .1
 تفرق وتبعثر أوهام اإلمام الحافظ الالْلَكائي  في بطون الكتب . .2
 دراستها ومناقشتها .عدم وجود كتاب أو مرجع مستقل يجمع أوهامه في الرجال في مكان واحد ,حتى ُتعرف أوهامه التي ُخولف فيها , ويتم  .3

 حدود البحث :
 جمع ما تفرق من أوهام الحافظ الالْلَكائي  في الرجال من الكتب المختصة بالرجال وغيرها , في مكان واحد ودراسة تلك األوهام . 

 : أهداف البحث
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 جمع ما تفرق من أوهام اإلمام الحافظ الالْلَكائي  في بطون كتب التراث في مكان واحد .  .1
 التعرف على أوهام اإلمام الحافظ الالْلَكائي  , وبيان الصواب فيها  . .2
 التعرف على منهج اإلمام الحافظ الالْلَكائي   في ايراد األقوال .  .3
 , خاصة مع قلة البحوث والدراسات حوله .  إضافة ما أحسبه نافعا  وجديدا  إلى تراث األمة .4

 : منهج البحث
 سلكُت المنهج االستقرائي التتبعي في جمع مادة البحث وذلك عبر :

 حصر األوهام التي ُنقلت عن اإلمام الحافظ الالْلَكائي  .  •
 ما كتبه األئمة السابقون ونقلوه عن أوهام هذا اإلمام الحافظ في الرجال  .  •
 ي مظانه ككتب الرجال والٌكنى والطبقات والعلل والتخريج وغيرها . البحث عن كل وهم ف •
 االستعانة ببرامج البحث االلكترونية المختلفة .  •
دة , وجمع أقوال من رد ونبه على هذا الوهم .   •  مناقشة ودراسة كل وهم على حِّ

الدراسة , و أسباب اختيار الموضوع ,   يهاالمقدمة : وفمقدمة وثالثة فصول وخاتمة وفهارس.  إلىهذا البحث  قسمُت  :ُخطة البحث  موضوع 
 ومشكلة البحث , وحدود البحث , وأهداف البحث , و منهج البحث وُخطة البحث . 

 التعريف باإلمام احلافظ الالْلَكائّي . وفيه ستة مباحث :    :لفصل األول ا
 المبحث األول   :  اسمه ونسبه وكنيته .

 مولده وموطنه و نشأته وطلبه للعلم  .  المبحث الثاني    :
 المبحث الثالث  :   شيوخه و تالميذه .

 المبحث الرابع    :  مصنفاته . 
 المبحث الخامس :  مكانته و أقوال العلماء والنقاد فيه . 

 .  - رحمه هللا –المبحث السادس :    وفاته 
 دراسة وحتليل أوهام اإلمام احلافظ الالْلَكائّي يف الرجال.وفيه ثالثة مباحث: :الفصل الثاني 

 المبحث األول :     تعريف الوهم واألوهام  
 التي أخطأ فيها واُعترض عليه فيها وسببها  الحافظ الالْلَكائيّ المبحث الثاني:أنواع أوهام 

 الاللكائي .   المبحث الثالث  : العلماء الذين اعترضوا ونبهوا على أوهام
 الفصل الثالث : أوهام اإلمام احلافظ الالْلَكائّي يف الرجال .
 وفيه حصر أوهام اإلمام الحافظ الالْلَكائي  في الرجال . 

 الخاتمة : وفيها أهم النتائج . 
 التعريف باإلمام احلافظ الالْلَكائّي    :الفصل األول 

لالْلَكائي   فلم تذكر شيئا  عن نشأته و ال أسرته وال بداية طلبه للعلم وال رحالته العلمية وال بداية  لم تف كتب التاريخ وال التراجم بتاريخ الحافظ ا
 (12تدريسه...... إلى غير ذلك  مما لم تذكره  تلك المراجع فيما يتعلق بتاريخه وأطوار حياته .) 

ل وذلك النقص بتاريخ الحافظ الالْلَكائي  يؤثر في فهمنا لشخصيته والمؤثرات الداخلية والخارجية التي أثرت في بناء تلك الشخصية وسأحاو 
 عرض بعض الجوانب على ضوء ما ورد في ترجمته من المصادر ..

 املبحث األول :  امسه ونسبه وكنيته
.13منصور ، أبو القاسم ، الالْلَكائي  ، الطََّبرِّي) : هبة هللا بن الحسن بن  هو اإلمام الحافظ افعي   : أبو القاسم وكنيته  ( ثم  الرازي، الفقيه الش 

)اللوالك( التي ُتلبس في األرجل   ( بـهمزة في آخره بعدها ياء النسبة ، و هي نسبة إلى بيع الالْلَكائيّ : )  النسبة األخيرة التي يشتهر بها هي
(وكونه ُينسب إلى حرفة بيع )اللوالك( يدل على 15) .(وقد خالف في رسمها ابن الجوزي في المنتظم فقال )األلكائي(14على خالف القياس.) 

 كان يعيش من كسب يده .  -رحمه هللا -أنه 
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 ثاني :   مولده وموطنه ونشأته وطلبه للعلم املبحث ال
اهلل ,  عاش الحافظ الالْلَكائي  في أواخر القرن الرابع الهجري , وأوائل القرن الخامس الهجري , وتحديدا  في عهد الخليفة العباسي: القادر ب

ه(  1089.لكن ذكر ابن العماد الحنبلي )تو لم تذكر المصادر تحديد وقت والدته  ,    (16ه( )   422  –ه  381والذي ولي الخالفة في سنة )
( فربما  كانت 18( ,  ومعنى الَكْهل لغة   : من وخطه الشيب ,  وبادره  ، وبلغ الثالثين  إلى األربعين  أو الخمسين . ) 17).أنه توفي كهال   

هـ(    472ه : محمد  والملقب بـــ أبي بكر )ت  ه( على أقل تقدير . وهللا أعلم .و لم ُيعرف له من األبناء إال ابن  385والدته في حدود سنة ) 
( فسمع بها , ثم قدم بغداد واتخذ  20(كما تذكر المصادر أنه عاش في ثالثة مواطن : َطَبرِّستاُن  بلده األصلي , ثم رحل إلى الرَّي  )19.)

(, فُنسب إلى َطَبرِّستاُن و الرَّي  ولم يُنسب إلى بغداد , ولعل السبب  21منها موطنه األخير . قال الخطيب البغدادي : "فقدم بغداد واستوطنها ") 
(كما لم تذكر المراجع عن مرحلة الطلب التي عاشها 22وال ُيعرف شيء عن نشأته وأطوار حياته غير هذا .) ,  في ذلك قلة ُمكثه في بغداد  

 (23ولكنها أشارت إلى أنه سمع العلم في موطنين : الرَّي  و بغداد .) 
 : املبحث الثالث  :   شيوخه وتالميذه

شرح "  كتابه المطبوع :لشيوخه في  بنظرة سريعة  و  (24) سمع من خلق كثير".  قال ابن الجوزي من التلقي عن الشيوخ حتى    الالْلَكائي    أكثر
هذا  و قارب مائة وثمانين شيخا  ,  قال محققه :"يتبين لنا أنه قد روى عن عشرات العلماء إذ أن عددهم ما يُتهم .بل  يرى كثر   "أصول اإلعتقاد

 :   أشهرهم وقد َحدَّث الحافظ الالْلَكائّي عن خلق كثير من(25".) عنهمعدد كبير, يدل على كثرة شيوخه الذين تلقى العلم  
 أبو حامد أحمد بن محمَّد بن أحمد اإلسفراييني.  .1
 أبو مسعود إبراهيم بن محمَّد بن عبيد الدمشقي الحافظ .  .2

 أما التالميذ الذين أخذوا عن الحافظ الالْلَكائّي : 
 من أشهرهم:  , لم أجد في المصادر إال القليل من التالميذ الذين أخذوا عن الحافظ الالْلَكائي  

 ( 26) .وذكر أن ه حدثه ببغداد  -أبو بكر أحمد الَبْيهقي  .1
 مد بن علي بن ثابت الخطيب الَبْغدادِّي، فأكثر .أبو بكر أح .2

 .املبحث الرابع :  مصنفاته
بل أكثر مؤلفاته تدور حول الحديث كما يظهر   الحافظ الالْلَكائي  يجمع بين الحديث والفقه إال أن شهرته بالحديث أكثر ولهذا يسمى بالحافظ , 

 (27من أسمائها .)
البغدادي :   نَّة"، وغير ذلك،  "قال الخطيب  "السنن"، وكتاب ا في "معرفة أسماء من في الصحيحين"، وكتاب ا في "شرح السُّ وصنف كتاب ا في 

 ( فمن كتبه :  28).عنه كثير شيٍء من الحديث " وعاجلته المنية فلم ينشر
 .  -كما سبق  -ن . ذكره الخطيب البغدادي  السن .1
 (29) .معرفة أسماء من في الصحيحين او أسماء رجال الصحيحين   .2
 (30فوائد في اختيار أبي القاسم .)  .3
 (31). مجالس .4
 ( 32شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة .)   .5
 (33).شرح كتاب عمر بن الخطاب  .6
 (34كرامات أولياء هللا . ) .7

 املبحث اخلامس :مكانته و أقوال العلماء والنقاد فيه 
المات رغم ما يكتنف الجزء األكبر من حياة الحافظ الالْلَكائي  من الغموض وعدم إحاطة الكتب التاريخية بحياته إال أن هناك من الدالئل والع

