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 باللغة العربيةملخص 
 حازم عبد الوهاب عارفأ.م.د. 

  والسيد بشَّار حممود عطيوي

كتبُت في بحثي هذا ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل النَّادرة عند اإلمام عبد اهلل بن 
منها في ضوء مراجعتي كالم أهل العلم، ومن خالل بيانها  المبارك، وبينُت مقصوده

لغويًا، معتمدًا على كتب اللغة والمعاجم، مع تعريٍف موجز باإلمام عبد اهلل بن المبارك، 
وقد توصلت في بحثي هذا إلى أنَّ ابن المبارك من كبار النَّقاد إضافة إلى إمامته في 

ة، بل إنَّ كثير من المحدثين تبع له في الرواية، وكان نقده في األعم األغلب أصال
ذلك، وقد وقفت له على ألفاظ وعبارات نادرة لم يسبقه أحد إلى استعمالها، وكان عدد 

 . ( بين لفظة وعبارة في الجرح والتعديل51هذه األلفاظ التي جمعتها في بحثي )
 ألفاظ ، تعديل ، جرحالكلمات المفتاحية: 

 
The Rare Terms and Expressions of Abdullah Ibn  

Al-Mubarak in Evaluating Narrators  
Ass. Prof. Dr. Hazem A. A'ref 

Mr. Bashar M E'tewi 

Summary  

In this search there are rare utterances in criticism used by Imam 

Abdullah Ibn Al-Mubarak. The search clarifies the meaning of 

these utterances according to the terminology books and the 

scholars in criticism field; the search has also a brief of Imam 

Abdullah Ibn Al-Mubarak life. The search shows that Imam 

Abdullah Ibn Al-Mubarak is an Imam in both criticism and 

narration of hadith [the prophet’s (God’s blessing be upon him)]. 

The criticism of Ibn Al-Mubarak was genuine and regarded as a 

source to many scholars came after him. Many rare utterances 

used by him no one ever used before in criticism. These utterances 

are fifteen in number and some of them are clauses.  

Keywords: Words, modification, wound 
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 املقدمة

، الحمد هلل الذي جعل في كل زماٍن فترٍة من الرُّسل، بقايا من أهِل العلم
ُيحيون بكتاب اهلل يدعون َمْن ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على األذى، 

الموتى، وُيبصِّرون بنور اهلل أهل العمى، فكم من قتيٍل إلبليَس قد أحيوه، وكم من 
، (5)ضاٍل تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على النَّاس، وأقبح أثر النَّاس عليهم

اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ سيدنا محمدًا عبُدُه ورسوُلُه  وأشهد أن ال اله إال
وعلى كل من اهتدى بهديه واتبع سنته إلى ، اهلل عليه وعلى آله وصحبه صلى

  أما بعد: ...يوم الدين
فإنَّ أولى ما صرفت فيه نفائس األيَّام، وأعلى ما ُخصَّ بمزيد االهتمام، 
االشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة عن خير البريَّة، وال يرتاب عاقٌل في أنَّ مدارها 

وأنَّ باقي العلوم إمَّا آالت ، المقتفى، وسنة نبيِّه الُمصطفىعلى كتاب اهلل 
ارة المغلوبة الة المطلوبة، أو أجنبية عنهما وهي الضَّ  .(2)لفهمهما وهي الضَّ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ولمَّا تكفَّل اهلل بحفظ كتابه بنفسه سبحانه إْذ قال:

وِجَهاِبَذًة عالمين، وصيارفًة ، وفَّق اهلل لسنة نبيه ُحفَّاظًا عارفين، (3)ڱ
، (4)ناقدين، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال الُمْبطلين، وتأويل الجاهلين

فتفرغوا لها، وأفنوا أعمارهم في تحصيلها، وبيان عللها وأحوالها، وتمييِز ضعيفها 

                                 
 والزنادقة، لإلمام أحمد.( من مقدمة الرد على الجهمية 5)
 .5/3: مقتبس من مقدمة فتح الباري؛ البن حجر( 2)
 .9( سورة الحجر، اآلية: 3)
  .5/541: ( ينظر: تهذيب الكمال؛ للمزي4)
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ها، فجزاهم اهلُل عن اإلسالِم ئمن صحيحها، وبيان ثقات رجالها من ضعفا
 والمسلميَن خيَر الجزاِء.

، فكان (هـ585 )ت وكان من هؤالء الحفاظ اإلمام عبد اهلل بن المبارك
رحمه اهلل من األئمة الذين برزوا في علم الحديث في عصره، طلبًا، وعماًل، 

يعد اإلمام ابن المبارك من أولئك األئمة الذين يشار إليهم بالبنان؛ ونشرًا؛ إْذ 
تعّد، وفي تصانيفه ال يوازيه أحد، فقد كان رحمه اهلل بحٌر ففضائله أكثر مْن أن 

 . ال تكدره الدالء
ألفاظ وعبارات التوثيق والتجريح النَّادرة التي  لذا فقد جمعت في هذا البحث

التي تفردَّ بها عن بقية العلماء، أو كانت و بد اهلل بن المبارك استعملها اإلمام ع
األلفاظ والعبارات النَّادرة أو قليلة االستعمال قليلة االستعمال عندهم، فمثل هذه 

