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المفضل المقدسي ومكانته العلمية
الحافظ أبو الحسن علي بن

عبدالعزيز دخان
عواد حسني الخلف
قاسم عيل سعد

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

تاريخ القبول2019-10-10 :

ملخص البحث:
ّ
َ
تسـتحقه،
تحـظ باالهتمام الكافي الذي
يعـرض هـذا البحـث بالدراسـة لشـخصية علمية كبيـرة لم
ّ
المفضـل المقدسـي(ت 611هــ)  ،الـذي نهـل مـن
علـي بـن
أال وهـو اإلمـام الكبيـر أبـو الحسـن
ّ
ٌ
جمـوع أخـرى مـن مشـاهيرهم،
ينابيـع العلـم عـن جمـوع مـن العلمـاء األفـذاذ ،وتتلمـذ علـى يديـه
ً
أغنـت المكتبةَ
واضحـة فـي مياديـن العلـم مـن خلال مؤلفاتـه الكثيـرة النافعـة التـي
وتـرك بصما ِتـه
ِ
ً
مراجـع ومـوار َد لكثيـر مـن العلماء وشـرّ اح الحديـث ،إضافة إلى إسـهاماته في
اإلسلامية ،وكانـت
َ
ً
ً
والحكـم علـى األحاديـث تصحيحً ـا وتضعيفـا ،قبـوال ور ًّدا.
علـوم الحديـث
ِ
ومـن هنـا جـاء هـذا البحـث ليكون ً
لبنة في دراسـة علمية حـول هذا اإلمام ،تكشـف عن تفاصيل
َ
ٌ
حقيـق بهـا وجديـرٌ بيـن أمثالـه مـن علمـاء
المنزلـة التـي هـو
حياتـه ،وإسـهاماته العلميـة ،وتنزلـه
الحديث.
الكلمات الدالة :اإلمام أبو الحسن ،علوم الحديث ،الجرح والتعديل
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المقدّمة:
الحمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا محمد بن عبد هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أمّا بعد:
ففـي تاريخنـا العلمـي أعلام عظـام ،وجهابذة كـرام ،كان لهم األثـر الكبير في نهضة المسـلمين
ّ
سـجل المؤلفـات العلمية.
العلميـة ،وتركـوا بصماتهم في
ّ
المفضل المقدسـي،
علي بن
ومـن هـؤالء األعلام اإلمـام الكبير ،والحافظ النحرير ،أبو الحسـن ّ
مؤلفـات غايةً
أحـد علمـاء الحديـث خلال القـرن السـادس الهجـري ،الذين ق ّدمـوا للمكتبة اإلسلامية
ٍ
فـي الجـودة واإلتقـان ،وتخـرّ ج علـى يديـه زمر ٌة وافـرة من األعلام المشـاهير ،وجرى الثنـا ُء عليه
فـي كثيـر مـن المصـادر علـى لسـان أقرانه ومعاصريـه وتالميـذه ومن جـاء بعدهم ،وتناقـل العلماء
ً
وغير
وتصحيح األحاديث وتحسـينها
وبيان أحوالهـم،
جملـة مـن أقوالـه في جـرح الرواة وتعديلهـم،
ِ
ِ
ِ
ذلـك مـن قضايا علـوم الحديث.
ولكـن رغـم هـذه المنزلـة الرفيعـة والمكانـة العلميـة التـي تبوّأهـا فإنّـه لـم يحـظ بالكثيـر مـن
وبيـان منزلتـه العلميـة ،ومـن هنا دعـت الحاجة
االهتمـام ،وقلّـت البحـوث العلميـة فـي التعريـف بـه
ِ
ُ
الواجـب القيـا َم بجمـع ما تناثر مـن ترجمته في كتب التراجم؛ للتعريف به وبيان نشـأته العلمية
وحتَّـم
ّ
يتعـذر ع ّدهـم وإحصاؤهـم،
ورحالتـه وشـيوخه الذيـن تتلمـذ علـى أيديهـم ،وهـم مـن الكثـرة بحيـث
ثـ ّم ذكـر تالميـذه وهـم أيضـا كثـرة كاثـرة ،ومـن ثـ ّم ذكـر مؤلفاتـه التـي أنزلهـا العلمـاء مـن أنفسـهم
منزلـة الرضـا والقبـول ،ثـ ّم اسـتعراض أقوالـه فـي رواة الحديث جرحـا وتعديال ،إلى غيـر ذلك من
العناصـر التـي ال بـ ّد منهـا السـتكمال صـورة هـذا العالـم الجليـل واإلمـام النبيل.

أهمية البحث:
تنبع أهمية هذا البحث من كونه يتعلّق بإبراز شخصية علمية ،لها باع طويل في العلم والتصنيف،
ونظرة إلى ترجمة هذا اإلمام ّ
تؤكد ذلك ،وتظهر وجوب االهتمام بهذا النوع من البحوث التي تعنى
بتراجم علمائنا السابقين ومدى ما أسدوه من إسهامات في علوم الشريعة وغيرها.

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:
1.إبـراز شـخصية مـن الشـخصيات العلميـة فـي تاريخنـا وبيـان مـدى إسـهاماته فـي العلـم
والتصنيـف.
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ّ
المفضل.
2.تصحيح جملة من األوهام واألخطاء التي وقعت في كتابات من كتب عن ابن
3.إضافـة جملـة مـن الفوائـد واإلضافـات العلميـة المعتبـرة التي فاتت الدراسـات السـابقة في
هـذا الموضوع.

منهجية البحث:
اتّبعنـا فـي هـذا البحـث المنهـج االسـتقرائي الـذي يقـوم على جمـع المـادة العلمية مـن المصادر
ّ
المفضـل ومكانتـه العلميـة ،ثـ ّم أخضعنا ذلك كلّـه للمنهـج التحليلي
المختلفـة ممّـا يتعلّـق باإلمـام ابـن
والمناقشـة العلميـة وبيـان األوهـام واألخطـاء الواقعـة فـي الدراسـات السـابقة ،مـع التوسّ ـع قـدر
ّ
المفضل على األحاديـث تصحيحا و
اإلمـكان فـي جملـة مـن التطبيقـات العملية المتعلقـة بأحكام ابـن
تضعيفـا ،وعلـى الـرواة تعديلا وتجريحا.

الدراسات السابقة:
ّ
المفضـل ،فلـم نجـد ما يشـفي الغليـل ،ويبـرئ العليل ،باسـتثناء
تتبعنـا مـا كتـب عـن اإلمـام ابـن
مـا كتبـه األسـتاذ الدكتـور الفاضـل محمـد بـن تركـي التركـي حـول هـذا اإلمـام فـي بحثـه الموسـوم
بــ (معجـم مؤلفـات الحافـظ ابـن المفضـل المقدسـي) ،ولكنّـه اقتصـر على الحديـث عـن مؤلفاته كما
هـو واضـح مـن عنـوان البحـث ،وقـد أجـاد فـي ذلـك وأفـاد جـزاه هللا خيـرً ا ،وقـد أفدنـا منه فـي هذه
الناحيـة مـن البحث.
وقـد كان مـن كريـم أخالقـه أن تمنّـى أن يقـوم غيـره باسـتكمال دراسـة حيـاة هـذا اإلمـام مـن
جوانبهـا المختلفـة((( ،وهـو العمـل الـذي تضمّنـه هـذا البحـث.
ثـ ّم لمّـا ّ
كتـاب األربعيـن اإللهيـة قـ ّدم لـه بمق ّدمـة ضافيـة تنـاول فيهـا ترجمـة اإلمـام ابـن
حقـق
َ
المفضـل ،وتوسّ ـع فـي ذكـر شـيوخه وتالميـذه ومؤلفاتـه ،محاوال اسـتقصاء ذلـك كلّه ،لكـن فاته من
الشـيوخ والتالميـذ عـدد ال بـأس بـه ،ولـم يعرّ ج على الـكالم على أقوالـه في الجـرح والتعديل ،وهي
خـاص؛ إلبـراز مكانة هـذا اإلمـام في هـذا العلم.
مـن الكثـرة بحيـث تحتـاج إلـى اهتمـام
ّ
ّ
المفضل،
مـات على بعـض ما حُ ّقـق من مؤلفـات ابـن
أمّـا مـا عـدا هـذا البحـث فكانـت كلُّهـا مق ّد ٍ
الواجـب فـي بيـان تفاصيـل حيـاة هـذا اإلمـام واسـتيعاب ذكـر
وكانـت مـن القصـور بحيـث لـم تـؤ ّد
َ
شـيوخه وتالميـذه وأقوالـه فـي الجـرح والتعديـل ،والعـذرُ فـي هـذا مقبـول ،حيـث كان الغـرض هو
ّ
ّ
المفضـل ،واالقتصار على ترجمـة موجزة لهذا اإلمـام ،وأمّا
المحقـق مـن كتب ابـن
إخـراج الكتـاب
عملنـا فـي هـذا البحـث فهـو مختلـف تمامًـا بنـا ًء علـى الخطـة المرسـومة التي سـوف نذكرها.
((( معجم مؤلفات ابن المفضل المقدسي ،ص.4
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

209

الحافظ أبو الحسن عيل بن ّ
املفضل املقديس ومكانته العلمية ( )207 - 254

خطّة البحث:
تضمّنـت ّ
ّ
المفضل ،واشـتمل على جملة
خطـة البحـث مبحثيـن ،كان األوّل منهمـا عن اإلمام ابن
مـن المطالـب فـي الحديـث عن اسـمه ونشـأته ،ورحالتـه ،وأخالقـه وشـمائله ،وشـيوخه ،وتالميذه،
وأسـرته العلميـة ،ومؤلفاتـه ،ومكانتـه العلميـة .ثـ ّم كان المبحـث الثانـي الـذي تضمّـن جمـع أقـوال
ّ
التوصـل إليه ،ثـ ّم فهرس
المفضـل فـي جـرح الـرواة وتعديلهـم ،ثـ ّم خاتمـة فيهـا خالصـة ما تـ ّم
ابـن
ّ
المصـادر والمراجع.

رموز بعض المصادر:
حسن المحاضرة = حسن المحاضرة في تاريخ مصر
والقاهرة
الشذرات = شذرات الذهب في أخبار من ذهب.
الذيل والتكملة = الذيل والتكملة لكتابي الموصول
والصلة.
األربعين المرتبة = األربعين المرتبة على طبقات
األربعين.
األربعين في الدعاء = األربعين في فضل الدعاء
والداعين.
األربعين حديثا = األربعين حديثا عن أربعين شيخا في
أربعين بابا ألربعين صحابيا.
معرفة القراء = معرفة القراء الكبار على الطبقات
واألمصار.
العقد المذهب :العقد المذهب في طبقات حملة المذهب.
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سير = سير أعالم النبالء.
التذكرة = تذكرة الحفاظ للذهبي.
التاريخ = تاريخ اإلسالم.
تكملة المنذري = التكملة لوفيات
النقلة.
الشجرة = شجرة النور الزكية.
العقد = العقد الثمين في تاريخ البلد
األمين.
التوضيح = التوضيح لشرح الجامع
الصحيح.
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ضل المقدسي
المبحث األ ّول :اإلمام ابن المف ّ
المطلب األول :اسمه ونشأته:
ُ
ُ
الحافـظ المفتـي المتقـن َش ُ
علـي ابن القاضـي األنجب
الحسـن
ـرف ال ِّدين أبو
العالمـة
هـو اإلمـا ُم
َ
ُّ
(((
َ
جعفـر ،اللخمي ،
بـن
بن
بـن
َ
َ
بـن أبـي ال َغي ِ
ّ
الحسـن ِ
بن حا ِتـم ِ
ْـث ُمفـرِّ َج ِ
علـي ِ
أبـي المـكارم المفضـل ِ
(((.
ـي ،ثـ ّم اإلسْ َ
القاضـي والمقدسـي نسـبة إلـى بيـت المقـدس؛ ّ
ألن أصلـه
ـي،
ِ
ـك ْند ََرا ِن ُّي ،المالِ ِك ُّ
ال َم ْق ِد ِس ُّ
منهـا ،ومولـده وسـكنه باإلسـكندرية ،ووفاتـه بالقاهرة.
ولـد ليلـة السـبت الرابع والعشـرين مـن ذي القعدة في سـنة أربع وأربعين وخمـس مئة((( ،وهي
السـنة التـي توفـي فيهـا جـ ّده علـي((( .وتوفي والـده القاضي األنجب أبـو المكارم المفضـل في رجب
سـنة أربـع وثمانيـن وخمـس مئـة(((َ .ت َّ
ّ
المفضل علـى جملة من األعلام الذين سـيأتي ذكرهم
فقـه ابـن
ً
ّ
المفضـل الـذي أواله عنايـة كبيـرة ،فأحضـره مجالـس العلمـاء،
الحقـا ،وكان علـى رأسـهم والـده
واسـتجاز لـه منهـم ،ثـ ّم اإلمـام أبـو الطاهـر السِّ ـلَفي األصبهانـي نزيـل اإلسـكندرية ،الـذي صحبـه
الحافـظ ابـن المفضـل وانقطـع إليـه والزمه وتخـرّ ج به.
أخـذ عـن أهـل اإلسـكندرية ومـن القادميـن عليهـاّ ،
وتفقـه علـى أبـي طالـب صالح بن إسـماعيل
المعـروف بابـن بنـت معافـى وغيـره .ث ّم رحل إلى القاهرة سـنة (574هـ) ،وشـهد((( بهـا عند قاضي
القضـاة أبـي القاسـم عبـد الملـك بـن ِدربـاس المارانـي ،وأخـذ عـن جملـة مـن علمائهـا والوارديـن
عليهـا .ثـ ّم توجّ ـه إلـى بلاد الحجـاز ،فجـاور بمكـة المكرمـة ،وسـمع بهـا مـن المجاوريـن بهـا مـن
العلمـاء والوافديـن عليهـا ،وحـ ّدث بهـا وبالمدينة المنـوّرة((( .وكان لإلسـكندرية النصيـب األكبر من
إقامـة هـذا اإلمـام ،حيـث أقـام بهـا مـ ّدة فح ّدث وأسـمع ،وأفتـى وأملى ،وناب فـي الحكم بهـا ،ودرس

((( البداية والنهاية .68 / 13 ،سلم الوصول إلى طبقات الفحول.395 / 2 ،
((( ورد في نسبته في الذيل والتكملة :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 والتكملة ّ
فكأن المقصود ابن ع ّمه.
((( تكملة المنذري306 / 2 ،
((( هو علي بن المفرج بن حاتم ،أبو الحسن المقدسي ،سمع من القاضي الرشيد المقدسي ،انظر :التاريخ.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.292 / 3 ،
((( المراد أنّه كان من ضمن الشهود الذين يشهدون عنده في شأن الخصوم ويُعت ّد بشهادتهم ويُعمل بها.
((( انظر :تاريخ ابن الفرات.160 / 1 / 5 ،
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بالمدرسـة المعروفـة بـه هنـاك ،وحـ ّدث أيضـا بقريـة مـن قـرى الحـوف يقـال لهـا زفـر((( ،ثـم انتقل
إلـى مدينـة القاهـرة فـدرس بهـا بالمدرسـة الصاحبية ،وهي مدرسـة الوزيـر صفي الديـن أبي محمد
(((.
عبـد هللا بـن علـي المعـروف بابـن ُش ْ
ـكر ،واسـتمر بها إلـى حين وفاتـه"
المطلب الثاني :رحالته:
ّ
ً
لـكل طالـب علـم ،وكان اقتصـار طالـب العلـم علـى
شـرفا
كانت الرحلة وما زالت
(((.
شـيوخ بلـده يقـدح فـي قيمـة مـا يحملـه مـن علـم
والحـق ّ
أن عامّـة العلمـاء الذيـن ُخلِّـدت أسـماؤهم فـي سـجل اإلبـداع العلمـي كانـت الرحلـة في
حياتهـم ً
شـيئا طبيعيًا.
قـال ابـن خلـدون..." :فالرحلـة ال بد منهـا لطلَب العلم الكتسـاب الفوائد والكمال ،بلقاء المشـايخ
(((.
ومباشرة الرجال"
ّ
المفضل من اإلسـكندرية إلى القاهرة في سـنة أربع
وسـيرً ا علـى هـذه السـنة الحميـدة رحل ابـن
وسـبعين ،ثـ ّم حـجّ وجـاور بمكة ،وسـمع بها من عدد من الشـيوخ ،وح ّدث بهـا وبالمدينة.
ٌ
ّ
رحلـة إلـى بغـداد ومـا في جهتهـا .قال الذهبـي" :لـو كان ارتحل إلى
المفضـل
وال تُعـرف البـن
(((.
ّ
ولكن
بغـداد والموصـل ،للحـق جماعة مسـندين ،ومتى خرج عن السـلفي ،نزلـت روايته وقلّـت"
ّ
محقـق األربعيـن المرتبـة علـى طبقـات األربعيـن اعتـرض علـى كالم الذهبـي هـذا ،ورجّ ـح أن ابن
ّ
ّ
المفضـل رحـل إلـى بغـداد؛ اعتمـا ًدا علـى مـا ورد فـي موضع مـن األربعيـن((( ّ
المفضل قرأ
أن ابـن
ّ
علـى شـيخه أبـي الطاهـر السـلفي ببغـداد ،وهذا يؤكـد رحلته إلـى بغداد.
وقـد تبـادر إلـى الذهـن للوهلـة األولـى أن يكـون هـذا مـن ذهـول المحقـق حفظـه هللا؛ ّ
وأن لفظة
(ببغـداد) موجـودة فقـط فـي كالم أبـي الطاهـر فهـو الـذي ذكـر أنّـه أخـذ هـذا الحديـث عـن شـيخه
أبـي الحسـين المبـارك بـن عبـد الجبـار بقراءتـه عليـه ببغـداد ،وال يمكـن ر ّد كالم الذهبـي مـع هـذا
ّ
الظـن فـي ذلـك؛ فقـد رجعنا إلـى نسـختين خطيتين مـن األربعين فلـم نجد لفظة
االحتمـال .ثـ ّم صـدق
((( تكملة المنذري.430 / 2 ،
((( وفيات األعيان .292 / 3 ،البدر السافر.630 / 2 ،
((( انظر :الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي.89 ،
((( مقدمة ابن خلدون.1120 / 3 ،
((( سير.68 / 22 ،
((( األربعين المرتبة.339 ،
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ّ
المفضـل ،وإنّمـا هـي فقط في كالم شـيخه أبـي الطاهر في روايته عن شـيخه
(ببغـداد) فـي كالم ابـن
(((.
أبـي الحسـين الصيرفي
ّ
المفضـل عن ُشـهدة ابنة أبـي نصـر البغدادية ،فقد
وأمّـا اسـتدالل المحقـق الفاضـل بروايـة ابـن
ّ
ذهـل أيضـا عـن ّ
المفضـل يـروي عنهـا فـي الموضـع الوحيـد المذكور مـن كتابتها إليـه؛ فقد
أن ابـن
(((
ّ
قـال" :وأخبرتنـا ُشـهدة ابنـة أبـي نصـر أحمـد بـن الفـرج الدينوري فـي كتابهـا"  ،يعني أنهـا كتبت
إليـه بهـذا الحديـث ،والكتابـة رواية صحيحـة ثابتة.
ّ
ّ
المفضل((( ،فقد ذكر ّ
المفضل رحل
أن ابن
وللمحقق الفاضل خطأ آخر في موضوع رحالت ابن
علي بن ثابت الخزرجي قراءة
إلى الناصرية((( ،اعتما ًدا على قوله" :أخبرنا أبو القاسم هبة هللا بن ّ
عليه بالناصرية"(((؛ ظنّا منه ّ
أن المراد بالناصرية مدينة بالمغرب ،ث ّم أحال على معجم البلدان،
ّ
المفضل رحلة أخرى إلى بالد المغرب ،وهو األمر الذي لم يذكره أحد ممّن ترجم
وبهذا أثبت البن
أن المراد بالناصرية المدرسة الناصرية المجاورة للجامع العتيق بمصر((( ،وممّا يؤكدّ
له .والظاهر ّ
ّ
ذلك ّ
المفضل من أهل مصر
أن ابن بشكوال ع ّد أبا القاسم هبة هللا بن علي بن ثابت الذي أخذ عنه ابن
(((.
ّ
ّ
المفضل
واإلسكندرية ،فال عالقة له بالناصرية التي في المغرب وممّا يؤكد عدم صحّ ة رحلة ابن
إلى المغرب اضطراره إلى التماس اإلجازة من علماء المغرب في تلك األيام ،ومن ذلك إجازته من
مسند المغرب أبي الحسن علي بن أحمد بن حُ َنين(ت 569هـ) وغيره((( ،ولو كان رحل لكان استغنى
عن هذه اإلجازة ،وهللا أعلم.
المطلب الثالث :أخالقه وشمائله:
أمّـا عـن أخالقـه فقـد دلّـت عبـارات العلماء في ّ
حقه على مـا كان يتمتّع به مـن األخالق الفاضلة
التـي هي صفـة العالم الرباني.