المتناثرة في بطون الكتب ما يدل على حفظه وإتقانه وعلو شأنه وخاصة في الحديث وعلومه .وقد شهد له العلماء له بذالك ووصفوه تارة  
افعي  على أبي حامد 35) .حفظ واإلتقان وتارة بالفهم واإلفادة ونحو ذلكبال (قال الخطيب البغدادي :" قدم بغداد فاستوطنها، ودرس فقه الش 

 (37(وقال السمعاني ": كان أحد الحفاظ المتقنين المكثرين من الحديث، سمع وصنف " .) 36).اإلسفراييني، كتبنا عنه، وكان يفهم ويحفظ "
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ع بن فارس الذهلي:" كان ثقة فهم ا حافظ ا، صنف كتاب ا في "معرفة أسماء من في الصحيحين"، وكتاب ا في "السنن" وغير ذلك،عاجلته  وقال شجا
نَّة""   وقال ابن  (39"حدث عنه أبو بكر الخطيب في مصنفاته " .)  :  (وقال ابن نقطة38) .المنية، ولم يخرج عنه شيٍء من الحديث إِّالَّ "السُّ

وقال ابن عبد الهادي : " اإلمام الحافظ الفقيه، محدث بغداد "  (40" سمع الحديث الكثير، وتفقه على أبي حامد، وصنف كتب ا ".)   :  األثير
، محدث بغداد." :   ( وقال الذهبي41). افعي  اإلمام الحافظ المجود المفتي، مفيد بغداد في وقته، تفقه " ومرة قال :"   اإلمام الحافظ، الفقيه الش 

ا 43).من يعتمد قوله في الجرح والتعديلكتابه : ذكر    (وذكره في42) ".    بالشيخ أبي حامد، وبرع في المذهب (وقال اإلسنوي : "كان فقيه 
(وقال ابن كثير في : " كان يفهم ويحفظ، وُعني بالحديث، فصنف فيه أشياء كثيرة، ولكن عاجلته  44محدث ا، حافظ ا، سمع من خلق كثيرين" .) 

نَّة وشرحها"، وذكر طريقة السلف الصالح في ذلكالمنية   في    (بل ُيعد ممن يحسن اإلنتقاء 45.)  قبل أن  تنتشر أكثر كتبه، وله كتاب في "السُّ
قاءِّ ما َلُه  السماع , كما اثبتتها كتب المصطلح فقد نقل العراقي عن الخطيُب البغدادي قوله : " ينبغي أْن يستعيَن ببعضِّ ُحفَّاظِّ وقتِّهِّ على انت

هِّ وكْتبِّهِّ , ُثمَّ ذكَر من المعروفيَن بحسنِّ االنتقاءِّ ...وأبا القاسمِّ هبَة هللاِّ بَن الحسنِّ الطبريَّ  ( قال ابن الصالح 46) .الالْلَكائي  "    غرٌض في سماعِّ
 (47) .: " كان أبو القاسم الالْلَكائي  الحافظ يعلم بخط صغير بالُحمرة على أول إسناد الحديث "

 : ليي ما الدالئل على حفظه ومعرفته بالحديث وأسانيده بعض المواقف منها ومن
، قال: جاءني هبة هللا الط بري  يوم ا نصف النهار فقال لي: ذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن   قال الخطيب البغدادي :"حدثني البرقاني .1

حيح"، حديث أبي هريرة عن الن بي  ، عن أبيه، عن  عن سهيل، من طريق إسماعيل بن جعفر  " آية المنافق ثالث" : مسلم ا أخرج في "الص 
له: ليس الحديث  ، فقلتُ مكان الحديث مبيضا   في "صحيحي " فرأيتُ  (، فأريد أن  تخرجه لي من كتابك، قال البرقاني: فنظرتُ 48أبي هريرة )

، عن أبيه، عن أبي هريرة  عن أبي سهيلعندي، فقال هبة هللا : قد غلط أبو مسعود في ترجمته، وإن ما هذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر،  
سم رغم خفائه الالْلَكائي  تنبه للغلط في اإل حافظفال(49قال البرقاني: فنظرُت فإذا األمر على ما قال !! .)  -بن مالك  وأبو سهيل هو نافع  -

 . إذ أن أبا مسعود رواه عن)سهيل( والصحيح )أبي سهيل(
محمد بن اسماعيل المكتب    –في ترجمة :" محمد بن إسماعيل بن موسى بن هارون أبو الحسين الرازي , قال الخطيب البغدادي : " كان   .2

يذكر أنه سمع من موسى بن نصر المقانعي صاحب جرير سنة ثالث وسبعين ومائتين ، فذكرُت ذلك ألبي القاسم هبة هللا بن    -الرازي  
د بن الحافظ ، فقال : موسى بن نصر شيخ قديم حدث عنه كبار الرازيين ، وأنكر أن يكون محم  -الالْلَكائي  -الحسن بن منصور الطبري  

سماعيل المكتب من موسى بن نصر فسأل  إفالخطيب البغدادي شك في سماع محمد بن  (50إسماعيل أدركه ، وكذبه في روايته عنه" .) 
 شيخه الالْلَكائي  فأجابه على الفور ... 

فقد اشتمل على مئات االثار المسندة وقل  أن يورد قوال  ألحد العلماء إال ,  خير شاهد على مكانته العلمية    " شرح أصول اإلعتقاد"  في كتابه   .3
لو اشتغلُت بنقل قول المحدثين لبلغت  ويذكره بسنده إلى ذلك العالم . حتى قال عن نفسه في  أثناء حديث في كتابه شرح أصول اإلعتقاد :"  

 (51)." ر ونقلُت عن هؤالءأسماؤهم ُألوفًا كثيرة , لكني اختصرُت وحذفُت األسانيد لالختصا 
 -رمحه اهلل  -املبحث السادس :  وفاته 

إلى الدينور لحاجة له، فتوفي بها كهال  يوم الثالثاء لست خلون من شهر رمضان    قضى أبو القاسم الالكائي آخر حياته في بغداد ثم خرج منها
هللا بن الحسن الطبري الحافظ الالْلَكائي  بالدينور يوم الثالثاء لست   لكتاني :" توفي صديقنا أبو القاسم هبةقال ا سنة ثمان عشرة وأربعمائة.  

وقال ابن قاضي شهبة :" وعاجلته المنية فلم يرو عنه إال كتاب السنة خرج إلى الدينور   خلون من شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربعمئة " 
 (52).فمات بها كهال  في رمضان سنة ثمان عشرة وأربعمائة "

 دراسة وحتليل أوهام اإلمام احلافظ الالْلَكائّي يف الرجال . :اني الفصل الث
 املبحث األول : تعريف الوهم واألوهام .

مصدر وهم , وجمعه أوهام , والوهم لغة: وهو ما التبس من األمر فذهل عنه الذهن، فأخطأ فيه المرء وجه الصواب، والخطأ : السهو   الوهم :
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إذا قال: »سمع هللا لمن  كذلك، وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه ، قال: "  

وعن عبدهللا بن مسعود موقوفا  عند النسائي:   (53).ول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم "حمده« قام ، حتى نق
من خطرات القلب والجمع  (وقال ابن منظور"الوهم54)." من أوهم في صالته فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتين بعد ما يفرغ وهو جالس" 

 (55).أوهام وللقلب وهم وتوهم الشيء تخيله وتمثله كان في الوجود أو لم يكن، وقال توهمت الشيء وتفرسته وتوسمته وتبينته بمعنى واحد " 
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أو اللفظين،  بين  التقارب  و)الخطأ(  )الوهم(  لـــ  المحدثين  نقاد  استعمال  خالل  فمن   , واحد  بمعنى  والخطأ  الوهم  وقد   ولعل  بينهما  الترادف 
و جمع الخطيب البغدادي    (56) .استعملهما المحدثون بمعنى واحد، فقد جمع ابن حبان بينهما كثيرا  ما يقول : " كثير الوهم فاحش الخطأ "  

روايات مختلفي   (قال صاحب كتاب: )الوهم في57بينهما أيضا  فقال: " باب ترك االحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا  على روايته ".)
األمصار(: " لم أجد فيما استعرضته من كتب علوم الحديث ومصطلحه تعريفا  اصطالحيا  للوهم، وإنما أطلقه النقاد على كل خلل أصاب  

 (58الرواة في ضبطهم األسانيد والمتون، وعليه يمكن تعريف الوهم في الحديث بأنه: "َخَلٌل في ضبط الراوي لألخبار" .) 
 ني  : أنواع أوهام احلافظ الالْلَكائّي اليت أخطأ فيها  وُاعرتض عليه فيها وسببهااملبحث الثا

وهم في حكم على راو بالجهالة  , أو الوهم   الحافظ الالْلَكائي  في الرجال يتبين للناظر أنها تختلف في أنواعها ما بين جمع ودراسة أوهام  بعد
ل  في نسبته إلى التاريخ الكبير للبخاري , أو روايته بواسطة أو بغير واسطة , أو نسبه , أو كنيته ,  أو أنه من رجال البخاري أو من رجا

ثرها ورودا  الخلط بين راويين أو ذلك.ومن المالحظ أن أك  مسلم , أو الخلط بين راويين , أو تضعيف راو ثقة بسبب قصة ضعيفة أو غير
 ليك بيانـــــــــــها  بالتفصيل؛ فقد جاءت كالتالي :  إو  الحكم بأن الراوي من رجال الصحيحين