َيصعب فهمها إال في غالب األحوال، بالقرائن التي تدلُّ على مرادها دون 
اهلل بن المبارك واصطالحه ام عبد تصريح، أو باالستقراء التام ِلُعْرِف اإلم

هتمامي لذلك كان اتلك األلفاظ والعبارات، بالتأمل والسبر الدقيق في لغة  ومقصده
 اإلمام عبد اهلل بن المبارك استعملهاالتي  في البحث شرح تلك األلفاظ والعبارات

من أهم  وبيان معانيها ، واالهتمام بألفاظ وعبارات الجرح والتعديلالرواة في حق
، لذا قال الحافظ الجارح والمعدل على فهم عبارات العلماء العلوم التي ُتعين

رع بتتبعها، ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها، السخاوي: )... ولو اعتنى با
مع شرح معانيها لغًة واصطالحًا لكان حسنًا، وقد كان شيخنا يلهج بذكر ذلك، 
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فما تيسر، والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في 
  . (5)..(.رشد إلى ذلكغالب األحوال، وبقرائن تُ 

ِختام هذه األسطر المتواضعة القليلة أرى ِلزامًا أن ُأبين المراد  وقبل
 عبارات النَّادرة، في عنوان البحث.الفاظ، و لألاب

ثه بلفظة : ما ُعبِّر فيه عن حال الراوي، أو درجة حدي«األلفاظ»فالمراد بـ
 .«قد عرفته»، «أرم به»واحدة، مثل: 
إذا اختلف »من جملٍة فأكثر، مثل:  ت مكونة: ما كان«العبارات»والمراد بـ

، «عروس الزهاد»، و«الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكما فيما بينهم
إنَّما أفسد »، و«اتق حيات سلم بن سالم ال تلسعك»، و«بين مروين ضائعة درة»و

خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد  لو»، و«حديث أهل الكوفة األعمش
اهلل بن محرر، الخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. فلما رأيته، كانت بعره أحب إلي 

 ، وغيرها من األلفاظ والعبارات.«منه
األئمة والنَّقاد في  بعض : قليلة االستعمال التي تفرد بها«النَّادرة»والمراد بـ

َقبلهم، كما هي لم تكن سبٌق في استخدامها  جرحهم وتعديلهم، ولم يكن ألحدٍ 
 .(2)معهودة ومتداولة عند أئمة الجرح والتعديل

 على مبحثين: وقد قسَّمُت بحثي هذا
  على مطلبين: شتملوي .اإلمام عبد اهلل بن المبارك سيرةالمبحث األول: 
 .اإلمام عبد اهلل بن المبارك الذاتية سيرةالمطلب األول: 
 .اإلمام عبد اهلل بن المبارك العلمية سيرةالمطلب الثاني: 

                                 
 .2/554 :( فتح المغيث، للسخاوي5)
 .58ص  :( ينظر: معجم ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل المشهورة والنادرة، لعبد الماجد الغوري2)
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 .المبحث الثاني: األلفاظ والعبارات النَّادرة عند اإلمام عبد اهلل بن المبارك
 على مطلبين: شتملوي

 . المطلب األول: ألفاظ وعبارات التعديل النَّادرة
 . المطلب الثاني: ألفاظ وعبارات التجريح النَّادرة

، هو كغيره من أعماٍل، يعتريه النقص وعدم فيهبحثي هذا مع ما بذلُت و 
الكمال؛ إْذ ال عصمة إال لمن عصمه اهلل من النبيِّين والمرسلين، فما كان فيه من 

 . صواب فمن اهلل وحده، وما كان فيه من نقٍص أو نسيان فمن الشيطان

 على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً وصلى اهلل

 الباحث
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 :املبحث األول
 اإلمام عبد اهلل بن املبارك سرية

 :املطلب األول
 اإلمام عبد اهلل بن املبارك الذاتية سرية

، (2)، التميمي(5)هو عبد اهلل بن المبارك بن واضح الحنظلي سمه ونسبه:ا
 . (3)موالهم، أبو عبد الرحمن المروزي

  

                                 
)الَحْنَظِلي: بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الظاء : 4/284( قال السمعاني في األنساب5)

المعجمة هذه النسبة إلى بنى حنظلة، وهم جماعة من غطفان منهم اإلمام أبو عبد الرحمن عبد 
االثير وينظر: اللباب، البن . اهلل بن المبارك الحنظلّي، هو مولى بنى حنظلة، من أهل مرو(

 . 5/391: الجزري
)التميمي: بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها والياء : 3/71 ( قال السمعاني في األنساب2)

المنقوطة باثنتين من تحتها بين الميمين المكسورتين، هذه النسبة الى تميم، والمنتسب اليها 
لى زماننا هذا(  .5/222: البن االثير الجزري وينظر: اللباب،. جماعة من الصحابة والتابعين وا 

)المرَوزي: بفتح الميم والواو بينهما الراء الساكنة وفي : 52/207 ( قال السمعاني في االنساب3)
نما قيل له ، «مرو الشاهجان»آخرها الزاي، هذه النسبة إلى  يعني: الشاه جانى  «الشاه جان»وا 