((( األربعين المرتبة (مخ ،1الورقة  / 79أ ،مخ ،2الورقة  / 117ب).
((( األربعين المرتبة.156 ،
((( مقدمة المحقق على األربعين المرتبة.22 ،
((( مقدمة المحقق على األربعين المرتبة.22 ،
((( األربعين المرتبة.284 ،
((( التاريخ.956 / 12 ،
((( الذيل والتكملة.191 / 5 ،
((( سير .68 / 22 ،التاريخ.412 / 12 ،
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وهـو أخبـرُ بـه" :-كان متورعً ـا حسـنَ األخلاق كثيـر اإلغضـاء"
قال تلميذه المنذري
وقـال الذهبـي" :وكان ذا ديـن وورع وتصـون وعدالـة وأخلاق رضية ومشـاركة فـي الفضل قوية.
(((.
ذكـره تلميـذه الحافـظ أبـو محمـد المنـذري ،وبالـغ فـي توقيـره وتوثيقـه"
(((.

وقـال السـيوطي" :وكان مـن أَئمَّـة المذهـب ،مـع ورع َوديـن وأخلاق رضيـة ،ومشـاركة فـي
(((.
الفضا ِئـل"
ومـن القصـص التـي ّ
ُ
بعـض
تـدل علـى دينـه وورعـه مـا ذكـره ابـن النجّ ـار ،قـال" :وح ّدثنـي
ن
كا
علي بن المفضل المقدسي الفقيه المالكي و
المصريين بمصر قال :قال لي الحافظ ّ
مـن أئمـة الديـن :-كنـا يومـا بحضرة السـلطان فـي مجلس علـم ،وهناك ُ
ابن دحية ،فسـألني السـلطان
عـن حديـث فذكرتـه لـه ،فقال لي :مـن رواه؟ فلم يحضر لي إسـنا ُده في الحال وانفصلنـا ،فاجتمع بي
ُ
ابـن دحيـة فـي الطريـق وقـال لـي :يا فقيه ،لما سـألك السـلطان عن إسـناد ذاك الحديث ل َم لـ ْم تذكر له
َ
مجلسـه ال يعلمـون هل هو صحيـح أم ال ،كنت قـد ربحت قولك:
أيّ إسـناد شـئت؛ فإنـه ومـن حضـر
َ
ّ
َ
المفضـل :فعلمـت أنـه متهـاون بأمـور
وعظمـت فـي عينيـه وأعيـن الحاضريـن ،قـال ابـن
ال أعلـم،
(((.
الديـن ،جـريء على الكـذب"
المطلب الرابع :شيوخه:
لقـد زخـرت كتـب التراجـم بكثيـر مـن األعالم الذيـن تتلمذ ابـن المفضـل على أيديهـم ونهل من
ً
طويلا ،وتخـرّ ج علـى يديـه ،وقـد ذكـر الدكتـور
علومهـم ،ومنهـم مـن رافقـه كثيـرً ا والزمـه زم ًنـا
التركـي أنّـه حـرص علـى تتبّعهـم ومحاولة اسـتقصائهم ،فاجتمع له مـن ذلك مئة وأربعة وعشـرون
منهـم ،ولكـن تبيّـن لنـا مـن خلال هـذا البحث أنّـه فاتـه منهم الشـيء الكثير ،مـع وقوع بعـض الوهم
فـي بعـض مـن ذكـره ،ونظـرً ا لمحدودية صفحات هـذا البحث وهروبًـا من التكرير فقـد اكتفينا بذكر
مـن فاتـه ذكرُ هـم ،مـع إثبـات مـا وقـع مـن الوهـم أو الخطأ في بعـض من ذكرهـم ،أو إثبـات ما فات
ذكـره مـن فوائـد تتعلّـق بالشـيخ المذكور ،وقـد جرى ترتيبهـم على حـروف المعجم.
األندلسـي ،البلنسـي ،يعـرف
 1.إبراهيـم بـن عبـد هللا بـن إبراهيـم ،أبـو إسـحاق األنصـاريّ ،
ّ
(((.
بابـن الحبيـش (ت 590هـ)
((( تكملة المنذري .306 / 2 ،وانظر :الوافي بالوفيات.136 / 22 ،
((( سير.67 / 22 ،
((( طبقات الحفاظ للسيوطي.492 ،
((( ذيل تاريخ بغداد البن النجار.42 / 20 ،
((( المقفى الكبير .203 / 1 ،وفيه :القدسي بدل المقدسي.
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 2.إبراهيـم بـن محمـد بـن أحمـد بـن إبراهيـم ،أبـو محمـد[ ،و] أبـو أيمـن ،ابـن أبـي عبد هللا،
ّ
(((.
الحطـاب الـرازيّ (ت570ه)
ابـن أبـي العبّـاس ،المعروف بابـن
 3.أحمـد بـن أبـي القاسـم أحمـد بـن عبـد السلام ،عمـاد الديـن أبـو السـعادات األنصـاري،
(((.
يعـرف بابـن الفأفـاء (ت 550هــ)
 4.أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن ،أبو عبد هللا الهمذاني ،العطار (ت )604
 5.أحمد بن الحسن بن سهل ،أبو عبد هللا الصيدالني

(((.

(((.

 6.أحمد بن حمزة بن علي ،أبو الحسين السلمي الموازيني (ت585هـ)

(((.

ـط ّي (ت 581ـ590هـ) ،نزيل
 7.أحمـد بـن علـي ،األنصاري ،أبـو العباس ابن الفقيه السَّ َر ُقسْ ِ
(((.
اإلسكندرية
((( المقفى الكبير .170 / 1
((( مجمع اآلداب في معجم األلقاب.11 / 2 ،
((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة  / 10أ) .تكملة المنذري .307 / 2 ،التاريخ.90 / 13 ،
((( هكذا في األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة / 4 ،أ ،والورقة / 10 ،أ) .ولكن الذي في األربعين
اإللهية :124 ،محمد بن الحسن بن سهل أبو عبد هللا الصيدالني .والظاهر ّ
أن الصحيح األوّل؛ فهو الذي يروي
عن غانم بن أحمد الجلودي كما في تاريخ ابن النجار ،103 / 15 ،وهو أبو عبد هللا أحمد بن الحافظ أبي العالء
الحسن بن أحمد بن الحسن بن سهل بن العطار الهمذاني (ت 604ه).
((( بغية الطلب في تاريخ حلب .4052 / 9 ،سير.104 / 15 ،
((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة / 50 ،أ) .األربعين المرتبة .324 ،التاريخ .922 / 12 ،وقد
ظنّه العبادي محقق األربعين المرتبة :324 ،أحمد بن علي بن أحمد بن سالمة أبا العباس األنصاري المعروف
ّ
نظن هذا صحيحا؛
بالمعبي ،وتابعه على ذلك الدكتور التركي في تحقيقه لكتاب األربعين اإللهية ،ص ،13وال
ألن المذكور ّ
ّ
أن ابن المفضّل روى عنه ـ كما ذكر الذهبي ـ هو أحمد بن عل ّي بن أحمد أبو العباس األنصاري
السرقسطي نزيل اإلسكندرية ،وهللا أعلم.
ومما يؤكد هذا :االتحا ُد في شيخ شيخ ابن المفضّل ،فقد أحال الدكتور التركي في ترجمة أبي العباس أحمد
السرقسطي على األربعين في فضل الدعاء(رقم  ،)53وأحال في ترجمة أبي العباس أحمد ابن المعبي على رقم
( ،)64 ،56والمذكور في كل هذه المواضع بعد شيخ ابن المفضل هو عبد الملك بن أبي القاسم الهروي ،يعني ّ
أن
أبا العباس في الموضع الثاني هو نفسه أبو العباس في الموضع األول .وكذلك في رقم  61و 63و 167فقد فرق
بينها الدكتور التركي ،وشيخ شيخ ابن المفضل واحد هو أبو شجاع البلخي البسطامي .أما رقم  96فاإلحالة عليه
محض خطأ؛ إذ ال يوجد فيه ذكر ألبي العباس األنصاري أصال ،ولع ّل المقصود رقم  ،69والمذكور هناك أحمد
بن عل ّي بن أبي العباس ،وهو يروي عن عمر بن محمد بن نصر وهو البلخي البسطامي نفسه ،وهللا أعلم.
وم ّما يؤ ّكد أنّه السرقسطي ما جاء ترجمته من كونه نزل اإلسكندرية ،وهي موطن ابن المفضّل .أما ابن المعبي
فهو بصري ،قدم بغداد.
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 8.إسماعيل بن عبد الرحمن بن يحيى ،أبو الطاهر العثماني الديباجي (ت 572هـ)
 9.تقيَّة بنت أبي الفرج غيث ،أم علي األرمنازية الصورية (579هـ)

(((.

(((.

	 10.سـعيد بـن الحسـين بـن سـعيد ،أبـو المفاخـر((( الهاشـمي المأمونـي النيسـابوري الشـريف
(((.
(ت 576هـ)
	 11.طاهر بن عطية ،أبو منصور اللخمي ،اإلسكندري (ت 579هـ)

(((.

	 12.عبد الرحيم بن عبد الخالق بن أحمد بن يوسف أبو نصر البغدادي (ت574هـ)
	 13.عبد الكريم بن يحيى بن عثمان ،أبو محمد اللكي

(((.

(((.

	 14.عبد هللا بن عبد الرحمن بن يحيى ،أبو محمد ُّ
الشرُ وطي

(((.

((( األربعين حديثًا عن أربعين شي ًخا( ،مخ ،الورقة / 39 ،ب) .األربعين في فضل الدعاء .285 ،األربعين المرتبة،
 .357 ،288 ،184التاريخ .508 / 12 ،وقد تصحّف على محقق األربعين المرتبة إلى عبد الرحيم ،فظنّه شيخا
آخر فأضافه إلى جملة شيوخ ابن المفضّل .انظر :األربعين ،389 ،ومقدمة المحقق ،23 ،وزاد في نسبته :ابن أبي
إلياس .والصواب أنّه إسماعيل بن عبد الرحمن ،وأخوه عبد هللا ،وكالهما يقال فيه :ابن أبي اليابس .انظر :تكملة
اإلكمال البن نقطة .240 / 6 ،توضيح المشتبه البن ناصر الدين.201 / 9 ،
((( تكملة إكمال اإلكمال في األنساب واألسماء واأللقاب .22 ،توضيح المشتبه .)57 / 2 ،نفح الطيب من غصن
أن الدكتور التركي قد ذكرها مرّتين (رقم .)124 ،121 :وظاهر ّ
األندلس الرطيب .603 / 2 ،وأشير إلى ّ
أن سبب
ذلك ّ
أن الترجمة قسمت خطأ ،وت ّم الفرز ،فحصل هذا التكرير.
((( وكنّاه أبا محمد كما في األربعين المرتبة .298 ،األربعين حديثًا عن أربعين شي ًخا( ،مخ ،الورقة / 8 ،ب).
((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة / 8 ،ب) .األربعين في فضل الدعاء .141 ،األربعين المرتبة،
 .298األربعين اإللهية .228 ،202 ،التاريخ.582 / 12 ،
((( هكذا وقع عند الذهبي في التاريخ ،628 / 12 ،وسير ،198 / 21 ،خالفا لما عند الدكتور التركي في مقدمته على
األربعين اإللهية ،16 ،حيث قال( :ظافر) ،وقد أحال على األربعين في فضل الدعاء 461 ،برقم  ،158وتوضيح
المشتبه ،148 / 7 ،ونخشى أن يكون هذا تصحيفًا .أما محقق كتاب األربعين المرتبة فلم يأت على ذكره أصال؛
حيث لم يذكر من شيوخ ابن المفضّل إالّ ما ورد في أصل الكتاب.
((( األربعين في فضل الدعاء ،217 ،برقم .37 :وانظر ترجمته في التاريخ.541 / 12 ،
((( في نسخة :المكي ،وفي أخرى :اللكي .ولعلها :المالكي .األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة / 23 ،أ).
ولم أجد ترجمته.
((( األربعين في فضل الدعاء 196 ،برقم .30 :وقد وقع للدكتور الفاضل التركي وهم في هذا الموضع ،فقد جعل وفاته
سنة (659هـ) ،وقال في الهامش من كتاب األربعين اإللهية" :19 ،وهو من تالميذه" ،يعني ابن المفضّل ،وهذا
خطأ؛ ّ
ألن هذه سنة وفاة أبي عبد هللا محمد بن يحيى بن عبد هللا بن علي ،األنصاري المصري الوراق الشروطي،
وهو من تالميذ ابن المفضّل فعال كما في التاريخ .920 / 14 ،فال يعقل أن تكون وفاة شيخ ابن المفضّل سنة
(659هـ) ،يعني بعد وفاة ابن المفضّل بثمانية وأربعين عاما.
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	 15.عبد هللا بن عطاف بن ثعبان((( ،أبو محمد الغساني ،المالكي

(((.

	 16.عبـد هللا بـن محمـد ،أبـو محمـد البجلـي الجريري البغـدادي الحريمي يعرف بابن الشـاعر
(((.
(ت 584هـ)
	 17.عبد هللا بن مروان بن أبي الحجاج بن علي ،أبو محمد ُ
الق َ
اع ّي
ض ِ

(((.

	 18.عبد الواحد بن عسكر ،أبو محمد المخزومي الخالدي الهمذاني (ت573هـ)
	 19.عبد الوهاب بن علي بن عبد الوهاب ،أبو محمد القرطبي (ت 575هـ)
	 20.عبد الوهاب بن محمد بن عبد العزيز ،أبو محمد التيمي
	 21.عبيد هللا بن محمد بن عبيد هللا ،أبو الفتح الخاني

(((.

(((.

(((.

(((.

	22.علـي بـن أبـي الفـرج مهـران بن علـي بن مهـران ،أبو الحسـن المهرانـي ،القرميسـيني ثم
(((.
اإلسكندراني
((( هكذا في األربعين المرتبة ،183 ،134 ،وتكملة المنذري .377 / 2 ،ولكن في المقفى :327 / 4 ،ثعلب.
((( األربعين المرتبة 359 ،183 ،134 ،وقد وقع في المطبوع من التكملة للمنذري :اللكي بدل المالكي ،وهو محض
خطأ ،والتصويب من المقفى.
((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة / 12 ،أ) .األربعين في فضل الدعاء .350 ،توضيح المشتبه/ 2 ،
 .282وقد وقع للدكتور التركي حفظه هللا ذهول في هذا الموضع من توضيح المشتبه فانصرف نظره إلى الراوي
الذي قبل هذا وهو محمد بن أبي القاسم بن محمد بن أحمد بن جرير أبو جابر المديني الجريري الصباغ (ت،)521
ولم ينتبه إلى أنّه مات قبل أن يولد ابن المفضّل بثالث وعشرين سنة.
((( بدائع البدائه .170 ،وقد تصحّف فيه المفضّل إلى الفضل.
((( األربعين في فضل الدعاء ،404 ،309 ،123 ،برقم .128 ،81 ،5 :وانظر ترجمته في التاريخ .525 / 12 ،وقد
سماه الدكتور التركي :عبد الكريم ،وهو خطأ.
((( الذيل والتكملة .61 / 3 ،التكملة لكتاب الصلة .110 / 3 ،وقال ـ بعد أن ذكر تاريخ وفاة المذكور ـ" :ووجدت
إجازَة عبد الوهاب هذا ألبي مح َّمد عبد الكريم بن مغيث المعروف بالنبيه في ذي الحجَّة سنة 597هـ ،فاهلل أعلم".
((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة / 21 ،أ) .وانظر :التذكرة ،196 / 3 ،وفيه :البرقي بدل التيمي.
((( األربعين المرتبة .307 ،وانظر ترجمته في :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد .361 ،وفي توضيح المشتبه،
ّ 34 / 3
أن كنيته أبو الفرج .فلعلّه تصحيف.
((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة  / 44ب) .األربعين المرتبة .350 ،346 ،وقد وقع لألستاذين
الفاضلين التركي وحسن عبه جي الذين كتبا عن ابن المفضّل هنا خطأ ينبغي تصحيحه ،فقد أوردا في مبحث
شيوخ ابن المفضل ّ
أن الذي ح ّدث عنه ابن المفضّل هو عل ّي بن محمد بن أبي الفرج مهران بن عل ّي بن مهران
ّ
(ت 641هـ) .وهذا خطأ ،والصواب أنه أبو الحسن عل ّي بن مهران بن عل ّي ج ّد عل ّي بن محمد ،وأ ّما عل ّي بن
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	 23.علـي بـن أحمـد بـن حُ نيـن ،أبو الحسـن الكنانـي القرطبي ،المالكـي ،نزيل مدينـة فاس (ت
(((.
569هـ)
	 24.علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن بن أبي نصر البغدادي(ت 588هـ)
	25.علي بن الحسن بن هبة هللا ،أبو القاسم ابن عساكر

(((.

	 26.علي بن حميد بن عمار ،أبو الحسن ،الطرابلسي ،المكي(ت 576هـ)
	 27.علي بن أبي طاهر ،أبو الحسن األنصاري
	 28.علي بن أبي طاهر ،أبو الحسن الدمشقي

(((.

(((.

(((.

(((.

محمد فهو تلميذ ابن المفضّل وليس شيخه ،وذلك واضح جدا في التكملة للمنذري .621 / 3 ،ولع ّل الذي أ ّدى إلى
هذا الخطأ هو عدم التنبه إلى كالم الذهبي أثناء ترجمة عل ّي بن محمد ،في التاريخ387 / 14 ،؛ فقد قال" :روى
ج ّده عن كتائب الفارقي ،وغيره .ح ّدث عنه :الحافظ أبو الحسن ابن المفضل" ،فوقع في ظنّهما أنّه يقصد صاحب
الترجمة ،والواقع أنّه يقصد ّ
أن ج ّد علي وهو عل ّي بن مهران روى عن الفارقي ،وروى عنه ابن المفضّل .وهو
الموجود في كتاب األربعين المرتبة ،ص 346ـ  ،350 ،347وفي األربعين في فضل الدعاء ،331 ،328 ،وإال
كيف يروي عل ّي بن محمد عن الفارقي ،وقد مات قبل أن يولد هو؛ ّ
ألن الفارقي توفي سنة (516هـ) ،وعل ّي بن
محمد ولد سنة (567ه) .ث ّم ّ
إن ابن المفضّل قد قرن أبا الحسن عل ّي بن أبي الفرج المهراني هذا بعبد هللا بن أبي
الوحش المقدسي وهو قد توفي سنة(582هـ) .فابن المفضّل روى عن الج ّد ،والحفيد روى عن ابن المفضّل.
وكان أوّل ما استرعى انتباهنا تأ ّخر وفاة المهراني إلى سنة (641هـ) ،ث ّم نظرنا في سنة والدته فوجدنا والدته سنة
(567هـ) ،أي بعد مولد ابن المفضّل بثالث وعشرين سنة ،يعني أنّه ينبغي أن يكون ابن المفضّل شيخا للمهراني
ال تلميذا ،وهو الذي ثبت أخيرًا ،وهلل الحمد والمنّة.
((( األربعين المرتبة .523 ،180 ،سير .68 / 22 ،56 / 21 ،التاريخ.412 / 12 ،
((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة / 25 ،أ) .األربعين في فضل الدعاء .205 ،األربعين المرتبة،
.492
((( األربعين في فضل الدعاء .176 ،األربعين المرتبة.537 ،506 ،408 ،
((( العقد الثمين .156 / 6 ،ذكره الدكتور التركي في جملة تالميذ ابن المفضّل ،وأحال على العقد الثمين ،وكذلك فعل
حمد عبد هللا كريم محقق جزء طرق حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة في الصالة على النبي
صلى هللا عليه وسلم ،174 ،وليس فيه ما يبيّن ذلك ،ك ّل ما في األمر ّ
أن الفاسي صاحب العقد الثمين ذكر أنّه وجد
وفاته ملحقة في وفيات الحافظ أبي الحسن علي بن المفضل المقدسي ،بخط شخص ال يعرفه ،وذكر أنه وجدها في
ظهر نسخة من وفيات ابن المفضل ،بخط أبي الحسن التونسي .وعلى فرض صحّة هذا فاألقرب أن يكون شيخه
ال تلميذه ،وهللا أعلم .ث ّم وجدت ما يثبت أنّه شيخه؛ فقد ذكر ابن المفضّل ّ
أن له منه إجازةً كما في األربعين المرتبة،
.479
((( األربعين المرتبة.501 ،
((( األربعين المرتبة.252 ،
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	 29.علي بن عتيق بن مؤمن ،األنصاري ،القرطبي
	 30.أبو عمر الغفاري

(((.