 عدد االوهام  نوع الوهم 
 4 الوهم في الخلط بين راويين

 3 الوهم في نسبة الراوي إلى رجال مسلم
 2 الوهم في رواية راو عن راو 

 1 الحكم على راو بالجهالةالوهم في 
 1 الوهم في الحكم على راو بالضعف

 1 الوهم في ِذكر الراوي في التاريخ للبخاري 
 1 الوهم في نسبة الراوي إلى رجال البخاري 

 1 الوهم في نسب الراوي 
 1 الوهم في كنية الراوي 

 15 المجموع 
النسيان والذهول وليس غاية   -والعلم عند هللا   –و يتضح من خالل ما سبق أن أغلب هذه األوهام متشابهه السبب .والذي يظهر أن سببها 

 (59) تمسكه بمنهج أئمة الجرح والتعديل قبله وعدم مخالفتهم .جتهاد وإفراغ الوسع وهذا ال يكاد يسلم منه أحد .  حيث اإل
 لماء الذين اعرتضوا ونبهوا على اإلمام احلافظ الالْلَكائّي.املبحث الثالث  :  الع

ال غرو أن نجد بعض األوهام من إمام له منزلته واعتماد من بعده عليه في  الرجال , و الذي يقف على المادة التي ُجمعت منها أوهام  
لرجال , كالخطيب البغدادي في مصنفاته , والحافظ المزي الحافظ الالْلَكائي  يجدها مادة واسعة جدا  فقد أكثر من النقل عنه كل من صنف با

 ، وكذا الحافظ عالء الدين ُمَغْلطاي , والحافظ ابن حجر وغيرهم . و المتأمل لموضع أوهام اإلمام الحافظ الالْلَكائي   يجد التالي : 
 مه . هاهم الذين اعترضوا ونبهوا على أو  أن العلماء الذين اكثروا من النقل عن الالْلَكائي   •
 صل ألقواله .  جميع من اعترض عليه هو ناقل في األ •
 .جميع األوهام وقعت في رجال الكتب الستة •
 . جميع األوهام وقعت في الرجال دون النساء •

 ومن خالل هذا البحث إليك بيان بعدد من ردوا على أوهام اإلمام الحافظ الالْلَكائي   
 عدد تصحيحه لألوهام  وفاته اسم اإلمام

 7 هـ 762 الحافظ عالء الدين مغلطاي 
 6 هـ 742 الحافظ اإلمام المزي 

 4 هـ 852 الحافظ ابن حجرالعسقالني 
 2 هـ 463 الخطيب البغدادي 
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 1 هـ 628 ابو الحسن علي بن القطان الفاسي
 1 هـ 784 الحافظ شمس الدين الذهبي

 الرجالأوهام  اإلمام احلافظ الالْلَكائّي يف  الفصل الثالث :
 موضعا  . وإليك تفصيلها :  15وبعد حصرها وجدتــها أنـها تبلغ     من خالل التتبع واالستقراء وقفت على اوهام الحافظ الاللكائي ,

قال الحافظ الذهبي عنه في ميزان االعتدال : والحافظ ابن حجر في    (60).أسامة بن حفص المدني   :   ول يف ترمجة الراوي الوهم ال  .1
 "" أسامة بن حفص المدني "مجهول:  (لكن حكم الاللكائي عليه بالجهالة , فقال61) .ضعفه أبو الفتح األزدي بال حجة "  التقريب :" صدوق .

اعترض عليه الحافظ الذهبي فقال :" قال الاللكائي: مجهول ."ثم قال و  (63( و الحافظ ابن حجر. ) 62) ,. كما نقله عنه الحافظ الذهبي  
وممن اعترض عليه أيضا  الحافظ ابن حجر فقال:" قال أبو القاسم الاللكائي مجهول! قلُت : له  ,  (64الذهبي :" قلُت : روى عنه أربعة ".)
ي , وقرأُت بخط الذهبي في ميزانه: ليس بمجهول فقد روى عنه بمتابعة أبي خالد األحمر والطفاو ,  (65في الصحيح حديث واحد في الذبائح)

 (66أربعة ")
 أيضا   .   أسامة بن حفص المدني   : يف ترمجة الراوي     الوهم  الثاني  .2

والحافظ ,  (  67جزم الالْلَكائي  بأن الراوي " أسامة بن حفص المدني  "  لم يذكره البخاري في تاريخه  . كما نقله عنه  الحافظ المزي)
:69).  ( و الحافظ ابن حجر68مغلطاي)  البخاري في تاريخه،  المزي فقال :" ولم يذكره  (و ممن قال بهذا القول أيضا  مع الحافظ الالْلَكائي 

 ( 72). والسخاوي   (71)   الذهبي وأيضا   (70بن أبي حاتم في كتابه ".)اذكره  وال
  من اعترض عليه في هذا الوهم:

ما أنبأتك  الحافظ عالء الدين مغلطاي  : فقال معقبا  على الحافظ المزي :" قال المزي مقلدا  الاللكائي: لم يذكره البخاري في " تاريخه" .وهذا ك •
غير جيد، ألن   -رحمه هللا    -أحواله يقلد غيره وال يراجع األصول، إذ لو فعل لوجد غير ما قال الاللكائي، وعلم أن قوله  أنه في غالب  

نص على اسم هذا الرجل في "تاريخه الكبير" في آخر باب من اسمه " أسامة" في غير ما نسخة، فقال: أسامة بن  -رحمه هللا  -البخاري 
الحافظ ابن حجر فقال  :" قال الاللكائي :" ولم يذكره البخاري في  (73روة سمع منه محمد بن عبيد هللا." )حفص المدني عن هشام بن ع 

التاريخ ".  كذا قال الاللكائي وقد ذكره البخاري في تاريخه في آخر باب من اسمه " أسامة"  فقال: أسامة بن حفص المدني عن هشام ابن  
في آخر باب من اسمه أسامة فقال:    تاريخ الكبيرال(وهذا هو الصحيح فقد ذكره اإلمام البخاري في  74")ُعرَوة , وسمع منه محمد بن ُعَبيد هللا

 (75"أسامة بن حفص المديني. عن هشام بن عروة، سمع منه محمد بن عبيد هللا ".) 
نقل الحافظ مغلطاي   وقد  (76عبد الواحد . ) قال اسم أبيه  , يُ   أسباط أبو اليسع البصري أبو طاهر   :   الوهم الثالث يف ترمجة الراوي  .3

( , و الاللكائي يحكي في كتابه أنه إنما يروي عن شعبة 77في ترجمة " أسباط" عن الحافظ الالْلَكائي  فقال : "قال المزي: روى عن شعبة ) 
وأبو ,  (80ة . وكذا اإلمام مسلم ) ( على سماعه مباشرة من شعب79لكن نص  اإلمام البخاري )  (  78بوساطة الوليد بن محمد السلمي" . ) 

 ( 85) . وابن حجر, ( 84والذهبي), ( 83وابن الجوزي ), ( 82وابن حبان ) , ( 81حاتم )
نسبه الحافظ   (87( الَدوسي المدني .) 86الحارث بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن سعد بن أبي ُذباب ) الوهم الرابع يف ترمجة الراوي :  .4

ــما  بور (88رد به ".) الالْلَكائي  :  بــــــــــ " القرشي من أنفسهم ". قال الحافظ مغلطاي:"ونسبه الاللكائي قرشيا  من أنفسهم.وهو قول مردود، وكأنه تف
 (89: الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري المدني خال بن أبي ذئب .)  اشتبه بـــــــ

قال الحافظ الالْلَكائي  : " استشهد به البخاري (  90).الحارث بن عبيد اإليادي أبو قدامة البصري المؤذن:  يف ترمجة الراوي  الوهم اخلامس  .5
أن البخاري استشهد به , وأنكر ذلك الباجي فقال: وزعم أن    -فيما أظن    -فقال : " وزعم المزي مقلدا  الالْلَكائي     (ورده الحافظ مغلطاي91)."

 قوله في كتابه الهداية واإلرشاد   - أيضا     - البخاري استشهد به، وليس بشيء ألني لم أر له في البخاري ذكرا . وأنكر اإلقليشي على الالْلَكائي   
وال أبو إسحاق الحبال، وال أبو عبد هللا الحاكم النيسابوري، وتبعهم على ذلك الصريفيني وغيره، وهللا   -رحمه هللا  -كالباذي  . ولم يذكره ال
(فلعل الحافظ الالْلَكائي  يقصد  93) .( لكن قال الحافظ المزي  :" استشهد به البخاري متابعة في موضعين من كتابه "92) .  تعالى أعلم "

 (94.) كالمه ري " متابعة ". كما هو ظاهراستشهد به البخا
حرب بن ميمون األنصاري موالهم  الراوي االول  :  وقع لب س وخلط لإلمام الالْلَكائي  بين راويين هما :     يف ترمجة راويني :   الوهم السادس  .6

ْحَمِن البصري حرب بن ميمون ,  (  و الراوي الثاني :  95: َأُبو اْلخطاب مولى النَّضر بن أنس . )  البصري    , صاحب اأَلْغِمَيةً   َأُبو َعْبد الرَّ
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قال الخطيب  و   (98(  قال الحافظ مغلطاي : " جعل الالْلَكائي  هذين رجال  واحدا   " .) 97( ،  صاحب اأْلَْعَمش , روى َعن َخالِّد اْلحذاء .) 96)
 (  99) .لريب "البغدادي:" أوردنا من الحجة في كونهما اثنين ما يزول معه الشك ويرتفع به ا