يثا من أهل العلم والحديث، وكان خرج منها جماعة كثيرة قديما وحد، موضع الملوك ومستقرهم
فتح مرو سنة ثالثين من الهجرة على يد حاتم بن النعمان الباهلي، بعده عبيد اهلل بن عامر بن 
كريز من نيسابور إلى مرو حتى فتحها، وكان هو أمير خراسان وصاحب الجيوش بها زمن 

وهي  «مروى»لنسبة إلى للفرق بين ا «فيما أظن»، وكان إلحاق الزاي في هذه النسبة عثمان 
: وينظر: اللباب، البن االثير الجزري. الثياب المشهورة بالعراق منسوبة إلى قرية بالكوفة(

3/599 . 
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 . (5)اشتهر عبد اهلل بن المبارك بأبي عبد الرحمن كنيته:
العلماء في سنة مولده، فقال عبدان بن عثمان، يقول:  اختلف مولده:

  .(2): ولدت سنة تسع عشرة ومائةيقولعبد اهلل بن المبارك،  سمعت
، وجمهور (1)، وابن حبان(4)، وأحمد بن حنبل(3)وذهب محمد بن سعد

 .(1)العلماء إلى انَّ والدته سنة ثماني عشرة ومائة
في قوٍل أورده بصيغة التضعيف أنَّ والدته  جمال الدين أبو المحاسن وذهب

  .(7)سنة عشر ومائة
  

                                 
: (، وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي179رقم الترجمة ) 1/252: ( ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري5)

 . (3120رقم الترجمة ) 51/1: (، وتهذيب الكمال، للمزي1219رقم الترجمة ) 55/388
(، وتاريخ دمشق، البن 1219رقم الترجمة ) 55/388: طيب البغداديخ( ينظر: تاريخ بغداد، لل2)

رقم الترجمة  8/382: (، وسير أعالم النبالء، للذهبي3111رقم الترجمة ) 32/405: عساكر
(552) . 

 . (3143رقم الترجمة ) 7/213: ( ينظر: الطبقات الكبرى، البن سعد3)
 . (179رقم الترجمة ) 1/252: ( ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري4)
 . (8717رقم الترجمة ) 7/7: ( الثقات، البن حبان1)
(، وتاريخ دمشق، البن 1219رقم الترجمة ) 55/388: ( ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي1)

رقم الترجمة  51/24: (، وتهذيب الكمال، للمزي3111رقم الترجمة ) 32/400: عساكر
(3120) . 

 . 2/503: ( ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبي المحاسن7)
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واهلل أعلم كالم جمهور العلماء أنَّ والدته سنة ثماني عشرة  والراجح
 . (5)ومائة

في رمضان لعشر مضين منه، مات  توفيذكرت كتب التراجم أنَّه  وفاتُه:
طرسوس سنة إحدى وثمانين ومائة وله ثالث بهيت منصرفا من الغزو من  سحراً 

 . (2)وستون سنة
 
 
 
 
 

                                 
( ومن المرجحات التي تؤيد كالم الجمهور أنَّ الكالم المنقول عن ابن المبارك أنَّ والدته سنة تسع 5)

عشرة ومائة، ليس بصحيح، والدليل ما نقله بشر بن أبي األزهر قال: قال ابن المبارك: ذاكرني 
، ولكن عبد اهلل بن إدريس السن، فقال: ابن كم أنت؟ فقلت: إن العجم ال يكادون يحفظون ذلك

أذكر أني لبست السواد وأنا صغير عندما خرج أبو مسلم. قال: فقال لي: وقد ابتليت بلبس 
السواد؟ قلت: إني كنت أصغر من ذلك، كان أبو مسلم أخذ الناس كلهم بلبس السواد، الصغار 

، والقول والكبار، فهذا يؤيد أنَّ ابن المبارك لم يكن يعلم سنة والدته، فبطل االحتجاج بالقول األول
الثالث، أورده صاحبه بصيغة التضعيف الذي ال يقوم به حجة، ويدفعه القول الثاني الذي هو 

رقم الترجمة  55/388: ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي. مذهب الجمهور، واهلل أعلم
(، وسير أعالم النبالء، 3111رقم الترجمة ) 32/405: (، وتاريخ دمشق، البن عساكر1219)
 . (552رقم الترجمة ) 8/382: هبيللذ

: (، والتاريخ الكبير، للبخاري3143رقم الترجمة ) 7/213: ( ينظر: الطبقات الكبرى، البن سعد2)
(، وتاريخ بغداد، 8717رقم الترجمة ) 7/7: (، والثقات، البن حبان179رقم الترجمة ) 1/252

 . (1219رقم الترجمة ) 55/400: للخطيب البغدادي
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 :ملطلب الثانيا
 اإلمام عبد اهلل بن املبارك العلميةسرية 

أنَّ اإلمام عبد اهلل بن المبارك طلب العلم  وجدتُ : طلبه للعلم ورحالته
، وأقدم شيوخه هو الربيع بن أنس بلوغه سن العشرين بعدمتأخرًا، ولم يطلبه إال 

