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ّ
المفضل المقدسي في الجرح والتعديل والحكم على الحديث
جهود ابن

عبد العزيز دخان

قاسم عيل سعد

عواد الخلف

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة
الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2019-06-20 :

تاريخ القبول2019-10-10 :

ملخص البحث:
اإلمــام أبــو الحســن عل ـ ّي بــن المف ّ
ضــل المقدســي (ت 611هـــ) أحــد أعــام المســلمين الذيــن
أســهموا فــي علــوم الحديــث وشــرحه وفــي مصطلــح الحديــث أواخــر القــرن الســادس الهجــري
وأوائــل مــا بعــده؛ إال أنــه لــم يحــظ بالعنايــة الالزمــة مــن الباحثيــن والدارســين وطلبــة العلــم.
للحافــظ ابــن المف ّ
ضــل المقدســي آرا ٌء وأقــوال ومواقــف جبــارة وجهــود عظيمــة فــي خدمــة الحديــث
ً
ّ
النبــوي الشــريف والحكـ ِـم عليــه تصحي ًحــا وتضعيفــا ،قبــوال وردا ،وجرحــا وتعديــا .يهــدف هــذا
البحــث إلــى تتبــع أهــم أقوالــه وآرائــه المبينــة لجهــوده ومنهجــه فــي الجــرح والتعديــل ،وقــد تبنــى
البحــث المنهــج االســتقرائي فــي إحصــاء مواقــف الحافــظ ابــن المفضــل المقدســي وأقوالــه مــن
كتبــه أوال ومــن الكتــب والتراجــم التــي نقلــت عنــه فــي جــرح الــرواة أو تعديلهــم .ومــن أهــم نتائــج
البحــث الكشــف ع ّمــا ال يعــرف عــن الحافــظ ابــن المفضــل المقدســي مــن تراجــم مهمــة ومعلومــات
غنيــة مرتبطــة بفــن الحديــث رواي ـةً ،وقــد اســتدرك البحــث علــى مشــايخه وتالميــذه عــددًا كبي ـرًا
ال يعــرف ذلــك فــي تراجمــه الســابقة وفــي أعمــال مــن تصــدى لدراســة جهــوده .ومــن أهــم نتائــج
البحــث أيضــا جمــع أقوالــه فــي الجــرح والتعديــل.
الكلمــات الدالــة :ابــن المف ّ
ضــل ،الشــيوخ ،التالميــذ ،المؤلفــات ،الجــرح والتعديــل ،الحكــم علــى
الحديث.
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المقدّمة:
الحمــد هلل وحــده ،والصــاة والســام علــى مــن ال نب ـ ّي بعــده ،وعلــى آلــه وأصحابــه ،ومــن
ســلك دربــه ،واقتفــى أثــره ،ونهــج نهجــه ،إلــى يــوم الديــن.
أ ّما بعد:
ففــي تاريخنــا العلمــي أعــام عظــام ،وجهابــذة كــرام ،كان لهــم األثــر الكبيــر فــي نهضــة
المســلمين العلميــة ،وتركــوا بصماتهــم فــي ســج ّل المؤلفــات العلميــة.
ومــن هــؤالء األعــام اإلمــام الكبيــر ،والحافــظ النحريــر ،أبــو الحســن علــ ّي بــن المفضّــل
المقدســي ،أحــد علمــاء الحديــث خــال القــرن الســادس الهجــري وأوائــل مــا بعــده ،الذيــن ق ّدمــوا
ت غاي ـةً فــي الجــودة واإلتقــان ،وتخ ـرّج علــى يديــه زمــرةٌ وافــرة مــن
للمكتبــة اإلســامية مؤلفــا ٍ
األعــام المشــاهير ،وجــرى الثنــا ُء عليــه فــي كثيــر مــن المصــادر علــى لســان تالميــذه ومــن جــاء
ـح
بعدهــم ،وتناقــل العلمــاء جملـةً مــن أقوالــه فــي جــرح الــرواة وتعديلهــم ،وبيـ ِ
ـان أحوالهــم ،وتصحيـ ِ
ـر ذلــك مــن قضايــا علــوم الحديــث.
األحاديــث وتحســينها وغيـ ِ
ولكــن رغــم هــذه المنزلــة الرفيعــة والمكانــة العلميــة التــي تبوّأهــا فإنّــه لــم يحــظ بالكثيــر مــن
وبيــان منزلتــه العلميــة ،ومــن هنــا دعــت
االهتمــام ،وقلّــت البحــوث العلميــة فــي التعريــف بــه
ِ
الحاجــة وحتَّــم الواجــبُ القيــا َم بجمــع مــا تناثــر مــن أقوالــه فــي الحكــم علــى األحاديــث تصحيحــا
وتضعيفــا ،وكالمــه فــي أحــوال الــرواة جرحــا وتعديــا ،ومقارنــة تلــك األقــوال بأقــوال أقرانــه ومن
ك ّ
تق ّدمــه ومــن جــاء بعــده ،لنعــرف نســبة الموافقــة والمخالفــة بينــه وبيــن هــؤالء األعــام ،وال شـ ّ
أن
لذلــك كلِّــه قيمتَــه وأهميتَــه فــي بيــان قــدر هــذا اإلمــام ورســوخه فــي علــوم الحديــث ونقــد الرجــال.

أهمية البحث:
تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يتعلّــق بإبــراز شــخصية علميــة ،لهــا بــاع طويــل فــي العلــم
والتصنيــف ،ونظــرة إلــى ترجمــة هــذا اإلمــام تؤ ّكــد ذلــك ،وتظهــر وجــوب االهتمــام بهــذا النــوع
مــن البحــوث التــي تعنــى بتراجــم علمائنــا الســابقين ومــدى مــا أســدوه مــن إســهامات فــي علــوم
الشــريعة وغيرهــا.

حدود البحث:
أقــوال ابــن المفضــل المقدســي فــي الحكــم علــى األحاديــث تصحيحــا وتضعيفــا ،وكالمــه فــي
أحــوال الــرواة جرحــا وتعديـاً ،مــن كتبــه ،ومــن الكتــب والتراجــم التــي نقلــت عنــه.
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جهود ابن ّ
املفضل املقديس يف الجرح والتعديل والحكم عىل الحديث ( ) 290-246

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:
1.إبــراز شــخصية مــن الشــخصيات العلميــة فــي تاريخنــا وبيــان مــدى إســهاماته فــي العلــم
والتصنيــف.
2.جمع ما تناثر من أقوال ابن المفضل في الحكم على األحاديث تصحيحا وتضعيفا.
3.تتبــع أهــم أقــوال ابــن المفضــل المقدســي وآرائــه المبينــة لجهــوده ومنهجــه فــي الجــرح
والتعديــل.
4.تصحيــح جملــة مــن األوهــام واألخطــاء التــي وقعــت فــي كتابــات مــن كتــب عــن ابــن
المفضّــل.
5.إضافــة جملــة مــن الفوائــد واإلضافــات العلميــة المعتبــرة التــي فاتــت الدراســات الســابقة
فــي هــذا الموضــوع.

الدراسات السابقة:
تتبعنــا مــا كتــب عــن اإلمــام ابــن المفضّــل ،فلــم نجــد مــا يشــفي الغليــل ،ويبــرئ العليــل،
باســتثناء مــا كتبــه األســتاذ الدكتــور الفاضــل محمــد بــن تركــي التركــي حــول هــذا اإلمــام فــي بحثــه
الموســوم بـــ (معجــم مؤلفــات الحافــظ ابــن المفضــل المقدســي) ،ولكنّــه اقتصــر علــى الحديــث عــن
مؤلفاتــه كمــا هــو واضــح مــن عنــوان البحــث ،وقــد أجــاد فــي ذلــك وأفــاد جــزاه هللا خيــرا ،وقــد
أفدنــا منــه فــي هــذه الناحيــة مــن البحــث.
وقــد كان مــن كريــم أخالقــه أن تمنّــى أن يقــوم غيــره باســتكمال دراســة حيــاة هــذا اإلمــام مــن
جوانبهــا المختلفــة((( ،وهــو العمــل الــذي تض ّمنــه هــذا البحــث.
ـاب األربعيــن اإللهيــة ق ـ ّدم لــه بمق ّدمــة ضافيــة تنــاول فيهــا ترجمــة اإلمــام
ث ـ ّم ل ّمــا حقّــق كتـ َ
ّ
ابــن المفضــل ،وتو ّســع فــي ذكــر شــيوخه وتالميــذه ومؤلفاتــه ،محــاوال اســتقصاء ذلــك كلــه ،لكــن
فاتــه مــن الشــيوخ والتالميــذ عــدد ال بــأس بــه ،ولــم يعـرّج علــى الــكالم علــى أقوالــه فــي الجــرح
والتعديــل ،وهــي مــن الكثــرة بحيــث تحتــاج إلــى اهتمــام خــاصّ ؛ إلبــراز مكانــة هــذا اإلمــام فــي
هــذا العلــم.

(((

معجم مؤلفات ابن المفضل المقدسي ،ص.4
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ت علــى بعــض مــا ُحقّــق مــن مؤلفــات ابــن
أ ّمــا مــا عــدا هــذا البحــث فكانــت كلُّهــا مق ّدمــا ٍ
المف ّ
ـب فــي بيــان أقــوال هــذا اإلمــام فــي الجــرح
ضــل ،وكانــت مــن القصــور بحيــث لــم تــؤ ّد الواجـ َ
ّ
والتعديــل ،والعــذ ُر فــي هــذا مقبــول ،حيــث كان الغــرض هــو إخــراج الكتــاب المحقــق مــن مؤلفــات
ابــن المف ّ
ضــل ،واالقتصــار علــى ترجمــة موجــزة لهــذا اإلمــام ،وأ ّمــا عملنــا فــي هــذا البحــث فهــو
مختلــف تمامــا ،حيــث اســتكملنا بــه النقــص الواقــع فــي بيــان مكانتــه العلميــة وأقوالــه فــي الــرواة
جرح ـا ً وتعدي ـاً ،وفــي األحاديــث تصحيح ـا ً وتضعيف ـاً.

منهج البحث:
اتّبعنــا فــي هــذا البحــث المنهــج االســتقرائي الــذي يقــوم علــى جمــع المــادة العلميــة مــن
المصــادر المختلفــة م ّمــا يتعلّــق باإلمــام ابــن المف ّ
ضــل ومكانتــه العلميــة فيمــا أمكننــا جمعــه مــن
المصــادر التــي رجعنــا إليهــا ،ث ـ ّم أخضعنــا ذلــك كلّــه للمنهــج التحليلــي والمناقشــة العلميــة وبيــان
األوهــام واألخطــاء الواقعــة فــي الدراســات الســابقة ،مــع التو ّســع قــدر اإلمــكان فــي جملــة مــن
التطبيقــات العمليــة المتعلقــة بأحــكام ابــن المف ّ
ضــل علــى األحاديــث تصحيحــا وتضعيفــا ،وعلــى
الــرواة تعديــا وتجريحــا.

خطّة البحث:
لقد ارتأينا أن يكون تقسيم خطّة البحث على النحو اآلتي:
مقدمة ،وفيها :حدود البحث ،وأهدافه ،والدراسات السابقة ،ومنهج البحث وخطته.
تمهيد :في ترجمة ابن المفضل.
المبحث األول :أقواله في الجرح والتعديل.
ضــل فــي الحكــم علــى األحاديــث تصحيحــا ً وتحســينا ً
المبحــث الثانــي :أقــوال ابــن المف َّ
وتضعيفــا ً.
الخاتمة :وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
فهرس المصادر والمراجع.
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ضل:
تمهيد في ترجمة مختصرة البن المف َّ
ـي ابــن القاضــي
هــو اإلمــا ُم العالم ـةُ الحاف ـظُ المتقــن المفتــي َشــرفُ الدِّيــن أبــو الح َســن علـ ُّ
األنجــب أبــي المــكارم المف َّ
ـن جعفـ َر،
ـن أبــي ال َغ ْيـ ِ
ـن الح َســن بـ ِ
ـن حاتِــم بـ ِ
ج بـ ِ
ـن علـ ّي بـ ِ
ضــل بـ ِ
ث ُمفَـ ِّر ِ
(((
القاضــي  .والمقدســي نســبة إلــى بيــت المقــدس؛
ـي،
ِ
ـي ،ثـ ّم اإل ْسـ َك ْن َد َرانِ ُّي ،المالِ ِكـ ُّ
اللخمــي ،ال َم ْق ِد ِسـ ُّ
ّ
ألن أصلــه منهــا ،ومولــده وســكنه باإلســكندرية ،ووفاتــه بالقاهــرة.
ولــد ليلــة الســبت الرابــع والعشــرين مــن ذي القعــدة فــي ســنة أربــع وأربعيــن وخمــس مئــة(((،
وهــي الســنة التــي توفــي فيهــا جـ ّده علــي((( .وتوفــي والــده القاضــي األنجــب أبــو المــكارم المف َّ
ضــل
فــي رجــب ســنة أربــع وثمانيــن وخمــس مئــة((( .وتَفقَّــه ابــن المف ّ
ضــل علــى جملــة مــن األعــام ،كان
علــى رأســهم والــده المف ّ
ضــل الــذي أواله عنايــة كبيــرة ،فأحضــره مجالــس العلمــاء ،واســتجاز لــه
منهــم ،ثـ ّم اإلمــام أبــو الطاهــر ال ِّسـلَفي األصبهانــي نزيــل اإلســكندرية ،الــذي صحبــه الحافــظ ابــن
المفضــل وانقطــع إليــه والزمــه وتخـرّج بــه.
ّ
وألن هــذا البحــث يُعـ ّد امتــدادًا لبحــث ســابق لنــا تو ّســعنا فيــه فــي ترجمــة الحافــظ ابــن المف ّ
ضــل
وأتينــا علــى ذكــر تفاصيــل حياتــه ونشــأته وأســرته ورحالتــه وشــيوخه وتالميــذه ومؤلفاتــه وثنــاء
العلمــاء عليــه ،فإنّنــا نكتفــي هنــا باإلشــارة إلــى جملــة الملحوظــات واالســتدراكات التــي س ـجّلناها
فــي البحــث المذكــور حــول الدراســات الســابقة التــي تناولــت حيــاة ابــن المفضّــل وتعرّضــت
لترجمتــه ،وبيــان مــا وقــع فيهــا مــن أوهــام أو فــوات لبعــض المعلومــات المتعلّقــة بحياتــه.
وقــد تر ّكــزت هــذه الملحوظــات واالســتدراكات حــول أســرته العلميــة ورحالتــه وشــيوخه
وتالميــذه ومؤلفاتــه ووفاتــه ومذهبــه الفقهــي.
وقد أمكن تسجيل بعض اإلضافات المه ّمة في ك ّل عنصر من العناصر السابقة.

((( ورد في نسبته في الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة :733 / 1 ،ابن العصارة (أو القصارة حسب
النسختين الخطيتين) ،ولم أر من ذكر هذا في ترجمته ،فاهلل أعلم .وقارن بالصفحة  476من الجزء نفسه من الذيل
ّ
فكأن المقصود ابن ع ّمه.
والتكملة
(((

تكملة المنذري.306 / 2 ،

((( هو علي بن المفرِّ ج بن حاتم ،أبو الحسن المقدسي ،سمع من القاضي يحيى بن المفرِّ ج المقدسي الملقب بالرشيد
قاضي الثغر ،انظر :تاريخ اإلسالم .860 / 11 ،وقد وقع خطأ في المقفى الكبير194 / 6 ،؛ حيث جعل ج ّده
المفضّل بن عل ّي وأنّه قد سمع منه ،والصواب ّ
أن هذا أبوه ،أ ّما ج ّده فلم يدركه؛ ألنّه توفي في السنة التي ولد هو
فيها كما جرى ذكره.
(((

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .292 / 3 ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير َواألعالم.792 / 12 ،
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وفيما يأتي خالصة لذلك.
1 .أسرته:
تع ـ ّد أســرة الحافــظ ابــن المف ّ
ضــل أســرة علميــة بامتيــاز ،وقــد ذكــر عــدد مــن أفــراد أســرته
ضمــن الدراســات الســابقة ،ولكــن فــات مــن ذلــك جملــة مــن أعــام أســرته جــرى التنبيــه عليهــم
فــي البحــث المذكــور.
2 .رحالته:
ك ّ
ال ش ـ ّ
أن ابــن المفضــل رحــل كثيــرا فــي طلــب العلــم ،ودخــل بــادا كثيــرة مثــل القاهــرة
ومكــة والمدينــة ،ولكــن لــم يكــن منهــا بغــداد ومــا جاورهــا ،وهــذا الــذي ذكــره الذهبــي رحمــه
هللا ،إذ قــال« :لــو كان ارتحــل إلــى بغــداد والموصــل ،للحــق جماعــة مســندين ،ومتــى خــرج
عــن ال ِّســلفي ،نزلــت روايتــه ،وقلّــت»((( .ولكـ ّ
ـن محقّــق األربعيــن المرتبــة علــى طبقــات األربعيــن
اعتــرض علــى كالم الذهبــي هــذا ،ور ّجــح أن ابــن المف ّ
ضــل رحــل إلــى بغــداد؛ اعتمــادًا علــى مــا
ورد فــي موضــع مــن األربعيــن((( ّ
أن ابــن المف ّ
ضــل قــرأ علــى شــيخه أبــي الطاهــر الســلفي ببغــداد،
وهــذا يؤ ّكــد رحلتــه إلــى بغــداد.
وقــد تبــادر إلــى الذهــن للوهلــة األولــى أن يكــون هــذا مــن ذهــول المحقــق حفظــه هللا؛ ّ
وأن لفظة
(ببغــداد) موجــودة فقــط فــي كالم أبــي الطاهــر فهــو الــذي ذكــر أنّــه أخــذ هــذا الحديــث عــن شــيخه
أبــي الحســين المبــارك بــن عبــد الجبــار بقراءتــه عليــه ببغــداد ،وال يمكــن ر ّد كالم الذهبــي مــع هــذا
االحتمــال .ثـ ّم صــدق الظـ ّ
ـن فــي ذلــك؛ فقــد رجعنــا إلــى نســختين خطيتيــن مــن األربعيــن فلــم نجــد
لفظــة (ببغــداد) فــي كالم ابــن المف ّ
ضــل ،وإنّمــا هــي فقــط فــي كالم شــيخه أبــي الطاهــر فــي روايتــه
(((
عــن شــيخه أبــي الحســين الصيرفــي .
وأ ّمــا اســتدالل المحقــق الفاضــل بروايــة ابــن المف ّ
ضــل عــن ُشــهدة ابنــة أبــي نصــر البغداديــة،
فقــد ذهــل أيضــا عــن ّ
أن ابــن المف ّ
ضــل يــروي عنهــا فــي الموضــع الوحيــد المذكــور مــن كتابهــا؛
فقــد قــال« :وأخبرتنــا ُشــهدة ابنــة أبــي نصــر أحمــد بــن الفــرج الدينــوري فــي كتابهــا»((( ،يعنــي
أنّهــا كتبــت إليــه بهــذا الحديــث ،والكتابــة روايــة صحيحــة ثابتــة.