 (101قال الحافظ الاللكائي : روى له مسلم في صحيحه .) (100.)  َحِريز بن عثمان الرحبي الحمصي الوهم السابع يف ترمجة الراوي :  .7
 (102) .قال المزي :" روى له الجماعة سوى مسلم, وذكر الاللكائي أن مسلما  روى له , وذلك وهم منه" 

قال الحافظ الالْلَكائي  (103داود بن أبي هند القشيري موالهم , أبو بكر ,  أو أبو محمد ,  البصري . )   يف ترمجة الراوي :   الوهم الثامن  .8
  - للمقدسي يعني الكمال -ه الحافظ المزي فقال : " كان فيه (ورد  105( , وتابعه الحافظ عبد الغني المقدسي . ) 104) : " كنيته أبو أحمد "

 (106يكنى أبا أحمد . وهو وهم ، إنما هو أبو محمد . " .)
 ( 108) " .  ذكره الالْلَكائي  في رجال مسلم"  قال الحافظ مغلطاي :  (107ِشباك الضبي الكوفي األعمى .):    يف ترمجة الراوي   الوهم التاسع  .9

كره في كتاب مسلم في البيوع "  ( :" لم يُ 109لكن قال أبو علي الغساني )  (و قال الحافظ  110) .خرج له في الصحيحين شيٌء ، لكن أتى ذِّ
 ( 111).ابن حجر:" ولم يخرج له شيئا  إنما جاء ذكره في حديث... "

الالْلَكائي  :" روى عباد بن قال الحافظ  (112, نزيل بغداد . )  عباد بن موسى الُختَّلي , أبو محمد:    يف ترمجة الراوي  الوهم العاشر  .10
قال الخطيب البغدادي : "وهذا القول وهم منه , وإنما روى عنهما : عباد    (113موسى الُختَّلي عن سفيان الثوري، وإسرائيل بن يونس " . ) 

ن موسى القرشي , أبو ( قال الحافظ ابن حجر : " عباد ب114بن موسى , أبو عقبة األزرق , الذي ذكرناه قبل عباد بن موسى الُختَّلي ".) 
 (115) . عقبة البصري العباداني , نزيل بغداد , وقد خلطه بعضهم بالختلي فوهم "

(   116، أبو محمد، صاحب يعقوب الفسوى , )عبد هللا بن جعفر بن درستويه الفارسى النحوي   الوهم احلادي عشر يف ترمجة الراوي :  .11
( حديث ا , ونحن نعطيك درهما  ؟ ففعل ، ولم يكن  117ه قيل له: حدَّث عن عب اس الدوري )ذكره الحافظ الالْلَكائي  وضعفه ، وقال: بلغني أن  

, كان   لكن اعترض الخطيب البغدادي في تاريخه فقال: " هذه الحكاية باطلة , ألن  أبا مَحمَّد بن درستويه(118سمع من عب اس !! " . )
 (119) . أرفع قدرا  من أن  يكذب ألجل العوض الكثير، فكيف ألجل التافه الحقير؟! "

قال الحافظ الالْلَكائي  عنه : " هو شيخ البخاري (    120.)   عبد هللا بن صالح بن مسلم العجلي  الوهم الثاني عشر يف ترمجة الراوي :  .12
المزي فقال :"  تيقنا أن البخاري قد سمع من كاتب الليث، وأكثر عنه في )تاريخه(  ( لكن رد ذلك الحافظ  121).في صحيحه غير منسوبا  "

، وفي أماكن، وهذا معدوم في حق العجلي، فإن البخاري ذكر له ترجمة صغيرة مختصرة جدا في )تاريخه( ، لم يرو عنه فيها شيئا، وال  
من تواليفه، بل قد روى في )تاريخه( عن رجل عنه. , نعم، ولم نجد  وجدنا أبدا له رواية متيقنة عنه، ال في )الصحيح( ، وال في شيء  

(وقال 123) .( وقال الحافظ الذهبي :" لم يصح للبخاري عنه شئ "122).للعجلي رواية عن عبد العزيز بن أبي سلمة سوى حديث واحد " 
الباري  :" َوقع في روايتنا من طريق أبي ذر   ( و علل ذلك في فتح124الحافظ ابن حجر  في التقريب :" لم يثبت أن البخاري أخرج له ".)

ثنا َعبد هللا بن مسلمة   (125).والظاهر أنه األصوب "  -يعني القعنبي -: َحدَّ
َراوْردِّي (    126. ) عبد الملك بن سعيد بن سويد األنصاري   :   الراوي   يف ترمجة   الوهم الثالث عشر  .13 ذكر الحافظ الالْلَكائي  َأن عبد العزيز الدَّ

دُه بعد . َوإِّنََّما يروي  (ورد  128)   .  ( روى َعنهُ 127) َراوْردِّي َعنُه ، َوَهَذا اَل أعرفُه ولعلي َأجِّ ه ابن القطان فقال :" َوقد زعم الاللكائي َأن الدَّ
َراوْردِّي َعن ربيَعة )  يث فِّي129الدَّ د. ذكره َكَذلِّك َأُبو َداُود" ( َعنُه َهَذا الَحدِّ ْند ُدُخول اْلَمْسجِّ ( وكذا رده الحافظ المزي :"وذلك  130) .  الَقْول عِّ

 (   132( ورده أيضا  الحافظ مغلطاي.)131) . وهم فإنه لم يدركه، وإنما يروي عن ربيعة عنه"
 (133صخر القرشي التيمي أبو عبد هللا المدني. ) محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن   :   الراوي   يف ترمجة   الوهم الرابع عشر  .14

(, قال الحافظ المزي :" وهو  135( ، ولم يذكر عبد هللا بن حنين )134ذكر الحافظ الالْلَكائي  في شيوخه : إبراهيم بن عبد هللا بن حنين ) 
 (136وهم " . ) 

 (137. )  محمد بن زائدة التيمي ، ويقال: التميمي، أبو هشام الكوفي الصيرفي  : يف ترمجة الراوي  عشر   الوهم اخلامس  .15
ورده الحافظ في التهذيب فقال :" ولم نقف على ذلك , ولعله تصحف عليه (138) أن مسلما  روى له في صحيحه .  ذكر الحافظ الالْلَكائي   

( وقال الخزرجي : " َقاَل الاللكائي : روى َلُه مسلم , َولم  140) .أخرج له "(وقال في التقريب :" لم يصح أن مسلما   139)  .بعثمان بن زائدة"
 (141) .َيصح "
 اخلامتة
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 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجالل الدين السيوطي ,تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , المكتبة العصرية لبنان صيدا.  .10
 هـ. 1418عام  1, تحقيق د/ الحسين سعيد , دار طيبة الرياض ,طبيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام البن القطان  .11
هـ( ط 1205تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، الملق ب بمرتضى الزَّبيدي )المتوفى:   .12

 هـ  1414بيروت الطبعة: األولى / –الناشر: دار الفكر 
 هـ. 1407عام  1عمر عبد السالم , دار الكتاب العربي بيروت ط/ تاريخ اإلسالم للذهبي , تحقيق د .13
 م 1959هـ، 1941التاريخ الكبير، لإلمام البخاري أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل، مصورة عن دائرة المعارف العثمانية،  .14
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دار الكتب العلمية ,بيروت   1تاريخ بغداد , ألبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي , دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا , ط .15
 هـ. 1417

ماهر ياسين   -التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي ,ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المحقق: عبد اللطيف الهميم   .16
 هـ   1423فحل الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة: األولى، 

لـ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي  الناشر: الكتب العلميه، بيروت ,   شريفةالتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة ال .17
 م1993هـ/1414الطبعة: االولى 

 هـ.1419دار الكتب العلمية بيروت  1تذكرة الحفاظ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ,ط  .18
 هـ.1411,دار القلم للطباعة والنشر 3ق محمد عوامة طتقريب التهذيب ,ألحمد بن علي بن حجر العسقالني, تحقي .19
تقييد المهمل وتمييز المشكل )شيوخ البخاري المهملون( المؤلف: أبو علي الحسين بن محمد الغساني وكان َيكره أن يقال له الجياني  .20

 م 1997-هـ 1418ة الطبعة: بال، المملكة المغربي -هـ( المحقق: األستاذ محمد أبو الفضل الناشر: وزارة األوقاف 498)المتوفى: 
 هـ  1408التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، تأليف: أبي بكر بن نقطة، تحقيق: كمال الحوت، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت  .21
الكتب المصرية التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه ألبي عبيد عبد هللا البكري األندلسي دار الكتب والوثائق القومية . مطبعة دار   .22

 م 2000بالقاهرة الطبعة: الثانية 
 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل . عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني , الناشر: المكتب اإلسالمي , الطبعة: الثانية،  .23
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، تهذيب التهذيب، ألبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني، نشر دار صادر،   .24

 الهند، حيدر أباد، الدكن، الطبعة األول
افعي،   .25 اج يوسف بن زكي الدين عبد الرحمن بن يوسف المز ِّي الد مشقي الش  ين أبي الحج  تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ جمال الد 

 1983هـ،  1403الثانية، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة 
توضيح المشتبه توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم , البن ناصر الدين محمد بن عبد هللا الدمشقي الشافعي  .26