  .(5)الخراساني
واتفقت كتب التراجم على أنَّه كان طالبًا للعلم، رحل إلى جميع األقطار، 
وكان أول خروجه من بلده في سنة إحدى وأربعين ومائة فلقي التابعين، وأكثر 

  .(2)الترحال والتطواف إلى الغاية في طلب العلم والجهاد والحج والتجارة
المبارك ربع الدنيا بالرحلة في طلب الحديث قال أبو حاتم الرازي: )كان ابن 

، بلغ ولعه (3)لم يدع اليمن وال مصر وال الشام وال الجزيرة وال البصرة وال الكوفة(
بكتابة العلم مبلغًا عظيمًا جعل النَّاس يسألوه: متى تكتب الحديث؟ قال: )لعل 

لبه للحديث فقالوا ، وعابه قومه على كثرة ط(4)الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد(
  .(1)له: متى تسمع؟ أجابهم بقوله: إلى الممات

وكتب عن الصغار والكبار، وكان يطلب العلم عمن هو مثله، وعمن هو 
  .(1)فوقه، وعمن هو دونه

                                 
 . (552رقم الترجمة ) 8/379: سير أعالم النبالء، للذهبي ينظر: (5)
 . (589رقم الترجمة ) 4/882: ينظر: تاريخ االسالم، للذهبي (2)
 . 5/214: الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (3)
رقم الترجمة  32/408: ، وتاريخ دمشق، البن عساكر5/280: الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (4)

 . (552رقم الترجمة ) 8/407: أعالم النبالء، للذهبي(، وسير 3111)
 . 5/595: ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي، خطبة الكتاب (1)
 . (2752رقم الترجمة ) 1/229: ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (1)
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، قال اإلمام أحمد بن (5)ولم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه
ال نعلم أحدًا كان أطلب منه حنبل: )أقام ابن المبارك بالشام ثالث سنين، و 

ن كان أحد طلب العلم فابن المبارك أطلب منه(  . (2)للحديث، وا 
: اتَّفقت عبارة المحدثين قديمًا وحديثًا على توثيق اإلمام ثناء العلماء عليه

عبد اهلل بن المبارك، وأنَّه من األئمة الكبار الحفاظ، بل هو ممن ُيحتكم إليه في 
وُيَعدُّ عبد اهلل بن المبارك ممَّن استفاضت شهرتهم بتوثيق وثناء توثيق الرواة، 

 لذا سأكتفي بنقل بعض نصوص أهل العلم في ذلك: ،األئمة عليه
هـ(: )ما قدم علينا من ناحيته 515ت ) قال اإلمام شعبة بن الحجاج

 . (3)مثله(
هـ(: )ما على وجه األرض مثل 585ت ) قال اإلمام اسماعيل بن عياش

اهلل بن المبارك، وال أعلم أنَّ اهلل خلق خصلة من خصال الخير إال وقد عبد 
 . (4)جعلها في عبد اهلل بن المبارك(

 

                                 
 4/882: ذهبي(، وتاريخ االسالم، لل3120رقم الترجمة ) 51/51: ينظر: تهذيب الكمال، للمزي (5)

(، وبحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم، البن عبد الهادي، ص: 589رقم الترجمة )
 . (113رقم الترجمة ) 89

رقم الترجمة  89( بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم، البن عبد الهادي، ص: 2)
(113) . 

(، والتعديل والتجريح، ألبي الوليد 838رقم الترجمة ) 1/579: الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (3)
 . (823رقم الترجمة ) 2/835: الباجي

: (، وتاريخ دمشق، البن عساكر1219رقم الترجمة ) 55/388: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (4)
 . (191رقم الترجمة ) 4/544: (، وصفة الصفوة، البن الجوزي3111رقم الترجمة ) 32/421



 

 52 

 ISSN: 2071-6028 1البحث رقم 

هـ(: )ابن المبارك إمام 581ت ) قال اإلمام أبو اسحاق الفزاري
 . (5)المسلمين(

هـ(: )لقد كان فقيهًا عالمًا عابدًا زاهدًا 598ت ) قال اإلمام سفيان بن عيينة
، وقال أيضًا: )نظرت في أمر الصحابة وأمر ابن (2)شاعرًا شجاعًا(سخيًا 

 . (3)وغزوهم معه( المبارك، فما رأيت لهم عليه فضاًل إال بصحبتهم النبي
هـ(: )كان ثقًة مأمونًا إمامًا حجًة كثير 230ت ) قال اإلمام محمد بن سعد

 . (4)الحديث(
هـ(: )كان عبد اهلل بن المبارك كيًسا 233ت ) قال اإلمام يحيى بن معين

صحيح الحديث، وكانت كتبه التي حدث بها عشرين ألفًا  اً عالممستثبتًا ثقة، وكان 
 . (1)أو واحًدا وعشرين ألفًا(

هـ(: )لم يكن في زمان ابن المبارك 245ت ) قال اإلمام أحمد بن حنبل
لي الشام وال بصرة والكوفة وكان من رواة أحدًا اطلب للعلم منه، رحل إلى اليمن وا 

                                 
: (، وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي838رقم الترجمة ) 1/580: جرح والتعديل، البن أبي حاتمال (5)

رقم الترجمة  32/457: (، وتاريخ دمشق، البن عساكر1219رقم الترجمة ) 55/400
(3111) . 