(((

سير أعالم النبالء.68 / 22 ،

(((

األربعين المرتبة على طبقات األربعين.339 ،

(((

األربعين المرتبة (مخ ،1الورقة  / 79أ ،مخ ،2الورقة  / 117ب).

(((

األربعين المرتبة.156 ،
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وللمحقــق الفاضــل خطــأ آخــر فــي موضــوع رحــات ابــن المفضّــل((( ،فقــد ذكــر ّ
أن ابــن
المف ّ
ضــل رحــل إلــى الناصريــة((( ،اعتمــادًا علــى قولــه« :أخبرنــا أبــو القاســم هبــة هللا بــن علـ ّي بــن
(((
ّ
ثابــت الخزرجــي قــراءة عليــه بالناصريــة» ؛ ظنــا منــه ّ
أن المــراد بالناصريــة مدينــة بالمغــرب،
ثـ ّم أحــال علــى معجــم البلــدان ،وبهــذا أثبــت البــن المف ّ
ضــل رحلــة أخــرى إلــى بــاد المغــرب ،وهــو
األمــر الــذي لــم يذكــره أحــد م ّمــن ترجــم لــه .والظاهــر ّ
أن المــراد بالناصريــة المدرســة الناصريــة
المجــاورة للجامــع العتيــق بمصــر((( ،وم ّمــا يؤ ّكــد ذلــك ّ
أن ابــن بشــكوال ع ـ ّد أبــا القاســم هبــة هللا
بــن علــي بــن ثابــت الــذي أخــذ عنــه ابــن المف ّ
ضــل مــن أهــل مصــر واإلســكندرية ،فــا عالقــة
لــه بالناصريــة التــي فــي المغــرب((( .وم ّمــا يؤ ّكــد عــدم ص ّحــة رحلــة ابــن المف ّ
ضــل إلــى المغــرب
اضطــراره إلــى التمــاس اإلجــازة مــن علمــاء المغــرب فــي تلــك األيــام ،ومــن ذلــك إجازتــه مــن
مســند المغــرب أبــي الحســن علــي بــن أحمــد بــن ُحنَيــن (ت 569هـــ) وغيــره((( ،ولــو كان رحــل
لــكان اســتغنى عــن هــذه اإلجــازة ،وهللا أعلــم.
3 .شيوخه:
لقــد كان البــن المف ّ
ضــل شــيوخ كثــر ،تتلمــذ علــى أيديهــم وتلقّــى العلــم عنهــم ســماعا أو قــراءة
أو إجــازة أو كتابــة ،ومــن جملــة الدراســات الســابقة فــي هــذه المســألة مــا كتبــه األســتاذ الدكتــور
التركــي فــي تحقيقــه لكتــاب األربعيــن اإللهيــة ،حيــث ذكــر أنّــه حــرص علــى تتبّــع شــيوخ ابــن
المف ّ
ضــل ومحاولــة اســتقصائهم مــن كتــب التراجــم أو مــن األســانيد ،فتج ّمــع لــه مــن ذلــك مئــة
وأربعــة وعشــرون شــيخاً ،ولكــن تبيّــن لنــا بعــد التتبّــع الدقيــق أنّهــم أكثــر مــن ذلــك بكثيــر ،وقــد
اقتصرنــا فــي البحــث المذكــور علــى ذكــر مــا لــم يــرد ذكــره عنــد األســتاذ الفاضــل ،دون إغفــال مــا
وقــع مــن أخطــاء أو أوهــام فــي تفاصيــل الدراســات الســابقة حــول هــذه المســألة.
4 .تالميذه:
ّ
إن كثــرة تالميــذ أ ّ
ي عالــم هــي مؤ ّشــر واضــح الداللــة علــى قيمــة هــذا العالــم وكبيــر المنزلــة
التــي تبوّأهــا فــي زمانــه بيــن أقرانــه مــن العلمــاء ،وابــن المف ّ
ضــل ضــرب فــي هــذا بالســهم األوفــر،
وحــاز فيــه قصــب الســبق؛ فقــد كثــر تالميــذه الذيــن رحلــوا إليــه ونهلــوا مــن علومــه ،وقــد ذكــر
(((

مقدمة المحقق على األربعين المرتبة.22 ،

(((

مقدمة المحقق على األربعين المرتبة.22 ،

(((

األربعين المرتبة.284 ،

(((

تاريخ اإلسالم.956 / 12 ،

(((

الذيل والتكملة.191 / 5 ،

(((

سير أعالم النبالء .68 / 22 ،تاريخ اإلسالم.412 / 12 ،
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فضيلــة األســتاذ الدكتــور التركــي أنّــه حــرص علــى تتبعهــم ـ كمــا فعــل مــع شــيوخ ابــن المف ّ
ضــل ـ
ضــا ،وقــد اقتصرنــا فــي البحــث المذكــور
فجمــع منهــم ( )99تلميـ ًذا ،ولكــن فاتــه منهــم عــدد كبيــر أي ً
علــى مــا لــم يذكــر عنــد الدكتــور الفاضــل ،مــع إبــراز مــا يمكــن أن يكــون قــد وقــع فــي هــذا البــاب
مــن أوهــام أو أخطــاء((( ،أو زيــادة فائــدة لــم تذكــر.
5 .مؤلفاته:
رغــم الجهــد الكبيــر المشــكور الــذي بذلــه األســتاذ الدكتــور التركــي فــي محاولــة جمــع مؤلفــات
ابــن المفضــل المطبــوع منهــا والمخطــوط ،إالّ أنّــه فاتــه شــيء مــن ذلــك ،وقــد تــ ّم فــي البحــث
المذكــور اســتدراك ذلــك ،مــع بيــان بعــض األوهــام التــي وقعــت عنــد غيــره فــي نســبة بعــض
المؤلفــات إلــى ابــن المف ّ
ضــل خطــأ.
6 .وفاته:
الــذي عليــه معظــم مــن ترجــم البــن المف ّ
ضــل أنّــه توفــي بالقاهــرة بعــد أن صلّــى صبــح يــوم
الجمعــة ،مســتهل شــعبان ،ســنة إحــدى عشــرة وســت مئــة ،ولــه ســبع وســتون ســنة ،ودفــن بســفح
المقطــم بتربــة الوزيــر الصاحــب((( .ولكــن وقــع فــي بعــض المصــادر مــا يســتوجب التنبيــه إليــه،
فقــد ذكــر اليافعــي ّ
أن ابــن المف ّ
ضــل توفــي ســنة (611هـــ) وفــي موضــع آخــر جعــل وفاتــه ســنة
(544هـــ) ،وقــد تابعــه علــى ذلــك الحضرمــي صاحــب قــادة النحــر فــي موضــع ،ثـ ّم عــاد فذكــر
فــي موضــع آخــر أنّــه يحتمــل أن تكــون ســنة (544هـــ) هــي ســنة والدتــه(((.

((( وذلك كما وقع في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 270 / 1 ،في ترجمة إبراهيم بن حسن بن
عبد الرفيع الربعي التونسي (ت 734هـ) ،حيث قال« :روى عن ابن المفضل» .وهذا غير صحيح؛ ألنّه عاش 99
سنة وأشهرا ،فتكون والدته في حدود سنة (635ه) ،أي بعد وفاة ابن المفضّل بزمن طويل .والصواب أنّه يروي
عن تالميذ ابن المفضّل ،مثل عثمان بن سفيان بن عثمان التميمي ابن الشقر ،عنه ،كما هو مذكور في ترجمته.
وانظر :برنامج الوادي آشي.272 ،
((( التكملة لوفيات النقلة .306 / 2 ،تاريخ ابن الفرات .165 / 1 / 5 ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة6 ،
.212 /
وإلى هذا أشار ابن الجزري بحساب الجمل في كتابه :الهداية إلى علم الرواية:336 ،
َوابْن ْالَثِير المجد (وخ) وخيا ِ ...لب ِْن مفضل ،و(جمخ) للضيا
فقوله :وخيا هو تاريخ وفاة ابن المفضّل؛ ّ
ألن الخاء =  ،600والياء =  ،10واأللف =  ،1فالمجموع.611 :
((( انظر :مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان .18 / 4 ،216 / 3 ،قالدة النحر في
وفيات أعيان الدهر .42 / 5 ،151 / 4 ،وفي هذين المصدرين جملة مقحمة في ترجمة ابن المفضّل أورثت خطأ
ظاهرًا آخر ،حيث صار المنذري شي ًخا البن المفضّل ال تلمي ًذا له.
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7 .مذهبه الفقهي:
أشــار كثيــر مــن تالميــذه أو م ّمــن ترجــم لــه أنّــه كان مقدمــا فــي المذهــب المالكــي((( ،ومرجعــا
فــي ذلــك ،وقــد نســبه بعضهــم إلــى المذهــب الشــافعي((( ،وهــو خــاف مــا نقــل فــي ترجمتــه .وقــد
نقــل عنــه بعــض مــا يتعلّــق بمســائل الفقــه المالكــي(((.
لكنّـه لـم يكـن متعصّبـا لمذهبـه ،بدليـل مـا نُقل عنه ممـا يع ّد خروجا عـن المذهـب المالكي ،فمن
ذلـك اختيـاره فـي تـرك قتـل تـارك الصلاة مطلقـا ،خالفا للمذهـب الذي يقضـي بقتلـه إن أص ّر على
تركهـا ولـم يتـب مـن ذلـك ،واختيـاره هـذا مذكـور فـي قصيدتـه المعروفـة((( ،حتـى قـال ابـن دقيـق
العيـد فـي ذلـك« :فهـذا مـن المنسـوبين إلـى أتباع مالـك ،اختار خلاف مذهبه فـي ترك قتلـه»(((.

المبحث األ ّول :أقواله في الجرح والتعديل
إضافــة إلــى اعتمــاد العلمــاء علــى ابــن المف ّ
ضــل فــي تحديــد تاريــخ الوفيــات وطبقــات العلمــاء
ومعرفــة أنســابهم مــن خــال ذيلــه علــى مــن ســبقه ،وكتبــه األخــرى ،فقــد نقلــوا عنــه جملــة مــن
أقوالــه فــي تعديــل الــرواة وجرحهــم ،والناظــر فــي ذلــك يلحــظ موافقــة ابــن المف ّ
ضــل لمــن ســبقه
مــن علمــاء الجــرح والتعديــل فــي كثيــر ممــا صــدر عنهــم فــي هــذا البــاب.
وقــد حرصنــا علــى جمــع ك ّل مــا أمكــن العثــور عليــه مــن أقوالــه الــواردة فــي جــرح الــرواة
وتعديلهــم ،ممــا ورد فــي مؤلفاتــه ،أو ممــا نقلــه عنــه علمــاء الحديــث ،وجعلنــا ذلــك فــي مطلبيــن،
أحدهمــا ألقوالــه فــي تعديــل الــرواة ،واآلخــر ألقوالــه فــي جرحهــم ،مــع ترتيــب ذلــك كلّــه علــى
حــروف المعجــم.
وتأكيــدا علــى البحــث عــن الفوائــد العلميــة الجديــدة فــي هــذا الموضــوع ،فقــد حرصنــا علــى
إيــراد كالم علمــاء الحديــث فــي الــرواة الذيــن تكلّــم عنهــم ابــن المف ّ
ضــل جرحــا وتعديــا مــن أجــل
المقارنــة وإبــراز أوجــه التوافــق أو التخالــف بيــن أقوالــه وأقــوال أئمــة هــذا الشــأن ،وبيــان مــدى
ك ّ
هــذه النســبة مــن التوافــق أو التخالــف ،وال شـ ّ
أن لهــذا األمــر أهميـةً كبيــرة وداللـةً واضحــة فــي
بيــان قيمــة أقــوال هــذا اإلمــام والتزامــه قواعـ َد علمــا ِء الحديــث فــي هــذا البــاب.
(((

سير أعالم النبالء.67 / 22 ،

(((

انظر :الفوائد الجليلة في مسلسالت ابن عقيلة.118 ،

(((

انظر مثال :التوضيح لشرح الجامع الصحيح.533 / 13 ،

((( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام .218 / 2 ،مصابيح الجامع .11 / 10 ،اإلعالم بفوائد عمدة األحكام.49 / 9 ،
وانظر القصيدة كاملةً في المطلب المخصص للحديث عن شعره في البحث األوّل.
(((

إحكام األحكام شرح عمدة األحكام.218 / 2 ،
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المطلب األول :أقواله في تعديل الرواة
1 .إبراهيــم بــن ســويد ،النخعــي ،الكوفــي ،األعــور .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :مــن الثقــات»(((.
وثّقــه النســائي والعجلــي وابــن شــاهين(((.
2 .إبراهيــم بــن عبيــد بــن رفاعــة ،األنصــاري ،الزرقــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :ثقــة»((( .وثّقــه
أبــو زرعــة ،وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات ،وقــال أحمــد وأبــو حاتــم« :ليــس مشــهورا
بالعلــم»(((.
3 .إبراهيــم بــن محمــد بــن عبيــد ،أبــو مســعود ،الكنــدي ،الدمشــقي ،مصنــف «أطــراف
الصحيحيــن» .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :إمــام مشــهور»((( .قــال الخطيــب« :كان صدوقــا،
ديِّنــا ورعــا فهمــا»((( .وقــال الذهبــي « :وقفــت علــى جــزء لــه فــي أحاديــث معللــة تنبــئ
بحفظــه ونقــده»(((.
4 .أبــو زرعــة بــن عمــرو بــن جرير ،البجلــي ،الكوفي .قــال ابن المف ّ
ضــل« :أحد الثقــات»(((.
(((1
وثّقــه ابــن معيــن((( .وقــال الذهبــي « :وكان ثقة نبيال شــريفا كثيــر العلم» .
5 .أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد ،أبــو ســعد األنصــاري المالينــي الحافــظ .قــال ابــن المف ّ
ضــل:
«وكان مــن الثقــات»( .((1قــال الخطيــب« :أحــد الرحاليــن فــي طلــب الحديــثَ ،والمكثريــن
منــه ..كان ثقــة صدوقــا متقنــا ،خيّــرا صالحــا»(.((1

(((

األربعين في فضل الدعاء.254 ،

(((

تهذيب الكمال في أسماء الرجال .104 / 2 ،إكمال تهذيب الكمال.216 / 1 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.204 ،

(((

الجرح والتعديل .114 / 2 ،الثقات البن حبان .12 / 6 ،تهذيب الكمال.146 / 2 ،

(((

األربعين المرتبة.438 ،

(((

تاريخ بغداد.112 / 7 ،

(((

تذكرة الحفاظ.180 / 3 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.347 ،

(((

تهذيب الكمال.324 / 33 ،

( ((1تاريخ اإلسالم.1196 / 2 ،
( ((1األربعين المرتبة على طبقات األربعين.462 ،
( ((1تاريخ بغداد.24 / 6 ،
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6 .إســماعيل بــن جعفــر بــن أبــي كثيــر ،أبــو إبراهيــم ،األنصــاري ،المدنــي .قــال ابــن
المفضــل« :مــن الثقــات المتفــق عليهــم»((( .وثّقــه أحمــد بــن حنبــل وابــن معيــن ،وأبــو
زرعــة ،وغيرهــم(((.
7 .بســر بــن ســعيد المدنــي مولــى ابــن الحضرمــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :وهــو ثقــة»(((.
(((
وثّقــه ابــن معيــن والنســائي ،وقــال أبــو حاتــم« :هــو مــن التابعيــن ال يســأل عــن مثلــه» .
8 .الحســن بــن عبيــد هللا ،أبــو عــروة النخعــي ،الكوفــي .قــال ابــن المفضّــل« :مــن
الثقــات»((( .وثّقــه ابــن معيــن والعجلــي وأبــو حاتــم والنســائي والذهبــي(((.
9 .الحســين بــن إســماعيل القاضــي المحاملــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :مــن الثقــات»((( .قــال
الخطيــب« :كان فاضــا ،صادقــا ،دينــا»((( ،وقــال الذهبــي« :القاضــي اإلمــام العالمــة
المحــدث الثقــة مســند الوقــت»(((.
	10.حفــص بــن عمــر ابــن أخــي أنــس .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :صالــح الحديــث»( .((1وهــي
عبــارة أبــي حاتــم( ،((1ووثّقــه الدارقطنــي(.((1
	11.حمــزة بــن محمــد ،أبــو القاســم الكنانــي .قــال ابــن المفضّــل« :أحــد حفــاظ الحديــث
المشــهورين وأئمتــه المبرزيــن»( .((1قــال ابــن العديــم« :أحــد الحفــاظ المشــهورين

(((

األربعين في فضل الدعاء.131 ،

(((

الجرح والتعديل .163 / 2 ،تاريخ بغداد.182 / 7 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.492 ،

(((

الجرح والتعديل .423 / 2 ،تاريخ اإلسالم.1065 / 2 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء254 ،

((( تاريخ اإلسالم .632 / 3 ،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .327 / 1 ،تهذيب الكمال.201 / 6 ،
(((

األربعين المرتبة على طبقات األربعين.283 ،

(((

تاريخ بغداد.536 / 8 ،

(((

سير أعالم النبالء.258 / 15 ،

( ((1األربعين في فضل الدعاء.204 ،
( ((1تهذيب الكمال.81 / 7 ،
( ((1تاريخ دمشق .428 / 14 ،تاريخ اإلسالم.224 / 3 ،
( ((1األربعين المرتبة.355 ،
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والعلمــاء المذكوريــن»((( .وقــال الذهبــي « :كان حافــظ ديــار مصــر بعــد أبــي ســعيد بــن
يونــس ،وكان ثقــة ثبتــا صالحــا ديّنــا»(((.
	12.حميــد بــن هانــئ ،أبــو هانــئ الخوالنــي ،المصــري .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :مــن الثقــات»(((.
(((
ت الذيــن انفــرد مســلم بإخــراج حديثهــم دون البخــاري» .
وقــال أيضــا« :وهــو مــن الثقــا ِ
(((
(((
قــال الدارقطنــي« :ال بــأس بــه ثقــة»  ،وقــال أبــو حاتــم« :صالــح»  ،وقــال النســائي:
«ليــس بــه بــأس» ،وذكــره ابــن حبــان فــي كتــاب «الثقــات»(((.
13.حنظلــة بــن أبــي ســفيان بــن عبــد الرحمــن القرشــي ،الجمحــي ،المكــي .قــال ابــن
المفضّــل« :وهــو مــن الثقــات الذيــن اتفــق عليهــم البخــاري ومســلم»((( .وثّقــه وكيــع
وأحمــد بــن حنبــل وابــن معيــن وأبــو زرعــة وأبــو داود ،والنســائي ،وغيرهــم(((.
البصــري الحــذاء .قــال ابــن
ــعي موالهــم،
	14.خالــد بــن مهــران ،أبــو ال ُمنَــا ِزل
ْ
ِ
المجاش ُّ
(((1
(((1
المف ّ
ضــل« :ثقــة»( .((1وثّقــه ابــن معيــن والنســائي  .وقــال الذهبــي« :ثقــة إمــام» .
(((1
وقــال أيضــا« :ثِقَــة جبــل ،والعجــب مــن أبــي حاتــم يقــول :ال أحْ تــ ّج بحديثــه» .
	ُ 15.خبَيــب بــن عبــد الرحمــن بــن خبيــب ،األنصــاري .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :وهــو مــن الثقــات
المتفــق عليهــم»( .((1وثّقــه ابــن ســعد ويحيــى بــن معيــن والنســائي ،وقــال أبــو حاتــم:

(((

بغية الطلب في تاريخ حلب.2957 / 6 ،

(((

تاريخ اإلسالم.114 / 8 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.437 ،

(((

األربعين حديثا ً عن أربعين شيخاً( ،مخ ،نسخة برلين ،الورقة  / 51ب).