 م 1993بيروت , الطبعة: األولى،   –المحقق: محمد نعيم العرقسوسي , الناشر: مؤسسة الرسالة 
 ب السامع للخطيب البغدادي, تحقيق د/ محمود الطحان, مكتبة المعارف الرياض. الجامع ألخالق الراوي وآدا .27
 الجرح والتعديل، ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، مجلس دائرة المعارف بحيدر آباد الهند، الطبعة األولى  .28
الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمية/دار البشائر خالصة تذهيب تهذيب الكمال أحمد بن عبد هللا الخزرجي المحقق: عبد الفتاح أبو غدة   .29
 هـ  1416حلب / بيروت الطبعة: الخامسة،  -
بيروت الطبعة:   – دار البشائر    -ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل المؤلف: شمس الدين الذهبي المحقق: عبد الفتاح أبو غدة   .30

 م  1990هـ،  1410الرابعة، 
لَسبِّيُل النَّقِّي في َترَ  .31 مِّ شُيوخ الَبيَِّهقِّي  السَّ َمة للنشر والتوزيع، -المؤلف: أبو الطيب نايف بن صالح بن علي المنصوري -اجِّ الناشر: َداُر الَعاصِّ

 م   2011 - هـ  1432الطبعة: األولى، 
لطبعة: محمد كامل, الناشر: دار الرسالة العالمية ا   -سنن أبي داود , سليمان بن األشعث  السجستاني , المحقق: شعيب األرنؤوط   .32

 هـ   1430األولى، 
للنشر  .33 المغني  الناشر: دار  الداراني  السمرقندي تحقيق: حسين سليم أسد  الدارمي  الرحمن  الدارمي البي محمد عبد هللا بن عبد  سنن 

   1412والتوزيع، الرياض الطبعة: األولى، 
 – أبو غدة الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمية    السنن الصغرى للنسائي البي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي تحقيق: عبد الفتاح .34

 1406حلب الطبعة: الثانية، 
 هـ. 1414السنن الكبرى للبيهقي تحقيق محمد عبد القادر عطا, دار الباز. مكة  .35
ر: كتب  سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه المؤلف: أحمد بن محمد البرقاني المحقق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري الناش .36

لفي 1404الهور، باكستان الطبعة: األولى،  -خانه جميلي   هـسؤاالت الحافظ الس ِّ
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سير أعالم النبالء، لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الد مشقي، تحقيق شعيب األرناؤوط وحسين األسد، مؤسسة   .37
 هـ.1402الرسالة، الطبعة الثانية، 

تأليف: ابن العماد الحنبلي، تحقيق: عبد القادر األرنؤوط ومحمود األرنؤوط، نشر: دار ابن كثير،   شذرات الذهب في أخبار من ذهب، .38
 هـ.1406دمشق 

الرياض   -دار طيبة  -هبة هللا الاللكائي أبو القاسم تحقيق : د. أحمد سعد حمدان الغامدي  -شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  .39
 ،1402 
مِّيري أبو البقاء الشافعي  تحقيق: الدكتور جميل عبد هللا عويضةشرح المية العجم لكمال ال .40 هـ  1429طبعة:    دين، محمد بن موسى الدَّ
 م. 2008/
بيروت الطبعة   –صحيح البخاري = الجامع الصحيح المختصر محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الناشر: دار ابن كثير، اليمامة   .41

 1407الثالثة، 
 هـ.1419بيت األفكار الدولية , الرياض   1سين مسلم بن الحجاج القشيري, طصحيح مسلم, ألبي الح .42
 1959الضعفاء والمتروكون البن الجوزي دارالكتب العلمية .43
افعي ة، تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محم د بن قاضي شهبة، تحقيق: د. عبدالعل يم خان. المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان   .44 طبقات الش 

 بيروت -لم الكتب دار النشر: عا
ة  .45 افعي ة، تأليف: عبد الرحيم األسنوي، تحقيق: كمال الحوت، نشر: دار الباز، مك   هـ 1407طبقات الش 
 بيروت  -طبقات المفسرين لشمس الدين الداوودي  الناشر: دار الكتب العلمية  .46
  1409هيم الزيبق، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت  طبقات علماء الحديث، تأليف: ابن عبد الهادي المقدسي، تحقيق: أكرم البلوش، وإبرا  .47

 هـ.
 م. 1984عام  2العبر في خبر من غبر , للذهبي , تحقيق د/ صالح الدين المنجد, مطبعة حكومة الكويت ,ط .48
  – السعودية  -فتح الباب في الكنى واأللقاب البي عبد هللا محمد بن َمْنَده المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي الناشر: مكتبة الكوثر  .49

 م 1996  -هـ 1417الرياض .الطبعة: األولى، 
 1379بيروت،  -فتح الباري شرح صحيح البخاري ألحمد بن علي بن حجر العسقالني  الناشر: دار المعرفة  .50
 القواعد البن رجب  زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  الحنبلي  الناشر: مكتبة الخانجي، مصر   .51
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة شمس الدين أبو عبد هللا الذهبي المحقق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب"  .52

 م   1992  -هـ  1413علوم القرآن، جدة الطبعة: األولى، مؤسسة  -الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية 
لبنان الطبعة:   –الكامل في التاريخ عز الدين ابن األثير الجزري تحقيق: عمر عبد السالم تدمري الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت   .53

 هـ  1417األولى، 
عبدهللا السورقي , إبراهيم حمدي المدني الناشر: المكتبة العلمية الكفاية في علم الرواية المؤلف: أبو بكر الخطيب البغدادي المحقق: أبو   .54
 المدينة المنورة  -
الناشر:   الكمال في أسماء الرجال ألبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان .55

 هـ   1437األولى، شركة غراس للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع، الكويت الطبعة: 
مسلم بن الحجاج النيسابوري المحقق: عبد الرحيم القشقري الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة   -الكنى واألسماء   .56

 هـ 1404الطبعة: األولى، 
بيروت/   -بي الناشر: دار ابن حزم  الكنى واألسماء البي بِّْشر محمد بن أحمد األنصاري الدوالبي المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريا .57

 هـ   1421لبنان الطبعة: األولى،  
 هـ 1400اللباب في معرفة األنساب اللباب في تهذيب األنساب، لعز الدين ابن األثير الجزري، دار صادر، بيروت،  .58
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م له عبد هللا العالي .59 ين أبوالفضل محمد بن مكرم األنصاري اإلفريقي ثم  المصري، قد  لي،  لسان العرب، لإلمام العالمة ابن منظور جمال الد ِّ
 إعداد وتصنيف يوسف خي اط، دار لسان العرب، بيروت.

األعلمي للمطبوعات، بيروت، مصورة   لسان الميزان، ألبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني، منشورات مؤسسة .60
 هـ. 1390هـ، الطبعة الثانية، 1329عن طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الكائنة بالهند 

أبو بكر الخطيب البغدادي دراسة وتحقيق: د محمد صادق الناشر: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق   -المتفق والمفترق   .61
 م    1997 - هـ  1417الطبعة: األولى، 

التميمي، أبو حاتم،  .62 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، 
 هـ 1396هـ( المحقق: محمود إبراهيم زايد الناشر: دار الوعي حلب الطبعة األولى 354الدارمي، الُبستي )المتوفى: 

هـ( الناشر: شركة دار األرقم بن أبي 502رات الشعراء والبلغاءألبي القاسم الحسين  الراغب األصفهانى )ت  محاضرات األدباء ومحاو  .63
 هـ  1420بيروت الطبعة: األولى،  –األرقم 

 المراسيل البي محمد ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي المحقق: شكر هللا نعمة هللا قوجاني .64
مكنة والبقاع لصفي  الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي الناشر: دار الجيل، بيروت الطبعة: األولى،  مراصد االطالع على أسماء األ .65

 هـ  1412
(, مسند البزار = البحر الزخار البي بكر أحمد بن عمرو البزار المحقق: محفوظ الرحمن زين هللا  الناشر: 1071ح3/279مسند البزار ) .66

 1988المنورة الطبعة: األولى،المدينة  - مكتبة العلوم والحكم 
بيروت الطبعة: األولى    -دمشق  - المعالم األثيرة في السنة والسيرة المؤلف: محمد بن محمد حسن ُشرَّاب الناشر: دار القلم، الدار الشامية   .67
 هـ 1411 -
 بيروت –معجم البلدان المؤلف : ياقوت بن عبد هللا الحموي أبو عبد هللا الناشر : دار الفكر  .68
القاهرة   –عجم الكبير ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية  الم .69

 الطبعة: الثانية
المعجم في مشتبه أسامي المحدثين أبي  الفضل عبيدهللا الهروي  المحقق: نظر محمد الفاريابي الناشر: مكتبة الرشد  الرياض الطبعة:   .70

 األولى،
 معجم مقاييس اللغة، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبدالسالم محمد هارون، مكتبة اإلعالم اإلسالمي، .71
 هـ. 1410معرفة السنن واْلثار للبيهقي, تحقيق سيد كسروي حسن , دار الكتب العلمية بيروت.  .72
 هـ  1404ق: د. همام عبد الرحيم سعيد، نشر: دار الفرقان، األردن  المعين في طبقات المحدثين، تأليف: أبي عبد هللا الذهبي، تحقي .73
 المغني عن حمل األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء من األخبار )مطبوع بهامش إحياء علوم الدين(  .74
 هـ.1418دار الكتب العلمية بيروت   1المغني في الضعفاء للذهبي ط .75
 هـ مصطفى البابي.1381هـ ط 502القاسم الراغب األصفهاني تأبو  –المفردات في غريب القرآن  .76
المقتنى في سرد الكنى  شمس الدين أبو عبد هللا الذهبي المحقق: محمد صالح عبد العزيز المراد الناشر: المجلس العلمي بالجامعة  .77