(((.

	 31.عمر بن محمد بن الحسن ،أبو البقاء المصري المالكي الفقيه (ت  )566بمصر

(((.

	32.عمـر بـن محمّـد بـن عبـد َّ
للا ،أبـو الخطـاب العليمـي الدمشـقي ،يعـرف بابـن حوائـج َك ْ
ش
(((.
(ت 574هـ)
	33.فاطمة أم البركات((( بنت أبي الحسن سعد الخير ،األنصاري البلنسي الصيني
	 34.محمد بن أبي القاسم الحاكم أبو عبد هللا

(((.

(((.

	35.محمـ ُد بـن أحمـد بـن محمـد األنصـاريُّ  ،أبو عبـد هللا َ
ُ
َرشـي ُ
وابـن اليتيم
ـي
األ ْند
وابن البَلَ ْن ِس ّ
ُّ
(((.
(ت 621هـ)
المقدسـي ثُـ ّم اإلسـكندراني (ت589هــ) ،وهو
	 36.محمـد بـن الحسـين بـن مفـرج رشـيد ال ّدين
ّ
ّ (((.
ابـن عـ ّم ابـن المفضل
ّ
ْ
البـزاز ،قاضـي
ـي العالئـي الصقلـي
	 37.محمّـد بـن عبـد الرّ حمـن أبـو عبـد هللا
الحض َر ِم ُّ
(.((1
اإلسْ َـك ْند َِريَّة (ت 589هــ)
ِ
((( ذيل تاريخ بغداد البن النجار .98 / 20 ،52 / 19 ،41 / 17 ،162 / 16 ،ولعله المترجم له في المستفاد من ذيل
تاريخ بغداد 132 / 21 ،باسم :عتيق بن علي بن الحسن أبو بكر الصنهاجي ،الحميدي.
((( هكذا ورد في األربعين المرتبة .532 ،ولعلّها كنية أخرى ألبي عبيدة نعمة هللا بن زيادة هللا الغفاري وهو من شيوخ
ابن المفضّل ،أو لعلّه غيره ،وهللا أعلم.
((( التاريخ.354 / 12 ،
((( تاريخ ابن النجار .104 / 17 ،المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي للذهبي.285 / 15 ،
((( هكذا وردت كنيتها في كثير من المصادر .انظر مثال :التاريخ .1223 / 12 ،ولكن الذي في األربعين حديثا عن
أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة / 51 ،ب)  :أخبرتنا أم أبي سعد فاطمة ابنة أبي الحسن .والظاهر أنّه خطأ ،إضافة
إلى أنّه ال يعرف في كتب التراجم التكني بالكنية ،وهللا أعلم.
((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة / 51 ،ب) .األربعين في فضل الدعاء 237 ،128 ،برقم.46 ،7 :
وانظر ترجمتها في :ذيل التقييد ،391 / 2 ،قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر.390 / 4 ،
((( األربعين المرتبة.277 ،
((( الذيل والتكملة.46 / 4 ،
((( التاريخ.882 / 12 ،
( ((1األربعين حديثًا عن أربعين شي ًخا( ،مخ ،الورقة / 23 ،ب) .األربعين في فضل الدعاء .420 ،تكملة المنذري1 ،
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البنجديهـي ،المـر َوزي
	 38.محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن أبـي سـعيد تـاج الديـن أبـو سـعيد
ّ
(((.
المسـعودي (ت 584هــ)

(((

	 39.محمـد بـن عبـد هللا بـن موهـوب أبـو عبـد هللا ،ابـن أبـي المعالـي ،المعـروف بابـن البنّاء،
(((.
البغـداديّ (ت 612هـ)
	 40.محمد بن علي بن خلف ،أبو القاسم الهاشمي ،الحجازي

(((.

	 41.مخلـوف بـن علـي بـن عبد الحـق ،أبو القاسـم التميمـي ،ثم اإلسـكندراني .المعـروف بابن
(((.
جـارة (ت 583هـ)
علي بن المشرَّ ف ،أبو الفضل األنماطي (ت 574هـ)
	42.المشرَّ ف بن ّ

(((.

	43.هبـة هللا بـن الحسـن بـن عبـد السلام ،أبـو الم َّ
ُفضـل الفهـري القيسـراني ،المعـروف بابـن
ُ
(((.
الط َويـر (ت617هـ)
.349 /
ّ
((( هكذا في مؤلفات ابن المفضل كلها ،المطبوع منها والمخطوط ،وهو كذلك في التاريخ .174 / 21 ،ولكن في نسخة
من األربعين حديثا عن أربعين شيخاً :المروذي ،وفي وفيات األعيان :391 / 4 ،المرورّوذي ،ولع ّل الصواب في
نسبة هذا الرجل أنّه مرورّوذي .قال في وفيات األعيان " :391 / 4 ،والبندهي :بفتح الباء الموحدة وسكون النون
وفتح الدال المهملة وبعدها هاء ،هذه النسبة إلى بنج ديه من أعمال مرووذ ،ومعناه بالعربية خمس قرى ،ويقال في
النسبة إليها أيضا :الفنجديهي والبنديهي ".
((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة / 43 ،ب) .األربعين في فضل الدعاء 176 ،برقم130 ،26 :
برقم .9 :جزء فيه طرق حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة في الصالة على النبي صلى هللا عليه
وسلم ،206 ،برقم.5 :
((( تكملة المنذري .354 / 2 ،المقفى الكبير .71 / 6 ،وقد ورد في ترجمته عند المنذري أنّه تدبّج مع ابن المفضّل،
لذلك سوف نذكره ضمن تالميذه أيضا .وقد س ّماه الدكتور التركي في مقدمته على األربعين اإللهية :26 ،محمد بن
موهوب نسبة إلى ج ّده ،خالفا لما ذكره المنذري في التكملة.
((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة / 36 ،أ) .األربعين في فضل الدعاء .268 ،تكملة المنذري/ 2 ،
 ،306وفيها :الحجاري ،والظاهر أنّه تصحيف .وانظر أيضا :التاريخ .320 / 13 ،المقفى الكبير.145 / 6 ،
((( األربعين المرتبة .480 ،التاريخ .767 / 12 ،بدائع البدائه.187 ،44 ،
((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة / 27 ،أ) .التاريخ.545 / 12 ،
((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة / 19 ،أ) .األربعين المرتبة .416 ،األربعين في فضل الدعاء،
 .363تكملة المنذري ،306 / 2 ،التاريخ 507 / 13 ،في ترجمة أخيه عبد السالم .ورواية ابن المفضل عنه في
األربعين في فضل الدعاء 363 ،برقم .109 :وقد جعل الدكتور التركي وفاته سنة (617هـ) ،والصواب ّ
أن هذا
تاريخ وفاة أخيه عبد السالم بن الحسن كما في تكملة المنذري ،7 / 3 ،والتاريخ ،507 / 13 ،إالّ أن يكونا توفيا
في عام واحد ،وهللا أعلم.
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ّ
المفضل ،الكندي().
	44.عبد المجيد بن عبد المحسن بن دليل ،أبو
علي بن هاشم ،أبو القاسم األزدي
	 45.هبة هللا بن ّ

(((.

علي ،أبو الحجاج القروي ،المعروف بابن ّ
النطاع
	 46.يوسف بن محمد بن ّ
	 47.يوسف بن محمد ،أبو الحجاج اإلسكندري ،المؤدب (ت 573هـ)

(((.

(((.

	 48.عبـد الخالـق بـن فيـروز ،أبـو المظفـر ،الجوهـري ،البغـدادي (ت 590ه) .سـمع منـه ابن
(((.
ّ
المفضـل جـزءا خرّ جـه بنفسـه عن جملـة من شـيوخه
المطلب الخامس :تالميذه:
إن كثـرة تالميـذ أيّ عالـم هـي ّ
ّ
مؤشـر واضـح الداللـة علـى قيمة هذا العالـم وكبيـر المنزلة التي
ّ
المفضـل ضـرب في هـذا بالسـهم األوفـر ،وحاز
تبوّأهـا فـي زمانـه بيـن أقرانـه مـن العلمـاء ،وابـن
فيـه قصـب السـبق؛ فقـد كثـر تالميذه الذيـن رحلوا إليـه ونهلوا من علومـه ،وقد ذكر فضيلة األسـتاذ
ّ
المفضـل ـ فجمع منهـم ()99
الدكتـور التركـي أنّـه حـرص علـى تتبعهـم ـ كمـا فعـل مـع شـيوخ ابـن
ً
تلميذا ،ولكن فاته منهم عدد كبير ً
أيضا ،وسوف نقتصر هنا كما فعلنا مع الشيوخ
علـى مـا لـم يذكـر عنـد الدكتـور الفاضـل التركـي((( ،مـع إبـراز مـا يمكـن أن يكـون قد وقع فـي هذا
البـاب مـن أوهـام أو أخطـاء((( ،أو زيـادة فائـدة لـم تذكـر ،وقـد رتّبناهـم علـى حـروف المعجـم.

((( األربعين المرتبة.416 ،
((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،مخ ،الورقة / 46 ،ب) .األربعين في فضل الدعاء( 461 ،167 ،برقم،22 :
 .)158وقد جعل الدكتور التركي سنة وفاته بعد (560هـ) بناء على ما في معجم السفر ألبي طاهر السِّلفي،456 ،
ولكن الظاهر ّ
أن هذه سنة وفاة ابنه عبد هللا الذي ترجم له أبو الطاهر السِّلفي في موضع سابق من معجمه،163 ،
وأعاد ما قاله فيه نصّا.
ّ
((( التاريخ .533 / 12 ،ولعله غير الذي قبله؛ الختالف تاريخ الوفاة ،وهللا أعلم.
((( المستفاد من ذيل تاريخ بغداد .115 / 21 ،تاريخ اإلسالم.910 / 12 ،
((( وقد نعيد ذكر ما سبق ذكره عنده إذا كان هناك ما يقتضي اإلعادة ،من اإلشارة إلى خطأ أو وهم.
((( وذلك كما وقع في الديباج 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  99سنة 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،
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1.إبراهيـم بـن عمـر بـن سـماقا ،أبـو إسـحاق اإلسـعردي الشـافعي ،المنعـوت بالسـديد (ت
(((.
612هـ)
ميمي ،ال َم ِريِّي (ت 627هـ)
2.أحمد بن إبراهيم بن عبد الملك ،أبو العبّاس التَّ ُّ

(((.

3.أحمـد بـن إبراهيـم بـن محمد بـن أحمـ َد األنصـاريُّ َ
جـيَ ،غرْ ناطي ،أبو جعفـرُ ،
ابن
الخ ْز َر ُّ
ّ (((.
الحلء
َ
4.أحمـد بـن إبراهيـم بـن محمـد بـن أحمـد ،أبـو جعفـر ،ابـن كـوزان أو كـوزاز ،المخزومـي
(((.
القرطبـي (ت 633هــ)
ّ
ّ
المفضل
علي بـن
علـي بـن
5.أحمـد بـن
المفضـل ،أبو الحسـين ،المقدسـي ،وهو ولـد الحافظ ّ
ّ
(((.
(ت 613هـ)
ْتي
قي ،السَّ ب ُّ
علي بن عبد هللا ،أبو الطاهر ال َه ّواريُّ  ،المالَ ٌّ
6.أحمد بن ّ

(((.

7.أحمـد بـن محمـد بـن الحسـن نجيب الدين ،أبـو علي السفاقسـي ،ثم اإلسـكندراني ،وهو ابن
(((.
ّ
المفضل (ت686هـ)
ابـن أخت ابـن
8.أحمد بن محمد بن عمر ،ضياء الدين ،أبو العباس األنصاري ،القرطبي (ت 672هـ
9.أحمد بن مكي ،أبو المجد اإلسكندراني ،المالكي ،المعروف بالكمال (ت 612هـ)
	10.أحمد بن موسى بن عيسى ،أبو العباس األنصاري ،الب ََطرْ ني

(((.

(((.

(.((1

	11.أحمـد بـن هـارون بـن أحمـد ،النفـزي ،األندلسـي ،الشـاطبي ،المعـروف بابـن عـات (ت
((( تكملة المنذري .352 / 2 ،وقد جعلها الدكتور التركي سنة (613ه) وهو خالف ما في التكملة.
((( الذيل والتكملة.238 / 1 ،
((( الذيل والتكملة.251 / 1 ،
((( الذيل والتكملة .251 ،100 / 1 ،نفح الطيب.603 / 2 ،
((( تكملة المنذري.361 / 2 ،
((( الذيل والتكملة.483 / 1 ،
((( التاريخ .566 / 15 ،سير.68 / 22 ،
((( الوافي بالوفيات .50 / 8 ،221 / 7 ،الذيل والتكملة.639 / 1 ،
((( تكملة المنذري .338 / 2 ،ويمكن ّأال يع ّد من تالميذه ،حيث لم يفصل بين وفاتيهما ّإال سنة واحدة ،وهللا أعلم.
( ((1برنامج التجيبي .27 ،وانظر :تراجم المؤلفين التونسيين.109 / 1 ،
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609هـ)

(((.

ُْ
وجـردي الصوفـي ،يعـرف بالمشـرف
	12.إسـحاق بـن محمـود بـن بَلك َويْـه ،أبـو إبراهيـم البُرُ ِ
(((.
(669هـ)
	13.إسماعيل بن عبد الوهاب بن محمد ،اللخمي اإلسكندراني المالكي

(((.

	14.جعفـر بـن أبـي علـي الحسـن بن إبراهيـم ،أبو الفضـل الدميـري األصل ،المصـري المولد
(((.
والـدار ،الحنفي العـدل المنعوت بالتـاج(ت 623هـ)
	15.سيف ـ أو سند ـ بن سند ،أبو الفتح الضرير المقرئ اإلسكندراني

(((.

	16.عامـر بـن حسـان ،أبـو السـرايا القيسـي األجدابـي ،اإلسـكندراني ،المعـروف بابـن الوتار
(((.
(ت 654هـ)
	17.عبد القادر القيسي

(((.

قي ُ
بي (ت611هـ)
	18.عبد هللا بن َ
القرْ ُط ُّ
الح َسن بن أحمدَ ،أبو محمد األنصاريُّ  ،المالَ ّ

(((.

	19.عبـد هللا بـن خلـف بـن عبيـد هللا بـن الحسـن بـن حديـد أبـو محمـد االسـكندراني المالكـي

((( تكملة المنذري .243 / 2 ،وقد انقلبت سنة الوفاة عند الدكتور التركي في األربعين اإللهية إلى (906هـ) فتصحح.
((( التاريخ .165 / 15 ،مشيخة ابن جماعة .188 / 1 ،الوافي بالوفيات ،275 / 8 ،وفيه وفي موضع من التاريخ:
ملكويه ،بالميم ،وهو خطأ.
((( لم أجد له ترجمة ،مذكور في ترجمة حفيده جمال الدين .انظر :أعيان العصر .244 / 3 ،الوافي بالوفيات/ 20 ،
.57
((( تكملة المنذري.190 / 3 ،
((( هكذا جاء ذكره عند محقق اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب4 ،
 ،259 /ونصّ العبارة" :وأبو الفتح سيف ـ في نسخة التبصير :سند بن سند الضرير المقري اإلسكندراني ،سمع
كثيرًا من الحافظ أبي الحسن بن المفضل المقدسي ،وحدث بالثغر ،وكان مقبوال" .وقد بحثت طويال عن مصدر
هذه العبارة وعن ترجمته فلم أرجع بطائل ،سوى ورود اسمه ضمن تالميذ عبد الرحمن بن عبد هللا أبي القاسم
الرومي (ت 608هـ) .التاريخ .192 / 13 ،وفي تبصير المنتبه بتحرير المشتبه" :708 / 2 ،وسند بن سند
الضرير ،روى عن المفضل" .والظاهر ّ
أن المراد هنا ابن المفضّل ،وهللا أعلم.
((( التاريخ.755 / 14 ،
((( ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد.206 / 1 ،
((( الذيل والتكملة.176 / 2 ،
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الطبيـب(ت 610هــ)

(((.

	20.عبد المعطي بن عبد الكريم ،جمال الدين الخزرجي ،المصري ،الخطيب (681هـ)

(((.

	21.عبـد الوهـاب بـن رواج ـ ظافـر ـ بـن علـي بـن فتـوح ،رشـيد الديـن أبـو محمـد األزدي
(((.
القرشـي ،اإلسـكندراني المالكـي الجوشـني (ت 648هــ)
	22.عبـد الوهـاب بـن عبـد هللا بـن المخلـص ،أبـو محمـد الشـيبي
(((.
بالجمـال (ت 613هــ)

(((

المصـري ،المعـروف

	23.عُ ثمان بن سفيان بن عثمان ،أبو عمرو التميمي ،التونسي ،المعروف بابن الشقر
	24.عثمان بن عمر ،أبو عمر ابن الحاجب ،النحوي المالكي (ت 646هـ)

(((.

(((.

	25.عطيـة بـن إسـماعيل بـن عبـد الوهـاب ،جمـال الديـن أبـو الماضـي اللخمـي اإلسـكندراني
(((.
المالكي
	26.علي بن عبد الرحيم بن يعقوب ،أبو الحسن البكري الببائي((( المالكي (ت 629هـ

(.((1

	27.علي بن محمد ،محيي الدين أبو الحسن القرميسيني اإلسكندراني الشافعي (ت 641هـ

(.((1

((( تكملة المنذري.282 / 2 ،
((( جزء فيه طرق حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة في الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم،
 ،201برقم .1 :التاريخ.452 / 15 ،
((( روى عنه ابن المفضّل أبياتا من شعره كما في اإلفادات واإلنشادات للشاطبي .87 ،وقد تصحّف فيها إلى ابن
رواح ،بالحاء المهملة .وانظر ترجمته في :سير.237 / 23 ،
((( هكذا في تكملة المنذري ،366 / 2 ،وفي مواضع أخرى من الكتاب .وفي تاريخ ابن الفرات: :216 / 1 / 5 ،
الشتبي.
((( تكملة المنذري .366 / 2 ،تاريخ ابن الفرات.217 / 1 / 5 ،
((( التكملة لكتاب الصلة .50 / 4 ،الوافي بالوفيات ،226 / 5 ،وورد فيه ابن المفضّل مصحّفا فيه إلى ابن الفضل.
((( سير .266 / 23 ،وقد جعل ابن قنفذ القسنطيني وفاته سنة (547هـ) ،وهو خالف ما في ك ّل المصادر.
((( أعيان العصر وأعوان النصر.244 / 3 ،
((( هكذا في التكملة وتوضيح المشتبه .والذي في التاريخ" :البباني ـ بموحدتين مفتوحتين ،وببان :من أعمال البهنسا".
والبهنسا :مدينة بمصر من الصعيد األدنى غربي النيل.
( ((1تكملة المنذري .314 / 3 ،التاريخ .896 / 13 ،توضيح المشتبه.616 / 1 ،
( ((1تكملة المنذري .621 / 3 ،التاريخ .387 / 14 ،وقد جرى التنبيه في مبحث شيوخ ابن المفضّل ّ
أن الدكتور التركي
وغيره جعلوه في جملة شيوخ ابن المفضّل ،والصواب أنّه تلميذه.
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	28.عيسى بن عبد الباقي ،أبو األسباط اإلسكندراني ،المؤدب الكاتب الناظم (ت 641هـ
الق ُ
جيبيُ ،
	29.محمد بن أحمد بن محمد ،أبو الوليد ُّ
رطبيُ ،
ابن الحاجّ (ت 641هـ)
الت ُّ

(((.

(((.