(((

تهذيب التهذيب.51 / 3 ،

(((

الجرح والتعديل.231 / 3 ،

(((

الثقات البن حبان .582 / 5 ،تهذيب الكمال.402 / 7 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.504 ،

(((

تهذيب الكمال.445 / 7 ،

( ((1األربعين حديثا ً عن أربعين شيخاً( ،مخ ،نسخة برلين ،الورقة  / 30ب).
( ((1تهذيب الكمال.180 / 8 ،
( ((1الكاشف.369 ،
( ((1المغني في الضعفاء.206 / 1 ،
( ((1األربعين في فضل الدعاء132. ،
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«صالــح الحديــث»(((.
	16.خلــف بــن خليفــة ،أبــو أحمــد الواســطي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :صــدوق»((( .وهــي عبــارة
أبــي حاتــم والذهبــي((( .ووثّقــه العجلــي((( .قــال ابــن ســعد« :كان ثقــة ،أصابــه الفالــج قبــل
أن يمــوت ،حتــى ضعــف َوتغيــر َواختلــط»((( .وقــال مســلمة بــن قاســم األندلســي« :ثقــة
مشــهور ،وتغيــر بأخــرة ،فمــن روى عنــه قبــل التغيــر فروايتــه صحيحــة»(((.
	17.زيــد بــن الحبــاب ،أبــو الحســين ال ُع ْكلِـ ّي .قــال ابــن المفضــل« :أحــد الثقــات»((( .وثّقــه ابــن
معيــن وابــن المدينــي والعجلــي والدارقطنــي وابــن شــاهين وغيرهــم ،وقــال أبــو حاتــم:
«صــدوق صالــح الحديــث»(((.
	18.ســالم بــن إبراهيــم بــن خلــف ،أبــو الغنائــم األمــوي اإلســكندراني .قــال ابــن المف ّ
ضــل:
«شــيخ صالــح ،ثقــة»((( .اقتصــر الذهبــي علــى نقــل قــول ابــن المفضــل فيــه .وقــال ابــن
الجــزري« :إمــام مقــرئ ثقــة»(.((1
	19.ســعيد بــن ُخثيــم ،أبــو معمــر الهاللــي الكوفــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :وهــو مــن الثقــات
الذيــن لــم يخــرج لهــم البخــاري وال مســلم شــيئا»( .((1وثّقــه ابن معيــن والعجلــي وغيرهما،
وقــال أبــو زرعــة« :ال بــأس بــه» ،وقــال النســائي« :ليــس بــه بــأس» ،وذكــره ابــن حبــان
فــي الثقــات(.((1

(((

الجرح والتعديل .387 / 3 ،تاريخ اإلسالم .404 / 3 ،تهذيب التهذيب.136 / 3 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء204. ،

(((

الجرح والتعديل .369 / 3 ،الكاشف.374 / 1 ،

(((

الثقات للعجلي.144 ،

(((

الطبقات الكبرى. 227 / 7 ،

(((

إكمال تهذيب الكمال.201 / 4 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.155 ،

(((

الجرح والتعديل .561 / 3 ،الثقات للعجلي .171 ،تهذيب الكمال.45 / 10 ،

(((

تاريخ اإلسالم.316 / 12 ،

( ((1غاية النهاية في طبقات القراء.300 / 1 ،
( ((1األربعين في فضل الدعاء.504 ،
( ((1الثقات للعجلي .183 ،الجرح والتعديل .17 / 4 ،تهذيب الكمال.414 / 10 ،
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	20.ســاّم بــن ســليم ،أبــو األحــوص الحنفــي الكوفــي .قــال ابــن المفضّــل« :مــن الثقــات
المتفــق عليهــم»((( .وثّقــه أبــو زرعــة وابــن معيــن وأبــو حاتــم والعجلــي والنســائي(((.
	21.ســليمان بــن بريــدة بــن الحصيــب األســلمي .قــال ابــن المفضّــل« :وهــو مــن الثقــات
الذيــن انفــرد مســلم بإخــراج حديثــه دون البخــاري»((( .وثّقــه ابــن معيــن وأبــو حاتــم
والعجلــي وابــن حبــان وغيرهــم(((.
الواســطي ،قــال ابــن المف ّ
ضــل« :أمير
	22.شــعبة بــن الحجــاج بــن الـ َو ْرد ال َعتَكــي أبــو بِســطام
ِ
(((
المؤمنيــن فــي الحديــث»((( .وهــي عبــارة ســفيان الثــوري ،وتبعهــا الذهبــي والصفدي .
ـري ،المدنــي .قــال
ف ،أبــو عبــد هللا الزهـ ُّ
ـو ٍ
ـوف بــن َع ْبــد َعـ ْ
23.طلح ـةُ بــن َع ْبــدهللا بــن َعـ ْ
ابــن المف ّ
ضــل« :ثقــة»((( .وثّقــه ابــن ســعد وابــن معيــن وأبــو زرعــة والعجلــي والنســائي
(((
وغيرهــم .
	24.طَلِيــق بــن قيــس الحنفــي الكوفــي .قــال ابــن المفضّــل« :ثقــة»((( .وثقــه أبــو زرعــة
والنســائي وابــن حبــان(.((1
ـي ،الصقلــي ،نزي ـ ُل
	25.عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر عتيــق بــن خلــف ،أبــو القاســم القرشـ ُّ
(((1
الفحــام .وثَّقــه ال ِّس ـلَف ّي وابــن المف َّ
ضــل  .قــال القفطــي:
اإلســكندريّة ،المعــروف بابــن ّ
«وكان حافظــا للقــراءات ،صدوقــا متقنــا ،عالمــا كبيــر الســن ،أقــام باإلســكندرية علــى

(((

األربعين في فضل الدعاء478. ،

(((

الجرح والتعديل .260 / 4 ،تهذيب الكمال.284 / 12 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.510 ،

(((

تهذيب الكمال.371 / 11 ،

(((

األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،نسخة برلين ،الورقة  / 43ب).

((( التاريخ الكبير للبخاري .244 / 4 ،تاريخ اإلسالم .71 / 4 ،سير أعالم النبالء .202 / 7 ،الوافي بالوفيات16 ،
.91 /
(((

األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،نسخة برلين ،الورقة  / 15ب).

(((

الجرح والتعديل .472 / 4 ،تهذيب الكمال.409 / 13 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.358 ،

( ((1تهذيب الكمال.463 / 13 ،
( ((1معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار .263 ،غاية النهاية في طبقات القراء .374 / 1 ،سير أعالم
النبالء .387 / 19 ،تاريخ اإلسالم.254 / 11 ،
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قــدم اإلفــادة»((( .وقــال الذهبــي« :كان مــن كبــار شــيوخ اإلقــراء ،ســكن اإلســكندرية،
وأقــرأ النــاس بهــا ،وقُصــد مــن النواحــي لعلُ ـ ّو إســناده ،وإتقانــه»(((.
	26.عبــد الرحمــن بــن جبيــر مولــى نافــع بــن عمــرو .قــال ابــن المفضــل« :وهــو ثقــة»(((.
وثّقــه النســائي ،وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات(((.
	27.عبــد الرحمــن بــن عمــرو ،أبــو عمــرو األوزاعــي .قــال ابــن المفضّــل« :أحــد األئمــة
األعــام ،وفقهــاء اإلســام»((( .وقــال الذهبــي« :إمــام أهــل الشــام و فقيههــم ،وعالمهــم»(((.
	28.عبــد الرحمــن بــن هرمــز األعــرج .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :مــن الثقــات المتفــق عليهــم»(((،
(((
ـرئُ» .
وقــال أيضــا« :الثقــة المأمــون»((( .وقــال الذهبــيِ :
«اإل َمــا ُم ،ال َحافِـظُ ،ال ُح َّجـةُ ،ال ُم ْقـ ِ
	29.عبــد الرحمــن بــن يزيــد بــن قيــس ،النخعــي ،الكوفــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :مــن الثقــات
المتفــق عليهــم»( .((1وثّقــه ابــن معيــن وغيــره(.((1
	30.عبــد العزيــز بــن صهيــب ،أبــو حمــزة البُنانــي البصــري األعمــى ،قــال ابــن المف ّ
ضــل:
«وهــو مــن الثقــات المتفــق عليهــم»( .((1وثّقــه أحمــد بــن حنبــل وغيــره(.((1

(((

إنباه الرواة على أنباه النحاة.165 / 2 ،

(((

تاريخ اإلسالم.255 / 11 ،

(((

كتاب األربعين اإللهية.160 ،

(((

تهذيب الكمال .29 / 17 ،تاريخ اإلسالم.1132 / 2 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.296 ،

(((

تاريخ اإلسالم.120 / 4 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.162 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.173 ،

(((

سير أعالم النبالء.69 / 5 ،

( ((1األربعين في فضل الدعاء.254 ،
( ((1سير أعالم النبالء.78 / 4 ،
( ((1األربعين في فضل الدعاء.462 ،
( ((1سير أعالم النبالء.103 / 6 ،
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	31.عبــد العزيــز بــن عبــد هللا التيمــي موالهــم ،المدنــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :أحــد الثقــات
(((
األثبــات»((( .قــال الذهبــي« :وكان إمامــا مفتيــا حجــة ،صاحــب ســنة .وثّقــه ابــن معيــن» .
	32.عبــد هللا بــن الحــارث ُّ
الزبَ ْيــدي ،الكوفــي ،ال ُم َكتِّــب .قــال ابــن المفضّــل« :أحــد ثقــات
(((
األثبــات»((( .وثّقــه ابــن معيــن والنســائي ،وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات .
33.عبــد هللا بــن ذكــون ،أبــو الزنــاد ،القرشــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :من الثقــات األثبــات»(((.
وثّقــه أحمــد ،وقــال « :كان ســفيان ـ يعنــي الثــوري ـ يســمي أبــا الزنــاد أميــر المؤمنيــن
فــي الحديــث»(((.
	34.عبــد هللا بــن عبــد الجبــار ،أبــو محمــد األمــوي العثمانــي ،الكارمــي ،اإلســكندري ،البزاز.
ذكــر المنــذري ّ
ي بــنَ المفضــل المقدســي كان يعظّمــه،
أن شــيخه الحافــظ أبــا الحســن علـ َّ
(((
ُ
ويُثنــي عليــه كثيــراً  .وقــال الذهبــي « :كان لــه أ ْنــسٌ بالحديــث؛ كان الحافــظ علــي بــن
المفضــل يُثنــي عليــه ويُعظّمــه»(((.
	35.عبــد هللا بــن عــدي ،أبــو أحمــد الجرجانــي .قــال ابــن المفضــل« :إمــام كبيــر مــن أئمــة
المحدثيــن»((( .وقــال حمــزة الســهمي « :كان ابــن عــدي حافظــا ً متقنــاً ،لــم يكــن فــي
زمانــه أح ـ ٌد مثلُــه»(.((1
	36.عبــد هللا بــن َعطَّــاف ،أبــو محمــد األزدي اإلســكندراني .روى عنــه ابــن المفضّــل،
وقــال« :وكان ثقــة متحريــا»( .((1قــال المقريــزي« :وكان صحيــح الســماع ،متحرّيـا ً فــي

(((

األربعين في فضل الدعاء.158 ،

(((

تاريخ اإلسالم.440 / 4 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.357 ،

(((

تهذيب الكمال .403 / 14 ،تاريخ اإلسالم.955 / 2 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.173 ،

(((

تهذيب الكمال.478 / 14 ،

(((

تكملة المنذري .416 / 2 ،تاريخ اإلسالم .408 / 13 ،العقد الثمين في تاريخ البلد األمين.376 / 4 ،

(((

تاريخ اإلسالم .408 / 13 ،وانظر أيضا :العقد الثمين.376 / 4 ،

(((

األربعين المرتبة.381 ،380 ،

( ((1سير أعالم النبالء.155 / 16 ،
( ((1تاريخ اإلسالم.511 / 12 ،
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الروايــة ،فقيهــا»(((.
	37.عبــد هللا بــن وهــب بــن مســلم ،أبــو محمــد الفهــري ،مولــى ابــن ُر َّمانــة .قــال ابــن
المف ّ
ـق علــى إخــراج حديثهــم فــي دواويــن أئ ّمــة
ضــل« :أ َح ـ ِد أئمــة الفق ـ ِه والحديــث المتّفـ ِ
(((
ّ
أهــل اإلســام»  .وثقــه األئ ّمــة ،وقــال الذهبــي« :كيــف ال يكــون مــن بحــور العلــم،
وقــد ض ـ ّم إلــى علمــه عل ـ َم مالــك ،والليــث ،ويحيــى بــن أيــوب ،وعمــرو بــن الحــارث،
وغيرهــم؟!»(((.
	38.عبــد الملــك بــنُ عُميــر ،أبــو عمــر الكوفــي ،ويعــرف بالقِبطــي .قــال ابــن المفضّــل:
«وهــو ثقَـةٌ متفــق عليــه»((( .وثّقــه العجلــي ،وقــال النســائي وغيــره« :ليــس بــه بــأس»،
وقــال أبــو حاتــم« :صالــح الحديــث ،ليــس بحافــظ ،تغيّــر حفظــه قبــل موتــه» ،وقــال
أحمــد« :مضطــرب الحديــث جــدا ،مــع قلّــة روايتــه» .قلــت :وبالجملــة فالرجــل مختلــف
عليــه كمــا قــال أحمــد بــن حنبــل.
	39.عبــد ربــه بــن ســعيد بــن قيــس ،النجــاري األنصــاري المدينــي ،أخــو يحيــى بــن ســعيد
ضــل« :ثقــة متفـ ٌ
بــن قيــس .قــال ابــن المف ّ
ق عليــه»((( .وثّقــه أبــو حاتــم وأحمــد وابــن معيــن
والعجلــي وغيرهــم(((.
	40.عطــاء بــن الســائب بــن يزيــد ،الثقفــي ،الكوفــي .قــال ابــن المفضّــل« :ثقــة»((( .قــال
أحمــد بــن حنبــل« :أحمــد بــن حنبــل :ثقــة ثقــة ،رجــل صالــح ،مــن ســمع منــه قديمــا كان
صحيحــا ،وكان يختــم كل ليلــة» .وقــال أبــو حاتــم« :محلــه الصــدق قبــل أن يختلــط».
وقــال النســائي« :ثقــة فــي حديثــه القديــم ،لكنــه تغيــر ،وروايــة شــعبة ،والثــوري ،وحمــاد
بــن زيــد عنــه جيــدة» .وقــال الذهبــي« :أحــد األعــام علــى لِيــن ٍفيــه عــن أبيــه وابــن أبــي
أوفــى وأبــي عبــد الرحمــن الســلمي ..ثقــة ،ســاء حفظــه بأ َ َخــر ٍة»(((.

(((

المقفى الكبير.328 / 4 ،

(((

األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،نسخة برلين ،الورقة  / 51أ).

(((

سير أعالم النبالء.226 / 9 ،

(((

األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،نسخة برلين ،الورقة  / 53أ).

(((

األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،نسخة برلين ،الورقة  / 32أ).

(((

الجرح والتعديل .41 / 6 ،ثقات العجلي .352 / 2 ،تهذيب الكمال.478 / 16 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.245 ،

(((

تاريخ اإلسالم .698 / 3 ،الكاشف.22 / 2 ،
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	41.علقمــة بــن مرثــد ،أبــو الحــارث الحضرمــي ،الكوفــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :مــن الثقــات
المتفــق عليهــم»((( .قــال أحمــد« :هــو ثبــت فــي الحديــث»((( .وثقّــه النســائي ،وذكــره ابــن
حبــان فــي الثقــات(((.
	42.علــي بــن ربيعــة ،أبــو المغيــرة((( األســدي ،الوالبــي ،الكوفــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :وهــو
ثقــة متفــق عليــه»((( .وثّقــه ابــن معيــن والنســائي ،وقــال أبــو حاتــم« :صالــح الحديــث»(((.
43.علــ ّي بــن عمــر ،أبــو الحســن الدارقطنــي .قــال ابــن المفضّــل« :شــهرته تغنــي عــن
اإلطالــة ،وتــد ّل علــى محلّــه مــن الجاللــة»((( .وقــال الذهبــي« :اإلمــام ،الحافــظ ،المجــود،
شــيخ اإلســام ،علــم الجهابــذة ..كان مــن بحــور العلــم ،ومــن أئمــة الدنيــا ،انتهــى إليــه
الحفــظ ومعرفــة علــل الحديــث ورجالــه»(((.
	44.علــي بــن مهــدي ،أبــو القاســم اللخمــي ،اإلســكندري .قــال ابــن المفضــل « :كان ثقــة ،وله
أدب وشــعر»((( .ترجــم لــه الذهبــي وســاق كالم ابــن المف ّ
ضــل فيــه ،ولــم يزد عليــه(.((1
	45.عمــر بــن ســفينة .قــال ابــن المفضّــل« :أحــد الثقــات»( .((1قــال البخــاري« :إســناده
مجهــول» ،وقــال أبــو زرعــة« :صــدوق» ،وقــال أبــو حاتــم« :شــيخ» ،وذكــره ابــن حبــان
فــي الثقــات ،وقــال ابــن عــدي« :لــه أحاديــث أفــراد ال تــروى إال مــن طريــق بُ َر ْيــه عــن
أبيــه»(.((1

(((

األربعين في فضل الدعاء.510 ،

(((

تاريخ اإلسالم.382 / 3 ،

(((

تهذيب الكمال.310 / 20 ،

(((

وقعت كنيته في األربعين في فضل الدعاء والداعين :478 ،أبو إسحاق ،وهو خالف ما في المصادر.