ترتيب المدارك وتقريب  (، و838رقم الترجمة ) 1/580: ( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم2)
رقم الترجمة  32/451: ، وتاريخ دمشق، البن عساكر3/37: للقاضي عياض المسالك،

(3111.) 
: (، وتاريخ دمشق، البن عساكر1219رقم الترجمة ) 55/400: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (3)

 . (3120رقم الترجمة ) 51/51: (، وتهذيب الكمال، للمزي3111رقم الترجمة ) 32/451
 . (3143رقم الترجمة ) 7/213: البن سعدالطبقات الكبرى،  (4)
 . (393رقم الترجمة ) 318سؤاالت ابن الجنيد، البن معين، ص:  (1)
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العلم وكان أهل ذلك كتب عن الكبار والصغار كتب عن عبد الرحمن بن مهدي 
 . (5)(اً عظيم وأبي إسحاق الفزاري وجمع أمراً 

ذلك لعل المبارك شيوخ كثيرون، ومن جميع األقطار، و  نكان الب شيوخه:
، ومن (2)وستمائة شيخ، وروي عنه أنَّه كتب عن ألف العلملكثرة رحالته في طلب 

 أبرز هؤالء الشيوخ الذين حدث عنهم:
 . (3)إبراهيم بن سعد .5
 . (4)إبراهيم بن طهمان .2
 . (1)إسماعيل بن أبي خالد .3
 . (1)الحكم بن عبد اهلل األيلي .4
 

                                 
 51/51: (، وتهذيب الكمال، للمزي838رقم الترجمة ) 1/585: ( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم5)

 . (589رقم الترجمة ) 4/882: (، وتاريخ االسالم، للذهبي3120رقم الترجمة )
كمال تهذيب الكمال، لمغلطاي5/272: ينظر: االرشاد، للخليلي (2) رقم الترجمة  8/519: ، وا 

(3511) . 
(، وتهذيب الكمال، 1219رقم الترجمة ) 55/388: ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (3)

 . (3120رقم الترجمة ) 51/1: للمزي
: (، وتهذيب التهذيب، البن حجر3120)رقم الترجمة  51/1: ينظر: تهذيب الكمال، للمزي (4)

 . (117رقم الترجمة ) 1/383
(، وتاريخ بغداد، للخطيب 838رقم الترجمة ) 1/579: ينظر: الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (1)

رقم  32/397: (، وتاريخ دمشق، البن عساكر1219رقم الترجمة ) 55/388: البغدادي
 . (3111الترجمة )

: (، وتهذيب الكمال، للمزي3111رقم الترجمة ) 32/397: ق، البن عساكرينظر: تاريخ دمش (1)
 . (3120رقم الترجمة ) 51/7
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 . (5)حميد الطويل .1
 . (2)زهير بن معاوية .1
 . (3)سفيان الثوري .7
 . (4)سليمان التيمي .8
 . (1)سليمان بن مهران األعمش .9

 . (1)شعبة بن الحجاج .50
  :تالمذته

لمَّا بلغ اإلمام عبد اهلل بن المبارك ما بلغ من العلم، والعمل به، والدين 
، أقبل إليه طلبة العلم من جميه بقاع األرض؛ لينهلوا من الواسعةالمتين والشهرة 

 علمه، فكان له تالمذة كثيرون، منهم:

                                 
: (، وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي8717رقم الترجمة ) 7/7: ينظر: الثقات، البن حبان (5)

رقم الترجمة  32/397: (، وتاريخ دمشق، البن عساكر1219رقم الترجمة ) 55/388
(3111) . 

(، وتهذيب الكمال، 1219رقم الترجمة ) 55/388( ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي2)
 . (3120رقم الترجمة ) 51/7للمزي

(، وتاريخ دمشق، البن 1219رقم الترجمة ) 55/388( ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي3)
 . (3120رجمة )رقم الت 51/7(، وتهذيب الكمال، للمزي3111رقم الترجمة ) 32/397عساكر

(، وتاريخ دمشق= =البن 1219رقم الترجمة ) 55/388ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (4)
 . (3120رقم الترجمة ) 51/8(، وتهذيب الكمال، للمزي3111رقم الترجمة ) 32/397عساكر

(، وتاريخ بغداد، للخطيب 838رقم الترجمة ) 1/579والتعديل، البن أبي حاتم ينظر: الجرح (1)
 . (3120رقم الترجمة ) 51/8(، وتهذيب الكمال، للمزي1219رقم الترجمة ) 55/388البغدادي

(، وتاريخ دمشق، البن 1219رقم الترجمة ) 55/388( ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي1)
 . (3120رقم الترجمة ) 51/8(، وتهذيب الكمال، للمزي3111ة )رقم الترجم 32/397عساكر
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 . (5)إبراهيم بن محمد، أبو إسحاق الفزاري .5
 . (2)بكر بن أبي شيبة أبو .2
 . (3)أحمد بن جميل المروزي .3
 . (4)الحسن بن الربيع البوراني .4
 . (1)الحسن بن عرفة .1
 . (1)سفيان بن عيينة .1
 . (7)سالم بن ُسليم، أبو األحوص .7

                                 
(، وتاريخ بغداد، للخطيب 838رقم الترجمة ) 1/579ينظر: الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (5)

رقم الترجمة  32/397(، وتاريخ دمشق، البن عساكر1219رقم الترجمة ) 55/388البغدادي
(3111) . 