	30.محمـد بـن الحسـن ،شـرف الديـن أبو بكـر اإلسـكندراني (ت 654هـ) ،وهو ابـن أخت ابن
ّ (((.
المفضل
	31.محمـد بـن الحسـين بـن عتيـق ،علـم الديـن أبـو عبـد هللا الربعـي ،المصـري ،المالكـي (ت
(((.
680هـ)
الح ِديثي ،ثُ َّم البغدادي
	32.م َُحمَّد بن سلمان بن صالح ،أبو نصر السلميَ ،
علي ،أبو عبد هللا ُّ
تي
جيبي ،اللَّ َق ْن ّ
الت ُّ
	33.محمد بن عبد الرّ حمن بن ّ

(((.

(((.

	34.محمـد بـن عبـد الغنـي ،جمـال الدين ابن الشـيرجي ،اإلسـكندراني ،الشـافعي ،المؤدب (ت
(((.
684هـ)
	35.محمـد بـن عبـد القـادر بـن أبـي عبـد هللا ،أبـو عبـد هللا البغـدادي األصـل المصـري (ت
(((.
662هـ)
	36.محمد بن عبد هللا بن أحمد َ
الق ُ
ْتي ُ
بي األصل (ت 660هـ)
األ ْزديُّ َ ،
رط ُّ
السب ّ

(((.

	37.محمـد بـن عبـد هللا بـن موهـوب ،أبـو عبـد هللا ،المعـروف بابـن البنّـاء ،البغـداديّ (ت
(.((1
612هــ)
((( البدر السافر.671 / 2 ،
((( الذيل والتكملة.45 / 4 ،
ّ
الظن أنّه سمع
((( سير .295 / 23 ،وإنّما أدخلناه ضمن تالميذه باعتبار قربه منه؛ إذ هو ابن أخته ،م ّما يغلب على
منه ،وإالّ فليس فيما ذكره الذهبي ما يفيد ذلك ،وهللا أعلم.
((( التاريخ .400 / 15 ،وفي أعيان العصر 414 / 4 ،أنّه توفي سنة (720هـ) ،ولعل المقصود ابنه زين الدين أبو
القاسم.
((( ذيل طبقات الحنابلة.265 / 3 ،
((( الذيل والتكملة.384 / 4 ،
((( التاريخ.529 / 15 ،
((( التاريخ.60 / 15 ،
((( الذيل والتكملة.191 / 5 ،
أن المنذري ذكر ّ
( ((1تكملة المنذري .354 / 2 ،المقفى الكبير .71 / 6 ،وقد سبق التنبيه إلى ّ
أن ابن البنّاء تدبّج مع ابن
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	38.محمـد بـن عبـد هللا ،شـرف الديـن أبـو عبـد هللا ،المعـروف بابـن أبـى الفضـل المرسـي
(((.
السـلمى
	39.محمد بن عبد الواحد ،أبو القاسم الغافقي ،الغرناطي ،المالحي (ت 619هـ)

(((.

	40.محمد بن عثمان بن مكي ،شرف الدين السعدي ،المصري ،الشارعي (ت 691هـ)

(((.

	41.محمـد بـن علـي بـن عبـد الرحمـن ،أبـو العلاء المـرادي ،أوريولـي ،ابـن المرابـط (ت
(((.
663هـ)
الس َلويّ (ت بعد 630هـ)
مر بن َن ْ
	42.محمد بن عُ َ
صر أبو عبد هللا ال َف ْنزاريُّ (((َ ،
الفاسي
ميمي،
ّ
	43.محمد بن قاسم بن عبد الكريم ،أبو عبد هللا ،التَّ ُّ

(((.

(((.

	44.محمد بن محمد بن أحمد ،أبو بكر الزهري ،يعرف بابن محرز البلنسي (655هـ)

(((.

	45.محمـد بـن محمـد بـن عبـد الرّ حمـن ،أبـو عبـد هللا َ
بـي األصل
يسـي ،اإلسـكندَريٌّ  ،ال َم ْغ ِر ُّ
الق ُّ
(((.
(ت 641هـ)
	46.هارون بن عبد َّ
للا ،أبو موسى ال ِمه َْرا ِن ُّي

(.((1

المفضّل ،لذلك ذكرناه ضمن الشيوخ والتالميذ.
((( في العقد الثمين 222 / 2 ،ـ " :223فسمع بمصر من الحافظ أبي الحسن علي بن علي بن المفضّل المقدسي" .وهو
خطأ.
((( الذيل والتكملة.452 / 4 ،
((( التاريخ.737 / 15 ،
((( الذيل والتكملة.497 / 4 ،
((( هكذا في الذيل والتكملة ،وهو الصحيح ،نسبة إلى فنزارة التي منها خميس فنزارة (الخميسات بالمغرب حاليا)،
وإلى فنزارة ينسب بنو عشرة السالويون وابن المجراد السالوي .وقد وقعت في المطبوع من التكملة لكتاب الصلة
البن األبّار مصحّفة إلى الفزاري ،وقد سرى هذا التصحيف إلى الدكتور التركي في مق ّدمته على األربعين اإللهية،
.44
((( التكملة لكتاب الصلة .167 / 2 ،الذيل والتكملة.238 / 5 ،
((( الذيل والتكملة.254 / 5 ،
((( التكملة لكتاب الصلة .154 / 2 ،الشجرة ،278 / 1 ،وفيها :أبو بكر محمد بن أحمد .وهو خطأ.
((( التكملة لكتاب الصلة .168 / 2 ،الذيل والتكملة.259 / 5 ،
( ((1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام.218 / 2 ،
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	47.يوسـف بـن الحسـن بـن عثمـان ،أبـو الحجـاج التميمـي القابسـي ثـم اإلسـكندراني (ت
(((.
696هــ
المطلب السادس :أسرته العلمية:
ّ
المفضـل عائلـة علميـة متميّـزة؛ إذ اشـتهر منهـا جماعـة مـن العلمـاء
لقـد كانـت عائلـة ابـن
َ
ّ
علي بن المفضل واسـطة العقـد فيهم ،حيث
وسـجّ لوا بصماتهـم فـي تحصيـل العلـوم ونشـرها ،وكان ّ
َ
َ
والحريـص علـى تعليمهـم واالسـتجازة لهـم مـن علماء
والشـيخ لكثيـر منهـم،
التلميـذ لبعضهـم،
كان
َ
عصـره ،وجملـة ممّـن ذكرناهـم فـي هـذا البحـث لـم يـرد لهـم ذكـر فـي الدراسـات السـابقة.
علـي بـن المفـرّ ج بـن حاتم ،أبو الحسـن المقدسـي (ت 544هـ) وهي السـنة التي ولد
1.جـ ّده:
ّ
ّ (((.
فيها ابـن المفضل
ّ
المقدسـي
علـي بـن مفـرج بـن حاتـم بـن الحسـن أبـو المـكارم
المفضـل بـن
2.أبـوه :وهـو
ّ
ّ
(((
ّ
المالكـي (ت 584هــ) باإلسـكندرية  ،وهـو أوّل مـن تلقـى ُ
ابـن
اإلسـكندراني،
األصـل
ّ
ّ
ّ
المفضـل العلـ َم علـى يديـه.
المقدسـي ،الواعـظ (ت 535هـ)،
علـي
3.عـ ّم أبيـه :وهـو الحسـين بـن مفـرّ ج بـن حاتم ،أبـو
ّ
ّ
(((.
كان أحـد ُفقهاء ّ
الشـافعيَّة باإلسـكندرية
4.ولـده األول :محمـد بـن علـي بـن المفضـل بـن علـي بـن مفـرج ،أبـو الطاهـر اللخمـي
(((.
المقدسـي ثـم اإلسـكندراني الفقيـه المالكـي (ت 631هــ)
 5.ولده الثاني :أحمد بن علي بن المفضل بن علي ،أبو الحسـين المقدسـي ،ثم اإلسـكندراني
(((.
المالكي العدل(ت 613هـ)
6.أختـه :أم محمـد خديجـة ابنـة المفضـل بـن علـي ،المقدسـية األصـل ،اإلسـكندرانية المولد

((( معجم الشيوخ الكبير للذهبي .385 / 2 ،التذكرة ،124 / 4 ،وفيها( :أبو المحاسن) بدل (أبو الحجاج) .وانظر
أيضا :درة الحجال في أسماء الرجال.348 / 3 ،
((( التاريخ.860 / 11 ،
((( التاريخ.792 / 12 ،
((( التاريخ .629 / 11 ،العقد المذهب في طبقات حملة المذهب ،ص .126
((( التاريخ .53 / 14 ،المقفى الكبير.193 / 6 ،
((( التاريخ.361 / 13 ،
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والمنشـأ والوفـاة سـنة (618هـ)

(((.

7.عمّـه :محمـد ابـن الفقيـه أبـي علـي الحسـين بـن مفـرج بـن حاتـم بـن حسـن بـن جعفـر
المقدسـي ثـ ّم اإلسـكندراني ،رشـيد ال ّديـن ،الواعـظ (ت 589هــ) .سـمع مـن أبيـه الحسـين
ّ
(((.
بـن مفـرج
 8.ابـن عمّـه األول :أحمـد بـن محمـد بـن الحسـين ،أبـو المعالـي المقدسـي ثم اإلسـكندراني،
المنعـوت بالصفـي ابـن الواعـظ (ت621هـ) .سـمع من السِّ ـلَفي ،وعبد الواحد بن عسـكر،
(((.
ومحمـد بـن علـي ابن العريـف .روى عنـه الزكي المنـذري
9.ابن عمّه الثاني :حاتم بن محمد بن الحسـين ،أبو المحاسـن المقدسـي األصل ،اإلسـكندراني
ّ
المفضـل فـي عـام واحـد ،وتوفـي قبلـه بسـنين عديـدة .قـال
(ت 589هــ) .ولـد مـع ابـن
(((.
الذهبـي" :ابـن عـم الحافـظ علـي بـن المفضـل .توفـي فـي الكهولـة ،وال أعلمه روى شـيئا"
	10.ابـن عمّـه الثالـث :هبـة َّ
للا بـن محمّـد بـن الحسـين بـن ُم َفـرِّ ج بـن حاتـم بـن حسـن بـن
ُ
اإلسـكندراني ّ
ـافعي المعـروف
الش
سـي األصـل،
جعفـر،
ّ
ّ
جمـال ال ّديـن أبـو البـركات ،المق ِد ّ
(((.
بابـن الواعـظ (ت 650هــ)
علي بن مفرّ ج المقدسي ،ابن ع ّم أبي الحسن المقدسي
	11.ابن عمّه الرابع :يسار بن ّ

(((.

	12.ابـن أختـه :محمـد بـن الحسـين بـن عبد السَّ لام شـرف ال ّديـن أبو بكـر التَّميمي السفاقسـي،
ّ
المفضل.
ثـ َّم اإلسـكندري المالكـي (ت654هــ) ،يعرف بابن المقدسـية؛ ألنّه ابن أخـت ابن
أحضـره خالـه قـراءة المسلسـل باألوليـة عنـد السـلفي واسـتجازه لـه ،ونـاب ِفـي القضـاء

((( تكملة المنذري .41 / 3 ،التاريخ.541 / 13 ،
((( التاريخ .882 / 12 ،وقد جعله الدكتور التركي ابنَ ع ّمه اعتمادا على ما جاء في التاريخ ،والظاهر أنّه وهم؛ ّ
ألن
محمدا هذا هو ابن الحسين بن مفرج ،يعني أنّه أخو المفضّل ،وهو يروي عن أبيه الحسين كما في التاريخ ،فكيف
يكون ابن ع ّم ابن المفضّل ،بل هو ع ّمه ،وهللا أعلم .وقد ذكره الدكتور حسن عبه جي على الصواب ،ولكن قال:
ابن ع ّم أبيه ،والصواب أن يقول :ع ّمه؛ ّ
ألن ابن ع ّم أبيك هو ع ّمك .وقد فعل األمر نفسه مع أبناء ع ّم ابن المفضل
فقال عن ك ّل واحد منهم :ابن ابن ع ّم أبيه ،وكان األولى أن يقول :ابن ع ّمه .انظر :مقدمة األربعين في فضل الدعاء
والداعين.8 ،
((( تكملة المنذري .115 / 3 ،التاريخ.662 / 13 ،
((( التاريخ.868 / 12 ،
((( التاريخ.646 / 14 ،
((( هكذا في الذيل والتكملة ،476 / 1 ،ولع ّل الصواب أنّه ع ّمه ،وهللا أعلم.
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باإلسكندرية

(((.

	13.ابـن ابـن أختـه :أحمد بن محمد بن الحسـين بن عبد السلام ،السفاقسـي ،ثم اإلسـكندراني،
نجيـب الديـن أبـو علـي ابـن الشـيخ شـرف الديـن ابـن المقدسـية ،وهـو ابـن ابـن أخـت ابن
(((.
ّ
المفضـل (ت686هـ)
المطلب السابع :وفاته:
قال زكي الدين المنذري :توفي بالقاهرة بعد أن صلّى صبح يوم الجمعة ،مسـتهل شـعبان ،سـنة
(((.
إحدى عشـرة وسـت مئة ،وله سـبع وستون سنة ،ودفن بسـفح المقطم بتربة الوزير الصاحب
ويحسـن التنبيـه علـى مـا وقـع من خطأ فـي بعض المصـادر في هذه المسـألة ،فقد ذكـر اليافعي
ّ
ّ
المفضـل توفـي سـنة (611هـ) وفي موضع آخر جعل وفاته سـنة (544هــ) ،وقد تابعه على
أن ابـن
ّ
ذلـك الحضرمـي صاحـب قلادة النحـر فـي موضـع ،ثـ ّم عـاد فذكـر فـي موضع آخـر أنـه يحتمل أن
(((.
تكون سـنة (544هـ) هي سـنة والدته
ّ
لي الحلِ ّي ابن الخيمي ،فقال(((:
ولمّا مات ابن
المفضل رثاه مهذب ال ّدين أبو طالب م َُحمَّد بن عَ ّ
أ ْب ِكي َوح ّ
ق لناظري غرقه

إِن ال َح ِديث توعرت طرقه

سفت ال ِّريَاح على معالمه

فعفت َوأصْ بح مظلما ً أُفُقُ ْه

وغدت معطلة محابره

بعد النبيه َوفرقت فرقه

ونسوا ِر َوايَته َوهل ُغصْ ن

يذوي فيلبث بعده ورقه

((( طبقات الشافعية الكبرى .36 / 6 ،العبر في خبر من غبر .273 / 3 ،سير.295 / 23 ،
((( التاريخ .566 / 15 ،سير .68 / 22 ،ووقعت عند الدكتور التركي ،86 :فتصحح.
((( 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) وخياِ . ..لب ِْن مفضل ،و(جمخ) للضيا
فقوله :وخيا هو تاريخ وفاة ابن المفضّل؛ ّ
ألن الخاء =  ،600والياء =  ،10واأللف =  ،1فالمجموع.611 :
((( انظر :مرآة الجنان .18 / 4 ،216 / 3 ،قالدة النحر .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.
((( بغية الوعاة.184 / 1 ،
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المبحث الثاني :مكانته العلمية
المطلب األول :مؤلفاته:
المفضـل ً
بعضـه ،وما زال ُ
تراثـا علميًا ضخمًـا ونافعًا ،طبع ُ
ّ
بعضـه اآلخر ينتظر من
تـرك ابـن
يخدمـه ،وقـد قـام األسـتاذ الدكتـور محمـد بن تركي التركي باسـتقصاء ذلـك من المصـادر المختلفة،
وبيّـن المطبـوع منـه مـن المخطـوط ،نكتفـي هنـا بإيـراد خالصـة مـا ذكـره من ذلـك ،مـع إضافة ما
ّ
المفضل.
فاتـه ـــ وفات غيـره ــ من بعـض مؤلفات ابـن
1.األربعــون اإللهيــة :والمــراد بهــا األحاديــث القدســية ،ولــه ذكــر عنــد ابــن حجــر
والســخاوي((( .وقــد قــام فضيلــة األســتاذ الدكتــور محمــد التركــي حفظــه هللا بخدمــة هــذا
الكتــاب وتحقيقــه ،وقــد أفدنــا منــه كثيــرا ،جــزاه هللا خيــرًا .ونشــره المجلــس العلمــي
بجامعــة الملــك ســعود ســنة 1434هـــ2013 /م.
2.األربعــون الســباعية المخ ّرجــة علــى الشــرائط المرعيــة :ذكــره ابــن غــازي فــي جملــة
مــا أخــذه عــن شــيخه أبــي عبــد هللا محمــد بــن الحســين ابــن حمامــة األوربــي الشــهير
بالصغيــر ،بســنده ،إلــى أبــي علـ ّي حســن بــن عثمــان التميمــي القابســي ،قــال :أخبرنــا أبــو
(((.
الحســن عل ـ ّي بــن المف ّ
ضــل المقدســي
3.األربعــون المرتبــة علــى طبقــات األربعيــن :وهــو الكتــاب الــذي لمــا رآه الذهبــي قــال:
"ولمــا رأيتهــا ـ يعنــي األربعيــن ـ تحركــت همتــي إلــى جمــع الحفــاظ وأحوالهــم"((( ،فألــف
كتابــه :تذكــرة الحفــاظ .وكتــاب األربعيــن مطبــوع بتحقيــق محمــد ســالم العبــادي ،وهو في
(((.
األصــل رســالة ماجســتير ،ثــم طبــع بمكتبــة أضــواء الســلف ،ســنة 1413هـ1414/هـــ
4.األربعــون المسلســلة :وقــد ســماه اإلمام أبو عيســى الثعالبــي (ت 1080هـ)  :المسلســات
األربعينيــة((( ،وهــي أربعــون حديث ـا ً بشــروطها .يرويهــا اإلمــام أبــو زيــد الثعالبــي(ت
875هـــ) عــن أبــي مح َّمــد عبــد الواحــد الغَرْ يانــي ،عــن أبيــه((( ،عــن الحافــظ أبــي عبـ ِد هللا
((( المجمع المؤسس .75 / 2 ،فتح المغيث.159 / 1 ،
((( التعلّل برسوم اإلسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد.53 ،
((( سير.27 / 22 ،
((( وقد اعتمد المحقق الفاضل على نسخة خطية واحدة ،ولكن وقفنا على ع ّدة نسخ أخرى لهذا الكتاب.
((( كنز الرواة المجموع من درر المجاز ويواقيت المسموع ،ألبي عيسى الثعالبي( ،قيد الطبع).
((( ذكر هذا ال َّسنَ َد الكتاني في فهرس الفهارس ،659 / 2 ،ولكن لم يذكر شيئًا عن الغرياني وأبيه ،وقد بحثت كثيرا
فلم أجد لهما ترجمة .وانظر أيضا  882 / 2 ،733 / 2من الكتاب المذكور.
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ـن
آشـ ّي ،عــن أثيــر الدِّيــن أبــي حيَّــان ،والحافـ ِ
ـر الــوا ِدي ِ
ـظ ال َّذهَبِـ ّيِ ِ ،كالهمــا ،عـ ِ
بـ ِ
ـن جابـ ٍ
ـي الدِّيــن عبـ ِد
ـن َخلَـ ٍ
ـن الحافـ ِ
ـف ال ِّد ْم ِ
ـظ َشـ ِ
الحافـ ِ
ـظ زكـ ِّ
ياطـ ِّي ،عـ ِ
ـن بـ ِ
ـرف الدِّيــن عبـ ِد ال ُم ْؤ ِمـ ِ
ْ
ْ
ـن ال ُمفَ َّ
ـي ،وهــذا إســناد
العظيــم ال ُمن ـ ِذ ِر ِّ
ـن الحافـ ِ
ـل ال َمق ِد ِسـ ِّ
ضـ ِ
ـظ أبــي الح َســن علـ ّي بـ ِ
ي ،عـ ِ
(((.
مسلســل بالحفــاظ
وقد جاء ذكرها عند كثير من العلماء ،ويوجد منها نسخة خطية في مكتبة فيض هللا أفندي
(((.
بتركيا
ومـن هـذه األربعيـن اقتبسـت تسـعة أحاديث رُ ويت مسـتقلّة عـن األصل ،منها نسـخة مخطوطة
(((.
فـي مكتبـة كليـة القروييـن بفاس ،برقـم ( 1529حديـث) ،ومنها صور في أماكـن أخرى
5.األربعــون حديثــا عــن أربعيــن شــيخا فــي أربعيــن باب ـا ً ألربعيــن صحابي ـاً :وقــد وفقنــا
هللا تعالــى للقيــام بتحقيقــه علــى جملــة مــن النســخ المخطوطــة ،وذلــك ضمــن مجموعــة
الدراســات الحديثيــة بكليــة الشــريعة والدراســات اإلســامية بجامعــة الشــارقة المشــكلة
مــن:
أ .د .عواد الخلف

أ .د .قاسم علي سعد

أ .د .عبد العزيز دخان

وقـد أمكـن مـن خلال االطلاع على هذا الكتـاب تصحيح ما ذهـب إليه فضيلة األسـتاذ الدكتور
ّ
المفضـل كتـاب خـاص فـي الـكالم علـى الصلاة الوسـطى،
التركـي مـن احتمـال أن يكـون البـن
(((
ّ
والواقـع ّ
بنصـه في
أن كالم ابـن
المفضـل الـذي نقلـه عنـه الدمياطـي فـي كشـف المغطـى موجـود ّ
(((.
هـذه األربعيـن عنـد الحديـث الثانـي عشـر ،وهـو حديـث عبـد هللا بـن عمر ،رضـي هللا عنهمـا
6.األربعــون فــي فضــل الدعــاء والداعيــن :ذكــره االمــام ابــن الملقّــن باســم :كتــاب
األدعيــة((( .وقــد قــام فضيلــة األســتاذ الدكتــور حســن محمــد عبــه جــي بتحقيقــه ،ونشــره
المجلــس العلمــي بجامعــة الملــك ســعود ســنة 1434هـــ2013/م.