(((

األربعين في فضل الدعاء.479 ،

(((

تهذيب الكمال.432 / 20 ،

(((

األربعين المرتبة.368 ،

(((

سير أعالم النبالء.449 / 16 ،

(((

تاريخ اإلسالم .542 / 12 ،بدائع البدائه.71 ،

( ((1تاريخ اإلسالم.542 / 12 ،
( ((1األربعين في فضل الدعاء.377 ،
( ((1تهذيب الكمال.369 / 21 ،
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سـبِيعي الكوفــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :مــن
	46.عمــرو بــن عبــد هللا ،أبــو إســحاق ال َه ْمدانــي ال َّ
(((
ّ
الثقــات المتفــق عليهــم»((( .وثّقــه أحمــد وابــن معيــن والنســائي وغيرهــم  ،إال ّ
أن بعــض
العلمــاء ذكــروا أنّــه كان مدلّســا ،وأنّــه كان مكثــرا منــه كمــا قــال العالئــي ،وقــد عــ ّده
الحافــظ ابــن حجــر فــي المرتبــة الثالثــة مــن طبقــات المدلّســين((( ،وذكــر بعضهــم أيضــا
أنّــه كان م ّمــن اختلــط بأخــرة(((.
الج ْنب ـ ّي .قــال ابــن المفضــل« :وهــو ثقــة ،ولــم يخــرج لــه
ـك ،أبــو عل ـ ّي َ
	47.عمــرو بــن مالـ ٍ
(((
ً (((
ّ
البخــاري وال مســلم شــيئا»  .وثقــه ابــن معيــن والعجلــي وابــن حبــان وغيرهــم .
	48.عميــر بــن عبــد هللا بــن بشــرَ ،
الخ ْث َعمــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :ثقــة»((( .قــال محمــد بــن
(((
عبــد هللا بــن نُميــر« :شــيخ ثقــة» ،وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات .
شـقِي .قــال ال ُم ْنــذريّ« :قلــت ل َشـي ِْخنا ا ْبــن
	49.القاســم بــن أبــي القاســم علـ ّي ابــن عســا ِكر ال ِّد َم ْ
المفضــل :أطلــق عليــه الحافِــظ؟ قــال :نعــم؛ قــد أ ْملــى علـ ّي أَ َحا ِديــث مــن حفظــه ،ثـ َّم بعــث
إل ـ ّي أُصُولــه فقابلتهــا فَ َو َجدتهــا ســواء»((( .قــال الذهبــي « :كان محدثًــا صدوقًــا متوســط
المعرفــة مكر ًمــا للغربــاء لــه أنســة بالحديــث وخطــه ضعيــف رديء»(.((1
	50.قُتيبــة بــن ســعيد ،الثَّقَفــي موالهــم ،البَ ْغالنــي ،البَ ْل ِخــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :أحــد الثقــات
المتفــق عليهــم»( .((1قــال الذهبــي« :شــيخ اإلســام ،المحــدث ،اإلمــام ،الثقــة ،الجــوال،
راويــة اإلســام»(.((1
(((

األربعين في فضل الدعاء.478 ،

(((

تهذيب الكمال.110 / 22 ،

(((

انظر :جامع التحصيل في أحكام المراسيل .245 ،تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس.42 ،

(((

انظر :تقريب التهذيب.423 ،

(((

األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،نسخة برلين ،الورقة  / 51أ).

((( انظر :تاريخ ابن معين ،رواية الدوري .520 / 3 ،ثقات العجلي .369 ،ميزان االعتدال في نقد الرجال/ 3 ،
.286
(((

األربعين في فضل الدعاء.348 ،

(((

تهذيب الكمال.380 / 22 ،

(((

تذكرة الحفاظ .108 / 4 ،طبقات علماء الحديث.143 / 4 ،

( ((1تذكرة الحفاظ .108 / 4 ،وانظر أيضا :سير أعالم النبالء.407 / 21 ،
( ((1األربعين في فضل الدعاء.322 ،
( ((1سير أعالم النبالء.13 / 11 ،
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	51.كا ِم ـ ُل بــن العــاء ،يكنــى أبــا العــاء ،وقيــل أبــا ع ْبــدهللا ،الكوفــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل:
«ثقــة انفــرد بــه أبــو داود»((( .وثّقــه ابــن معيــن ،وفــي روايــة« :ليــس بــه بــأس»،
والعجلــي ،وقــال النســائي :ليــس بالقــوي ،وقــال فــي موضــع آخــر :ليــس بــه بــأس ،وقــال
ابــن عــدي« :رأيــت فــي بعــض رواياتــه أشــياء أنكرتهــا ،وأرجــو أنــه ال بــأس بــه»(((.
	52.مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبــي عامــ ٍر ،أبــو عبــد هللا المدنــي ،الفقيــه .قــال ابــن
المفضّــل« :إمــام دار الهجــرة ،الفقيــه ،وهــو النجــم فــي العلــم وأميــ ُر المؤمنيــن فــي
الحديــث»((( .وقــال الذهبــي « :شــيخ اإلســام ،حجــة األمــة ،إمــام دار الهجــرة »(((.
53.مالــك بــن ِم ْغـ َول بــن عاصــم ،أبــو عبــد هللا ،البَ َجلــي ،الكوفــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :ثقــة
متفــق عليــه»((( .وثّقــه ابــن معيــن وأحمــد ،وأبــو حاتــم ،وجماعــة(((.
	54.محمــد بــن إســحاق ،أبــو عبــد هللا ابــن َمنــده ،العبــدي األصبهانــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل:
«نبيــه ،ثبــت ،جليــل فــي الجمــع بيــن الروايــة والدرايــة ،وســعة الرحلــة وكثــرة المشــايخ
والســماعات ،والتخاريــج ،والــكالم علــى األحاديــث»((( .وقــال الذهبــي« :ولــم أعلــم أحــدا
(((.
كان أوســع رحلــة منــه ،وال أكثــر حديثــا منــه مــع الحفــظ والثقــة»
ــن .قــال ابــن
	55.محمــد بــن المثنــى ،أبــو موســى ال َعنَــ ِزي البَ ْ
صــري ،المعــروف بال َّز ِم ِ
ت المجتَمــع علــى إخــراج حديثهــم فــي دواويــن اإلســام
ت األثبــا ِ
المفضــل« :مــن الثقــا ِ
(((1
المصنَّفــات»((( .وقــال الخطيــب« :كان ثقــة ،ثبتــا ،احتــج ســائر األئمــة بحديثــه» .

(((

األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،نسخة برلين ،الورقة  / 39أ).

(((

تاريخ ابن معين ،رواية الدوري .341 ،273 / 3 ،ثقات العجلي ،396 ،تهذيب الكمال.101 / 24 ،

(((

األربعين حديثا عن أربعين شيخاً( ،مخ ،نسخة برلين ،الورقة  / 45ب).

(((

سير أعالم النبالء.48 / 8 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.194 ،

(((

سير أعالم النبالء.174 / 7 ،

(((

األربعين المرتبة.428 ،

(((

سير أعالم النبالء.30 / 17 ،

(((

األربعين حديثا ً عن أربعين شيخاً( ،مخ ،نسخة برلين ،الورقة  / 31أ).

( ((1تاريخ بغداد.458 / 4 ،
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	56.محمــد بــن عبــد الرحمــن ،مولــى آل طلحــة .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :ثقــة»((( .وثّقــه ابــن
معيــن ،وقــال أبــو زرعــة وأبــو حاتــم« :صالــح الحديــث»(((.
	57.محمــد بــن عبــد هللا بــن الزبيــر ،أبــو أحمــد الزبيــري األســدي موالهــم ،الكوفــي .قــال ابــن
المف ّ
ضــل« :وهــو ثقــة متفــق عليــه»((( .وثّقــه ابــن نُميــر وابــن معيــن والعجلــي ،وقــال أبــو
(((
حاتــم« :حافــظ للحديــث عابــد مجتهــد ،لــه أوهــام» .
	58.مسـدّد بــن مســرهد ،األســدي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :مــن ثقــات أهــل البصــرة»((( .وثّقــه
أبــو حاتــم وابــن معيــن والعجلــي والنســائي(((.
	59.مغيــرة بــن ِمقســم ،أبــو هشــام ،الضبــي ،الكوفــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :ثقــة مأمــون»(((.
وثّقــه أبــو حاتــم((( ،وقــال ابــن معيــن« :ثقــة مأمــون»(((.
	60.المنــذر بــن مالــك بــن قُطَ َعـةَ ،أبــو نضــرة العبــدي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :وهــو ثقــة انفــرد
مســلم بإخــراج حديثــه دون البخــاري»( .((1وثّقــه أبــو زرعــة وابــن معيــن والنســائي،
وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات(.((1
	61.موســى بــن عبــد هللا ،أبــو عبــد هللا الجهنــي .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :وهــو مــن الثقــات الذين
انفــرد بهــم مســلم دون البخــاري»( .((1وثّقــه أحمــد وأبــو حاتــم وابــن معيــن والنســائي
والعجلــي ،وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات(.((1
(((

األربعين في فضل الدعاء.391 ،

(((

الجرح والتعديل.318 / 7 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.510 ،

(((

تهذيب الكمال.479 / 25 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.189 ،

(((

تهذيب الكمال.446 / 27 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.234 ،

(((

الجرح والتعديل.229 / 8 ،

(((

تهذيب الكمال.400 / 28 ،

( ((1األربعين في فضل الدعاء.499 ،
( ((1تهذيب الكمال .510 / 28 ،الثقات البن حبان.420 / 5 ،
( ((1األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،نسخة الرباط ،الورقة  / 24أ).
( ((1تهذيب الكمال .97 / 29 ،الثقات البن حبان.449 / 7 ،
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	ُ 62.هشَــيم بــن بَشــير ،الســلمي موالهــم ،الواســطي .قــال ابــن المفضّــل« :أحــد األئمــة
األثبــات»((( .وثّقــه أبــو حاتــم وأبــو زرعــة ،وقــال عبــد الرحمــن بــن مهــدي« :كان هشــيم
أحفــظ للحديــث مــن ســفيان الثــوري»(((ّ ،إال أنّــه كان مدلّســا .قــال ابــن ســعد « :كان ثقــة،
كثيــر الحديــث ،ثبتــا ،يدلــس كثيــرا ،فمــا قــال فــي حديثــه أخبرنــا فهــو حجــة ،ومــا لــم يقــل
فيــه أخبرنــا فليــس بشــيء»(((.
63.هــال بــن يَســاف ،أبــو الحســن األشــجعي موالهــم .قــال ابــن المفضّل« :أحــد الثقــات»(((.
وثّقــه ابــن معيــن والعجلــي ،وذكــره ابــن حبان فــي الثقــات(((.
	64.يحيى بن سعيد القطان .قال ابن المفضّل« :أحد األئ ّمة األعالم المعتمدين في التجريح
والتعديل»((( .قال عل ّي ابن المديني« :لم أر أحدا أثبتَ من يحيى بن سعيد القطان»(((.
	65.يحيى بن سعيد بن قيس ،أبو سعيد األنصاري ،النجاري ،المدني .قال ابن المفضّل« :ثقة
متف ٌ
ق عليه»((( .وثقه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي والعجلي وغيرهم(((.
ضل على مراتب التعديل المعروفة:
ترتيب عبارات ابن المف ّ
المرتبة األولى :أمير المؤمنين.
المرتبة الثانية :أحد األئمة األثبات الثقات .الثقة المأمون .ثقة متفق عليه.
المرتبة الثالثة :ثقة .ثبت.
المرتبة الرابعة :حافظ.
المرتبة الخامسة :صدوق
المرتبة السادسة :شيخ صالح .صالح الحديث.
(((

األربعين في فضل الدعاء.235 ،

(((

تهذيب الكمال.283 / 30 ،

(((

الطبقات الكبرى.227 / 7 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.427 ،

(((

الجرح والتعديل ،73 / 9 ،تهذيب الكمال .355 / 30 ،الثقات البن حبان.503 / 5 ،

(((

األربعين في فضل الدعاء.193 ،

(((

تهذيب الكمال.336 / 31 ،

(((

األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،نسخة برلين ،الورقة  / 32أ).

(((

تاريخ اإلسالم .1009 / 3 ،ثقات العجلي .352 / 2 ،التعديل والتجريح.1217 / 3 ،
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المطلب الثاني :أقواله في جرح الرواة
1 .أبــان بــن أبــي عيــاش البصــري .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :مــن العبــاد ،فــي بعــض أحاديثــه
لِ ٌ
يــن»((( .قــال أحمــد بــن حنبــل« :ال تكتــب عــن أبــان بــن عيــاش شــيئا ..كان منكــر
الحديــث» .وقــال عمــرو بــن علــي الصيرفــى« :كان يحيــى وعبــد الرحمــن ال يحدثــان
عــن أبــان بــن أبــي عيــاش» .وقــال يحيــى بــن معيــن« :أبــان بــن أبــي عيــاش ليــس حديثــه
بشــيء» .وقــال أبــو حاتــم« :أبــان بــن أبــي عيــاش متــروك الحديــث ،وكان رجــا صالحا،
لكــن بلــي بســوء الحفــظ»(((.
2 .إبراهيــم بــن أبــي عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الــرازي ،ثــم اإلســكندراني .قــال
ابــن المفضــل« :ولــم يكــن أهــا أن يُــروى عنــه»((( .ترجــم لــه الذهبــي فــي تاريخ اإلســام
وابــن حجــر فــي لســان الميــزان ،ونقــا قــول ابــن المف ّ
ضــل فيــه ،ولــم يزيــدا علــى ذلــك(((،
ولــم أجــد لــه ذكــرا عنــد غيرهمــا ،وهللا أعلــم.
شـقَ .قــال ابــن
3 .القاســم بــن عبــد الرحمــن ،أبــو عبــد الرحمــن الدمشــقي ،مــن فقهــاء ِد َم ْ
المف ّ
ضــل« :تكلــم فيــه أحمــد بــن حنبــل وغيــره»((( .وثّقــه يحيــى بــن معيــن ،والعجلــي،
ويعقــوب بــن ســفيان الفارســي ،وأبــو عيســى الترمــذي ،ويعقــوب بــن شــيبة السدوســي.
زاد العجلــي« :يكتــب حديثــه ،وليــس بالقــوي» .وقــال أبــو حاتــم« :حديــث الثقــات عنــه
مســتقيم ،ال بــأس بــه ،وإنمــا ينكــر عنــه الضعفــاء» .وقــال الغالبــي« :منكــر الحديــث».
قــال يعقــوب بــن شــيبة السدوســي« :قــد اختلــف النــاس فيــه ،فمنهــم مــن يضعــف روايتــه،
ومنهــم مــن يوثقــه»(((.
4 .إبراهيــم بــن يحيــى بــن زهيــر .نقــل ابــن المفضــل عــن شــيخه الســلفي أنّــه قــال« :كان
إبراهيــم بــن يحيــى بــن زهيــر يكــذب وير ّكــب األســانيد» .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :ورأيــت
ســماع البوصيــري لكتــاب الجمعــة ألبــي بكــر المــروزي علــى مرشــد((( فمــا رضيــت
(((

األربعين في فضل الدعاء.200 ،

(((

الجرح والتعديل .296 / 2 ،تاريخ اإلسالم.808 / 3 ،

(((

تاريخ اإلسالم .439 / 12 ،لسان الميزان.354 / 1 ،

(((

تاريخ اإلسالم .439 / 12 ،لسان الميزان.354 / 1 ،

(((

األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،نسخة برلين ،الورقة  / 23أ).