(، وسير أعالم النبالء، 1219رقم الترجمة ) 55/388البغدادي ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب (2)
 . (117رقم الترجمة ) 1/384(، وتهذيب التهذيب، البن حجر552رقم الترجمة ) 8/380للذهبي

(، وتهذيب الكمال، 3111رقم الترجمة ) 32/397تاريخ دمشق، البن عساكر ينظر: (3)
 . (3120رقم الترجمة ) 51/55للمزي

وتهذيب الكمال،  (،1219رقم الترجمة ) 55/388يخ بغداد، للخطيب البغدادي( ينظر: تار 4)
 . (3120رقم الترجمة ) 51/55للمزي

وتهذيب الكمال،  (،1219رقم الترجمة ) 55/388( ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي1)
 . (3120رقم الترجمة ) 51/55للمزي

(، وتاريخ بغداد، للخطيب 838رقم الترجمة ) 1/579( ينظر: الجرح والتعديل، البن أبي حاتم1)
رقم الترجمة  32/397(، وتاريخ دمشق، البن عساكر1219رقم الترجمة ) 55/388البغدادي

(3111) . 
(، وتهذيب الكمال، 3111رقم الترجمة ) 32/397( ينظر: تاريخ دمشق، البن عساكر7)

 . (117رقم ) 1/383(، وتهذيب التهذيب، البن حجر3120رقم الترجمة ) 51/52للمزي
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 . (5)سليمان بن داود، أبو داود الطيالسي .8
 . (2)عبد اهلل بن وهب .9

 . (3)عبد الرحمن بن مهدي .50
 مؤلفاته: 
اهلل بن المبارك مكثرًا من التصنيف، فقد حكى محمد بن سعد عبد  لقد كانَ 

عن مؤلفات ابن المبارك فقال: )صنَّف كتبًا كثيرة في أبواب العلم وصنوفه حملها 
، ومن (4)عنه قوم وكتبها الناس عنهم، وقال الشعر في الزهد والحث على الجهاد(

 مؤلفاته: 
ابن المبارك هو أول من صنَّف في  األربعون حديثًا، وُيعدُّ  .5

 . (1)األربعينيات، وهو مفقود
 . (1)االستئذان، وهو مفقود .2

 
                                 

(، وتهذيب الكمال، 3111رقم الترجمة ) 32/397( ينظر: تاريخ دمشق، البن عساكر5)
 . (552رقم الترجمة ) 8/380عالم النبالء، للذهبي(، وسير أ3120رقم الترجمة ) 51/55للمزي

 8/380وسير أعالم النبالء، للذهبي (،3120رقم الترجمة ) 51/55ينظر: تهذيب الكمال، للمزي (2)
 . (552رقم الترجمة )

(، والجرح والتعديل، البن أبي 179رقم الرجمة ) 1/252ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري (3)
 . (1219رقم ) 55/388(، وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي838ة )رقم الترجم 1/579حاتم

 . (3143رقم الترجمة ) 7/213الطبقات الكبرى، البن سعد (4)
والرسالة المستطرفة  ،5/5ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد اهلل (1)

، وهدية العارفين أسماء 11 لبيان مشهور كتب السنة المصنفة، لمحمد بن جعفر الكتاني، ص:
 . 5/438المؤلفين وآثار المصنفين، إلسماعيل بن محمد البغدادي

 . 32( ينظر: الرسالة المستطرفة، لمحمد بن جعفر الكتاني، ص: 1)
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 . (5)كتاب البر والصلة .3
 . (2)التأريخ، وهو مفقود .4
 . (3)تفسير القرآن الدقائق في الرقائق .1
 . (4)الجهاد، وهو مطبوع .1
 . (1)الرقائق، وهو مطبوع .7
 . (1)رقاع الفتاوى .8
 . (7)الزهد، وهو مطبوع .9

 . (8)السنن في الفقه .50
 . (9)المسند، وهو مفقود .55

  بن المبارك في مصطلح الحديث: اهللبعض آراء عبد 

                                 
، وهدية العارفين، إلسماعيل بن 33( ينظر: الرسالة المستطرفة، لمحمد بن جعفر الكتاني، ص: 5)

 . 5/438محمد البغدادي
كمال تهذيب الكمال، لمغلطاي5/41ينظر: المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان (2)  .2/331، وا 
 . 5/438( ينظر: هدية العارفين، إلسماعيل بن محمد البغدادي3)
 . 5/41( ينظر: المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان4)
 . 5/41( ينظر: المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان1)
، وهدية العارفين 5/955الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد اهلل( ينظر: كشف 1)

 . 5/438أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إلسماعيل بن محمد البغدادي
 . 5/41( ينظر: المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان7)
 . 5/438( ينظر: هدية العارفين، إلسماعيل بن محمد البغدادي8)
 . 5/41عرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيانينظر: الم (9)
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 اآلراء في مصطلح الحديث، ومن تلككان لعبد اهلل بن المبارك بعض 
 اآلراء:
: كان عبد اهلل بن المبارك يرى أنَّ أخبرنا تفريقه بين حدثنا، وأخبرنا .5