((( انظر :كنز الرواة المجموع( ،قيد الطبع).
((( انظر :نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا.
((( انظر :معجم مؤلفات ابن المفضل ،31 ،ومقدمة محقق األربعين اإللهية.59 ،
((( كشف المغطى في تبيين الصالة الوسطى.136 ،
((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،الورقة / 21 ،أ).
((( البدر المنير.291 / 1 ،
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7.األربعــون :قــال الدكتــور التركــي" :ويبــدو أنــه غيــر الكتــب الســابقة" ،وذكــر مــا يؤيــد
(((.
ذلك
8.األمالــي :وقــد جــاء ذكرهــا فــي ذيــل العبــر ،فــي ترجمــة محمــد بــن أحمــد القرشــي (ت
767هـــ) .قــال أبــو زرعــة العراقــي" :وســمع مــن محمــد بــن عبــد الخالــق بــن طرخــان
(((.
بــن جامــع الترمــذي ،وبعــض الشــفا ،وثالثــة مجالــس مــن أمالــي ابــن المفضــل"
9.األمنية في النسبة إلى أمية :منه نسخة خطية في مركز الملك فيصل بالرياض

(((.

	10.التتمـة لوفيـات األئمـة((( :ويذكـر باسـم الوفيـات ،وهـو ذيـل ابـن المفضّل علـى كتاب أبي
محمـد هبـة هللا بـن أحمـد األكفانـي المسـ ّمى جامـع الوفيـات :وهـو حلقـة فـي سلسـلة مـن
الذيـول يأخـذ بعضهـا بطـرف اآلخـر ،بـدأت بكتـاب تاريـخ مولـد العلمـاء ووفياتهـم البـن
زبـر الربعـي(ت 379هــ) ،جمعـه مـن الهجـرة إلـى سـنة (338هـ) ،ثـ ّم ذيّل عليـه الحافظ
أبـو محمـد عبـد العزيـز بـن أحمـد الكتانـي (ت 466هــ) ،وذيـل علـى الكتانـي أبـو محمـد
هبـة هللا بـن أحمـد األكفانـي (ت 524هــ) وسـماه جامـع الوفيـات ،ووصـل فيـه إلـى سـنة
(485هــ) ،ثـ ّم ذيـل علـى األكفانـي الحافـظ أبـو الحسـن علـي بـن المفضـل بهـذا الكتـاب،
ووصـل فيـه إلـى سـنة (581هــ) ،ثـ ّم ذيل على ابـن المفضل تلميـذه الحافظ أبـو محمد عبد
(((.
العظيـم بـن عبـد القـوي المنـذري بذيـل كبيـر مفيـد سـ ّماه التكملـة لوفيـات النقلة
	11.تحقيــق الجــواب عمــن أجيــز لــه مــا فاتــه مــن الكتــاب :وقــد جــاء ذكــر هــذا الكتــاب
فــي جملــة مــن المصــادر((( .ونقــل المقريــزي والمقــري فــي ترجمــة محمــد بــن إبراهيــم
المالقــي (ت 645هـــ)  " :ورحــل إلــى المشــرق وحــج ولقــي أبــا الحســن علي بــن المفضل
المقدســي ،وأخــذ عنــه كتــاب تحقيــق الجــواب عمــن أجيــز لــه مــا فاتــه مــن الكتــاب ،مــن
(((.
تأليفــه"((( ،وذكــره ابــن رُشــيد أيضــا

((( معجم مؤلفات ابن المفضل ،34 ،مقدمة محقق األربعين اإللهية.62 ،
((( الذيل على العبر في خبر من غبر.214 / 1 ،
((( معجم مؤلفات ابن المفضل .35 ،مقدمة محقق األربعين اإللهية.63 ،
((( توضيح المشتبه.37 / 5 ،
((( شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي .295 / 2 ،الشذا الفياح.719 / 2 ،
((( انظر :نفح الطيب .53 / 2 ،السنن األبين .72 ،المقفى الكبير،60 / 5 ،
((( انظر :نفح الطيب .53 / 2 ،المقفى الكبير،60 / 5 ،
((( السنن األبين والمورد األمعن .72 ،وانظر أيضا :إيضاح المكنون .265 / 3 ،هدية العارفين.704 / 1 ،
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	12.تخريــج أربعيــن حديثــا ســباعية للســلفي :وقــد ذكــر الــوادي آشــي أنــه قرأهــا علــى أبــي
(((.
إســحاق إبراهيــم بــن عبــد الرفيــع بســنده إلــى مؤلفهــا ابــن المفضــل المقدســي
	13.تخريــج أربعيــن حديثــا البــن ِدريــاس :وهــو أبــو القاســم عبــد الملــك بــن عيســى بــن
ِدربــاس المارانــي الكــردي الشــافعي (ت 605هـــ) .قــال المنــذري فــي ترجمتــه" :وخـرّج
ً (((.
لــه شــيخنا الحافــظ أبــو الحســن عل ـ ّي بــن المفضــل المقدســي أربعيــن حديث ـا"
	14.جــزء حديــث" :إن ممــا أدرك النــاس مــن كالم النبــوة األولــى :إذا لــم تســتح فاصنــع
(((.
ماشــئت" .وقــد ذكــره العبــدري فــي رحلتــه
	15.جــزء طــرق حديــث عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى فــي الصــاة علــى النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم :وقــد طبــع هــذا الجــزء بتحقيــق حمــد عبــد هللا كريــم ،مجلــة الجامعــة اإلســامية
بالمدينــة المنــورة ،الســنة السادســة والثالثــون ،العــدد (1424 ،)124هـــ2004/م.
	16.جــزء فــي األحاديــث المرويــة فــي يــوم عاشــوراء((( .وقــد ذكــره ابــن المف ّ
ضــل فــي كتابــه
(((.
األربعيــن حديثا
	17.جــزء فيــه الجــواب عــن األحاديــث الــواردة فــي الصــوت :وســماه ابــن حجــر أيضــاً:
"جــزء فــي الــكالم علــى حديــث الصــوت والحــرف((( .وقــد نقــل ابــن حجــر مــن هــذا
الكتــاب ثــم تعقــب ابــن المفضــل بأنــه فاتتــه جملــة طــرق لهــذه األحاديــث((( ،وسـ ّماه ابــن
(((.
الملقّــن :الجــواب عــن أحاديــث األصــوات
	18.حديــث ابــن المفضــل :وهــذا ذكــره محــبّ الديــن الطبــري فــي األجــزاء المفــردة التــي
(((.
اعتمدهــا مصــادر لكتابــه الريــاض النضــرة
((( برنامج الوادي آشي.272 ،
((( تكملة المنذري .156 / 2 ،وانظر أيضا :التاريخ .115 / 13 ،سير .475 / 21 ،العقد المذهب.339 ،
((( رحلة العبدري.248 ،
((( وهو أحد مؤلفات ابن المفضّل التي لم يرد ذكرها عند األستاذ الفاضل التركي وغيره.
((( األربعين حديثا عن أربعين شيخا( ،الورقة / 46 ،أ) .وهو أحد مؤلفات ابن المفضّل التي فاتت من كتب عنه.
((( المجمع المؤسس.519 / 2 ،
((( فتح الباري.465 / 13 ،
((( التوضيح.59 / 30 ،
((( الرياض النضرة .12 / 1 ،وقد أحال الدكتور التركي إلى  ،167 / 1وهو خطأ ،وأيضا ً ذكر إحاالت أخرى غير
صحيحة .انظر :معجم مؤلفات ابن المفضل ،47 ،ومقدمة تحقيق األربعين اإللهية.71 ،
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	19.الفوائـد المخرجـة مـن حديـث الجريـري :وهـو أبـو محمـد عبـدهللا بـن محمـد البجلـي (ت
(((.
584هــ) ،خـرّ ج لـه ابـن المفضـل فوائـ َد مـن أصولـه ،وقرأهـا عليـه ،ورواها عنـه
نـص على ذلك ابن
	20.الفوائـد المنتخبـة :وهـي فوائـد انتخبهـا اإلمام ابن المفضل بنفسـه كما ّ
(((.
حجـر ،وقـد رواهـا عنه محمد بـن عبد الخالق بـن طرخان
	21.كتـاب الصيـام أو الصـوم :وقـد جـاء ذكـره عنـد جملـة مـن العلمـاء ،ونقـل منـه بعضهـم،
وهـو كتـاب باألسـانيد كمـا ذكـر الذهبـي حيـث قـال " :رأيـت لـه فـي سـنة سـت وثمانيـن
كتـاب الصيـام باألسـانيد"((( .وقـد ذكـر ابـن ّ
ّ
الملقـن ّ
المفضـل نقـل في كتابـه (صوم
أن ابـن
(((.
التطـوّع) أنّـه ال يجـوز النفـل ّ
إال بنيـة مـن الليـل
	22.متشـابه األسـماء واألنسـاب :وهـو علـى غـرار المؤلفـات فـي المتشـابه مـن األسـماء
واأللقـاب والكنـى واألنسـاب ،وقـد ورد ذكـره عنـد ابن ناصر الدين الدمشـقي بهذا االسـم،
(((.
وذكـره فـي مواضـع أخـرى باسـم المتشـابه
	23.مصبـاح الدجاجـي فـي ثالثيـة البخـاري :ولعلهـا مصبـاح الدياجي فـي ثالثيـات البخاري،
(((.
وهـو مخطـوط فـي مكتبـة أبروزيانا ،منسـوب إلـى ابـن المفضل
	24.المعجم :وقد ذكره أكثر من واحد من العلماء ،ويظهر أنه معجم لشيوخه

(((.

هـذا ،وتنبغـي اإلشـارة إلـى ّ
أن هنـاك مـن أخطـأ في نسـبة بعض الكتب إليـه ،وهذا مثـل ما وقع
ّ
لمحقـق كتـاب البـدر السـافر عـن أنـس المسـافر ،633 / 2 ،فقـد نسـب إليـه كتـاب اإلشـارات إلـى
معرفـة الزيـارات ،وهـو خطـأ ،والصـواب أنّه ألبي الحسـن علي بـن أبي بكر بن علـي الهروي (ت
(((.
ّ
ولعل سـبب هذا
611هــ) بحلـب((( ،وقـد صـرّ ح أكثـر مـن واحـد بنسـبة الكتاب إلى هـذا المؤلّـف
الخطـأ اتفاقهمـا فـي االسـم والكنيـة وتاريخ الوفـاة ،وهللا أعلم.
((( الجواهر المضية في طبقات الحنفية.285 / 1 ،
((( المجمع المؤسس .70 / 2 ،وانظر أيضاً :المعجم المفهرس.363 ،
((( سير .67 / 22 ،التذكرة .123 / 4 ،البدر المنير.291 / 1 ،
((( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ()154 / 13
((( توضيح المشتبه.170 / 3 ،34 / 2 ،489 ،154 / 1 ،
((( انظر :معجم مؤلفات ابن المفضل ،74 ،نقال عن الفهرس الشامل.
((( انظر :التاريخ 570 / 12 ،والوافي بالوفيات.230 / 7 ،
((( انظر ترجمته في :تاريخ ابن الفرات 158 / 5 ،ـ  .159وفيات األعيان (.347 / 3
((( انظر :شذرات الذهب .90 / 7 ،وفيات األعيان.347 / 3 ،
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المطلب الثاني :ثناء العلماء عليه:
ّ
ّ
المفضل في قلوب العلماء مكانة مرموقة ،فكثر الثناء عليه والتنويه به ،وما من كتاب
احتل ابن
يحوي ترجمته ّ
إال وهو طافح بعبارات التوقير والتقدير له ولمؤلّفاته التي حازت من قلوب العلماء
المكان األسمى ،ومن اهتمامهم القدح المعلّى ،وفيما يأتي نماذج من هذا الثناء العطر والمديح
ّ
المفضل في زمانه ،وفي األزمنة التي تلته.
الصادق الذي يعبّر عن المنزلة التي تبوّأها ابن
فقـد عـ ّده ابـن ناصـر الديـن الدمشـقي ممّـن كان مـن نقـاد المُحدثيـن بعـد الخمـس مئـة وأربعين
(((.
إلـى حدود السـت مئـة وبُ َعيدهـا
ّ
وحاله كثير من العلماء باألوصاف الجميلة والخصال الجليلةَ .
قـال ابـن الفـرات" :الحافـظ الفقيـه المالكـي المذهـب ،الحاكـم العـدل"((( .وقـال الذهبـي" :وكان
ً
ً
حافظـا ،لـه تصانيـف مفيـدة فـي الحديـث ،وغيـره ..متفن ًنا
محدثـا
إمامًـا بارعً ـا فـي المذهـب ،مفتيًـا،
(((.
كبيـر القـدر ،عديـم النظيـر" وقـال أبو العبـاس أحمد بن موسـي األنصـاري البطرني:
فـي العلـم،
َ
(((.
"الفقيـه القاضـي ،زيـن المحدثيـن" وقـال أبـو البـركات الموصلـي" :كان مـن الحفـاظ األثبـات
الثقـات األمنـاء ،الفضلاء المعتبريـن العلمـاء الفهمـاء؛ وكان إمامـاً فـي الحديـث وحفظـه ،ومعرفـة
علومـه .وكان فقيهـاً
ً
فاضلا مدرّ سـاً علـى مذهـب اإلمـام مالـك رضـي هللا عنـه ،مـع أدب وافـر،
وشـعر حسـن كان ينظمـه"((( .وقـال الصفـدي" :كان إمامًـا مح ّد ًثـا ،لـه تصانيـف مفيـدة فـي الحديث
ٌ
طائفـة جليلـة كان
وغيـره"((( .وقـال ابـن األبّـار فـي ترجمـة أبـي الطاهـر السـلفي" :ومـن تالميـذه
(((.
أبعدَهـم ذكـرً ا وأرف َعهـم قـدرً ا أبـو الحسـن ُ
بـن المفضـل المقدسـي ،وهـو الـذي خلفـه بعـد وفاتـه"
وقـال السـيوطي" :وكان مـن أَ ِئمَّـة المذهـب العارفيـن بـه ،ومـن حُ فـاظ الحديـث"
(((.
الغزنـوي" :اإلمـام الحبـر الكبيـر ،الحافـظ الشـهير"

(((.

وقـال

((( الرد الوافر.17 ،
((( تاريخ ابن الفرات.159 / 1 / 5 ،
((( التاريخ.321 / 13 ،
((( برنامج التجيبي.27 ،
((( قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان.345 / 3 ،
((( الوافي بالوفيات.136 / 22 ،
((( معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي.52 ،
((( طبقات الحفاظ للسيوطي.492 ،
((( ديوان اإلسالم.291 / 4 ،
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ً
بعـض ُ
ُ
الفضلاء" :رحمـك هللا يـا أبـا
حمـوال علـى السَّ ـرير ليُدفـنَ  ،قـال
ولمـا مـات ومُـرَّ بـه َم
(((.
ً
نـت أسْ َـق َ
الحسـن؛ فقـد ُك َ
طت عن النـاس فروضا" ،قال الذهبـي" :يريد :لنهوضه بفنون مـن العلم"
َ
وممّـا ّ
يـدل علـى مكانتـه العلميـة عنـد العلمـاء ومنزلتـه بينهم ما ذكـره الذهبي فـي ترجمة يحيى
بـن عبـد الرحمـن الصقلـي األصبهانـي (ت 608هــ)ّ ،
أن أهـل األندلـس أنكـروا عليـه روايتـه عـن
مسـعود الثقفـي ،وقالـوا :هـذا يـروي عـن الخطيـب .قـال الذهبـي" :وكان السـبب فـي إنكارهـم لذلك
ّ
أن أبـا الربيـع بـن سـالم كان كتـب إلـى أبـي الحسـن بن المفضل المقدسـي محـ ّدث مصـر أن يأخذ له
إجـازة مـن يـروي عـن واحـد عـن الخطيـب ،وكان ذلـك قبـل السـت ِم َئـة ،فأعـاد لـه أبـو الحسـن بن
المفضـل الجـواب فقـال :ليـس ببالدنـا مـن يروي عـن واحد عن الخطيـب ،ومن هنا بالغ ابن مسـدي
فـي الحـط علـى ابـن المفضـل بسـبب ذلك ونسـبه إلى الحسـد".
وقـد ر ّد الذهبـي علـى هـذا األمـر بقولـه بـأن أبا الحسـن بـن المفضل إنمـا عنى بقولـه (بالدنا) :
(((.
اإلسـكندرية ومصر
قـال ابـن حجـر" :وقـد دلّـت هـذه الحكايـة علـى عظـم قـدر أبـي الحسـن بـن المفضل فـي صدر
(((.
أبـي الربيـع بن سـالم"
ّ
المفضـل مق ّدمـا في المذهـب المالكي مرجعًا فيه ،كما أشـار إلـى ذلك كثير
وقـد كان اإلمـام ابـن
(((
(((
مـن تالميـذه أو ممّـن ترجـم  ،وقـد نسـبه بعضهـم إلـى المذهـب الشـافعي  ،وهو خالف المشـهور
(((.
فـي ترجمتـه .وقـد نُقـل عنه بعض مـا يتعلّق بمسـائل الفقـه المالكي
التعصـب المذمـوم؛ بدليـل مـا ُنقـل عنـه ممـا يعـ ّد خروجً ـا عـن
متعصبًـا لمذهبـه
لكنّـه لـم يكـن
ّ
ّ
ً
ً
خالفـا للمذهب الذي يقضي
مطلقا،
المذهـب المالكـي ،فمـن ذلـك اختياره في ترك قتل تـارك الصالة
(((
بقتلـه إن أصـرّ علـى تركهـا ولـم يتـب مـن ذلـك ،واختيـاره هـذا مذكـور فـي قصيدتـه المعروفـة ،
حتـى قـال ابـن دقيـق العيـد فـي ذلـك " :فهـذا مـن المنسـوبين إلـى أتبـاع مالـك ،اختار خلاف مذهبه
(((.
فـي ترك قتلـه"
((( سير .68 / 22 ،التاريخ.320 / 13 ،
((( التاريخ .204 / 13 ،وانظر أيضا :لسان الميزان.267 / 6 ،
((( لسان الميزان.459 / 8 ،
((( سير.67 / 22 ،
((( انظر :الفوائد الجليلة في مسلسالت ابن عقيلة.118 ،
((( انظر مثال :التوضيح.533 / 13 ،
((( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام .218 / 2 ،مصابيح الجامع.11 / 10 ،
((( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام.218 / 2 ،
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المطلب الثالث :استفادة العلماء منه:
ّ
المفضل وجلسـوا بين
إضافـة إلـى تلـك الجمـوع الكبيـرة مـن التالميـذ التـي نهلـوا من علـم ابـن
يديـه أو اسـتجازوه مـن مواطـن أخـرىّ ،
فـإن ابـن المفضـل كان يقـوم أحيا ًنـا باالسـتجازة لبعـض
ُ
ُ
َنـزلَ
قرط ٌّبـي
علي بن ع ِتيق وهـو
من يراه أهال لذلك ،فمن ذلك أنّه استجاز ألبي الحسن ّ
ً
َ
انـي وأبـو الثنـاء محمـو ٌد
فاس
بأَ َخر ٍة
جماعـة مـن العلمـاء منهـم أبـو الثنـاء َحمّـا ٌد َ
مدينة َ
الحرّ ّ
(((.
مشـقي ،وغيرهم ،فأجـازوه
البغـداديّ  ،وأبـو الجُ يـوش عسـاكر ،وأبـو الحسـن أحمد بـن حمـز َة ال ِّد
ّ
ّ
المفضـل فأقبلـوا علـى سـماعها وقراءتها علـى رواتها،
وقـد عـرف العلمـاء قيمـة مؤلفـات ابـن
مـن تالميـذ المؤلّـف ومـن بعدهـم ،واألمثلـة علـى ذلك كثيـرة جدا ،ال تتسـع لها صفحات هـذا البحث
(((.
المحدودة
ّ
المفضـل مرجعًـا لكثيـر مـن العلمـاء ،اسـتفادوا منها
ومـن جهـة أخـرى فقـد أضحـت كتـب ابـن
(((
(((
مباشـرة ،أو نقلـوا عمّـن اسـتفاد منهـا ،ومـن هـؤالء ابـن دقيـق العيـد  ،وتـاج الديـن الفاكهانـي ،
وابـن سـيد النـاس((( ،وابـن ّ
الملقـن((( ،وبـدر الديـن الدمامينـي((( ،وابن رسلان المقدسـي الرملي(((،
والمتقـي الهنـدي(،((1
وابـن حجـر((( ،والعينـي( ،((1والسـخاوي( ،((1وعبـد الرحمـن السـيوطي(،((1
ّ