(((

تهذيب الكمال.389 / 23 ،

((( هكذا في الطبعة التي بتحقيق أبو غدة ،وفي الطبعة القديمة التي بتحقيق دائرة المعارف النظامية :بأبي مرثد .وهو
تصحيف.
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أن أســمعه؛ ألن الطبقــة كانــت بخــط ابــن زهيــر»((( .ولــم أجــد لهــذ الرجــل ذكــرا فــي
مصــادر أخــرى ،وهللا أعلــم.
ضــل« :فيــه لِيـ ٌ
ـي .قــال ابــن المف َّ
ـن فــي مــا
5 .أحمــد بــن ال ُم َ
سـلَّ ِم بــن رجــا ٍء ،أبــو طالِـ ٍ
ب اللَّ ْخ ِمـ ُّ
يَرْ ِوي ـ ِه ،إِالّ أَنَّــا لــم نســمع منــه إِالَّ مــن أصولــه ،وكان عارف ـا ً بالفقــه واألصــول ،ماهــراً
فــي علــم الــكالم»((( .قــال عنــه الذهبــي« :مــن علمــاء أهــل اإلســكندرية» ،ثـ ّم ســاق كالم
ابــن المف ّ
ضــل((( ،وترجــم لــه ابــن حجــر أيضــا ،ونقــل عــن الحافــظ رشــيد الديــن العطــار
(((
أنّــه كان أح ـ َد الفقهــاء المشــهورين واألعيــان األصولييــن ماه ـرًا فــي علــم الــكالم  ،ث ـ ّم
أعــاد ترجمتــه فــي موضــع الحــق ،فقــال« :وكان عارفــا بالفقــه واألصــول ماهــرا فــي
علــم الــكالم وفيــه ليــن فيمــا يرويــه»((( .وهــذه عبــارة ابــن المف ّ
ضــل بنصّهــا ،مــع تقديــم
وتأخيــر.
6 .عامــر بــن ِخــداش ،أبــو عمــرو الضبــي ،النيســابوري .قــال ابــن المف ّ
صاحب
ضــل« :كان
َ
(((
مناكيــر»((( ،وهــي عبــارة الذهبــي أيضــا((( ،وقــال فــي موضــع آخــر« :فيــه ليــن» ،
وقــال أيضــا« :لــه مــا ينكــر ،وحديثــه مقــارب»((( .ووثّقــه الخليلــي والحاكــم(.((1
7 .عبــد الخالــق بــن فيــروز ،أبــو المظفــر الجوهــري .قــال الحافــظ ابــن المفضــل« :لــم يكــن
موثوقــا بــه»( .((1وقــال أيضــا« :تكلّ ُمــوا فِي ـ ِه»( ،((1قــال الحافــظ ضيــاء الديــن المقدســي:

(((

لسان الميزان.384 / 1 ،

((( سير أعالم النبالء .95 / 21 ،تاريخ اإلسالم .613 / 12 ،الوافي بالوفيات .239 / 13 ،لسان الميزان.380 / 3 ،
(((

سير أعالم النبالء .95 / 21 ،تاريخ اإلسالم.613 / 12 ،

(((

لسان الميزان.674 / 1 ،

(((

لسان الميزان.380 / 3 ،

(((

الترغيب والترهيب .274 / 1 ،وانظر :لسان الميزان.377 / 4 ،

(((

المغني في الضعفاء.322 / 1 ،

(((

تاريخ اإلسالم.96 / 5( ،

(((

ميزان االعتدال.359 / 2 ،

( ((1اإلرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي.827 / 3 ،
( ((1ميزان االعتدال .543 / 2 ،المغني في الضعفاء .370 / 1 ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية.298 / 1 ،
لسان الميزان.79 / 5 ،
( ((1المغني في الضعفاء.370 / 1 ،
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«تكلمــوا فــي ســماعه»((( .وقــال ابــن ال َّدبِيثـ ّي« :وبلغنــا أنــه اختلــط ـ يعنــي عبــد الخالــق
بــن فيــروز ـ فــي شــيء مــن مســموعاته ،وادعــى ســماع مــا لــم يســمعه ،وتكلــم النــاس
فيــه ،ولــم يحـ ّدث ببغــداد بشــيء»(((.
8 .عبــد الرحمــن بــن يحيــى ،أبــو الفضائــل األمــوي ،العثمانــي .قــال ابــن المفضــل« :وقــد
تُكلّــم فــي ســماعه»((( .ترجــم لــه الذهبــي وابــن حجــر ،واقتصــرا علــى نقــل قــول ابــن
المف ّ
ضــل فيــه(((.
9 .عبــد هللا بــن لَهيعــة بــن عقبــة ،أبــو عبــد الرحمــن الحضرمــي .قــال ابــن المفضّــل:
«حالــه مشــهور»((( .وهــي عبــارة ابــن رجــب أيضــا((( .والمــراد ّ
أن حالــه مــن الضعــف
معــروف .قــال الحميــدي شــيخ البخــاري« :كان يحيــى بــن ســعيد ال يــراه شــيئا»((( .قــال
الذهبــي« :ضعفــه يحيــى بــن ســعيد القطــان وغيــره ،وســائر النقــاد علــى أنــه ال يحتــج
بحديثــه»(((.
	10.عبــد هللا بــن محمــد بــن عقيــل .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :ضعيــف»((( .قــال ابــن معيــن« :ليس
بشــيء» ،وقــال أيضــا« :ضعيــف فــي ك ّل أمــره» ،وقــال أبــو حاتــم« :ليّــن الحديــث ،ليــس
بالقــو ّ
ي وال م ّمــن يحتـ ّج بحديثــه ،يكتــب حديثــه» ،وقــال أبــو زرعــة« :يختلــف عنــه فــي
(((1
األسانيد» .
	11.عبــد الواحــد بــن عســكر ،أبــو محمــد المخزومــي .قــال ابــن المفضــل« :وكان شــيخا
صالحــا»( .((1واقتصــر الذهبــي علــى نقــل قــول ابــن المفضّــل ولــم يــزد عليــه.

(((

ميزان االعتدال.543 / 2 ،

(((

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد.116 / 21 ،

(((

تاريخ اإلسالم .193 ،176 / 11 ،لسان الميزان.444 / 3 ،

(((

انظر تاريخ اإلسالم .193 ،176 / 11 ،لسان الميزان.444 / 3 ،

(((

التوضيح بشرح الجامع الصحيح.59 / 30 ،

(((

فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن رجب.20 / 4 ،

(((

تهذيب الكمال.490 / 15 ،

(((

تاريخ اإلسالم.668 / 4 ،

(((

التوضيح بشرح الجامع الصحيح.59 / 30 ،

( ((1الجرح والتعديل.154 / 5 ،
( ((1تاريخ اإلسالم.525 / 12 ،
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	12.علــي بــن المشــرف بــن المســلم ،أبــو الحســن األنماطــي .قــال ابــن المفضــل« :هــو مكثــر
جـدًا ،وفيــه ضعــف»((( .واقتصــر الذهبــي علــى نقــل قــول ابــن المف ّ
ضــل ولــم يــزد عليــه.
ُ 13.ع َمــر بــن حســن بــن علــ ّي ،أبــو الخطــاب األندلســي ،الميورقــي .لــه قصّــة مــع ابــن
ضــل تبيّــن عــد َم ورعــه وجرأتَــه علــى الكــذبّ ،
المف ّ
وأن ابــن المفضــل قــال فــي ختامهــا:
(((
«فعلمــت أنــه متهــاون بأمــور الديــن ،جــريء علــى الكــذب»  .وقــد نقــل العلمــاء قــول
ابــن المف ّ
ضــل فــي هــذا الرجــل واعتمــدوه.
صبَيـح ،العـدوي ،الـراوي عـن مقاتـل .قـال ابـن المفضّـل« :وضـاع»((( .روى
	14.عمـر بـن ُ
لـه ابـن عـدي فـي الكامـل حديثـا ،ثـ ّم حكـم عليـه بأنّـه حديـث غيـر محفـوظ ،بل هـو منكر
المتـن((( .وقـال إسـحاق بـن راهويـه «أخرجت خراسـان ثالثة لـم يكن لهم فـي الدنيا نظير
ـ يعنـي فـي البدعـة والكـذب ـ :جهـم بـن صفـوان وعمـر بـن صبيح ومقاتـل بن سـليمان»(((.
	15.القاســم بــن عبــد الواحــد بــن أيمــن ،القرشــي ،المخزومــي موالهــم ،المكــي .قــال ابــن
المف ّ
ضــل« :ليــس م ّمــن يحتـ ّج بحديثــه»((( .قــال ابــن أبــي حاتــم« :ســألت عنــه أبــي فقــال:
(((
يكتــب حديثــه ،قلــت :يحتــج بحديثــه؟ قــال :يحتــج بحديــث ســفيان وشــعبة»  .وقــال
الذهبــيُ « :وثّــق»((( ،وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات(((.
	16.مجالــد بــن ســعيد ،اله ْمدانــي ،الكوفــي .قــال ابــن المف ّ
ضــلُ « :متكلَّــم فيــه»( .((1قــال يحيــى
بــن معيــن «:ال يحتــج بحديثــه» .وقــال أيضــا« :ضعيــف واهــي الحديــث» .وقــال ابــن أبي
حاتــم« :ســئل أبــي عــن مجالــد بــن ســعيد يحتــج بحديثــه؟ قــال :ال ..وليــس مجالــد بقــو ّ
ي
الحديث» (.((1
(((

تاريخ اإلسالم  .293 / 11وانظر :الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض ص .178

(((

ذيل تاريخ بغداد البن النجار .40 / 20 ،البداية والنهاية.226 / 17 ،

(((

التوضيح بشرح الجامع الصحيح.59 / 30 ،

(((

الكامل في ضعفاء الرجال.16 / 8 ،

(((

تاريخ بغداد .165 / 13 ،تاريخ دمشق.122 / 60 ،

(((

التوضيح بشرح الجامع الصحيح.59 / 30 ،

(((

الجرح والتعديل.114 / 7 ،

(((

الكاشف .129 / 2 ،المغني في الضعفاء.520 / 2 ،

(((

الثقات البن حبان.337 / 7 ،

( ((1األربعين في فضل الدعاء.234 ،
( ((1الجرح والتعديل.361 / 8 ،
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الجنَدي .قـال ابن المفضّل« :وهو مجهول»((( .وكـذا قال الحاكم والبيهقي
	17.محمـد بـن خالـد َ
ّ
ْ
وابـن حجـر((( ،ولكـن قـال الذهبـي« :بـل مشـهور من شـيوخ الشـافعي» ،وقـال األز ِديّ:
« ُمنكـر الحديـث»((( .وقـال ابـن عبـد البـرّ« :متـروك»((( ،وانفـرد ابـن معيـن بتوثيقـه(((.
والظاهـر ّ
أن الصـواب فـي حقّـه أنّـه ضعيف ،وليـس مجهـوال ،وهللا أعلم.
ت وذكــر
	18.محمــد بــن محمــد بــن أبــي محمــد بــن ظَفَــر ،األديــب المشــهور .شــرح المقامــا ِ
فــي أول شــرحه لهــا أنــه ســمعها علــى ال ِّســلفي بســماعه مــن الحريــري .وقــد أنكــر ابــنُ
ضــل ذلــك أش ـ َّد اإلنــكار وقــالّ :
المف ّ
«إن الســلفي مــا ح ـ َّدث بهــذا الكتــاب قــط»((( .وفــي
(((
تضاعيــف ترجمــة هــذا الرجــل مــا يب ـرّر قــو َل ابــن المف ّ
ضــل فــي شــأنه .
	19.يحيــى بــن علــي بــن عبــد الرحمــن ،التِّنِّيسـ ّي المصــري ،المالكــي ،إمــام مســجد عيثــم(ت
589ه)ّ .
كذبــه علــ ّي بــن المفضّــل والمنــذري((( .وقــال الحافــظ رشــيد الديــن العطــار:
«وتُكلّــم فــي روايتــه فلــم أخــرج عنــه شــيئا»(((.
	20.يحيــى بــن محمــد بــن أحمــد ،أبــو زكريــا بــن الخطــاب الــرازي ث ـ ّم اإلســكندراني .قــال
الذهبــي« :ضعّفــه ابــن المفضــل وقــال :ال أروي عنــه»( .((1وقــد اقتصــر الذهبــي علــى
نقــل قــول ابــن المف ّ
ضــل فيــه ،ولــم يــزد عليــه شــيئا.
ضل على مراتب الجرح المعروفة ،من األسوء إلى األخفّ :
ترتيب عبارات ابن المف ّ
المرتبة الثانية :جريء على الكذب .كذاب .وضاع.
المرتبة الثالثة :لم يكن موثوقا به.
المرتبة الرابعة :ال أروي عنه .لم يكن أهال أن يروى عنه.
(((

التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ،للقرطبي.1205 ،

(((

تهذيب الكمال .150 ،149 / 25 ،تقريب التهذيب ،ص.476

(((

المغني في الضعفاء.576 / 2 ،

(((

تهذيب التهذيب.145 / 9 ،

(((

تهذيب الكمال.149 / 25 ،

(((

لسان الميزان.491 / 7 ،

(((

انظر :إنباه الرواة على أنباه النحاة.74 / 3 ،

((( إكمال اإلكمال البن نقطة .123 / 4 ،ميزان االعتدال في نقد الرجال .399 / 4 ،المغني في الضعفاء.741 / 2 ،
(((

لسان الميزان.465 / 8 ،

( ((1تاريخ اإلسالم.519 / 12 ،
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عواد الخلف  /عبد العزيز دخان  /قاسم عيل سعد ( ) 290-246
المرتبة الخامسة :صاحب مناكير .ضعيف .حاله مشهور (يعني بالضعف).
المرتبــة السادســة :تكلّمــوا فيــه .متكلّــم فيــه .تُكلّــم فــي ســماعه .فــي بعــض أحاديثــه ليـ ٌ
ـن .فيــه
ضعــف .فيــه ليـ ٌ
ـن .مجهــول.

ضــل فــي الحكــم علــى األحاديــث تصحيحا ً وتحســينا ً
المبحــث الثانــي :أقــوال ابــن المف َّ
و تضعيفا ً
مــن خــال القــراءة فــي كتــب علمــاء الحديــث وتراجــم العلمــاء أمكننــا جمــع جملــة مــن أقــوال
الحافــظ ابــن المف ّ
ضــل فــي الحكــم علــى األحاديــث:
1.قــال فــي حديــث أبــي أمامــة ،رضــي هللا عنــه« :مــن قــرأ آيــة الكرســي دبــر كل صــاة»
أنّــه علــى شــرط البخــاري(((.
2.تصحيحه لحديث صالة التسبيح(((.
3.قـال عـن حديـث عبـد هللا بـن ُع َكيْـم فـي طهـارة الجلـد المدبـوغ« :وقـد اعتمـد األصحـاب
علـى حديـث عبـد هللا بـن ُع َكيـم((( ،وهـو ضعيـف فـي إسـناده ،قابـل للتأويـل فـي مـراده»(((.
4.وقــال عــن حديــث عبــد هللا بــن أنيــس ،رضــي هللا عنــه ،مرفوعــا« :يحشــر هللا العبــاد ـ
أو قــال :النــاس .وأومــأ بيــده إلــى الشــام ـ ُعــراةُ ،غــرْ ًل بُ ْه ًمــا» ،قيــل :مــا بُ ْه ًمــا؟ قــال:
«ليــس معهــم شــيء ،فيناديهــم بصــوت يســمعه مــن بَ ُعــد و َمــن قَ ـرُب  (((»...الحديــث.
((( الترغيب والترهيب .299 / 2 ،وانظر :ع َجالة اإلمال ِء المتَيسر ِة من التذنيب عَلى ما وقَع لل َحافِظ المن ِذري ِمنَ
ال َو ْهم وغيره في ِكتابه الترغيب والترهيب .540 / 4 ،صحيح الترغيب والترهيب.258 / ،
((( الترغيب والترهيب .468 / 1 ،شرح سنن أبي داود البن رسالن .423 / 6 ،وانظر :عجالة اإلمالء،657 / 2 ،
تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة.108 / 2 ،
((( رواه أبو داود ( ،)4128 - 4127كتاب :اللباس ،باب :من روى أنه ال ينتفع بإهاب الميتة ،والنسائي (- 4249
 ،)4251كتاب :الفرع والعتيرة ،باب :ما يدبغ به جلود الميتة ،والترمذي ( ،)1729كتاب :اللباس ،باب :ما جاء
في جلود الميتة إذا دبغت ،وقال :حسن ،وابن ماجه ( ،)3613كتاب :اللباس ،باب :من قال ال ينتفع من الميتة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قب َل موت ِه بشهر:
صب .من حديث عبد هللا بن ُعكَيم ،قال« :أتانا كتابُ
بإهاب وال َع َ
ِ
ب».
ب وال عص ٍ
أن ال تنتفعوا من الميت ِة بإها ٍ
ٌ
ضعيف في إسناده ،ال يُحمل
((( شرح اإللمام بأحاديث األحكام ( .440 / 2قال ابن دقيق العيد« :وأقول :قولُه :وهو
ٌ
ثقات إلى عبد هللا بن عكَيم ،وإنما ينبغي أن يحم َل على الضعف بسبب االضطراب،
على الطعن في الرجال ،فإنهم
كما ذكرنا عن أحمد بن حنبل رحمه هللا».
((( رواه أحمد في مسنده ،432 / 25 ،والبخاري في خلق أفعال العباد ،98 ،40 ،والحارث في مسنده كما في بغية
الباحث ،188 / 1 ،والحاكم وصححه ،437 / 2 ،وعلّقه البخاري في صحيحه معلقا .وانظر :صحيح الترغيب
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ضــا مضطــرب»(((.
قــال« :والحديــث أي ً
5.وقــال عــن حديــث بمثــل اللفــظ الســابق ،رواه أبــو عاصــم ،عــن إســماعيل بــن رافــع ،عــن
محمــد بــن زيــاد ،عــن محمــد بــن كعــب ،فقــال عــن رجــل ،عــن أبــي هريــرة« :ومثــل هــذا
ال تقــوم بــه حجــة»(((.
ـن َخ ـ َر َج ِمـ ْ
 6.تحســينه لحديــثَ « :مـ ْ
ـن بيتِــه إلــى الصــاة فقــال :الله ـ َّم إِنِّــي أســالُك بح ـ ِّ
ق
(((
الســائلينَ عليــك ،وبحــ ِّ
ق خروجــي إليــك  »...الحديــث .
7.قَــا َل عقــب روايتــه لحديــث بريــدة بــن الحصيــب ،رضــي هللا عنــه ،مرفوعــا« :هللا إنــي
َ
أســألك بأنــي أشــهد أنّــك هللا ال إلــه إالّ أنــت  »..الحديــث ،قــالَ « :وهُـ َو إِ ْس ـنَا ٌد ال َم ْ
ط َعــنَ
ب حديـ ٌ
ـث أَجــو ُد إِ ْس ـنَادًا ِم ْن ـهُ ،وهــو يــدلُّ علــى
فِي ـ ِهَ ،وال أَ ْعلَ ـ ُم أَنَّ ـهُ ر ُِو َ
ي فــي هــذا البــا ِ
(((
ب ْ
ب َمـ ْ
ـي القَــوْ ِل بـ َّ
ـأن ِ َّلِ تعالــى ا ْس ـ ًما هــو اال ْس ـ ُم األَ ْعظَ ـ ُم» .
ـان مذه ـ ِ
ُطـ ِ
ـن ذهــب إِلــى نَ ْفـ ِ
8.ترجيحه في تصحيح اسم راو وأنّه عبد العزيز بن مسلم ،وليس عبد هللا بن مسلم(((.
9.قــال عنــد ســياقه لحديــث أبــي هريــرة ،رضــي هللا عنــه ،مرفوعــا« :إذا ســمعتم المــؤذن
يتشــهد فقولــوا مثــل قولــه» ،قــال« :وإن كان فــي إســناده مقــال»(((.
	10.اسـتعمل ابـن المفضـل جملـة مـن المصطلحـات فـي الحكـم علـى األحاديـث ،مثـل (حسـن
صحيـح)((( ،و(حسـن صحيـح عـال)((( ،و(حسـن صحيـح ثابـت)((( ،و(حديـث حسـن
(برقم )3608 :إذ قال صاحبه« :حسن لغيره».
(((

التوضيح لشرح الجامع الصحيح.59 / 30 ،

(((

التوضيح لشرح الجامع الصحيح.59 / 30 ،

(((

الترغيب والترهيب للمنذري .459 / 2 ،وانظر أيضا :ضعيف الترغيب والترهيب.495 / 1 ،

((( رواه ابن المفضّل في كتاب األربعين في فضل الدعاء والداعين ،188 ،وانظر أيضا :الترغيب والترهيب
للمنذري .317 / 2 ،معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي ،ص  .165شرح أبي داود للعيني .405 / 5 ،عون المعبود
وحاشية ابن القيم .254 / 4 ،تحفة األحوذي.314 / 9 ،
(((

كتاب األربعين في فضل الدعاء والداعين.208 ،

(((

كتاب األربعين في فضل الدعاء والداعين.142 ،

((( كتاب األربعين في فضل الدعاء والداعين،394 ،388 ،355 ،337 ،322 ،311 ،301 ،296 ،253 ،212 ،
.517 ،503 ،490 ،478 ،436 ،427 ،417
(((