 هـ 1408اإلسالمية، المدينة  الطبعة: األولى، 
  - يث المؤلف: أبوعمرو، تقي الدين ابن الصالح المحقق: نور الدين عتر الناشر: دار الفكرمقدمة ابن الصالح = معرفة أنواع علوم الحد .78

 م 1986  -هـ 1406بيروت سنة النشر:  –سوريا، دار الفكر المعاصر 
بعة بيروت الط  – المنتظم في تاريخ الملوك واألمم المؤلف : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج الناشر : دار صادر   .79

 هـ 1358: األولى ،  
 هـ. 1407 1موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي , تحقيق عبد المعطي قلعجي, دار المعرفة بيروت, ط .80
 هـ. 1482ميزان االعتدال في نقد الرجال للذهبي , تحقيق د/ علي البجاوي دار الفكر  .81
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، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى:  الهداية إلى أوهام الكفاية, عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسن .82 هـ(  المحقق: مجدي 772وي الشافعي 
 2009محمد سرور باسلوم الناشر: دار الكتب العلمي، مطبوع بخاتمة )كفاية النبيه( البن الرفعة طبعة:  

الناشر: دار    افعيالمؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشهدي الساري = مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري   .83
 1379 بيروت –المعرفة 

 هـ. 1420الوافي بالوفيات لصالح الدين الصفدي , تحقيق أحمد األرناؤوط , بيروت  .84
 ه .  1420الوهم في روايات مختلفي األمصار, د عبد الكريم الوريكات ,  مكتبة اضواء السلف الطبعة االولى   .85

 هوامش البحث
 

 ( . 1/3( من مقدمة اإلمام الذهبي لكتابه: المغني في الضعفاء)1)
 (. 44( سورة النحل آية ) 2)
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( الرَّي  : وهي مدينة مشهورة , وهي محط  الحاج  على طريق السابلة وقصبة بالد الجبال، وهي اْلن الجنوب الشرقي لدينة طهران في 20)
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 (. بتصرف يسير.102/ 1( مقدمة تحقيق كتاب شرح أصول اإلعتقاد )25)
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 أ . 124-أ120من  2/قسم 63مجموع  – ( مخطوط في الظاهرية 31)
 (: " وهو من أجل  الكتب". 184اجتماع الجيوش)ص( في 751(وهو مطبوع , قال عنه ابن القيم )ت 32)
 ( 1/116( . وانظر نظر مقدمة تحقيق أصول اإلعتقاد )73/ 6( نقل منه ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة )33)
 ( وهو مطبوع بتحقيق د أحمد سعد حمدان الغامدي . رحمه هللا . 34)
 ( . 117/ 1( مقدمة تحقيق كتاب شرح أصول اإلعتقاد )35)
 (. 14/71( تاريخ بغداد )36)
 (. 5/669( األنساب )37)
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 (. 8/163( الكامل في التاريخ البن االثير )40)
 (. 279/  3)( طبقات علماء الحديث البن عبد الهادي 41)
 ( 236/ 2( ,العبر)419/ 17( سيراعالم النَُّبالء)1083/ 3( تذكرة الحفاظ)42)
 (. 544( برقم )43)
افعي ة طبقات األسنوي )44)  (. 191/  2( طبقات الش 
 (. 618/ 15( البداية والنهاية البن كثير )45)
 (. 2/49ي شرح التبصرة والتذكرة )( , ونقله العراقي عن الخطيب البغدادي ف2/156( انظر الجامع ألخالق الراوي)46)
 (. 250( مقدمة ابن الصالح)47)
نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، عن    أبي سهيل( من طريق إسماعيل بن جعفر عن  107ح1/78( أخرجه مسلم في صحيحه ) 48)

 حدث كذب،.....".  قال:" آية المنافق ثالث:إذا  أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا  
 (. 14/70( تاريخ بغداد )49)
 (. 52/ 2( تاريخ بغداد )50)
 (. 312/ 1( و )120/ 1( شرح اصول اإلعتقاد )51)
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 (. 473ح344/ 1(أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه )53)
 (. 1244ح34/ 3(أخرجه النسائي: في السنن، كتاب السهو، باب التحري، )ج54)
 (، مادة )وهم(، بتصريف يسير. 12/643عرب البن منظور )ج(  لسان ال55)
 ( وغيرها . 2/337( , ) 307/ 1( , )1/171( , )1/133( انظر المجروحين )56)
 (. 143(الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي:  )ص57)
 (. 42د عبد الكريم الوريكات , صفحة ) (  الوهم في روايات مختلفي األمصار,58)
 ( انظر البحث المنشور . بعنوان )أقوال اإلمام الحافظ الالْلَكائي  في الرجال جمعا  ودراسة( . 59)
 ( 314( تقريب التهذيب برقم )206/ 1( تهذيب التهذيب )2/333تهذيب الكمال ) ( انظر ترجمته :60)
 ( . 314( تقريب التهذيب برقم )174/ 1(ميزان االعتدال)61)
 (  المصدر السابق .62)
 ( . 389( وهدي الساري )1/206( تهذيب التهذيب )63)
 (. 1/174( ميزان االعتدال ) 64)

(  أبو ثابت  3( محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي .  2( ابراهيم بن حمزة الزبيري .1  وهم :   # روى عن أسامة بن حفص المدني أربعة
 ( يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة . 4محمد بن عبيد هللا المديني . 

 ( 1/206( والحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب )2/333كما أشار إلى ذلك الحافظ المزي في تهذيب الكمال ) 
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َماَمَة المديني  , كما في مسند البزار ) أسامة بن حفص    الرواة ممن روى عن   ومما وقفُت عليه من  (, و#  1071ح3/279: # ُذَوْيُب ْبُن عِّ
( الكبير  المعجم  في  الطبراني  عند  كما   , المدني   كاسب  بن  حميد  بن   (. 981ح 23/408يعقوب 

ـــــــــ )عبد هللا بن حفص( .# عبد هللا بن حفص وقيل حفص بن عبد هللا  فلعله اشتبه على اإلمام الحافظ الاللكائي اسم )أسامة بن حفص(  بـــــــ 
(  14/426, أبو حفص ابن عمرو، وقيل: أبو عمرو ابن حفص ,  مجهول , لم يرو عنه غير عطاء بن السائب . انظر : تهذيب الكمال )

 (. 3279( تقريب التهذيب )5/189تهذيب التهذيب )
( عن شيخه محمد بن عبيد هللا، حدثنا أسامة بن حفص المدني، عن هشام بن عروة،  5507ح7/92( أخرجه البخاري في صحيحيه )65)

: "تابعه   عن أبيه، عن عائشة رضي هللا عنها: أن قوما  قالوا للنبي صلى هللا عليه وسلم: " إن قوما يأتونا باللحم،...."  الحديث . قال البخاري 
 طفاوي " . علي، عن الدراوردي، وتابعه أبو خالد، وال

 (. 2547( # ابو خالد األحمر: سليمان بن حيان األزدي الكوفي , صدوق يخطىء. التقريب )389( هدي الساري )66)
 (. 6087# الطفاوي : محمد بن عبد الرحمن الطفاوي , أبو المنذر البصري , صدوق يهم . التقريب  )

 (. 2/333(تهذيب الكمال )67)
 (. 2/51)(إكمال تهذيب الكمال 68)
 (. 1/206(تهذيب التهذيب )69)
 (. بتصرف يسير.2/333( تهذيب الكمال )70)
 (. 13/92( تاريخ االسالم  )71)
( ولم يذكره ابن أبي 2/23البخاري ذكره في التاريخ الكبير )  اإلمام  ( والصواب أن1/166)  ( التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة72)

 حاتم في الجرح والتعديل . 
 (. 2/51)إكمال تهذيب الكمال (73)
 (. 1/206( تهذيب التهذيب )74)
 (. 2/23( التاريخ الكبير )75)
 (322( تقريب التهذيب )212/ 1( تهذيب التهذيب )2/359(انظر ترجمته :  تهذيب الكمال )76)
 ( 2/359الكمال ) ( تهذيب77)
 (. 376(, فتح الباب )60/ 5( # الوليد بن محمد السلمي.ترجمته : األسامي والكنى )2/65(إكمال تهذيب الكمال )78)
 (. 2/23(التاريخ الكبير )79)
 (. 2/931(الكنى لمسلم ) 80)
 (. 333/ 2( الجرح والتعديل )81)
 (. 1/181( المجروحين) 82)
 (. 96/ 1(ضعفاء ابن الجوزي )83)
 (. 156/ 2( المقتنى في سرد الكنى )1/67( المغني في الضعفاء)1/176( ميزان االعتدال ) 84)
 (. 1/212(تهذيب التهذيب )85)
أسباط أبو طاهر البصري , يروي عن شعبة مباشرة , وأحيانا  بوساطة الوليد بن محمد . كما في   وربما كان مقصود الالْلَكائي  أن الراوي : 

( من طريق  أبي بكر 3/347( , والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ) 60/ 5الحديث الذي أخرجه أبو أحمد الحاكم في األسامي والكنى )
ثنا شعبةعن أبي طاهر أسبمحمد بن َعْمرو بن سليمان النيسابوري   عن عبد الرحمن بن   اط بن اليسع حدثنا الوليد بن محمد أبو سعيد ، َحدَّ