((( السفر الخامس من كتاب الذيل .259 / 1 ،الذيل والتكملة.216 / 3 ،
((( انظر :الوفيات البن رافع .245 / 1 ،ذيل التقييد .206 / 1 ،المعجم المفهرس.216 ،162 ،57 ،
((( شرح اإللمام بأحاديث األحكام.439 / 2 ،70 / 1 ،
((( رياض األفهام في شرح عمدة األحكام.559 / 1 ،
((( النفح الشذي شرح جامع الترمذي.466 / 3 ،
((( التوضيح .492 ،491 / 13 ،175 / 2 ،اإلعالم بفوائد عمدة األحكام.178 ،162 / 1 ،
((( مصابيح الجامع.11 / 10 ،
((( شرح سنن أبي داود.251 / 7 ،423 / 6 ،
((( فتح الباري.384 / 1 ،
( ((1عمدة القاري شرح صحيح البخاري .96 / 11 ،275 / 7 ،162 ،23 / 1 ،شرح أبي داود.405 / 5 ،
( ((1المقاصد الحسنة.390 ،
( ((1جامع األحاديث ،269 / 30 ،بترقيم الشاملة آليا.
( ((1كنز العمال.349 / 12 ،273 / 2 ،
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غربـي((( ،والعظيم
والقسـطالني((( ،والملا علـي الهروي القاري((( ،والحسـين بـن محمد
ّ
الالعي ال َم ِ
آبـادي((( ،والمباركفـوري((( ،وغيرهـم.
المطلب الرابع :أقواله في الحكم على األحاديث:
مـن خلال القـراءة فـي كتـب علمـاء الحديـث وتراجـم العلمـاء أمكننـا جمـعُ جملـة مـن أقـوال
ّ
المفضـل فـي الحكـم علـى األحاديـث ،تصحيحـا أو تحسـينا أو تضعيفـا ،وكـذا بعض ما
الحافـظ ابـن
نقـل عنـه مـن ألفـاظ ومصطلحـات وتفسـيرات وأقـوال.
أقواله في الحكم على األحاديث:
1.تصحيحه لحديث صالة التسبيح

(((.

2.تضعيفه لحديث عبد هللا بن عُ كيم في طهارة الجلد المدبوغ

(((.

3.تضعيفـه لحديـث عبـد هللا بـن أنيـس ،مرفوعـا" :يحشـر هللا العبـاد ـ أو قـال :النـاس .وأومأ
(((.
بيـده إلـى الشـام ـ عـراة"((( ،الحديث
ـن بي ِتـه إلى الصلاة فقال :اللهـ َّم إنِّي أسـالُك ِّ
ـن خـرج ِم ْ
4.تحسـينه لحديـثَ " :م ْ
بحق السـائلينَ
ِ
(.((1
عليـك" ،الحديث
5.تحسـينه لحديـث أبـي موسـى رضي هللا عنـه ،مرفوعا" :ما قعد يتيم مـع قوم على قصعتهم
(.((1
فيقرب قصعتهم شيطان"
((( إرشاد الساري.21 / 1 ،
((( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.18 / 1 ،
((( البدر التمام شرح بلوغ المرام.462 / 10 ،
((( عون المعبود شرح سنن أبي داود.254 / 4 ،
((( تحفة األحوذي بشرح سنن الترمذي.314 / 9 ،487 / 2 ،
((( الترغيب والترهيب .268 / 1 ،شرح سنن أبي داود البن رسالن.423 / 6 ،
((( انظر :شرح اإللمام بأحاديث األحكام.440 / 2 ،
((( رواه أحمد في مسنده ،432 / 25 ،والبخاري في صحيحه معلقا ،وفي خلق أفعال العباد ،98 ،40 ،والحارث في
مسنده كما في بغية الباحث ،188 / 1 ،والحاكم في المستدرك ،وصححه.437 / 2 ،
((( التوضيح.59 / 30 ،
( ((1الترغيب والترهيب .305 / 2 ،وانظر :ضعيف الترغيب والترهيب.495 / 1 ،
( ((1الترغيب والترهيب.236 / 3 ،
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6.تحسـينه لطريـق أحمـد فـي حديـث ابـن عمر ،مرفوعا" :مـن لم يقبل رخصـة هللا عز وجل
(((.
كان عليـه مـن اإلثم مثل جبـال عرفة"
7.تصحيحـه لحديـث بريـدة ،مرفوعـا" :اللهم إني أسـألك بأني أشـهد أنّك هللا ال إلـه ّ
إال أنت"،
(((.
الحديث.
8.ترجيحه في تصحيح اسم راو وأنّه عبد العزيز بن مسلم ،وليس عبد هللا بن مسلم

(((.

9.تضعيفه لحديث أبي هريرة ،مرفوعا" :إذا سمعتم المؤذن يتشهد فقولوا مثل قوله"

(((.

	10.حكمـه بالوهـم علـى إحـدى روايـات حديـث" :كان رسـول هللا صلـى هللا عليـه وسـلّم يقول
(((.
إذا ابتـدأ الصلاة بعـد التكبيـر وقبـل القـراءة " ..الحديث
	11.تصويبـه لروايـة حديـث يرويـه شـعبة عـن عاصـم وخالـد ،خالفـا لمـن جعلـه عـن عاصم
(((.
عن خالـد
بعض ما نقل عنه من ألفاظ ومصطلحات:
اسـتعمل ابـن المفضـل جملـة مـن المصطلحـات فـي الحكـم علـى األحاديـث ،مثـل (حسـن
صحيـح)((( ،و(حسـن صحيـح عـال)((( ،و(حسـن صحيـح ثابـت)((( ،و(حديـث حسـن صحيـح ثابت
عـال)( ،((1وأكثـر منهـا أيضـا في كتابـه األربعين حديثا عن أربعين شـيخا الذي نحـن بصدد تحقيقه.
ّ
ولعـل مـراده مـن الجمـع بيـن هـذه المصطلحـات إرادة تقويـة الحديـث ،كمـا هـو الظاهر مـن صنيع
اإلمـام الترمـذي فـي ذلـك ،وهللا أعلـم.
((( الترغيب والترهيب.87 / 2 ،
((( رواه ابن المفضّل في األربعين في فضل الدعاء ،188 ،وانظر أيضا :الترغيب والترهيب للمنذري.317 / 2 ،
معجم الشيوخ للسبكي.165 ،
((( األربعين في فضل الدعاء.208 ،
((( األربعين في فضل الدعاء.142 ،
((( األربعين في فضل الدعاء.166 ،
((( األربعين في فضل الدعاء.236 ،
((( األربعين في فضل الدعاء،427 ،417 ،394 ،388 ،355 ،337 ،322 ،311 ،301 ،296 ،253 ،212 ،
.517 ،503 ،490 ،78 4 ،436
((( األربعين في فضل الدعاء.508 ،332 ،265 ،
((( األربعين في فضل الدعاء ،431 ،411 ،405 ،376 ،364 ،351 ،328 ،316 ،وغيرها.
( ((1األربعين في فضل الدعاء.343 ،
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واستعمل عبارة "ال مطعن فيه" في أكثر من موضع في الحكم على الحديث

(((.

َ
جـاز القنطر َة"،
كمـا نُقـل عنـه أنّـه كان يقـول فـي الرجـل الـذي يُخـرَّ ج له فـي الصحيـح" :هـذا
(((.
يعنـي بذلـك أنـه ال ي ُْل َت ُ
فـت إلـى مـا قيـل فيه
ّ
المفضـل كان التزامـه بقواعـد علمـاء الحديـث ومصطلحاتهـم ظاهـرً ا،
وفـي غالـب حـال ابـن
ومـن ذلـك أنّـه عندمـا حكـم علـى حديـث بأنّـه عزيـز ،بينمـا هو مـن روايـة راو واحد ،وهـذا خالف
ّ
العـزة فقـال" :عزيـز مـن حديـث الحسـن بـن
المصطلـح المعـروف فـي تعريـف العزيـز ،قيّـد هـذه
صالـح"((( ،وهـذا موافـق لمـا قـرّ ره علمـاء الحديـث فـي ذلك .قال السـخاوي" :فمـا كانت العـزة فيه
بالنسـبة لـراو واحـد انفـرد راويـان عنـه يقيّـد فيقـال :عزيـز مـن حديـث فلان .وأمـا عنـد اإلطلاق
(((.
ُ
طباقه كذلـك"
فينصـرف لمـا أكثـرُ
تفسيره لبعض ألفاظ العلماء:
فمن ذلك ّ
أن أبا نعيم أكثر من قوله في كتابه حلية األولياء بعد إيراد الحديث :متفق عليه،
والمتبادر إلى الذهن أنّه يقصد اتفاق الشيخين على إخراجه ،والواقع ّ
أن جملة من هذه األحاديث
ليست كذلك ،ومن هنا وقع االستدراك على أبي نُعيم من بعض الباحثين ،ولكن اإلمام أبا الحسن
المقدسي بيّن ذلك فقال " :لم يعن أبو نعيم بقوله المشار إليه (متفق عليه) اتفاق البخاري ومسلم
رحمة هللا عليهما على إخراجه في كتابيهما ،وإنما أراد به سالمة رجاله من الخلل وعدم الطعن
(((.
فيه بعلة من العلل فيما يظهر لي ،وهللا أعلم ،وإال فهو مما انفرد به البخاري عن مسلم"

((( األربعين في فضل الدعاء.275 ،246 ،
((( نقله عنه ابن دقيق في االقتراح 29 ،ـ  ،30وهو شيخ شيوخه .وانظر أيضا :ملء العيبة البن رشيد .327 ،البدر
المنير .660 / 4 ،تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة.18 / 1 ،
قلت :الذي في بعض المصادر ّ
أن السابق إلى استعمال هذه العبارة هو اإلمام أبو عل ّي الحسين بن علي النَّيسابُوري
(ت 349ه) ،وقد قاله في ح ّ
ق أبي الحسن ابن جوصا الدمشقي (ت 320هـ) .انظر :تاريخ دمشق البن عساكر5 ،
 .115 /المقفى الكبير .336 / 1 ،طبقات علماء الحديث .506 / 2 ،لسان الميزان .567 / 1 ،وبناء على هذا فال
يكون ابن المفضّل هو السابق إلى استعمال هذا المصطلح ،وهللا أعلم.
وم ّمن استعمل هذا المصطلح بعد ابن المفضّل اإلما ُم الذهبي .انظر :سير .295 / 5 ،الرواة الثقات المتكلم فيهم بما
ال يوجب ردهم.39 ،
((( األربعين في فضل الدعاء.334 ،
((( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث.9 / 4 ،
((( كتاب األربعين المرتبة.457 ،
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المطلب الخامس :شعره:
ّ
ّ
المفضـل أنّه كان شـاعرً ا متق ًنا ،سـواء فيما
تـدل المقاطـع الشـعرية الكثيـرة التـي نقلـت عـن ابن
يقولـه هـو ابتـداء ،أو ما كان ينشـده من أشـعار اآلخريـن((( ،وفي ّ
كل ذلك كان ذوّاقة للشـعر ،متخيّرً ا
ألحسـنه وأبلغـه ،حاضرً ا معـه في مواضع االستشـهاد واالحتجاج.
وقـد جمعـت لـه مقاطع شـعرية كثيرة من مصـادر مختلفة ،ولكـن التزامًا بعـدد صفحات البحث
أوردت لـه أمثلـة منهـا ،فيهـا غنيـة وكفايـة وداللة على مهـارة هذا اإلمام في هـذا الباب.
فمما نقله العلماء من شعره:(((:
أَيَا نَ ْفسُ بِال َمأْثُوْ ِر ع َْن َخي ِْر ُمرْ َس ٍل
ت فِي نَ ْش ِر ِدينِ ِه
اك إِ َذا بَالَ ْغ ِ
َع َس ِ
ب َجهَنَّما ً
الح َسا ِ
َوخَافِي غَداً يَوْ َم ِ

َوأَصْ َحابِ ِه َوالتَّابِ ِع ْينَ تَ َم َّس ِكي
اب ِم ْن نَ ْش ٍر لَهُ أَ ْن تَ َم َّس ِكي
بِ َما طَ َ
إِ َذا نَفَ َح ْ
َّك
ت نِ ْي َرانُهَا أَ ْن تَ َمس ِ

قال الذهبي " :قلت :ليت نفسه قبلت منه ،وتمسكت بإمرار الصفات من غير تأويل!." .
قلت :يشير إلى أنّه كان ممّن يذهب مذهب التأويل في باب الصفات كاألشاعرة ،وهللا أعلم.
ومن شعره ً
أيضا(((:
ك الص ََّلةَ َوخَابَا
َس َر الَّ ِذي تَ َر َ
خ ِ
ْ
ك أَنَّهُ
إن َكانَ يَجْ َح ُدهَا فَ َح ْسبُ َ
َ
ع تَ َكاس ٍُل
أوْ َكانَ يَ ْت ُر ُكهَا لِنَوْ ِ
فَال َّشافِ ِع ُّي َو َمالِ ٌ
ك َرأَيَا لَهُ

صالِحًا َو َمآبَا
َوأَبَى َم َعادًا َ
ك َكافِرًا ُمرْ تَابَا
أَ ْم َسى بِ َربِّ َ

غَطَّى َعلَى َوجْ ِه ال َّ
ب ِح َجابَا
ص َوا ِ
ْ
إن لَ ْم يَتُبْ َح َّد ْال ُح َس ِام ِعقَابَا

ومن األئ ّمة من يقو ُل بأنهُ

ال يُنتهى عنهُ وإن هُو تابا

إي ٍه ومنهم من يقو ُل بقتلِ ِه

ُكفرًا ويَقطَ ُع دونَهُ األسبابا

ك َم َّرةً
َوأَبُو َحنِيفَةَ قَا َل يُ ْت َر ُ

هَ ْم ًل َويُحْ بَسُ َم َّرةً إي َجابَا

((( انظر نماذج مما كان ينشده أو يرويه من شعر غيره في التكملة لكتاب الصلة/ 4 ،274 / 2 ،197 ،169 / 1 ،
.50
((( تاريخ ابن الفرات( 161 / 1 / 5 ،دون البيت الثالث) .سير .69 / 22 ،التاريخ .320 / 13 ،قالئد الجمان في فرائد
شعراء هذا الزمان.347 / 3 ،
((( الذيل والتكملة .355 / 5 ،رحلة العبدري 308 ،ـ  .309درة الحجال .185 / 2
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َوالظَّا ِه ُر ْال َم ْشهُو ُر ِم ْن أَ ْق َوالِ ِه
ال َما
َوالر َّْأ ُ
ي ِع ْن ِدي أَ ْن يُ َؤ ِّدبَهُ ْ ِ
َويَ ُك َّ
ف َع ْنهُ ْالقَ ْت َل طُو َل َحيَاتِ ِه

ص َوابَا
ُم بِ ُكلِّ تَأْ ِدي ٍ
ب يَ َراهُ َ
ب ِح َسابَا
َحتَّى ي َُلقِ َي فِي ْال َمآ ِ

فَ ْالَصْ ُل ِعصْ َمتُهُ إلَى أَ ْن يَ ْمت َِطي

ث إلَى ْالهَ َل ِك ِر َكابَا
إحْ دَى الثَّ َل ِ

ْال ُك ْف ُر أَوْ قَ ْت ُل ْال ُم َكافِي عَا ِمدًا

ب ِّ
صابَا
الزنَا فَأ َ َ
ص ٌن طَلَ َ
أَوْ ُمحْ َ

ْزي ُرهُ زَجْ رًا لَهُ َو ِعقَابَا
تَع ِ

وقوله ً
أيضا(((:
أال هلل أقوام أقاموا

على نهج الحقيقة واستقاموا

أطاعوا هللا في س ّر وجهر

وصلّوا خاشعين له وصاموا

إذا نام الورى في الليل قاموا

على أقدامهم وه ُم قيا ُم

يناجون ال ُمهيمنَ في ال ّدياجي

وطاب لهم كال ُم
وقد طابُوا
َ

فيُعطيهم من اإلنعام ما ال

يُح ُّد وال يُنال وال يُرام

ويجع ُل من محبّته عليهم

دليالً حبّذا ذاك المقا ُم

ٌ
داع
أ ّمن هو
قانت هلل ٍ
أولئك أوليا ُء هللا حقًّا

كقوم في أسرّتهم نيا ُم
وهم خي ُر البرية والسال ُم

وقوله ً
أيضا(((:
أال ّ
إن خي َر الناس بعد نبيّهم

عتي ُ
ق أبو بكر ومن بع ُد عمر

وعثمان ذو النورين أيضا وبعده

عل ّي أبو السبطين كال ّشمس والقمر

أوائلهم ٌ
عين وهم أعينُ الورى

فهل بعد هذا للمفاخر مفتخر

فكن شاكرًا هلل ج ّل جالله

على حبّهم فهو المجازي لمن شكر

((( البدر السافر عن أنس المسافر.632 / 2 ،
((( تاريخ ابن الفرات.161 / 1 / 5 ،
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وقوله ً
أيضا(((:
ّ
إن خير الناس طرّا

في قديم وحديث

رجل ه ّمته تسـ

مو إلى علم الحديث

وقوله ً
أيضا(((:
ّ
إن الرئاسة بالروا

ية للحديث بال دراية

نقص للذي
ألت ُّم
ٍ

يبغي العناية بالنهاية

ومما نُسب إليه(((:
س
تص َّد َر للتدريس كلُّ ُمه َّو ِ
فَ َح ٌّ
هل ال ِع ْلم أن يتمثَّلوا
ق َل ِ
لقد هَ َزلَ ْ
ت حتّى بدا من هزَالها

َّس
بَليد تَ َس ّمى بالفَقي ِه المدر ِ
مجلس
قديم شا َع في ك ِّل
ببي ٍ
ت ٍ
ِ
لس
ُكالها ،وحتّى سامها كلُّ ُم ْف ِ

الخاتمة:
وبعـد هـذه الرحلـة المباركـة مـع هـذا اإلمـام الكبيـر آن لنـا أن ّ
نحط الرحـال ،ونسـجّ ل جملة من
النتائـج التـي ّ
تمخـض عنهـا هـذا البحـث المختصر ،والتـي يمكن إجمالهـا في النقـاط اآلتية:
1.أبـان هـذا البحـث عـن مكانـة هذا اإلمـام الكبيـر ومنزلته عنـد العلماء ،حيـث زخرت كتب
التراجـم بالثنـاء عليهـا بصفات أهل العلـم وأخالقهم.
2.بيـان منزلتـه أسـرته فـي العلـم ،حيـث خـرج منهـا جمـوع مـن العلمـاء ،ابتـداء مـن جـ ّده،
ومـرورا بأبيـه وأعمامـه ،ثـ ّم نـزوال إلـى إخوتـه وأبنائـه وأحفـاده.