كتاب األربعين في فضل الدعاء والداعين.508 ،332 ،265 ،

((( كتاب األربعين في فضل الدعاء والداعين،458 ،449 ،431 ،411 ،405 ،376 ،364 ،351 ،328 ،316 ،
.499 ،468 ،462
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صحيـح ثابـت عـال)((( ،وأكثـر منهـا أيضـا فـي كتابـه األربعيـن حديثا عـن أربعين شـيخا
فـي أربعيـن بابـا ألربعيـن صحابيا((( .ولع ّل مـراده من الجمع بين هـذه المصطلحات إرادة
تقويـة الحديـث ،كمـا هـو الظاهـر فـي صنيـع اإلمـام الترمـذي فـي ذلـك ،وهللا أعلـم(((.
	11.حكمــه بالوهــم علــى إحــدى روايــات حديــث« :كان رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلّم
يقــول إذا ابتــدأ الصــاة بعــد التكبيــر وقبــل القــراءة :إنــي وجهــت وجهــي للــذي فطــر
الســموات واألرض  »...الحديــث بطولــه .قــال ابــن المف ّ
ضــل« :رواه هشــام بــن عل ـ ّي،
عــن عبــد هللا بــن رجــاء ،عــن عبــد العزيــز بــن أبــي ســلمة وعبــد هللا بــن الفضــل جميعــا،
عــن األعــرج ،فذكــره بكمالــه نحــو الروايــة ،وهــذا وهــم؛ ّ
ألن عبــد العزيــز يرويــه عــن
ع ّمــه ،عــن األعــرج ،ال عــن األعــرج نفســه ،وعبــد هللا يرويــه عــن األعــرج نفســه ،فــا
يص ـ ّح اقترانهمــا»(((.
12.تصويبـه لروايـة حديـث يرويه شـعبة عـن عاصم األحـول وخالد ّ
الحذاء ،خالفـا لمن جعله
عـن عاصـم عـن خالـد ،قـال« :والصـواب معهـم»((( ،يعنـي مـن جعـل الرواية عن شـعبة
عـن عاصـم وخالـد جميعـا ،وهـم :أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة ومحمـد بـن عبـد هللا بـن نميـر
وعبـد الوارث.
13.استعماله لعبارة «ال مطعن فيه» في أكثر من موضع في الحكم على الحديث:
قــال فــي روايــة أخــرى لحديــث عبــد هللا بــن عمــرو ،رضــي هللا عنهمــا ،مــن حديــث ســعد بــن
أبــي وقــاص ،رضــي هللا عنــه« :وقــد روي نحــو حديــث عبــد هللا بــن عمــرو هــذا ،عــن رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم ،مــن حديــث ســعد بــن أبــي وقــاص بإســناد ال مطعــن فيــه»(((.
(((

كتاب األربعين في فضل الدعاء والداعين.343 ،

((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا في أربعين بابا ألربعين صحابيا )نسخة برلين ،األوراق / 6 ،أ ،ب / 8 ،ب9 ،
 /ب / 11 ،ب / 15 ،أ / 17 ،أ / 19 ،أ / 22 ،ب / 24 ،ب / 26 ،ب / 28 ،ب / 30 ،أ / 31 ،أ / 32 ،أ/ 33 ،
ب / 34 ،ب / 36 ،ب / 38 ،أ / 39 ،أ / 40 ،أ / 42 ،ب / 43 ،ب / 44 ،ب / 45 ،ب / 49 ،أ / 50 ،ب51 ،
 /ب / 53 ،أ ،ب / 54 ،أ ،ب / 55 ،ب ،نسخة الرباط / 23 ،أ / 26 ،ب).
((( كتب الدكتور عبد العزيز دخان بحثا جمع فيه أقوال العلماء في تفسير صنيع اإلمام الترمذي في جمعه بين الصحة
والحسن فبلغت عنده اثني عشر قوال ،وخلص فيه بعد مناقشة هذه األقوال وذكر ما يرد عليها من واقع جامع
الترمذي إلى ترجيح قول الزركشي رحمه هللا في ّ
أن صنيع الترمذي هو نوع من التأكيد على صحّة الحديث ال
غير ،وهللا أعلم.
(((

كتاب األربعين في فضل الدعاء والداعين.166 ،

(((

كتاب األربعين في فضل الدعاء والداعين.236 ،

(((

كتاب األربعين في فضل الدعاء والداعين.246 ،
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واســتعملها أيضــا فــي حديــث حذيفــة بــن اليمــان ،رضــي هللا عنهمــا ،الــذي رواه الترمــذيّ ،
أن
النبـ ّي صلــى هللا عليــه وســلّم كان إذا أراد أن ينــام وضــع يــده تحــت رأســه ،ثــم قــال« :اللهــم قنــي
عذابــك يــوم تبعــث عبــادك» .قــال ابــن المف ّ
ضــل بعــد أن رواه« :هكــذا أورده الترمــذي فــي جامعــه،
وهــو إســناد ال مطعــن فيــه»(((.
14.التــزم ابــن المف ّ
ضــل بقواعــد علمــاء الحديــث ومصطلحاتهــم .ومــن ذلــك أنّــه عندمــا حكــم
علــى حديــث بأنّــه عزيــز ،بينمــا هــو مــن روايــة راو واحــد ،وهــذا خــاف المصطلــح
المعــروف فــي تعريــف العزيــز ،قيّــد هــذه العـ ّزة فقــال« :عزيــز مــن حديــث الحســن بــن
صالــح»((( ،وهــذا موافــق لمــا ق ـرّره علمــاء الحديــث فــي ذلــك .قــال الســخاوي« :فمــا
كانــت العــزة فيــه بالنســبة لــراو واحــد انفــرد راويــان عنــه يقيّــد فيقــال :عزيــز مــن حديــث
فــان .وأمــا عنــد اإلطــاق فينصــرف لمــا أكثــر طباقــه كذلــك»(((.
15.حرصــه علــى ضبــط مــكان ســماعه مــن شــيوخه ،حيــث نــراه يح ـ ّدد مــكان الســماع إن
كان فــي م ّكــة أو فــي القاهــرة أو فســطاط مصــر أو غيــر ذلــك ،بــل يذهــب أحيانــا إلــى
أكثــر مــن ذلــك فيقيّــد الموضــع بمــكان خــاصّ  ،فقــد ذكــر فــي أكثــر مــن حديــث عــن
شــيوخه ،أو قــرأه عليــه أنّــه ســمعه منــه ،أو قــرأه عليــه فــي مكــة المكرمــة بالمســجد
الحــرام ،أو باتجــاه الكعبــة المعظّمــة ،أو بالجامــع العتيــق بفســطاط مصــر(((.
	16.تفســيره لبعــض ألفــاظ العلمــاء :فمــن ذلــك ّ
أن أبــا نعيــم أكثــر مــن قولــه فــي كتابــه حليــة
األوليــاء بعــد إيــراد الحديــث( :متفــق عليــه) ،والمتبــادر إلــى الذهــن أنّــه يقصــد اتفــاق
الشــيخين علــى إخراجــه ،والواقــع ّ
أن جملــة مــن هــذه األحاديــث ليســت كذلــك ،ومــن هنــا
وقــع االســتدراك علــى أبــي نعيــم مــن بعــض الباحثيــن ،ولكــن اإلمــام أبا الحســن المقدســي
ق البخــاري
بيّــن ذلــك فقــال« :لــم يعــن أبــو نعيــم بقولــه المشــار إليــه (متفــق عليــه) اتفــا َ
ومســلم رحمــة هللا عليهمــا علــى إخراجــه فــي كتابيهمــا ،وإنمــا أراد بــه ســامةَ رجالــه
مــن الخلــل وعــدم الطعــن فيــه بعلــة مــن العلــل فيمــا يظهــر لــي ،وهللا أعلــم ،وإالّ فهــو ممــا
انفــرد بــه البخــاري عــن مســلم»(((.

(((

كتاب األربعين في فضل الدعاء والداعين.275 ،

(((

كتاب األربعين في فضل الدعاء والداعين.334 ،

(((

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث.9 / 4 ،

((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،نسخة برلين ،األوراق / 11 ،أ / 19 ،أ / 32 ،أ / 34 ،ب / 52 ،ب/ 53 ،
ب / 54 ،ب).
(((

كتاب األربعين المرتبة على طبقات األربعين.457 ،
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	17.ترجيحــه لبعــض المســائل التــي كانــت مح ـ ّل خــاف بيــن العلمــاء الســابقين :ومــن ذلــك
مــا ذكــره اإلمــام أبــو عبــد هللا القرطبــي فــي جامعــه ّ
أن الخــاف وقــع بيــن العلمــاء فــي
حكــم تــرك الطيبــات واإلعــراض عــن اللــذات ،وأنّهــم فــي ذلــك علــى مذاهــب ،منهــا
التفريــق بيــن حضــور ذلــك كلــه بكلفــة وبغيــر كلفــة ،ثــم قــال« :قــال أبــو الحســن علــي بــن
المفضــل المقدســي شــيخ أشــياخنا :وهــو الصحيــح إن شــاء هللا عــز وجــل ،فإنــه لــم ينقــل
عــن النبــي  -صلــى هللا عليــه وســلم  -أنــه امتنــع مــن طعــام ألجــل طيبــه قــط ،بــل كان
يــأكل الحلــوى والعســل والبِ ِّ
طيــخ والرُّ طَــب ،وإنمــا يكــره التكلــف لمــا فيــه مــن التشــاغل
بشــهوات الدنيــا عــن مهمــات اآلخــرة»(((.

الخاتمة:
وبعــد هــذه الرحلــة المباركــة مــع هــذا اإلمــام الكبيــر آن لنــا أن نحــطّ الرحــال ،ونسـجّل جملــة
مــن النتائــج التــي تم ّخــض عنهــا هــذا البحــث المتواضــع ،والتــي يمكــن إجمالهــا فــي النقــاط اآلتيــة:
1.أبــان هــذا البحــث عــن مكانــة هــذا اإلمــام الكبيــر ومنزلتــه عنــد العلمــاء ،حيــث زخــرت
كتــب التراجــم بالثنــاء عليــه بصفــات أهــل العلــم وأخالقهــم.
2.رأينــا اعتمــاد بعــض العلمــاء عليــه فــي الحكــم علــى بعــض الــرواة ،ولــم نجــد لغيــره
كالمــا فيهــم جرحــا أو تعديــا.
3.اعتمــد اإلمــام الذهبــي علــى ابــن المف ّ
ضــل فــي عديــد مــن أحــوال الــرواة والعلمــاء ،وكان
فــي أحيــان عديــدة يقتصــر علــى نقــل قولــه ويكتفــي بــه فــي ذلــك.
4.لقـد ظهـر مـن خلال البحث معرفـة اإلمام ابـن المفضّل بأحـوال الرواة ونقلـة الحديث من
حيـث مراتبهـم العلميـة ،ودرجاتهـم في القبول والـر ّد ،ومراتبهم في الجـرح والتعديل.
5.جــرى جمــع أقــوال اإلمــام ابــن المف ّ
ضــل فــي الــرواة جرحــا وتعديــا ،ســواء مــن خــال
كتبــه ،أو كتــب تراجــم الــرواة ومــا نقلــه علمــاء الحديــث عنــه فــي جرحهــم أو تعديلهــم.
6.ظهــرت موافقــة ابــن المف ّ
ضــل فــي أحكامــه علــى الحديــث ألحــكام مــن ســبقه مــن العلمــاء،
إالّ فــي النــادر.
7.انفــرد ابــن المف ّ
ضــل بالــكالم فــي بعــض الرجــال جرحــا أو تعديــا ،وقــد اعتمــد الذهبــي
وغيــره كالمــه فيهــم ،واقتصــروا عليــه ولــم يذكــروا غيــره.