 سعيد عن الضحاك بن مزاحم ، َعن ابن عباس  رضي هللا عنهما مرفوعا ......" قال الخطيب البغدادي بعد أن أخرجه  :" َوُهَو َغرِّيٌب مِّنْ 
ا َغْيَر َهَذا يثِّ ُشْعَبَة ال أَْعَلُم َلُه َوْجه  و إسناده منقطع بين الضحاك وبين ابن عباس رضي هللا عنهما , فإن ه لم يسمع منه شيئا  . .   " ا. ه َحدِّ

بـــــ ابن عباس رضي هللا عنهما. كما في المراسيل ) (  5/387( والسنن الكبرى للنسائي ) 95بل كان شعبة ينفي لقاء الضحاك بن مزاحم 
 (. 2/901ي المغني عن حمل األسفار في األسفار )( والعراقي ف38وسؤاالت البرقاني للدارقطني )

 (. 1/283( توضيح المشتبه )3/308( ُذباب : بذال معجمة مضمومة. اإلكمال البن ماكوال )86)
 ( 7/192( لسان الميزان )2/147( تهذيب التهذيب )5/253(انظر ترجمته : تهذيب الكمال )87)
( عند ترجمته , قال محققه :" وقع في االصلين " القرشى "  3/79والتعديل )   الجرح(. لكن وجدُت في  3/302(إكمال تهذيب الكمال )88)

وفي   خطأ والتصويب من تاريخ البخاري والتهذيب , وما يأتي في هذا الكتاب في ترجمة عبد هللا بن عبد الرحمن نسيب الحارث هذا وغيرها "
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فقال :" الحارث بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن سعد بن أبي ذباب ( نسبه الخطيب البغدادي : قرشيا  .  389تر  2/753المتفق والمفترق )
 القرشي من أنفسهم مدني ......" .  فاهلل أعلم . 

 (. 7/192( لسان الميزان )2/147( تهذيب التهذيب )5/253(انظر ترجمته : تهذيب الكمال )89)
 (. 1034لتهذيب )( تقريب ا149/ 2( تهذيب التهذيب )5/258(انظر ترجمته :  تهذيب الكمال )90)
 (.3/306(إكمال تهذيب الكمال )91)
 ( المصدر السابق نفسه. 92)
( :" الحارث بن عبيد أبو قدامة  457( و وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري )2/149( تهذيب التهذيب )5/258(تهذيب الكمال )93)

 حتج به , له موضعان فقط"مشهور بكنيته وباسمه , ضعفه ابن معين , وقال أبو حاتم : يكتب حديثه وال ي
(94 : وهما  األصول  في  وليسا  )متابعة(  فقط  موضعان  البخاري  صحيح  في  المؤذن  قدامة  أبي  عبيد  بن  لــلحارث  األول(  : الموضع 
( حديث أبي موسى االشعري رضي هللا عنه مرفوعا  :"الخيمة درة، مجوفة طولها في السماء ثالثون ميال ..." ، قال البخاري 3243ح4/117)

(  حديث جندب بن عبدهللا رضي هللا  5061ح198/ 6)  الموضع الثاني:عن أبي عمران ستون ميال  .  والحارث بن عبيد،: أبو عبد الصمد، 
 .....  الحارث بن عبيداقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم،........" قال البخاري : تابعه عنه مرفوعا: "

 (  1168( تقريب التهذيب )225/ 2( تهذيب التهذيب )5/531(انظر ترجمته :  تهذيب الكمال )95)
(96. ، َأو ما َفْوَقُه من الَقَصبِّ والتُّرابِّ َماٍء: "َسْقُف الَبْيتِّ َية  جمُع غِّ  (. 26/ 20( تاج العروس)15/135لسان العرب ) ( أَْغمِّ
 ( 1169( تقريب التهذيب )2/226( تهذيب التهذيب )5/532(انظر ترجمته : تهذيب الكمال )97)
 (. 4/28(إكمال تهذيب الكمال )98)
 ( 535/ 5( تهذيب الكمال )96/   1( موضح أوهام الجمع والتفريق)2/809(المتفق والمفترق )99)

ٌم على اْلخر، ولذا يقال على األول :  و كالهما متفقان في اسمه ما واسم أبيهما، وكالهما بصريان مِّن أهل البصرة.  إالَّ أنَّ أحدهما متقد ِّ
األكبر , وعلى الثاني : األصغر. فــــ الراوي األول معروٌف بأنه مولى النضر بن أنس وكنيته أبو الخطاب ونسبته األنصاري . والراوي 

األغمية وكنيته أبو عبد الرحمن ونسبته العبدي. قال ابن حجر في التقريب:" حرب بن ميمون األكبر...ثم قال:  الثاني معروٌف بأنه صاحب 
 حرب بن ميمون األصغر, ووهم من خلطه باألول."

ا عن : علي بن المديني , وعمرو بن علي الفالس , والخطيب البغدادي , والدارقطني , وابن ال جوزي , وابن  وقد جاء التفريق بينهما صريح 
( والكنى  1/105(  المعجم في مشتبه أسامي المحدثين )251/ 3(  الجرح والتعديل )3/65و انظر أيضا  : التاريخ الكبير ) حجر وغيرهم .

 ( 3/10( توضيح المشتبه )1/470( ميزان االعتدال )166/ 1للدوالبي )
 (. 1184( تقريب التهذيب )2/237)( تهذيب التهذيب 5/568(انظر ترجمته : تهذيب الكمال )100)
 (. 2/240(  تهذيب التهذيب )5/568(تهذيب الكمال )101)
( :" جاء في حواشي النسخ من قول المؤلف: " ذكر الاللكائي أن مسلما  روى  5/580( المصدر السابق . قال محقق تهذيب الكمال )102)

 (. 2/240ب )له، وذلك وهم منه، وهللا أعلم" ونقلها الحافظ ابن حجر في التهذي
 ( فقال :" وروى له مسلم ".  11/268وممن تبع الاللكائي في هذا الوهم : الصفدي في الوافي بالوفيات )

 (. 1817( تقريب التهذيب )3/204( تهذيب التهذيب )8/461( تهذيب الكمال )103)
يكنى أبا أحمد، وهو   -كتاب الكمال للمقدسي  يعني    -(  :" قال المزي: كان فيه  4/269إكمال تهذيب الكمال )قال مغلطاي في    (104)

  وهم، إنما هو أبو محمد . انتهى كالمه. وفيه نظر، من حيث أن صاحب "الكمال" هو في هذا تابع الاللكائي، فإنه كناه بذاك، ألفيته مجودا  
 الذي ذكره المزي، وهللا تعالى أعلم. " ا.ه بخط اإلقليشي الحافظ في "كتاب الاللكائي"، فال عيب عليه ؛ ألن له فيه سلفا ، وإن كان الصواب

( . قال الحافظ عبد الغني المقدسي :"داود بن أبي هند , واسم ابي هند : 2500( ترجمة )4/405( انظر الكمال في أسماء الرجال )105)
 دينار بن عـــذافِّر , ويقال اسمه : طهمان البصري , أبوبكر ..." ا. ه

( :" جاء في حواشي النسخ من تعقبات المؤلف على "الكمال": كان فيه: أبو 1محققه حاشية رقم )( قال  8/461( تهذيب الكمال ) 106)
(  األسامي والكنى ألبي  1/370(. وانظر أيضا  : انظر الكنى للدوالبي )4/269أحمد، وهو وهم". ونقلها مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال )

 (. 3/204(تهذيب التهذيب )1/114( المقتنى في سرد الكنى للذهبي )134ب البن مندة )( فتح الباب في الكنى واأللقا2/106احمد الحاكم ) 
 (. 2734( تقريب التهذيب )4/302( تهذيب التهذيب )349/ 12(انظر ترجمته :  تهذيب الكمال )107)
ب6/202إكمال تهذيب الكمال )  (108) اك لم يخرج له شيء في ( قال مغلطاي :" قال أبو علي الجياني في كتابه في تقييد المهمل : شِّ

باك إبراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد   الصحيحين ، لكن أتى ذكره في كتاب مسلم في البيوع , في حديث رواه جرير عن مغيرة قال: سأل شِّ
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اللكائي وغيرهما في شبهة أبي إسحاق الحبال وال -وهللا أعلم   - هللا: " لعن النبي صلى هللا عليه وسلم آكل الربا ومؤكله"  انتهى . وكأن هذا 
 (. 349/ 12ذكر شباك في رجال مسلم." ا. ه .  وانظر تهذيب الكمال )

( الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني األندلسي، أبو علي: محدث، من علماء األندلس. كان يتصدر للتدريس في جامع قرطبة 109)
 (. 3/408رات الذهب )( شذ4/1233هـ( انظر : تذكرة الحفاظ ) 498. ويعرف بالجياني)ت 

 (.  2/301(تقييد المهمل وتمييز المشكل )110)
( وقال:" وَذكَره أبو إسحاق الحبال والاللكائي في رجال مسلم ,  ولم يخرج له شيئا  إنما جاء ذكره في حديث رواه 4/302( التهذيب )111)

ثنا عن علقمة عن َعبد   هللا في )لعن آكل الربا ( وقد نبه على ذلك الحافظ أبو علي الجياني.". حريز عن مغيرة قال : سأل شباك إبراهيم ؟ فَحدَّ
( من طريق المغيرة 1597ح1218/ 3( :" له ذكر في صحيح مسلم" والحديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه )2734وقال في التقريب )

خعى، عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ، قال:  بن مقسم الضبي قال: سأل شباك الضبي إبراهيم النخعي ، فحدثنا عن علقمة بن قيس الن
المعلم  " لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آكل الربا ومؤكله" ، قال: قلت: وكاتبه، وشاهديه؟ قال: " إنما نحدث بما سمعنا " . وانظر إكمال  