((( تاريخ ابن الفرات.163 / 1 / 5 ،
((( تاريخ ابن الفرات.163 / 1 / 5 ،
((( اإلفادات واإلنشادات ،إلبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي .87 ،هكذا وردت في هذا المصدر منسوبة
إلى ابن المفضّل ،ولكن الذي في كثير من المصادر أنّها ألبي عل ّي اآلمدي (ت 444هـ) ،فالظاهر ّ
أن ابن المفضّل
كان يتمثّل بها فقط ،وليست من شعره ،وهللا أعلم.
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3.تـ ّم إحصـاء أزيـد مـن ( )150شـيخا ،اقتصرنـا علـى ذكـر مـن اسـتدركناه منهـم علـى
ّ
المفضـل.
الباحثيـن الفضلاء الذيـن كتبـوا فـي ترجمـة ابـن
4.تـ ّم إحصـاء أزيـد مـن ( )130تلميـذا ،اقتصرنـا علـى ذكـر مـن اسـتدركناه منهـم علـى مـا
وقـع فـي الدراسـات السـابقة.
َ
ّ
المفضل.
السابقة من مؤلفات ابن
الدراسات
5.ت ّم استدراك ما فات
ِ
6.تـ ّم تصحيـح جملـة مـن األوهام التي وقعت في الدراسـات السـابقة حول شـيوخ هـذا اإلمام
أو تالميـذه ،أو أيّ تفاصيـل أخـرى حول حياته.
ّ
المفضـل إلى بغـداد ومـا حولها،
7.تـ ّم تأكيـد صحّ ـة كالم اإلمـام الذهبـي فـي نفـي رحلـة ابـن
أن مـا ذكـره ّ
وبيـان ّ
محقـق األربعيـن المرتّبـة علـى طبقـات األربعيـن سـببه خطـؤه فـي
إضافـة عبـارة (ببغـداد) فـي سـند الرواية ،وقد ت ّم ّ
التأكـد من هذا الخطأ مـن خالل الرجوع
إلـى نسـختين خطيتيـن مـن األربعيـن المرتبة علـى طبقـات األربعين.
ّ
ّ
المحقق الفاضـل؛ اعتمـادا منه
المفضـل إلى الغـرب التـي ذكرهـا
8.كمـا تـ ّم نفـي رحلـة ابـن
ّ
المفضـل أنّـه قـرأ علـى شـيخه بالناصريـة ،وتبيّـن ّ
أن المـراد بهـا
علـى مـا جـاء عـن ابـن
المدرسـة الناصريـة بمصـر ،ال الناصريـة التـي هـي مـن قـرى سـفاقس بإفريقيـة.
9.وجدنـا فـي المصـادر مـا ّ
يـدل علـى ّ
أن عبـارة (جـاز القنطـرة) اسـتُعملت قبـل الحافظ ابن
ّ
المفضل.
ّ
المفضـل في كتاب مـرآة الجنـان للرافعي،
	10.تـ ّم التنبيـه علـى أخطـاء وقعـت فـي ترجمـة ابن
وقالدة النحـر للحضرمي.
ّ
المفضـل العلمية ممّن لـم يرد ذكره في الدراسـات
	11.تـ ّم إضافـة أفـراد آخريـن مـن عائلـة ابن
السابقة.

قائمة المصادر و المراجع:
المراجع العربية:
1.ابن األبّار1415( ،هـ 1995م) .التكملة لكتاب الصلة .تح :عبدالسالم الهراس( ،لبنان :دار الفكر).
 2.ابن األبار1420( ،هـ 2000م) .معجـم أصحـاب القاضـي أبـي علـي الصدفـي (ط( .)1مصـر :مكتبـة
الثقافـة الدينيـة).
 3.األبناسي1418( ،هـ-1998م) .الشذا الفياح من علوم ابن الصالح (ط .)1تح :صالح هلل( ،مكتبة الرشد).
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 4.األدفُـوي1436( ،هــ-2015م) .البـدر السـافر عـن أنـس المسـافر ،تـح :قاسـم السـامرائي وطـارق طاطمـي،
(الربـاط :دار األمـان).
 5.األزدي1861( ،م) .بدائع البدائه( .طبعة مصر).
 6.البغدادي ،الباباني .هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين( .بيروت
التـراث العربـي).
 7.البخاري .خلق أفعال العباد .تح :عبدالرحمن عميرة( ،الرياض

لبنـان:

دار

إحيـاء

السعودية :دار المعارف).

 8.التجيبي1981( ،م) .برنامج التجيبي ،تح :عبدالحفيظ منصور( ،ليبيا تونس :الدار العربية للكتاب).
 9.التركي1430( ،هـ-2009م) .معجم مؤلفات ابن المفضل المقدسي (ط( .)1دار العاصمة).
	 10.الترمذي1398( ،ﻫ) .الجامع (ط .)3تح :عبدالوهاب عبداللّطيف( ،بيروت :دار الفكر).
	 11.ابـن تغـري بـردي .النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقاهـرة( .مصـر ،وزارة الثقافة واإلرشـاد القومـي :دار
الكتب).
	12.الثعالبي .كنز الرواة المجموع من درر المجاز ويواقيت المسموع( .تحت الطبع).
	 13.الكناني ،ابن جماعة1988( ،م) .مشيخة ابن جماعة(ط .)1تح :موفق عبدالقادر( ،دار الغرب اإلسالمي).
	 14.النيسـابوري ،الحاكـم1411( ،ﻫ1990/م) .المسـتدرك علـى الصحيحيـن(ط .)1تـح :مصطفـى عبدالقـادر عطـا،
(بيـروت :دار الكتـب العلميـة).
	 15.العسـقالني ،ابن حجر1413( ،هـ1992/م) .المجمع المؤسـس للمعجم المفهرس (ط .)1تح :يوسـف المرعشـلي،
لبناندا:ارلمعرفة).
(بيروت
	 16.العسـقالني ،ابـن حجـر1418( ،ﻫ1998/م) .المعجـم المفهـرس (تجريـد أسـانيد الكتـب المشـهورة واألجـزاء
المنثـورة) (ط .)1تـح :محمـد شـكور الميادينـي( ،بيـروت :مؤسسـة الرسـالة).
المكتبـة

	 17.العسقالني ،ابن حجر .تبصير المنتبه بتحرير المشتبه .تح :محمد النجار( ،بيروت لبنـان:
العلميـة).
	 18.ابن حجر العسقالني2002( ،م) .لسان الميزان ،تح :عبدالفتاح أبو غدة (ط( .)1دار البشائر اإلسالمية).
	 19.ابن خلدون1402( ،هـ-1982م) .مقدمة ابن خلدون (ط( .)5بيروت :دار الرّائد العربي).
	 20.ابن خلّكان1900( ،م-1994م) .وفيات األعيان .تح :إحسان عباس( ،بيروت :دار صادر).

	 21.ابن دقيق العيد( ،بدون تاريخ) .إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (بدون طبعة)( .مطبعة السنة المحمدية).
	 22.ابـن دقيـق العيـد1430( ،هــ-2009م) .شـرح اإللمـام بأحاديـث األحـكام (ط .)2تـح :محمـد خلـوف العبـد هللا،
(سـوريا :دار النـوادر).
	 23.الدماميني1431( ،ﻫ	 2010م) .مصابيح الجامع (ط .)2اعتناء :نور الدين طالب( ،دمشق
دار النـوادر).

بيـر و ت :

	 24.ابـن الدمياطـي1417( ،هــ) .المسـتفاد مـن تاريخ بغداد( ،المطبـوع مع تاريخ بغداد) (ط .)1تـح :مصطفى عطا،
دار الكتـب العلمية).
	 25.الدمياطـي1410( ،هــ-1989م) .كشـف المغطـى فـي تبييـن الصلاة الوسـطى (ط .)1تـح :مجـدي فتحي السـيد،
(دار الصحابـة للتـراث).
	 26.الذهبـي1984( ،ﻫ) .العبـر فـي خبـر مـن غبـر(ط .)2تـح :د .صلاح الديـن المنجـد( ،الكويـت :مطبعـة حكومـة
الكويت).
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	 27.الذهبي2003( ،م) .تاريخ اإلسالم (ط .)1تح :بشار عوّاد معروف( ،دار الغرب اإلسالمي).
	 28.الذهبي1405( ،هـ
الرسـالة).

1985م) .سـير أعلام النبلاء (ط .)3تـح :مجموعـة مـن المحققيـن( ،مؤسسـة

	 29.الذهبي1408( ،هـ
الصديـق).

1988م) .معجـم الشـيوخ الكبيـر (ط .)1تـح :محمـد الحبيـب الهيلـة( ،الطائـف :مكتبـة

	 30.الذهبي1417( ،هـ ـ1997م) .معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ط( .)1دار الكتب العلمية).
	 31.الذهبي1382( ،هـ-1963م) .ميزان االعتدال في نقد الرجال (ط.)1
	 32.السالمي ،ابن رافع1402( ،هـ) .الوفيات (ط .)1تح :صالح مهدي عباس ،بشار عواد( ،مؤسسة الرسالة).
	 33.الحنبلي ،ابن رجب1425( ،هـ
(الريـاض :مكتبـة العبيـكان).

2005م) .ذيـل طبقـات الحنابلـة (ط .)1تـح :عبدالرحمـن العثيميـن،

	 34.ابن رسالن1437( ،هـ2016م) .شرح سنن أبي داود (ط .)1تح :عدد من الباحثين( ،الفيوم
دار الفلاح).

مصـر

:

	 35.الفهـري ،ابـن رشـيد1417( ،هــ) .السـنن األبيـن والمـورد األمعـن (ط .)1تـح :صلاح المصراتـي( ،المدينـة
المنـورة :مكتبـة الغربـاء األثريـة).
	 36.الفهـري ،ابـن رشـيد1408( ،هــ-1988م) .مـلء العيبـة بمـا جُمـع بطـول الغَيبـة (ط .)1تـح :محمـد الحبيـب ابن
الخوجة( ،بيروت لبنـان :دار الغـرب اإلسلامي).
	 37.ششن ،رمضان1975( ،م) .نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا( .دار الكتاب الجديد).
1987م) .الكشـف الحثيـث عمـن رمـي بوضـع الحديـث (ط .)1تـح:
	 38.سبط ابن العجمي1407( ،هـ
صبحـي السـامرائي( ،بيـروت :مكتبـة النهضـة العربيـةـ عالـم الكتـب).
	 39.السـبكي ،تـاج الديـن2004( ،م) .معجـم الشـيوخ ،تخريـج :ابـن سـعد الصالحي الحنبلـي (ط .)1تح :بشـار عواد،
رائـد يوسـف العنبكـي ،مصطفى إسـماعيل األعظمـي( ،دار الغرب اإلسلامي).
	 40.السـبكي ،تقـي الديـن1413( ،هــ) .طبقـات الشـافعية الكبـرى (ط .)2تـح :محمـود الطناحـي ،عبدالفتـاح الحلـو،
(دار هجـر).
	 41.السـخاوي2001( ،م) .الغايـة فـي شـرح الهدايـة فـي علـم الروايـة (ط .)1تـح :عبدالمنعـم إبراهيـم( ،مكتبة أوالد
الشـيخ للتراث).
	 42.ال ِّسلَفي ،معجم السفر .تح :عبد هللا عمر البارودي( ،مكة المكرمة :المكتبة التجارية).
	 43.ابـن سـيد النـاس1428( ،هــ-2007م) .النفـح الشـذي شـرح جامـع الترمـذي(ط .)1تـح :مجموعـة مـن الباحثين،
(الريـاض :دار الصميعـي).
	 44.السيوطي .جامع األحاديث .تح :فريق من الباحثين.
	 45.السـيوطي1387( ،هــ) .حسـن المحاضـرة فـي تاريـخ مصـر والقاهـرة (ط .)1تح :محمـد إبراهيـم( ،مصر :دار
إحيـاء الكتـب العربية).
	 46.الشاطبي1403( ،هـ-1983م) .اإلفادات واإلنشادات (ط .)1تح :محمد أبو األجفان( ،مؤسسة الرسالة).
	 47.الموصلـي ،ابـن الشـعار2005( ،م) .قالئـد الجمـان فـي فرائـد شـعراء هـذا الزمـان(ط .)1تـح :كامـل الجبوري،
(دار الكتـب العلميـة).
	 48.ال ّشيباني1403( ،ﻫ-1983م) .مسند أحمد بن حنبل (ط( .)4بيروت :المكتب اإلسالمي).
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	 49.الصفـدي1420( ،هــ-2000م) .الوافـي بالوفيـات .تـح :أحمد األرنـاؤوط وتركي مصطفى( ،بيـروت :دار إحياء
التراث).
	 50.العبدري1426( ،هـ-2005م) .رحلة العبدري (ط .)2تح :عل ّي إبراهيم كردي( ،دمشق :دار سعد الدين).
	 51.ابن العديم .بغية الطلب في تاريخ حلب .تح :سهيل زكار( ،دار الفكر).
	 52.ابـن العراقـي1409( ،هــ-1989م) .الذيـل علـى العبـر فـي خبـر مـن غبـر(ط .)1تـح :صالـح عبـاس( ،مؤسسـة
الرسالة).
	 53.العراقـي1423( ،هــ-2002م) .شـرح التبصـرة والتذكـرة (ألفية العراقـي) (ط .)1تح :عبداللطيـف الهميم ،ماهر
ياسـين فحل( ،دار الكتـب العلمية).
	 54.ابن عساكر1415( ،هـ-1995م) .تاريخ دمشق ،تح :عمر العمروي( ،دار الفكر).
	 55.ابن عقيلة1421( ،هـ 2000م) .الفوائـد الجليلـة فـي مسلسلات ابـن عقيلـة(ط .)1تـح :محمـد رضـا،
(بيـروت :البشـائر اإلسلامية).
	 56.ابـن العمـاد1406( ،هــ) .شـذرات الذهـب(ط .)1تح :عبدالقـادر األرنـاؤوط ،ومحمود األرناؤوط( ،دمشـق :دار
ابـن كثير).
	 57.العيني .عمدة القارئ شرح صحيح البخاري( .بيروت :دار إحياء التراث العربي).
	 58.ابن غازي .التعلّل برسوم اإلسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد .تح :محمد الزاهي( ،تونس :دار بو سالمة).
	 59.ابن الغزي1411( ،هـ-1990م) .ديوان اإلسالم (ط .)1تح :سيد كسروي حسن( ،بيروت
الكتـب العلميـة).

لبنـان:

دار

	 60.الفاسـي1406( ،هــ1986/م) .العقـد الثميـن فـي تاريـخ البلـد األميـن(ط .)2تـح :محمـد حامـد الفقـي( ،بيـروت:
مؤسسـة الرسـالة).
	 61.الفاسـي1410( ،هــ1990/م) .ذيـل التقييـد فـي رواة السـنن واألسـانيد(ط .)1تـح :كمـال الحـوت( ،بيـروت :دار
الكتـب العلمية).
	 62.الفاكهانـي1431( ،هــ2010/م) .ريـاض األفهـام في شـرح عمدة األحـكام (ط .)1تح :نور الدين طالب ،سـوريا:
دار النوادر).
	63.ابن الفرات1390( ،هـ1970/م) .تاريخ ابن الفرات ،تح :حسن محمد الشماع.
	 64.ابـن فرحـون .الديبـاج المذهـب فـي معرفـة أعيـان علماء المذهب .تـح :محمد األحمـدي أبو النـور( ،القاهرة :دار
التراث للطبع والنشـر).
	 65.ابـن الفوطـي1416( ،م) .مجمـع اآلداب فـي معجـم األلقـاب (ط .)1تح :محمـد الكاظم( ،إيران :مؤسسـة الطباعة
والنشر).
	 66.ابـن القاضـي1391( ،هــ1971/م) .درة الحجـال فـي أسـماء الرجـال (ط .)1تح :أبو النور( ،تونـس :دار التراث
والمكتبـة العتيقة).
	67.الكتانـي ،عبدالحـي1402( ،ﻫ) .فهـرس الفهـارس واألثبـات ومعجـم المعاجـم والمسلسلات (ط( .)2بيروت :دار
الغرب اإلسلامي).
	 68.الالع ّي المغربي2007( ،م) .البدر التمام شرح بلوغ المرام (ط .)1تح :عل ّي الزين( ،دار هجر).
	 69.المتقي الهندي1401( ،هـ1981/م) .كنز العمال (ط .)5تح :بكري حياني ،صفوت السقا( ،مؤسسة الرسالة).
	 70.الطبري ،محب الدين ،الرياض النضرة في مناقب العشرة (ط( .)2دار الكتب العلمية).
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	 71.مخلوف محمد .شجرة النور الزكية في طبقات المالكية( .بيروت

لبنان :دار الكتاب العربي).

	 72.المراكشـي2012( ،م) .الذيـل والتكملـة لكتابـي الموصول والصلة(ط .)1تح :مجموعة مـن العلماء( ،دار الغرب
اإلسالمي).
	73.ابن المفضّل .أربعين حديثا عن أربعين شيخا( .مخ).
	 74.ابن المفضّل1434( ،هـ-2013م) .األربعين اإللهية .تح :محمد التركي ،جامعة الملك سعود ـ الرياض،
	 75.ابـن المفضّـل1413( ،هـ-1414هــ) .األربعيـن المرتبـة علـى طبقـات األربعيـن .تـح :محمـد العبـادي( ،أضواء
السلف).
	 76.ابـن المفضّـل1434( ،هــ-2013م) .األربعيـن فـي فضـل الدعـاء والداعيـن ،تـح :حسـن عبـه جـي( ،الريـاض:
جامعـة الملـك سـعود).
	77.ابـن المفضّـل ،جـزء فيـه طـرق حديـث عبدالرحمـن بـن أبـي ليلـى عـن كعـب بـن عجـرة فـي الصلاة علـى النبي
صلـى هللا عليـه وسـلم( .-مـخ).	 78.المقـري التلمسـاني1388( ،ﻫ) .نفـح الطيـب مـن غصـن األندلـس الرطيـب ،تـح :إحسـان عباس( ،بيـروت :دار
صادر).
	 79.المقريزي1427( ،هـ-2006م) .المقفى الكبير (ط .)2تح :محمد اليعالوي( ،دار الغرب اإلسالمي).
	 80.ابـن الملقّـن1425( ،هــ-2004م) .البـدر المنيـر فـي تخريـج األحاديـث واألثـار الواقعـة فـي الشـرح الكبير ،تح:
مجموعـة مـن الباحثيـن( ،الريـاض :دار الهجرة).
	 81.ابن الملقن1429( ،هـ-2008م) .التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ط .)1تح :دار الفالح( ،دمشق
سـوريا ،دار النـوادر).
	 82.ابن الملقن1417( ،هـ-1997م) .العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ط .)1تح :أيمن األزهري
لبنان:دارالكتبالعلمية).
سيد مهني( ،بيروت
	 83.المنذري1417( ،هـ) .الترغيب والترهيب(ط .)1تح :إبراهيم شمس الدين( ،بيروت :دار الكتب العلمية).
	 84.المنذري1401( ،هـ-1981م) .التكملة لوفيات النقلة (ط .)2تح :بشار عواد( ،بيروت :مؤسسة الرسالة).
	 85.ابن ناصر الدين1393( ،هـ) .الرد الوافر(ط .)1تح :زهير الشاويش( ،بيروت :المكتب اإلسالمي).
	86.ابـن النجـار1417( ،هــ) .ذيـل تاريـخ بغـداد (المطبوع مـع تاريخ بغـداد) (ط .)1تح :مصطفى عطـا( ،دار الكتب
العلمية).
	 87.ابن نقطة1410( ،هـ) .إكمال اإلكمال ،تح :عبدالقيوم عبد رب النب ّي( ،جامعة أم القرى).
	 88.الهروي1423( ،هـ) .اإلشارات إلى معرفة الزيارات (ط( .)1القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية).
	 89.الـوادي آشـي1400( ،هـــ 1980م) .برنامـج الـوادي آشـي (ط .)1تـح :محمـد محفـوظ( ،بيـروت :دار الغـرب
اإلسلامي).

الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية:

Transliteration Arabic References:

abn al-ʾbbār 1415h- 1995m). al-takmilata likitābi al-ṣilati tḥ ‘abdālsalāmu
alharrāsi lubnānun dāru alfikri

1.

ibna al-ʾbār 1420h- 2000m). mu‘jamun ʾaṣiḥāba al-qāḍy ʾabī ‘aliyyu al-ṣadafiyyi
ṭ ( miṣrun maktabatu al-thaqāfati al-dīniyyati

2.
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3.

alʾabnāsiyyu 1418h- 1998m). al-shadhā alfayyāḥu min ‘ulūmi ibni al-ṣulāʾāaḥi ṭ
tḥ ṣulāʾāaḥu halalin maktabata al-rashadi

4.

al-ʾdfuī 1436h- 2015m). albadra al-sāfira ‘an ʾunsi almusāfiri tḥ qāsimu alsāmarrāʾiyyi waṭāriqi ṭāṭmy al-ribāṭa dāru alʾamānin

5.

alʾazdiyyi 1861m). badāʾi‘a albadāʾihi ( ṭab‘atu miṣri

6.

albaghdādiyya al-bābāny hadiyyatu al‘ārifīna ʾasamāʾa almuʾallifīna waʾāthāri
almuṣannafīna ( bayrūtu- lubnānun dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi

7.

albukhāriyya khalqu ʾaf‘āli al‘ibādi tḥ ‘abdālraḥmanu ‘amīratin al-rīāḍ- alsu‘ūdiyyata dāru alma‘ārifi

8.

al-tujībiyyi 1981m). barnāmaja al-tujībiyyi tḥ ‘abdālḥafīẓu manṣūrin lībiyyātūnisun al-dāru al‘arabiyyatu lil-kitābi

9.

al-tarkiyya 1430h- 2009m). ma‘jama muʾallifātu ibni almufaḍḍali almuqaddasiyyi
ṭ ( dāra al‘āṣimati

10. al-tirmidhiyya 1398)ﻫ. aljāmi‘a ṭ tḥ ‘abdālwahhābu ‘abdāllaṭīfin bayrūta dāru
alfikri
11. ibna tughrī biraddiyyin al-nujūmu al-zāhiratu fī mulūki miṣrin wa-al-qāhirati (
miṣrun wizārata al-thaqāfati wa-al-ʾirshādi alqawmiyyi dāru alkutubi
12. al-tha‘ālibiyya kanzu al-rūāti almajmū‘a min durari almajāzi īwāqyt almasmū‘a
( taḥta al-ṭab‘i
13. alkināniyya ibna jamā‘atin 1988m). mashyakhata ibni jamā‘ati ṭ tḥ mūʾaffaqu
‘abdālqādirin dāra algharbi alʾislāmiyyi
14. al-nīsābūriyya alḥākima 14111990 / ﻫm). almustadrika ‘alā al-ṣaḥīḥayni ṭ tḥ
muṣṭafā ‘abdālqādiri ‘aṭā bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
15. al‘asqalāniyya ibna ḥajarin 1413h / 1992m). almajma‘a almuʾassisa lil-mu‘jami
almufahrasi ṭ tḥ yūsf al-mr‘shly bayrūta- lubnānun dāru alma‘rifati
16. al‘asqalāniyya ibna ḥajarin 14181998 / ﻫm). almu‘jama almufahrasa tajrīda
ʾsānyd alkutuba almashhūrata wa-al-ʾājzāʾa almanthūrata ṭ tḥ muḥammadu
shakūru almayādīniyyi bayrūta muʾassasatu al-risālati
17. al‘asqalāniyyu ibna ḥajarin tabṣīru almuntabihi bitaḥrīri almushtabti
muḥammadu al-najjāri bayrūta- lubnānun almaktabatu al‘ilmiyyatu

tḥ

18. ibna ḥajari al‘asqalāniyyi 2002m). lisāna almīzāni tḥ ‘abdālfattāḥu ʾabū ghadatin
ṭ ( dāra al-bshāʾr alʾislāmiyyata
19. ibna khaldūnin 1402h- 1982m). muqaddamata ibni khaldūni ṭ ( bayrūta dāru
al-rāʾidi al‘arabiyyi
20. ibna khllkān 1900m- 1994m). wafiyyāti alʾ‘yāni tḥ ʾiḥsānu ‘abbāsu bayrūta
dāru ṣādiru
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21. ibna daqyqi al‘īdi bidūni tārīkhi ʾiḥkāma alʾaḥkāmi sharaḥa ‘umdatu alʾaḥkāmi
bidūni ṭab‘atin ( miṭba‘ata al-sanati almuḥammadiyyati
22. ibna daqyqi al‘īdi 1430h- 2009m). sharḥa alʾilmāmi biʾaḥādīthi alʾaḥkāmi ṭ tḥ
muḥammadu khulūfi al‘abdi al-lha sūriyyan dāru al-nawādiri
23. al-damāmīniyyu 14312010 -ﻫm). maṣābīḥa aljāmi‘i ṭ i‘tināʾan nūru al-dīni
ṭālibun dimashqa- bayrūta dāru al-nawādiri
24. ibna al-dumyāṭiyyi 1417h). almustafāda min tārīkhi baghdādi almaṭbū‘a ma‘a
tārīkhi baghdādi ṭ tḥ muṣṭafā ‘aṭā dāra alkutubi al‘ilmiyyati
25. al-dumyāṭiyya 1410h- 1989m). kashfa almughaṭṭā fī tabyīni al-ṣalāata alwusṭā ṭ
tḥ majduy fatḥiyyu al-sayyidi dāra al-ṣaḥābati lil-turāthi
26. al-dhahabiyya 1984)ﻫ. al‘abra fī khabarin min ghabiri ṭ tḥ d ṣalāaḥu al-dīni
almunajjidi alkūʾayta miṭba‘atu ḥukūmati alkūʾayti
27. al-dhahabiyya 2003m). tārīkha alʾislāmi ṭ tḥ bishārin ‘awwādi ma‘rūfi dāra
algharbi alʾislāmiyyi
28. al-dhahabiyya 1405h- 1985m). sayra ʾa‘lāami al-nubalāʾi ṭ tḥ majmū‘atun mina
almuḥaqqiqīna muʾassasata al-risālati
29. al-dhahabiyya 1408h- 1988m). mu‘jama al-shuyūkhi alkabīra ṭ tḥ muḥammadu
alḥabybi alhaylata al-ṭāʾifa maktabatu al-ṣadīqi
30. al-dhahabiyya 1417h 1997m). ma‘rifata alqurrāʾi alkibāri ‘alā al-ṭabaqāti wa-alʾ‘ṣār ṭ ( dāra alkutubi al‘ilmiyyati
31. al-dhahabiyya 1382h- 1963m). mīzāna ali‘tidāli fī naqdi al-rujjāli ṭ
32. al-sullāmiyya ibna rāfi‘in 1402h). alwafiyyāti ṭ tḥ ṣāliḥu mahdiyyu ‘abbāsu
bishārin ‘awwādi muʾassasata al-risālati
33. alḥanbaliyya ibna rajabin 1425h- 2005m). dhayla ṭabaqāti alḥanābilati ṭ tḥ
‘abdālraḥmanu al‘uthaymīni al-rīāḍun maktabatu al-‘bykān
34. ibna rislāni 1437h- 2016m). sharaḥa sananun ʾabī dawudu ṭ tḥ ‘adadun mina
albāḥithīna alfayyūma- miṣrun dāru alfalāaḥi
35. al-fihryy ibna rashydin 1417h). al-sanana al-ʾbyn wa-al-mawrida al-ʾm‘n ṭ tḥ
ṣulāʾāaḥu al-mṣrāty almadīnata almunawwarata maktabatu alghurabāʾi alʾthariyyata
36. al-fihryy ibna rashydin 1408h- 1988m). milʾa al‘aybati bimā jum‘in biṭūli
alghaybati ṭ tḥ muḥammadu alḥabybi ibna alkhawjati bayrūta- lubnānun dāru
algharbi alʾislāmiyyi
37. shshn ramaḍāna 1975m). nawādira almakhṭūṭāti al‘arabiyyati fī maktabātin tarkyā
( dāru alkitābi aljadīdi
38. sabiṭa ibnu al‘ajamiyyi 1407h- 1987m). alkashfa alḥathytha ‘umminna rummiyya
biwaḍ‘i alḥadythi ṭ tḥ ṣabbiḥī al-sāmarrāʾiyya bayrūta maktabatu al-nahḍati
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al‘arabiyyati ‘ālama alkutubi
39. al-sabkiyya tāja al-dīni 2004m). mu‘jama al-shuyūkhi takhrījun ibna sa‘di
al-ṣāliḥiyyi alḥanbaliyyi ṭ tḥ bishārin ‘awwādi rāʾida yūsf al-‘nbky muṣṭafā
ʾismā‘yl alʾa‘ẓumiyya dāra algharbi alʾislāmiyyi
40. al-sabkiyya taqī al-dīnu 1413h). ṭabaqāti al-shāfi‘iyyati alkubrā ṭ tḥ maḥmūdu
al-ṭnāḥy ‘abdālfattāḥa alḥlwi dāra hajri
41. al-sakhawiyya 2001m). alghāyata fī sharḥi alhidāyati fī ‘ilmi al-riwāyati ṭ tḥ
‘abdālmun‘imu ʾibrāhym maktabata ʾawlāadi al-shaykhi lil-turāthi
42. al-silafy mu‘jama al-safari tḥ ‘abdu al-lhi
almukarramati
almaktabatu
al-tijāriyyatu

‘umari

albārūdiyyi

makkata

43. ibna sayyidi al-nāsi 1428h- 2007m). al-nafḥa al-shadhdhiyya sharaḥa jāmi‘u altirmidhiyyi ṭ tḥ majmū‘atun mina albāḥithīna al-rīāḍun dāru al-ṣmy‘y
44. al-suyūṭiyya jāmi‘u alʾaḥādīthi tḥ farīqun mina albāḥithīna
45. al-suyūṭiyyu 1387h). ḥusna almuḥāḍarati fī tārīkhi miṣrin wa-al-qāhirati ṭ tḥ
muḥammadu ʾibrāhym miṣrun dāru ʾiḥyāʾi alkutubi al‘arabiyyati
46. al-shāṭibiyya 1403h- 1983m). alʾifādāti wa-al-ʾinshādāti ṭ tḥ muḥammadu ʾabū
alʾajfāni muʾassasata al-risālati
47. almawṣiliyya ibna al-shi‘āri 2005m). qalāʾida aljumāni fī farāʾidi shu‘rāʾi hādhā
al-zamāni ṭ tḥ kāmilu aljubūriyyi dāra alkutubi al‘ilmiyyati
48. al-shaybāniyya 14031983 -ﻫm). musnadun ʾaḥamida bn ḥanbali ṭ ( bayrūta
almuktibu alʾislāmiyyu
49. al-ṣafadiyyu 1420h- 2000m). al-wāfy bi-al-wafiyyāti tḥ ʾaḥamida al-ʾrnāʾwṭ
watarkiyya muṣṭafā bayrūta dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi
50. al‘abdariyyu 1426h- 2005m). riḥlata al‘abdariyyu ṭ tḥ ‘uliya ʾibrāhym karaddiyyin
dimashqa dāru sa‘di al-dīni
51. ibna al‘adīmi bughyatu al-ṭalabi fī tārīkhi ḥulabin tḥ suhaylu zkār dāra alfikri
52. ibna al‘irāqiyyi 1409h- 1989m). al-dhayla ‘alā al‘abri fī khabarin min ghabiri ṭ
tḥ ṣāliḥu ‘abbāsu muʾassasata al-risālati
53. al‘irāqiyya 1423h- 2002m). sharaḥa al-tabaṣṣuratu wa-al-tadhakkuratu ʾalaffiyyata
al‘irāqiyyi ṭ tḥ ‘abdāllaṭīfu alhamyimi māhira yāsīni faḥallin dāra alkutubi
al‘ilmiyyati
54. ibna ‘asākiri 1415h- 1995m). tārīkha dimashqi tḥ ‘umaru al‘amrwiyyi dāra
alfikri
55. ibna ‘aqīlatin 1421h- 2000m). alfawāʾida aljalīlata fī musalsalāti ibni ‘aqīlati ṭ
tḥ muḥammadu riḍā bayrūta al-bshāʾr alʾislāmiyyata
56. ibna al‘imādi 1406h). shadhrāti al-dhahabi ṭ tḥ ‘abdālqādiru al-ʾrnāʾwṭ wamaḥmūda
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al-ʾrnāʾwṭ dimashqa dāra ibnu kathīru
57. al‘ayniyya ‘umdatu alqāriʾi sharaḥa ṣaḥīḥu albukhāriyyi ( bayrūtu dāru ʾiḥyāʾi
al-turāthi al‘arabiyyi
58. ibna ghāziyyin al-ta‘allulu birusūmi alʾisnādi ba‘da intiqāli ʾhli almanzili wa-alnādin tḥ muḥammadu al-zāhy tūnisun dāra būʾa salāamati
59. ibna al-ghzy 1411h- 1990m). dīūāna alʾislāmi ṭ tḥ sīda kasarwiyyi ḥusnin
bayrūta- lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati
60. alfāsiyya 1406h / 1986m). al‘aqda al-thamyna fī tārīkhi albaladi alʾamyni ṭ tḥ
muḥammadu ḥāmidu ilfaqī bayrūta muʾassasatu al-risālati
61. alfāsiyya 1410h / 1990m). dhayla al-taqyīdi fī rūāti al-sanani wa-al-ʾsānyd ṭ tḥ
kamālu alḥūti bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
62. alfākihāniyya 1431h / 2010m). rīāḍa alʾafhāmi fī sharḥi ‘umdati alʾaḥkāmi ṭ tḥ
nūru al-dīni ṭālibun sūriyyan dāru al-nawādiri
63. ibna alfarrāti 1390h / 1970m). tārīkha ibni alfarrāti tḥ ḥusnu muḥammadu alshmā‘
64. ibna faraḥawna al-dybāju almudhahhabu fī ma‘rifati ʾa‘yāni ‘ulamāʾi almadhhabi
tḥ muḥammadu al-ʾḥmdy ʾabū al-nūri alqāhirata dāru al-turāthi lil-ṭab‘i wa-alnashri
65. ibna alfūṭiyyi 1416m). majma‘a alʾādābi fī mu‘jami alʾalqābi ṭ tḥ muḥammadu
alkāẓimi ʾīrān muʾassasatu al-ṭibā‘ati wa-al-nashri
66. ibna al-qāḍy 1391h / 1971m). durrata alḥijāli fī ʾasmāʾi al-rujjāli ṭ tḥ ʾabū alnūri tūnisun dāru al-turāthi wa-al-maktabati al‘atīqati
67. alkattāniyya ‘abdālḥayyan 1402)ﻫ. fihrisa alfahārisi wa-al-ʾthbāti wamu‘jami
alma‘ājimi wa-al-musalsalāti ṭ ( bayrūta dāru algharbi alʾislāmiyyi
68. al-lā‘iyya almaghribiyya 2007m). albadra al-tamāma sharaḥa bulūghu almarāmi
ṭ tḥ ‘uliya al-zaynu dāra hajri
69. almuttaqī alhindiyya 1401h / 1981m). kanza al‘ummāli ṭ tḥ bakriyyu ḥayyānī
ṣafawtu al-saqqā muʾassasata al-risālati
70. al-ṭabariyya muḥibba al-dīni al-rīāḍa al-naḍirata fī manāqibi al‘ushurati ṭ ( dāra
alkutubi al‘ilmiyyati
71. makhlūfa muḥammada shajaratu al-nūri al-zakiyyati fī ṭabaqāti almālikiyyati (
bayrūtu- lubnānun dāru alkitābi al‘arabiyyi
72. almarrākishiyya 2012m). al-dhayla wa-al-takmilata likitābiyyi almawṣūli wa-alṣilati ṭ tḥ majmū‘atun mina al‘ulamāʾi dāra algharbi alʾislāmiyyi
73. ibna almufaḍḍali ʾarba‘īna ḥadythan ‘an ʾarba‘īna shaykhan ( mukhkhu
74. ibna almufaḍḍali 1434h- 2013m). alʾarba‘ayni alʾilahiyyata tḥ muḥammadu al2  العدد19 املجلد

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

م2022 يونيو

252

)207 - 254 (  قاسم عيل سعد/  عواد حسني الخلف/ عبدالعزيز دخان
tarkiyyi jāmi‘ata almaliki su‘ūda al-rīāḍun
75. ibna almufaḍḍali 1413h- 1414h). alʾarba‘ayni almartabata ‘alā ṭabaqāti alʾarba‘ayni
tḥ muḥammadu al‘ibādiyyi ʾaḍwāʾa al-salafi
76. ibna almufaḍḍali 1434h- 2013m). alʾarba‘ayni fī faḍli al-du‘āʾi wa-al-dā‘īna tḥ
ḥusnu ‘abbihi jī al-rīāḍun jāmi‘atu almaliki ).
77. ibna almufaḍḍali juzʾun fīhi ṭarraqa ḥadythu ‘abdālraḥmani bn ʾabī laylā ‘an
ka‘bi bn ‘ujuratin fī al-ṣalāati ‘alā al-nabiyyi- ṣallā al-lhu ‘alayhi wasallama- (
mukhkha
78. almaqarriyya al-tilimsāniyya 1388)ﻫ. nafaḥa al-ṭayyibu min ghuṣni alʾandalusi
al-raṭybi tḥ ʾiḥsānu ‘abbāsu bayrūta dāru ṣādiru
79. almaqrīziyyu 1427h- 2006m). almuqaffā alkabīra ṭ tḥ muḥammadu al-y‘lāʾī dāra
algharbi alʾislāmiyyi
80. ibna almulaqqini 1425h- 2004m). albadra almunīra fī takhrīji alʾaḥādīthi wa-alʾthār alwāqi‘ata fī al-sharḥi alkabīri tḥ majmū‘atun mina albāḥithīna al-rīāḍun
dāru alhijrati
81. ibna almulaqqini 1429h- 2008m). al-tawḍīḥa lisharḥi aljāmi‘i al-ṣaḥīḥi ṭ tḥ dāru
alfalāaḥi dimashqa- sūriyyan dāra al-nawādiri
82. ibna almulaqqini 1417h- 1997m). al‘aqda almudhahhaba fī ṭabaqātin ḥamalatin
almadhhaba ṭ tḥ ʾayamanu alʾazhariyyi- sayyida mihnay bayrūta- lubnānun dāru
alkutubi al‘ilmiyyati
83. almundhiriyya 1417h). al-targhība wa-al-tarhība ṭ tḥ ʾibrāhym shamsa al-dīni
bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
84. almundhiriyya 1401h- 1981m). al-takmilata liwafiyyāti al-naqlati ṭ tḥ bishārin
‘awwādi bayrūta muʾassasatu al-risālati
85. ibna nāṣiri al-dīni 1393h). al-radda alwāfira ṭ tḥ zuhayru al-shawīshi bayrūta
almuktibu alʾislāmiyyu
86. ibna al-najjāri 1417h). dhayla tārīkhi baghdādi almaṭbū‘a ma‘a tārīkhi baghdādi
ṭ tḥ muṣṭafā ‘aṭā dāra alkutubi al‘ilmiyyati
87. ibna nuqṭatin 1410h). ʾikmāla alʾikmāli tḥ ‘abdālqayyūmu ‘abdin rubba alnabiyyi jāmi‘atan ʾami alqurā
88. alharawiyya 1423h). alʾishārāti ʾilā ma‘rifati al-zīārāti ṭ ( alqāhirata maktabatu
al-thaqāfati al-dīniyyati
89. al-wādy ʾāshī 1400h 1980m). barnāmaja al-wādy ʾāshī ṭ tḥ muḥammadu maḥfūẓu
bayrūta dāru algharbi alʾislāmiyyi
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Maqdisi and his scholarly standing
Abdel Aziz Dukhan
Awad Hussein Al-Khalaf
Qassem Ali Saad
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Abstract:
This research sheds the light on a great scholar who did not receive
the attention he deserves. This scholar is the great Imam Abu Al-Hasan
Bin Al-Mufadhal Al-Maqdisi, who was tutored by a group of dignified
and well-known scholars. He had left clear marks in a variety of scientific
fields through his numerous useful publications that enriched the Islamic
library and served as sources and references to many scientists and Hadith
exegetes. To this are added his remarkable achievements in Al-Hadeeth
sciences.
Based on the above, this study may be considered as a scientific
research about this Imam, revealing his life and his scientific contributions,
and granting him the position he deserves among other scholars of the
honorable hadith.
Keywords: Imam Abu al-Hasan, Science of Hadith, Al-Jarh and Tadeel
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