حماد: )ما رأيت ابن المبارك يقول قط: أوسع من حدثنا، قال ُنعيم بن 
 . (5)أوسع( حدثنا، كان يرى أخبرنا

: قال عبد اهلل بن المبارك: )اإلسناد من الدين لوال رأيُه في اإلسناد .2
كان ال يرى أهمية اإلسناد إال إذا ، و (2)اإلسناد لقال من شاء ما شاء(

ألنهم قد كانوا ثقات، قال: )بعيد اإلسناد أحب إلى إذا كانوا ثقات 
تربصوا به، وحديث بعيد اإلسناد صحيح خير من قريب اإلسناد 

 . (3)سقيم(
كان عبد اهلل بن المبارك كغيره من العلماء الذين  :رأيُه في التدليس .3

 ذمَّوا التدليس، وكان شديد القول حتى انَّه أنشد في ذلك شعرًا فقال: 
 (4)ال يَقَبَل تدليسا واهللُ   *** َدَلَس للنَّاِس َأحاِديثهُ 

 

                                 
رقم  4/882(، وتاريخ االسالم، له أيضاً 552رقم الترجمة ) 8/401سير أعالم النبالء، للذهبي (5)

 . (589الترجمة )
، والكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي، خطبة 2/51الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (2)

 . (533رقم الترجمة ) 57/224هبي، وسير أعالم النبالء، للذ5/254الكتاب
 . 2/21( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم3)
 8/408(، وسير أعالم النبالء، للذهبي3111رقم الترجمة ) 32/443تاريخ دمشق، البن عساكر (4)

 . (552رقم الترجمة )
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 . (5)حديثًا( لَس دَ من أن يُ  إليَّ  من السماء أحبُّ  رُ خَ وكان يقول: )ألن يُ 
: كان البن المبارك رأيُه في تعريف العدل عندما ُسئل رأيه في العدل .4

من العدل، قال: )من كان فيه خمس خصال ، يشهد الجماعة، وال 
، وال يكذب، وال يكون في (2)يشرب هذا الشراب، وال تكون في دينه خربة

، وقال أيضًا: )من رضيه أهل العلم فكتبوا عنه حديثه (3)عقله شيء(
 .(4)فهو عدل جائز الشهادة(

: قال عبد اهلل بن المبارك: )يكتب الحديث حديثهم ال ُيكتبرأيه فيمن  .1
إال عن أربعة: غالَّط ال يرجع، وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى 

  .(1)دث من حفظه(بدعته، ورجل ال يحفظ فيح
 
 
 
 
 

                                 
 . 311الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص:  (5)
ينظر: مجمع بحار األنوار، لجمال . السرقة، وهي تطلق على كل جناية( خربة: بمعنى: بمعنى 2)

 . 2/342، وتاج العروس، ألبي الفيض الزبيدي2/20الدين الهندي
 . 79( الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص: 3)
 . 5/593الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي، خطبة الكتاب (4)
، والكفاية في علم الرواية، للخطيب 5/217البن عدي، خطبة الكتاب الكامل في ضعفاء الرجال، (1)

 . 543البغدادي، ص: 
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 :املبحث الثاني
 النادرة يف اجلرح والتعديل  والعبارات األلفاظ

 لإلمام عبد اهلل بن املبارك
 :املطلب األول

 ألفاظ وعبارات التعديل النادرة
 . (5)فيما بينهم اس في حديث شعبة فكتاب غندر حكما  نَّ إذا اختلف ال .5

النَّادرة التي أطلقها اإلمام عبد اهلل بن المبارك في  العبارة من العباراتهذه 
التي لم يسبق ابن المبارك أحٌد من العلماء و حق محمد بن جعفر الملقب )ُغندر( 

شعبة بن  أصح الكتب في حديثمحمد بن جعفر من  كتاب ، وكانأن تلفظ بها
وذلك أنَّ محمد بن جعفر لزم شعبة أكثر من عشرين سنة، وكتب حديثه  الحجاج،

بين المتخالفين على شعبة بن  اً غندر حكم كتاب وابن المبارك جعل ،(2)كلَّه
 . (3)الحجاج
 * إيت حماد بن زيد   أيها الطالب علما   .2
 . (4)* ثم قيده بقيد   بحلم   فاقتبس علما      

                                 
(، وينظر: التعديل والتجريح: ألبي 5223رقم ) 7/225( ينظر: الجرح والتعديل: البن أبي حاتم 5)

(، وتاريخ 1520رقم الترجمة )21/8(، وتهذيب الكمال: للمزي414رقم ) 2/123الوليد الباجي
 . (212رقم الترجمة )4/5588: للذهبياإلسالم

رقم  9/97(، وتهذيب التهذيب: البن حجر1520رقم ) 21/7( ينظر: تهذيب الكمال: للمزي2)
(529) . 