(((

الجامع ألحكام القرآن.198 / 7 ،
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قائمة المصادر والمراجع:
1 .ابن األبّار ،محمد بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي البلنسي (ت 658هـ).
2.التكملة لكتاب الصلة ،تح :عبد السالم الهراس ،دار الفكر ،لبنان1415 ،هـ ـ 1995م.
3.معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي ،مكتبة الثقافة الدينية ،مصر ،ط 1420 ،1هـ ـ  2000م.
4 .ابـن األميـر الصنعانـي ،توضيـح األفـكار لمعانـي تنقيـح األنظار ،تـح :صالح عويضـة ،دار الكتـب العلمية ،ط،1
1417ه.
5 .ابـن الدمياطـي ،المسـتفاد مـن تاريـخ بغـداد( ،المطبوع مع تاريخ بغـداد) .تح :مصطفى عطـا ،دار الكتب العلمية،
ط1417 ،1ه.
6 .ابـن الشـعار الموصلـي ،قالئـد الجمـان فـي فرائد شـعراء هـذا الزمان ،تـح :كامل الجبـوري ،دار الكتـب العلمية،
ط2005 ،1م.
7 .ابن العديم ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،تح :سهيل زكار ،دار الفكر.
8 .ابـن العراقـي ،الذيـل علـى العبـر فـي خبـر مـن غبـر ،تـح :صالـح عبـاس ،مؤسسـة الرسـالة ،ط1409 ،1هــ ـ
1989م.
9 .ابـن العمـاد ،شـذرات الذهـب ،تـح :عبـد القـادر األرنـاؤوط ،ومحمـود األرنـاؤوط ،دار ابـن كثيـر ،دمشـق ،ط،1
1406ﻫ.
	10.ابـن الغـزي ،ديـوان اإلسلام ،تـح :سـيد كسـروي حسـن ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت ،لبنـان ،ط1411 ،1هــ ـ
1990م.
	11.ابن الفرات ،تاريخ ابن الفرات ،تح :حسن محمد الشماع1390 ،هـ ـ 1970م.
	12.ابـن الفوطـي ،مجمـع اآلداب فـي معجـم األلقـاب ،تـح :محمـد الكاظـم ،مؤسسـة الطباعـة والنشـر ،إيـران ،ط،1
1416م.
13.ابـن القاضـي ،درة الحجـال فـي أسـماء الرجـال ،تـح :أبـو النـور ،دار التـراث والمكتبـة العتيقـة ،تونـس ،ط،1
1391هــ ـ 1971م.
	14.ابـن المبـرد الحنبلـي ،تذكـرة الحفـاظ وتبصـرة األيقـاظ ،تـح :لجنة مختصة مـن المحققيـن ،دار النوادر ـ سـوريا،
1432هـ ـ 2011م.
ضل .أبو الحسن عل ّي بن المفضّل المقدسي (ت611ه)
	15.ابن المف ّ
	16.األربعين اإللهية ،تح :محمد التركي ،جامعة الملك سعود ـ الرياض1434 ،هـ ـ 2013م.
	17.األربعين المرتبة على طبقات األربعين ،تح :محمد العبادي ،أضواء السلف1413 ،هـ ـ 1414هـ.
	18.األربعيـن حديثـا عـن أربعيـن شـيخا فـي أربعيـن بابـا ألربعيـن صحابيـا( ،نسـخة مكتبـة برليـن الوطنيـة ورقمهـا
 .Petermann I 582ونسـخة الخزانـة الملكيـة بالقصـر الملكـي بالربـاط فـي المغـرب ورقمهـا .)11454
	19.األربعين في فضل الدعاء والداعين ،تح :حسن عبه جي ،جامعة الملك سعود ـ الرياض1434 ،هـ ـ 2013م.
	20.جـزء فيـه طـرق حديـث عبـد الرحمـن بـن أبـي ليلـى عن كعـب بن عجـرة في الصلاة علـى النبي صلـى هللا عليه
وسـلم( .نسـخة برليـن  2 / 257و  M 1575 C 125 / 4ـ و( 29ـ  )35ضمـن مجمـوع نحـو [.]605
	21.ابن الملقّن ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت 804هـ).
22.البـدر المنيـر فـي تخريـج األحاديـث واألثـار الواقعة في الشـرح الكبيـر ،تح :مجموعة مـن الباحثيـن ،دار الهجرة
ـ الريـاض1425 ،هـ ـ 2004م.
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23.التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،تح :دار الفالح ،دار النوادر ،دمشق ـ سوريا ،ط 1429 ،1هـ ـ 2008م.
24.العقـد المذهـب فـي طبقـات حملـة المذهب ،تـح :أيمن األزهري ـ سـيد مهنـي ،دار الكتب العلمية ،بيـروت ـ لبنان،
ط 1417 ،1هـ ـ  1997م.
	25.ابـن النجـار ،ذيـل تاريـخ بغـداد( ،المطبـوع مـع تاريـخ بغـداد) .تـح :مصطفـى عطـا ،دار الكتـب العلميـة ،ط،1
1417ه.
	26.ابـن تغـري بـردي ،النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقاهـرة ،وزارة الثقافـة واإلرشـاد القومـي ،دار الكتـب،
مصر .
	27.ابـن جماعـة ،أبـو عبـد هللا ،محمـد بـن إبراهيـم بـن سـعد هللا بـن جماعـة الكنانـي الحمـوي الشـافعي ،بـدر الديـن
(ت733هـ).
	28.المشيخة ،تح :موفق عبد القادر ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1988 ،1م.
	29.المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ،تح :محيي الدين رمضان ،دار الفكر ،ط1406 ،2م.
	30.ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (ت 852هـ)
	31.تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ،تح :محمد النجار ،المكتبة العلمية ،بيروت ـ لبنان.
32.لسان الميزان ،تح :عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر اإلسالمية ،ط2002 ،1م.
33.المجمـع المؤسـس للمعجـم المفهـرس ،تـح :يوسـف المرعشـلي ،دار المعرفـة ،بيـروت ـ لبنـان ،ط1413 ،1هــ ـ
1992م.
34.المعجـم المفهـرس (تجريـد أسـانيد الكتـب المشـهورة واألجـزاء المنثـورة) ،تح :محمد شـكور المياديني ،مؤسسـة
الرسـالة ،بيـروت ،ط1418 ،1ﻫ ـ 1998م.
	35.ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،دار الرّائد العربي ،بيروت ،ط1402 ،5هـ ـ 1982م.
	36.ابن خلّكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تح :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت (1900م ـ 1994م).
	37.ابن دقيق العيد ،تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري (ت 702هـ)
	38.إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،مطبعة السنة المحمدية ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
	39.شرح اإللمام بأحاديث األحكام ،تح :محمد خلوف العبد هللا ،دار النوادر ،سوريا ،ط 1430 ،2هـ ـ 2009م.
	40.ابن رافع السالمي ،الوفيات ،تح :صالح مهدي عباس ،بشار عواد ،مؤسسة الرسالة ،ط1402 ،1هـ.
	41.ابـن رجـب الحنبلـي ،ذيـل طبقات الحنابلة ،تـح :عبد الرحمن العثيميـن ،مكتبة العبيكان ،الريـاض ،ط1425 ،1هـ
ـ 2005م.
	42.ابـن رسلان ،شـرح سـنن أبـي داود ،تـح :عـدد مـن الباحثيـن ،دار الفلاح ،الفيـوم ـ مصـر ،ط 1437 ،1هــ ـ
2016م.
43.ابن رشيد الفهري ،محمد بن عمر ،أبو عبد هللا ،السبتي (ت 721هـ).
44.ال َّسنَن األبين وال َموْ ِرد األم َعن ،تح :صالح المصراتي ،مكتبة الغرباء األثرية ،المدينة المنورة ،ط1417 ،1ه.
45.مـلء العيبـة بمـا جُمـع بطـول الغَيبـة ،تـح :محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة ،دار الغـرب اإلسلامي ،بيـروت ـ لبنان،
ط 1408 ،1هــ ـ  1988م.
	46.ابـن سـيد النـاس ،أبـو الفتـح اليعمـري ،النفـح الشـذي شـرح جامـع الترمـذي ،تـح :مجموعـة مـن الباحثيـن ،دار
الصميعـي ،الريـاض ،ط1428 ،1هــ ـ 2007م.
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	47.ابن عساكر أبو القاسم عل ّي بن الحسن ،تاريخ دمشق ،تح :عمر العمروي ،دار الفكر1415 ،هـ ـ 1995م.
	48.ابـن عقيلـة ،الفوائـد الجليلـة فـي مسلسلات ابـن عقيلة ،تـح :محمد رضا ،دار البشـائر اإلسلامية ،بيـروت ،ط،1
 1421هــ ـ  2000م.
	49.ابن غازي ،التعلّل برسوم اإلسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد ،تح :محمد الزاهي ،دار بو سالمة ـ تونس.
	50.ابـن فرحـون ،برهـان الديـن اليعمـري ،الديبـاج المذهـب فـي معرفـة أعيان علمـاء المذهـب ،تح :محمـد األحمدي
أبـو النـور ،دار التـراث للطبـع والنشـر ،القاهرة.
	51.ابن قدامة موفق الدين المقدسي ،المغني ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ ـ 1968م.
	52.ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (ت774هـ).
53.البداية والنهاية ،تح :عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،دار هجر للطباعة والنشر ،ط 1418 ،1هـ ـ  1997م.
54.طبقات الشافعيين ،تح :أحمد عمر هاشم ،محمد زينهم ،مكتبة الثقافة الدينية1413 ،هـ ـ 1993م.
	55.ابن ماجه ،السنن ،محمد بن يزيد تح :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بيروت.
	56.ابن ناصر الدين ،الرد الوافر ،تح :زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي ـ بيروت ،ط.1393 ،1
	57.ابن نقطة ،محمد بن عبد الغني ،أبو بكر ،معين الدين ،الحنبلي البغدادي (ت 629هـ).
	58.إكمال اإلكمال ،تح :عبد القيوم عبد رب النب ّي ،جامعة أم القرى1410 ،ه.
	59.التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،تح :كمال الحوت ،دار الكتب العلمية ،ط1408 ،1هـ ـ 1988م.
	60.األبناسي ،الشذا الفياح من علوم ابن الصالح ،تح :صالح هلل ،مكتبة الرشد ،ط1418 ،1هـ ـ 1998م.
	61.أحمد بن حنبل ،المسند ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط1403 ،4ﻫ ـ 1983م.
	62.األدفُـوي ،البـدر السـافر عـن أنـس المسـافر ،تـح :قاسـم السـامرائي وطـارق طاطمـي ،دار األمـان ـ الربـاط،
1436هــ ـ 2015م.
63.األزدي ،بدائع البدائع ،طبعة :مصر سنة  1861م
	64.الباباني البغدادي ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،دار إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان.
	65.البخاري ،خلق أفعال العباد ،تح :عبد الرحمن عميرة ،دار المعارف السعودية ـ الرياض.
	66.التجيبي ،برنامج التجيبي ،تح :عبد الحفيظ منصور ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا ـ تونس1981 ،م.
	67.التركي ،محمد بن تركي ،معجم مؤلفات ابن المفضل المقدسي ،دار العاصمة ،ط1430 ،1هـ ـ 2009م.
	68.الترمذي ،الجامع ،تح :عبد الوهاب عبد اللّطيف ،ط ،3دار الفكر ـ بيروت1398 ،ﻫ.
	69.التنبكتـي ،نيـل االبتهـاج بتطريـز الديبـاج ،تـح :عبـد الحميـد عبـد هللا الهرامة ،دار الكاتـب ،طرابلـس ـ ليبيا ،ط،2
2000م.
	70.الثعالبي ،كنز الرواة المجموع من درر المجاز ويواقيت المسموع( ،تحت الطبع).
	71.الحاكـم النيسـابوري ،المسـتدرك علـى الصحيحيـن ،تـح :مصطفى عبد القـادر عطا ،دار الكتـب العلمية ،بيروت،
ط1411 ،1ﻫ ـ 1990م.
	72.الدماميني ،مصابيح الجامع ،اعتناء :نور الدين طالب ،دار النوادر ـ دمشق ـ بيروت ،ط1431 ،2ﻫ ـ 2010م.
73.الدمياطـي ،كشـف المغطـى فـي تبييـن الصلاة الوسـطى ،تـح :مجـدي فتحـي السـيد ،دار الصحابة للتـراث ،ط،1
1410هــ ـ 1989م.
	74.الذهبي ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت 748هـ).
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75.تاريخ اإلسالم ،تح :بشار عوّاد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،ط 2003 ،1م.
	76.سير أعالم النبالء ،تح :مجموعة من المحققين ،مؤسسة الرسالة ،ط 1405 ،3هـ ـ  1985م.
	77.العبر في خبر من غبر ،تح :د .صالح الدين المنجد ،مطبعة حكومة الكويت ،الكويت1984 ،ﻫ ،ط.2
	78.معجم الشيوخ الكبير ،تح :محمد الحبيب الهيلة ،مكتبة الصديق ،الطائف ،ط 1408 ،1هـ ـ  1988م.
	79.معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،دار الكتب العلمية ،ط 1417 ،1هـ ـ 1997م.
	80.ميزان االعتدال في نقد الرجال ،ط 1382 ،1هـ ـ  1963م.
	81.رمضان ششن ،نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا .دار الكتاب الجديد.1975 ،
	82.سـبط ابـن العجمـي ،الكشـف الحثيـث عمـن رمـي بوضـع الحديث ،تـح :صبحـي السـامرائي ،عالم الكتـب ،مكتبة
النهضـة العربيـة ـ بيـروت ،ط1407 ،1هــ ـ 1987م.
83.السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت 771هـ).
84.معجم الشـيوخ ،تخريج :ابن سـعد الصالحي الحنبلي ،تح :بشـار عواد ،رائد يوسـف العنبكي ،مصطفى إسـماعيل
األعظمي ،دار الغرب اإلسالمي ،ط.2004 ،1
85.طبقات الشافعية الكبرى ،تح :محمود الطناحي ،عبد الفتاح الحلو ،دار هجر ،ط1413 ،2هـ.
	86.السخاوي ،شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902هـ).
	87.الغاية في شرح الهداية في علم الرواية ،تح :عبد المنعم إبراهيم ،مكتبة أوالد الشيخ للتراث ،ط2001 ،1م.
	88.المقاصد الحسنة ،تح :محمد عثمان الخشت ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1405 ،1هـ ـ 1985م.
سلَفي ،معجم السفر ،تح :عبد هللا عمر البارودي ،المكتبة التجارية ،مكة المكرمة.
	89.ال ِّ
	90.السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911هـ).
	91.جامع األحاديث ،تح :فريق من الباحثين.
92.حسـن المحاضـرة فـي تاريـخ مصـر والقاهـرة ،تـح :محمـد إبراهيـم ،دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،مصـر ،ط،1
1387ه.
93.الشاطبي ،اإلفادات واإلنشادات ،تح :محمد أبو األجفان ،مؤسسة الرسالة ،ط1403 ،1هـ ـ 1983م.
	94.الصفـدي ،الوافـي بالوفيـات ،تـح :أحمـد األرنـاؤوط وتركـي مصطفـى ،دار إحيـاء التـراث ـ بيـروت1420 ،هـ ـ
2000م.
	95.العبدري ،رحلة العبدري ،تح :عل ّي إبراهيم كردي ،دار سعد الدين ،دمشق ،ط1426 ،2هـ ـ 2005م.
	96.العراقـي ،شـرح التبصـرة والتذكـرة (ألفيـة العراقـي) ،تـح :عبـد اللطيـف الهميـم ،ماهـر ياسـين فحـل ،دار الكتب
العلميـة ،ط1423 ،1هــ ـ 2002م.
	97.عليش المالكي ،فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك ،دار المعرفة.
	98.العيني ،عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ،دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
	99.الفاسي ،محمد بن أحمد ،تقي الدين ،أبو الطيب المكي الحسني (ت 832هـ).
	100.ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،تح :كمال الحوت ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1410 ،1هـ ـ 1990م.
	101.العقد الثمين في تاريخ البلد األمين ،تح :محمد حامد الفقي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1406 ،2هـ ـ 1986م.
	102.الفاكهانـي ،ريـاض األفهـام فـي شـرح عمـدة األحكام ،تـح :نور الديـن طالب ،دار النـوادر ،سـوريا ،ط1431 ،1
هـ ـ 2010م.
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103.القاضـي عيـاض ،الغنيـة فهرسـت شـيوخ القاضـي عيـاض ،تـح :محمـد بـن عبـد الكريـم ،الـدار العربيـة للكتاب،
تونـس1979 ،م.
	104.القرطبـي أبـو عبـد هللا ،التذكـرة بأحـوال الموتـى وأمـور اآلخـرة ،تـح :الصادق بـن إبراهيـم ،مكتبـة دار المنهاج،
الريـاض ،ط1425 ،1هـ.
	105.الكتانـي عبـد الحـي ،فهـرس الفهـارس واألثبـات ومعجم المعاجـم والمسلسلات ،دار الغرب اإلسلامي ،بيروت،
ط1402 ،2ﻫ.
	106.الالع ّي المغربي ،البدر التمام شرح بلوغ المرام ،تح :عل ّي الزين ،دار هجر ،ط2007 ،1م.
	107.المتقـي الهنـدي ،كنـز العمـال فـي سـنن األقـوال واألفعـال ،تـح :بكري حياني ،صفوت السـقا ،مؤسسـة الرسـالة،
ط1401 ،5هــ ـ 1981م.
	108.محب الدين الطبري ،الرياض النضرة في مناقب العشرة ،دار الكتب العلمية ،ط.2
	109.مخلوف محمد ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان.
	110.المراكشـي ،الذيـل والتكملـة لكتابـي الموصـول والصلة ،تـح :مجموعة من العلمـاء ،دار الغرب اإلسلامي ،ط،1
2012م.
	111.المقـري التلمسـاني ،نفـح الطيـب مـن غصـن األندلـس الرطيـب ،تـح :إحسـان عبـاس ،دار صـادر ،بيـروت،
1388ﻫ.
	112.المقريزي ،المقفى الكبير ،تح :محمد اليعالوي ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1427 ،2هـ ـ 2006م.
113.المنذري ،زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ،أبو محمد (ت 656هـ).
114.الترغيب والترهيب ،تح :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1417 ،1ه.
115.التكملة لوفيات النقلة ،تح :بشار عواد ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1401 ،2هـ ـ 1981م.
	116.النسائي ،السنن ،اعتناء :أبو غدة ،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط1406 ،2ﻫ ـ 1986م.
	117.الهروي ،اإلشارات إلى معرفة الزيارات ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط1423 ،1هـ.
	118.الهيثمـي ،بغيـة الباحـث عـن زوائـد مسـند الحـارث ،تـح :حسـين الباكـري ،مركـز خدمة السـنة والسـيرة النبوية ـ
المدينـة المنـورة ،ط1413 ،1هـ ـ 1992م.
	119.الناجـي ،إبراهيـم بـن محمـد الحلبـي القبيباتي الشـافع ّي ،ع َجالة اإلمال ِء المتَيسـر ِة مـن التذنيب عَلى مـا وقَع لل َحافِظ
المنـ ِذري ِمـنَ ال َو ْهـم وغيـره فـي ِكتابـه الترغيـب والترهيـب ،تـح :إبراهيم بن حمـاد الريس ،محمد بـن عبد هللا بن
علـي القنّـاصَ ،مكتَبة الم َعارف للنشـر َوالتوزيع ،الريـاض ،ط 1420 ،1ه ـ 1999م.
	120.الوادي آشي ،البرنامج ،تح :محمد محفوظ ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1400 ،1هـ ـ 1980م.
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Transliteration Arabic References:

:الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية

1.

Ibn Al’abbar, Muhammad bin Abd Allah bin Abi Bakr Alqady Alblansy (t, 658 h).

2.

Altakmilah likitab alsilah, tahqeeq: Abdelsalam Alharras, dar alfikr, Lubnan, 1415 h
- 1995 m.

3.

m’ujam ashab alqadi Abi Aly Alsadafy, maktabat althaqafah aldeeniah, Misr, t, 1,
1420 h - 2000 m.

4.

Ibn Al’ameer Alsan’any, tawdeeh al’afkar lima’any tanqeeh al’anthaar, tahqeeq:
Salah Ewedah, dar alkutub al’elmiah, t. 1, 1417 h.

5.

Ibn Aldimiaty, almustafaad min tareekh Baghdad (almatbo’u m’a tareekh Baghdad).
tahqeeq: Mustafa Atta, dar alkutub al’elmiah, t, 1, 1417 h.

6.

Ibn Alsh’aar Almawsily, qala’ed aljuman fi faraa’id shu’ara’a hatha alzamaan,
tahqeeq: Kamil Aljubury, dar alkutub al’elmiah, t, 1, 2005 m.

7.

Ibn Al’adeem, bughyat altalab fi tareekh Halab, tahqeeq: Suhail Zakar, dar alfikr.

8.

Ibn Al’eraqy, aldhayl ‘alaa al’ebar, fi khabar man ghabar, tahqeeq: Salih Abbas,
mu’assasat alrisalah, t,1, 1409 h - 1989 m.

9.

Ibn Al’emad, shadharat aldhahab, tahqeeq: Abdelqadir Al’arn’uot, wa Mahmoud
Al’arn’uot, dar Ibn Katheer, Dimashq, t. 1, 1406 h.