(5/283 .) 
 (. 3143( تقريب التهذيب )5/105( تهذيب التهذيب )14/161( تهذيب الكمال )112)
 (. 109/ 11(تاريخ بغداد)113)
(  تهذيب التهذيب 7/186( إكمال تهذيب الكمال )14/161( تهذيب الكمال )3/1560المتفق والمفترق )  (11/109(تاريخ بغداد)114)
 (. 3143( تقريب التهذيب )5/103)

سكن بغداد، وحدث بها ....وكان ثقة. وسمعُت هبة هللا بن    تمام كالم الخطيب البغدادي في تأريخه : " عباد بن موسى أبو محمد الختلي
، يقول: روى عباد بن موسى الختلي عن سفيان الثوري، وإسرائيل بن يونس، وهذا القول وهم منه ! ، إنما روى  - الالْلَكائي     -الحسن الطبري  

 .ه عنهما: عباد بن موسى أبو عقبة األزرق الذي ذكرناه قبل عباد بن موسى الختلي "ا
وقد قال قبلها :" عباد بن موسى أبو عقبة األزرق البصري نزل بغداد، وحدث بها عن سفيان الثوري، وإسرائيل بن يونس........ " . ونقله 

( وقال :" وهو أقدم من الخت لي  " . وقال الحافظ ابن حجر في التقريب :" وقد 147/ 11ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ األمم والملوك ) 
 ه بعضهم بالختلي فوهم" . خلط

( تهذيب  14/165(و تهذيب الكمال )378/ 2( ميزان االعتدال )5/336وانظر ترجمة عباد بن موسى أبو عقبة األزرق في تاريخ االسالم )
 (. 3147( تقريب التهذيب )5/106التهذيب )

ي شيوخ عباد بن موسى الختلى سفيان الثوري وإسرائيل ( قال الحافظ ابن حجر :" قلُت: ذكر الكالباذي ف5/106# تنبيه في تهذيب التهذيب )
 ابن يونس". ا.ه. و لعله يقصد الاللكائي وربما الوهم من الُنساخ .

 (  3147( تقريب التهذيب )5/106( تهذيب التهذيب )14/165( تهذيب الكمال )115)
 ( 1/230( طبقات المفسرين )3/268( لسان الميزان )12/100( سير النبالء)9/435( انظر ترجمته : تاريخ بغداد)116)
( عباس بن محمد بن حاتم الدوري البغدادي , أبو الفضل أحد أئمة أهل الحديث , صاحب يحيى بن معين واإلمام أحمد بن حنبل وأبي 117)

 ( 2/119( تذكرة الحفاظ)12/144هـ(  تاريخ بغداد )271داود الطيالسي . )ت 
 ( 2/36(بغية الوعاة ) 4/449(لسان الميزان)4/73(ميزان االعتدال) 12/100(سيراعالم النبالء)9/435(تاريخ بغداد)118)
(. ومما يرد هذه الحكاية عدم جزم الاللكائي بها فقد قال :"بلغني" بصيغة التضعيف , وأيضا  فإن مولد الاللكائي 435/ 9(تاريخ بغداد )119)

( وقد قال الخطيب في ترجمته 418بقوله :" الاللكائي توفي )سنة    ( 2/506كان بعد وفاة ابن درستويه بمدة وإليه أشار المعلمي في التنكيل)
( .  347:" عاجلته المنية فلم ينشر عنه كبير شيء" .  فهذا يدل أن مولد الاللكائي كان بعد وفاة ابن درستويه بمدة فإن وفاته كانت )سنة  

كم ما " ا. هـ .وكما سبق لم تذكر المصادر تحديد وقت والدة الاللكائي َوَقْوُله :" بلغني .. " ال ُيدري من الذي بل غه، ومثل هذا ال يثبت به ح
 ه(.  385. وربما كانت والدته في حدود سنة )

 (. 3389(  تقريب التهذيب)5/261( تهذيب التهذيب)15/113( تهذيب الكمال )120)
 ( . 10/408النبالء)( سير اعالم 15/217( تاريخ االسالم )15/113( تهذيب الكمال )121)

ير ا{ عن شيخه عبد هللا )غير  2125ح66/ 3و الحديث أخرجه البخاري في صحيحه  ) ر ا َوَنذِّ ا َوُمَبش ِّ د  ( في كتاب التفسير َباُب }إِّنَّا َأْرَسْلَناَك َشاهِّ
بن العاص رضي هللا عنهما...   منسوبا ( عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن هالل بن أبي هالل، عن عطاء بن يسار، عن عبد هللا بن عمرو

 الحديث .
 (. 113/ 15(  تهذيب الكمال )122)
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 (. 1/562( الكاشف ) 123)
 (. 3389(  تقريب التهذيب )124)
 (  5/261( تهذيب التهذيب )114/ 15( , وانظر أيضا  : تهذيب الكمال )8/585(فتح الباري )125)

(:" وفي كتاب " الزهرة ": طالعُت في الدفترين فلم أجد  407/ 7عجلي )قال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال في ترجمة عبد هللا بن صالح ال
 له اسما  " . تشعر بأنه ليس له رواية في الصحيحين . وهللا أعلم .

 (. 4182( تقريب التهذيب )6/395( تهذيب التهذيب )18/316( تهذيب الكمال )126)
الهم المدني , صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىء , قال  ( عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي, أبو محمد الجهني مو 127)

(  6/353( تهذيب التهذيب )18/187النسائي : حديثه عن عبيد هللا العمري , منكر , مات سنة ست أو سبع وثمانين.  تهذيب الكمال )
 ( 4119تقريب التهذيب )

( ومغلطاي في إكمال تهذيب الكمال 18/316المزي في تهذيب الكمال ) ( و  311/ 5( نقله عنه ابن القطان في بيان الوهم وااليهام )128)
 ( 6/395( تهذيب التهذيب )8/312)
ثقة ( ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي موالهم , أبو عثمان المدني مولى آل المنكدر , المعروف بـــــــ ربيعة الرأي , واسم أبيه فروخ ,  129)

 ( 1911( تقريب التهذيب )3/258تهذيب التهذيب ) (9/123فقيه مشهور  . تهذيب الكمال )
( من طريق سليمان بن بالل، عن ربيعة بن 713ح1/495( وحديث دخول المسجد في صحيح مسلم )5/311(بيان الوهم وااليهام )130)

 عليه وسلم: " إذا  أبي عبد الرحمن، عن عبد الملك بن سعيد االنصاري ، عن أبي حميد، أو عن أبي أسيد، قال: قال رسول هللا صلى هللا 
( من طريق 2/442( والبيهقي )1/324( والدارمي في سننه )465ح126/ 1دخل أحدكم المسجد......." الحديثوأخرجه ابو داود في سننه ) 

ي، عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد، قال: سمعت أبا حميد، أو أبا أسيد األنصار 
 يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " إذا دخل أحدكم المسجد ..." الحديث .

( :" جاء في حاشية نسخة المؤلف التي بخطه تعقيب له على صاحب 2( و قال المحقق حاشية رقم )18/316( تهذيب الكمال )131)
 وهم فإنه لم يدركه، وإنما يروي عن ربيعة عنه." ا.ه"الكمال" نصه: ذكر في الرواة عنه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وذلك 

(  وقال :" وعاب المزي على صاحب " الكمال " ذكره في الرواة عنه الدراوردي، وهو لعمري معيب، 8/312(  إكمال تهذيب الكمال )132)
واية الدراوردي عنه، من عند الاللكائي، ولكن صاحب " الكمال " تبع في ذلك الاللكائي، ولم يمعن النظر وال تثبت. ولما ذكر ابن القطان ر 

اليهام قال: وهذا ال أعرفه، ولعلي أجده بعد، وإنما الدراوردي عن ربيعة عنه حديث " دخول المسجد "، وهللا تعالى أعلم". وانظر بيان الوهم وا
(5/311 . ) 
 (. 5691( تقريب التهذيب )9/5( تهذيب التهذيب )24/301( تهذيب الكمال )133)
( تهذيب  2/124هيم بن عبد هللا بن حنين الهاشمي موالهم , وربما ينسب إلى جده ,  المدني أبو إسحاق ,  ثقة . تهذيب الكمال )إبرا   (134)

 (  . 195( تقريب التهذيب )1/133التهذيب )
 (. 3286( تقريب التهذيب)5/193( تهذيب التهذيب)14/439(عبد هللا بن حنين الهاشمي المدني. تهذيب الكمال)135)
( :" جاء في حواشي النسخ من تعقبات المؤلف على صاحب "الكمال "قوله:  3( قال محققه حاشية رقم )24/302( تهذيب الكمال )136)

ر  ذكر في شيوخه إبراهيم بن عبد هللا بن حنين، ولم يذكر عبد هللا بن حنين، وكذلك ذكر الاللكائي في كتابه، وهو وهم وهللا أعلم" . وانظ
 ( . 9/5( وتهذيب التهذيب ) 2/105لرجال للمقدسي )الكمال في أسماء ا 

 ( . 5882( تقريب التهذيب )9/166( تهذيب التهذيب )25/207(تهذيب الكمال )137)
 (. 1/336( خالصة التذهيب )9/166(تهذيب التهذيب )138)
 (. 4467ب )(#عثمان بن زائدة المقرىء , أبو محمد الكوفي العابد , نزيل الري . التقري9/166(تهذيب التهذيب )139)
 (. 5882(تقريب التهذيب )140)
 (. 1/336(خالصة التذهيب )141)