10. Ibn Alghazzy, diwan al’islam, tahqeeq: Sayed Kisrawy Hassan, dar alkutub al’elmiah,
Bairout, Lubnan, t, 1, 1411 h 1990 m.
11. Ibn Alfurat, tareekh Ibn Alfurat, tahqeeq: Hassan Muhammad Alshamm’ae 1390 h
- 1970 m.
12. Ibn Alfawty, majma’e Al’adab fi m’ujam Al’alqab, tahqeeq: Muhammad Alkathim,
mu’assasat altiba’ah walnashr, Iran, t. 1, 1416 m.
13. Ibn Alqady, durrat alhijl fi ‘asmaa’ alrijal, tahqeeq: Abu Alnuor, dar alturath
walmaktabah al’ateqah, Tunis, t, 1, 1391 h, 1971 m.
14. Ibn Almubarrid Alhanbaly, tadhkirat alhuffath wa tabsirat al’ayqaath, tahqeeq: lajnah
mukhtassah min almuhaqqiqeen, dar alnawadr - Suriya, 1432 h/ 2011 m.
15. Ibn Almufaddal. Abu Alhassan Aly bin Almufaddal Almaqdisy (t 611 h)
16. Al’arba’ein al’ilahiah, tahqeeq: Muhammad Alturky, jami’at Almalik So’uod Alriyad 1434 h / 2013 m.
17. Al’arba’ein almurattabh ‘alaa tabaqat al’arba’en, tahqeeq: Muhammad Al’abbady,
Adwaa’ alsalaf, 1413 h - 1414 h.
18. Al’arba’ein hadeethan ‘an ‘arba’ein shaikhan fi ‘arba’ein baban li’arba’ein sahaabiyan
(nuskhat maktabat Barlin alwataniah biatraman1 582. Wa nuskhat alkhizanah
almalakiah bi alqasr almalaky bi alribat, Almaghrib, raqm11454)
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19. Al’arba’en fi fadal aldu’aa’ walda’en, tahqeeq: Hassan Abah Jiy, jami’at Almalik
Su’uod - Alriyad 1434 h - 2013 m.
20. juz’un feehi turuq hadeeth Abdelrahman bin Abi Laila ‘an K’ab bin Ajrah fi alsalati
‘alaa alnabiyy - Sallaa Allahu ‘alaihi wa sallam - . (nuskhat barlin 257 / 2 w M 1575
C 125 / 4 - w (29 - 35) dimn majmu’a Nahw [605].
21. Ibn Almulaqan, Sirajuddeen Abu Hafs Omar bin Aly bin Ahmad Alshafi’ey Almisry
(t 804 h).
22. Albadr almuneer fi takhreej al’ahadeeth wal’athar alwaqi’ah fi alsharh alkabeer,
tahqeeq: majmu’ah min albahitheen, dar alhijrah - Alriyad, 1425 h - 2004 m.
23. altawdeeh li sharh aljam’e alsaheeh, tahqeeq: dar alfalah, dar alnawadir, Dimashq
- Suriya, t, 1, 1429 h / 2008 m.
24. al’aqd almudhhab fi tabaqat hamlat almadhhab, tahqeeq: Ayman Al’azhary - Sayed
Mihanny, dar alkutub al’elmiah, Bairout - Lubnan, t, 1, 1417 h - 1997 m.
25. Ibn Alnaijar, dhail tareekh Baghdad (mtubu’e ma’a tareekh Baghdad). tahqeeq:
Mustafaa Atta, dar alkutub al’elmiah, t. 1. 1417 h.
26. Ibn Taghri Bardy, alnujoum alzahirah fi mulouk Misr walqahirah, wizarat althaqafah
wal’irshad alqawmy, dar alkutub, Misr.
27. Ibn Jama’ah, Abu Abd Allah, Muhammad bin Ibrahim bin S’ad Allah bin Jama’ah
Alkinany Alhamawy Alshafi’ey, badrudeen (t 733 h).
28. Almashyakhah, tahqeeq: Muwaffaq Abdelqadir, dar algharb al’islamy, t, 1, 1988 m.
29. Almanhal Alrawy fi mukhtasar ‘uloum alhadeeth alnabawy, tahqeeq: Muhiddeen
Ramadan, dar alfikr, t. 2, 1406 m.
30. Ibn Hajar, Abu Alfadl Ahmad bin Aly bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar
Al’asqalaany (t 852 h).
31. tabseer almuntabih bitahreer almushtabih, tahqeeq: Muhammad Alnajjar, almaktabah
al’elmiah, Bairout - Lubnan.
32. lisan almizan, tahqeeq: Abdelfattah Abu Ghuddah, dar albasha’ir al’islamiah, t. 1,
2002 m.
33. almajm’a almu’asas lilm’ujam almufaharas, tahqeeq: Yusif Almar’ashly, dar
alm’arifah, Bairout - Lubnan, t. 1, 1413 h - 1992 m.
34. alm’ujam almufaharas (tajreed asaaneed alkutub almashhuorah wal’ajzaa’
almanthourah) tahqeeq: Muhammad Shakour Almayaadeeny, mu’assasat alrisalah,
Bairout, t, 1, 1418 h, 1998 m.
35. Ibn Khaldun, muqaddimat Ibn Khaldun, dar Alraa’id al’araby, Bairout, t, 5, 1402 h
- 1982 m.
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36. Ibn Khillikan, wafayaat al’a’ayan wa’anba’a abnaa’ alzaman, tahqeeq: Ihsan Abbas,
dar Sadir, Bairout (1900 m - 1994 m).
37. Ibn Daqeeq Al’eid, Taqiuddeen Abu Alfath Muhammad bin Aly bin Wahab Alqushairy
(t 702 h).
38. ‘Ihkam al’ahkam sharh ‘umdat al’ahkam, matba’at alsunnah almuhammadiyah,
bidoun tab’ah wa bidoun tareekh.
39. sharh al’elmaam biahaadeeth al’ahkam, tahqeeq: Muhammad khulouf Al Abd Allah,
dar alnawadir Suriya, t.2, 1430 h/ 2009 m.
40. Ibn Rafi’e Alsulamy, alwfayat, tahqeeq: Salih Mahdy Abbas, Bashshar Awwad,
mu’assasat alrisalah, t. 1, 1402 h.
41. Ibn Rajab Alhanbaly, dhail tabaqat alhanabilah, tahqeeq: Abdelrahman Al’uthaimeen,
maktabat al’ubaikan, Alriyad, t. 1, 1425 h/ 2005 m.
42. Ibn Raslan, sharh sunan Abi Dawoud, tahqeeq: Adad min albahitheen, dar alfalah,
Alfayoum - Misr, t. 1, 1437 h/ 2016 m.
43. Ibn Rasheed Alfihry, Muhammad bin Omar, Abu Abd Allah, Alsabty (t. 721 h).
44. Alsunan al’abyan walmawrid al’am’an, tahqeeq: Salah Almisraty, maktabat
alghurabaa’ al’athariah, almadeenah almunawwarah, t. 1, 1417 h.
45. mal’u al’aiybah bima jumi’a bi toul Alghaibah, tahqeeq: Muhammad Alhabeeb bin
Alkhoujah, dar algharb al’islamy, Bairout - Lubnan, t, 1, 1408 h - 1988 m.
46. Ibn Sayed Alnaas, Abu Alfath Aly’amury, alnafh alshathy, sharh jami’e Altirmidhy,
tahqeeq: majmuo’ah min albahitheen, dar Alsami’ey, Alriyad, t,1. 1428 h / 2007 m
47. Ibn Asakir Abu Alqasim Aly bin Alhassan, tarekh Dimashq, tahqeeq: Omar
Al’amrawy, dar alfikr, 1415 h/ 1995 m.
48. Ibn Aqeelah, Alfawa’id aljaleelah fi musalsalat Ibn Aqilah, tahqeeq: Muhammad
Ridaa, dar albasha’ir al’islamiah, Bairout, t. 1, 1421 h - 2000 m.
49. Ibn Ghazy, alta’allul birusoum al’isnad b’ad intiqal ‘ahl almanzil walnaad, tahqeeq:
Muhammad Alzaahy, dar bu salamah - Tounis.
50. Ibn Farhoun, burhanuddeen aly’amury, aldibaaj almudhhib fi m’arifat ‘a’ayan
‘ulamaa’ almadhhab, tahqeeqa: Muhammad AlAhmady Abu Alnour, dar alturath
liltiba’ah walnashr, Alqahirah.
51. Ibn Qudamah muwafaaquddeen Almaqdisy, Almughny, maktabat Alqahirah, 1388 h
- 1968 m.
52. Ibn Katheer Abu Alfidaa’ Ismaeil bin Omar Alqurashy Albasry thumma Aldimashqy
(t, 774 h).
53. albidayah walnihayah, tahqeeq: Abd Allah bin Abdelmuhsin Alturky, dar Hajar
liltiba’ah walnashr, t. 1. 1418 h/ 1997 m.
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54. tabaqat alshaafi’eyeen, tahqeeq: Ahmad Omar Hashim, Muhammad Zenhum,
maktabat althaqafah aldeeniyah, 1413 h - 1993 m.
55. Ibn Majah, alsunn, Muhammad bin Yazid, tahqeeq: Muhammad Fu’ad Abdelbaqy,
dar alfikr, Bairout.
56. Ibn Nasireddeen, Alradd alwafir, tahqeeq: Zuhair Alshawish, almaktab al’islamy Bairout, t, 1, 1393.
57. Ibn Nuqtah, Muhammad bin Abdelghany, Abu bakr, mu’een aldeen, Alhanbaly
Albaghdady (t 629 h).
58. ‘ikmal al’ikmaal, tahqeeq: Abdelqayoum Abdrabb Alnabiy Jami’at ‘Um Alquraa,
1410 h.
59. altaqyeed lim’arifat ruwat alsunan walmasaaneed, tahqeeq: Kamal Alhout, dar
alkutub al’elmiah, t, 1, 1408 h, 1988 m.
60. Al’abanasy, alshadhaa alfaiyaah min ‘uloum Ibn Alsalah, tahqeeq: Salah Halal,
maktabat alrushd, t, 1, 1418 h, 1998 m.
61. Ahmad bin Hanbal, almusnad, almaktab al’islamy, Bairout, t, 4, 1403 h/ 1983 m.
62. Al’adfouy, Albadar alssafir ‘an ‘uns almusafir, tahqeeq: Qasim Alsamirraiy, wa Tariq
Tatimy, dar al’aman - Alribaat 1436 h/ 2015 m.
63. Al’azdy, bada’e’a albada’e’a, tab’at: Misr 1861 m.
64. Albabany Albaghdady, hadiat al’aarifeen ‘asmaa’ almu’allifeen wa athaar
almusannifeen, dar Ihyaa’ alturath al’araby, Bairout, Lubnan.
65. Albukhary, khalq ‘af’aal al’ebaad, tahqeeq: Abdelrahman Umairah, dar alma’aarif
Alsa’oudiah - Alriyad.
66. Altajeeby, barnamaj altajeeby, tahqeeq: Abdelhafiz Mansour, dar alkitab al’araby,
Libia - Tunis, 1981 m.
67. Alturky, Muhammad bin Turky, m’ujam mu’allafaat Ibn almufaddal Almaqdisy, dar
al’asimah, t, 1, 1430 h/ 2009 m.
68. Altirmidhiy, aljami’e, tahqeeq: Abdelwahhab Abdellatif, t, 3, dar alfikr - Bairout,
1398 h.
69. Altinbukty, nail alibtihaaj bitatreez aldebaaj, tahqeeq: Abdelhamid Abdallah
Alharamah, dar alkatib, Tarabuls - Libia, t, 2, 2000 m.
70. Altha’aaliby, kanz alruwat almajmu’e min durar almajaz wa yawaqet almasmou’e
(tahat altab’e).
71. Alhakim Alnaisaburiy, almustadrak ‘alaa alsaheehain, tahqeeq: Mustafa Abdelqadir
Attaa, dar alkutub al’elmiah, Bairout, t, 1, 1411 h / 1990 m.
72. Aldamaminy, masabeeh aljami’e, ‘e’etina’a: Nouruddeen talib, dar alnawadir Dimashq - Bairout, t, 2, 1431 h - 2010 m.
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73. Aldimiaty, kashf almughatta fi tabyeen alsalah alwustaa, tahqeeq: Majdy Fathy
Alsayed, dar alsahabah lilturath, t,1, 1410 h - 1989 m.
74. Aldhahaby, Shamsuddeen Abu Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Othman bin
Qaymaz Aldhahaby (t 748 h).
75. tareekh al’islam, tahqeeq: Bashshar Awwad M’arouf, dar algharb al’islamy, t, 1, 2003
m.
76. siyar ‘a’slam alnubalaa’, tahqeeq: majmou’ah min albahitheen, mu’assasat alrisalat,
t,3, 1405 h/ 1985 m.
77. al’ibar fi khabar man ghabar, tahqeeq: Dr. Salaheddeen Almunajjid, matba’at
hukuomat Alkuwait, Alkuwait, 1984 h, t. 2.
78. m’ujam alshuyoukh alkabeer, tahqeeq: Muhammad Alhabib Alhilah maktabat
Alsiddeeq, Alta’if, t, 1, 1408 h, 1988 m.
79. m’arifat alqurraa’ alkibaar ‘alaa altabaqaat wal’a’asar, dar alkutub al’elmiah, t ,1,
1417 h/ 1997 m.
80. mizan al’itidal fi naqd alrijal, t, 1, 1382 h/ 1963 m.
81. Ramadan Shishn, nawaadir almakhtoutat al’arabiah fi maktabat Turkia. dar alkitab
aljadeed, 1975.
82. Sibt Ibn Al’ajamy, alkashf alhatheeth ‘amman ramaa biwad’e alhadeeth, tahqeeq:
Subhy Alsamirra’iy, ‘alam alkutub, maktabat alnahdah al’arabiah - Bairout, t, 1, 1407
h/ 1987 m.
83. Alsubky, Tajuddeen Abdulwahhab bin Taqyiddeen Alsubky (t 771 h):
84. m’ujam alshuyoukh takhreej: Ibn S’ad Alsalihy Alhanbaly, tahqeeq: Bashshar Awwad,
Ra’id Yusif Al’anbaky, Mustafa Isma’il Al’a’athamy, dar algharb al’islamy, t, 1, 2004.
85. tabaqat alshafi’eyah alkubram tahqeq: Mahmoud Altanahy, Abdelfattah Alhulw, dar
Hajar, t, 2, 1413 h.
86. Alsakhawy, S|hamsuddeen Abu Alkhair Muhammad bin Abdelrahman Alskhawy (t
902 h).
87. alghaysh fi sharh alhidayah fi eilm alriwayah, tahqeeq: Abdelmuneim Ibrahim,
maktabat awlaad alshaikh lilturath, t,1, 2001 m.
88. almaqasid alhasanah , tahqeeq: Muhammad Othman Alkhusht, dar alkitab al’araby,
Bairout, t. 1, 1405 h/ 1985 m.
89. Alsilafy, m’ujam alsafar, tahqeeq: Abd Allah Omar Albaroudy, almaktabah altijariah,
Makkah Almukarramah.
90. Alsuyoty, Jalaluddeen Abdulrahman bin Abi Bakr (t 911 h):
91. jami’e al’ahadeeth, tahqeeq: fareeq min albahitheen.
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92. Husn almuhadarah fi tareekh Misr walqahirah, tahqeeq: Muhammad Ibrahim, dar
‘ihya’ alkutub al’arabiah, Misr, t, 1, 1387 h.
93. Alshatiby, al’ifadat wa al’inshadat, tahqeeq: Muhammad Abu Al’ajfan, mu’assasat
alrisalah, t, 1, 1403 h/ 1983 m.
94. Alsafady, alwafy bi alwafayat, tahqeeq: Ahmad Al’arna’uot, wa Turky Mustafa, dar
‘ihya’ alturath - Bairout, 1420 h - 2000 m.
95. AlAbdariy, rihlat alabdary, tahqeeq: Aly ‘Ibrahim Kurdy, dar S’adiddeen, Dimashq,
t, 2, 1426 h/ 2005 m.
96. Al’iraqy, sharh altabasirah waltadhkirah (‘alfiyat Al’iraqy) tahqeeq: Abdellatif
Alhameem, Mahir Yasin Fahl, dar alkutub al’elmiah, t, 1, 1423. 2002.
97. Alysh Almaliky, fath alalyi almalik fi alfatwaa ‘alaa madhhab Al’imam Malik, dar
alm’arifah.
98. Al’ainy, Omdat alqari’e sharh saheeh Albukhary, dar ‘ihya’ alturath al’araby - Bairout.
99. Alfasy, Muhammad bin Ahmad, Taqiuddeen, Abu Altayib Almakky Alhassany (t 832
h).
100. dhail altaqyeed fi ruwaat alsunan wal’asaaneed, tahqeeq: Kamal Alhut, dar alkutub
al’elmiah, Bairout, t, 1, 1410 h/ 1990 m.
101. al’aqd althamen fi tareekh albalad al’ameen, tahqeeq: Muhammad Hamid Alfiqy,
mu’assasat alrisalah, Bairout, t, 2, 1406 h - 1986 m.
102. Alfakihaaniy, Riad Al’afham fi sharh ‘umdat al’ahkam, tahqeeq: Nouruddeen talib,
dar alnawadir, Suriya, t, 1, 1431 h 2010 m.
103. Alqady Eyad, alghunyah, fahrasat shuyuokh Alqady Eyad tahqeeq: Muhammad bin
Abdelkarim, aldar al’arabiah lilkitab Tunis, 1979 m.
104. Alqurtuby, Abu Abd Allah, altadhkirah bi’ahwal almawtaa wa’umour al’akhirah,
tahqeeq: Alsadiq bin Ibrahim, maktabat dar alminhaj, Alriyad, t, 1, 1425 h.
105. Alkittany Abdelhay, fahras alfaharis wal’athbat, wa m’ujam alma’aajim walmuslasalat,
dar algharb al’islamy, Bairout, t. 2, 1402 h.
106. Alla’ey Almaghriby, albadar Altamam sharh bulough almaram, tahqeeq: Aly Alzien,
dar hajar, t. 1, 2007 m.
107. Almuttaqy Alhindy, kanz al’ummal fi sunnan al’aqwal wal’af’al, tahqeeq: Bakry
haiany, Safwat Alsaqqa, mu’assasat alrisalah, t,5, 1401 h - 1981 m.
108. Muhibbuddeen Altabary, Alriyad alnadirah fi manaqib al’asharah, dar alkutub
al’elmiah, t, 2.
109. Makhlouf Muhammad, shajarat alnour alzakiyah fi tabaqat almalikiah, dar alkitab
al’araby, Bairout, Lubnan.
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110. Almurrakishy, aldhail wa altakmilah likitabai almawsoul wa alsilah, tahqeeq:
majmu’ah min al’ulama’, dar algharb al’islamy, t, 1, 2012 m.
111. Almuqriy Altilmisany, nafh alteeb min ghusn Al’andalus alrateeb, tahqeeq: Ihsan
Abbas, dar Sadir, Bairout, 1388 h.
112. Almaqrizy, almuqaffaa alkabeer, tahqeeq: Muhammad Aly’alawy, dar algharb
al’islamyy, t. 2, 1427 h/ 2006 m.
113. Almunziry, Zakyuddeen Abdul’azim bin Abdelqawy, Abu Muhammad (t. 656 h).
114. altargheeb waltarheeb, tahqeeq: Ibrahim Shamsiddeen, dar alkutub al’elmiah, Bairout,
t. 1, 1417 h.
115. altakmilah liwafayt alnaqalah, tahqeeq: Bashshar Awwad, mu’assasat alrisalah,
Bairout, t, 2, 1401 h - 1981 m.
116. Alnasa’iy, alsunn, ‘e’etina’a: Abu Ghuddah, maktab almatbu’at al’islamiah, Halab, t,
2, 1406 h, 1986 m.
117. Alharawy, al’isharaat ‘elaa m’arifat alziyarat, maktabat althaqafah aldeeniah,
Alqahirah, t. 1, 1423 h.
118. Alhaithamy, bughyat albahith ‘an zaw’id musanad Alharith, tahqeeq: Hussain Albakiry,
markaz khidmat alsunnah walsiyrah alnabawiah - Almadeenah Almunawwarah, t, 1,
1413 h - 1992 m.
119. Alnnajy, Ibrahim bin Muhammad Alhalaby alqubaiaty Alshafi’ey, ‘ujalat al’imlaa’
almutayassirah min altadhneeb ‘alaa ma waq’ae lilhafith Almundhiry min alwahm wa
ghairih fi kitabihi “altargheeb waltarheeb”, tahqeeq: Ibrahim bin Hammad Alraaiys,
wa Muhammad bin Abd Allah bin Aly Alqannas, maktabat alma’arif lilnashri wa
altawze’e. Alriyad t, 1, 1420 h - 1999 m.
120. Alwady Aashiy, Albarnamaj, tahqeeq: Muhammad Mahfouth, dar algharb al’islamy,
Bairout, t, 1, 1400 h/ 1980 m.
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The Contributions of Ibn Almufadhal Almaqdisi to
the Science of Discrediting, Endorsing and Evaluating
Hadith
Abdelaziz Dakhane

Awad Alkhalaf

Kassem Ali Saad
College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah

Abstract:

Sharjah - U.A.E.

Hafiz Abu Alhasan Ali bin Almufadhal Almaqdisi (611 AH) is one of
the greatest Muslim experts who has contributed in the late sixth century
to the field of hadith and its different sciences. Yet, not much study and
research have been conducted about him to explore his efforts and discuss
his ideas. There are significant statements and views of Hafiz Abu Alhasan
Ali bin Almufadhal Almaqdisi regarding the authentication of prophetic
tradition or disclosure of weak hadiths, distinguishing the accepted ones,
discrediting and endorsing hadith narrators. This paper studies the efforts
and statements of Hafiz Abu Alhasan Ali bin Almufadhal Almaqdisi
in evaluating hadith narrators as known in the field of discrediting and
endorsement of the science of the prophetic tradition. The inductive
approach has been used in the study to collect his statement from his
own books as well as other books that mention his views with regard to
discrediting and endorsement. Findings of the study include exploring some
important biographical information that was skipped by those who have
studied his works, and the study has also listed figure - names of the Hafiz
Abu Alhasan Ali bin Almufadhal Almaqdisi’s scholars and disciples that
were not known to the present literature. Gathering Hafiz Abu Alhasan Ali
bin Almufadhal Almaqdisi’s statement about discrediting and endorsement
is another important result of the study.
Keywords: Ibn Almufadhal Almaqdisi, Hadith Scholars, Hadith
Disciples, Authorship of Hadith, Discrediting and Endorsement, Evaluating
the Hadith.
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