 . (529رقم )9/97(، وتهذيب التهذيب: البن حجر1520رقم )21/7( ينظر: تهذيب الكمال: للمزي3)
رقم 535وينظر: تاريخ الثقات: للعجلي ص: (، 500رقم ) 3/21( ينظر: التاريخ الكبير: للبخاري4)

رقم  7/554(، وسير أعالم النبالء: للذهبي5485رقم ) 7/248(، وتهذيب الكمال: للمزي329)
(5570) . 
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تدلُّ على تعديل حماد بن زيد، وهي من عبارات  يةالشعر  هذه األبيات 
عدَّل التعديل النَّادرة التي لم يسبق اإلمام عبد اهلل بن المبارك أحٌد من العلماء أن 

وحماد بن زيد وثقه العلماء بعبارات التوثيق ، يةأحد من الرواة بأبيات شعر 
وكان يحفظ ما  ،المتعددة التي تدل على ثقته وحفظه وفقهه، وكان ضريرًا لم يكتب

 . (5)يسمع من غير كتابة
 . (2)أصبغ حي في وثاق قد تغير .3

النَّادرة التي لم يسبق ابن المبارك أحٌد من العلماء  التعديل عباراتوهي من 
مولى عمرو بن حريث، وكان يعني بها:  أصبغأن تلفظ بها، وقد قالها في حق 

  .(3)أنَّه ثقة لكنه تغير حفظه في آخر عمره
والعبارة التي استعملها ابن المبارك تدلُّ على أنَّ أصبغ كان قد اختلط حتى 

، ويدلُّ على ذلك ما قاله وعدم االحتجاج قيدوه حفاظًا على حديثه من السقوط
)تغير بآخرة حتى كبل بالحديد ال يجوز االحتجاج بخبره إال بعد اإلمام ابن حبان: 

                                 
( نقل عبد الرحمن بن مهدي أنَّ حماد بن زيد لم يكن يكتب ولم يكن عنده كتاب إال جزء حديث 5)

يتقنه، وهذا ُيدلنا على أنَّ رواية حماد بن زيد  يحيى بن سعيد وبيَّن أنه كان يخلط فيه، ولم
صحيحة، إال في روايته من جزء يحيى بن سعيد فإنه كان يخلط فيه ولم يضبطه. ينظر: الجرح 

رقم 7/241(، وتهذيب الكمال: للمزي157رقم الترجمة )3/538والتعديل: البن أبي حاتم
(5485) . 

(، وينظر: الكامل في ضعفاء الرجال، 5191الترجمة )رقم 3/31( ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري 2)
 . (138رقم الترجمة )3/352(، و وتهذيب الكمال، للمزي 222رقم الترجمة )2/503البن عدي 

( ذكر ابن حبان انَّ أصبغ كان قد تغير حتى ُكبل بالحديد، وال يجوز االحتجاج به إال إذا علمنا أنَّ 3)
رقم الترجمة 5/573ينظر: المجروحين، البن حبان . الحديث لم يكن رواه في حال تغيره

(501) . 
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 . (5)التخليص وعلم الوقت الذي حدث فيه(
 . (2)خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم .4

 النَّادرة التي أطلقها ابن المبارك في حق حفص بن سلم  العباراتوهي من 
مقاتل، وعنى بها أنَّه ثقة في نفسه، وهو تعديل في حق شخص أبي مقاتل،  أبي

العباد الصالحين، لكنه لم يكن بثقة في الحديث، وهذا يبين أنَّ ابن  من إذ كان
 . (3)المبارك كان يفرق بين عبادة الراوي وحديثه

 . (4)بين مروين ضائعة: كورة مرو ومرو روذ درة .1
 شبه النظر بن ُشميل إذالتي انفرد بها، وهي من عبارات التعديل النادرة 

بالدرة الضائعة، وهي تعني: أنَّ مكانته لم تعرف بين تلك البالد ولم يستفيدوا من 
  .(1)علمه، وربما كان السبب في ذلك هو نفسه، إذ لم يكن يهتم بنفسه ومظهره

ويؤيد ذلك ما قاله ياقوت الحموي في معجم االدباء: )كان متقّلاًل 

                                 
 . (501رقم الترجمة )5/573( المجروحين، البن حبان 5)
 2/323(، ولسان الميزان: البن حجر212رقم الترجمة )5/211( ينظر: المجروحين: البن حبان2)

 . (5322رقم الترجمة )
(، ذكر ابن حبان أنَّه كان من العباد 212رقم الترجمة )5/211( ينظر: المجروحين: البن حبان3)

 . الزهاد الخشن لكنه ضعيف الحديث ال يحتج به
(، وتهذيب االسماء واللغات: 2588رقم الترجمة ) 8/478( ينظر: الجرح والتعديل: البن أبي حاتم4)

(، 1425رقم الترجمة ) 29/383(، وتهذيب الكمال: للمزي132رقم الترجمة ) 2/527للنووي
وتهذيب التهذيب: البن  (،508رقم الترجمة ) 9/329أعالم النبالء: للذهبيوسير 
 . (791رقم الترجمة ) 50/437حجر

 . 309ينظر: معجم ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل: لعبد الماجد الغوري، ص:  (1)
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ة درة، وكوكب دري أي ثاقب درة: العظام من اللؤلؤ، والواحد، وال(5)متقشفا(
ومن ذلك قولهم: هلل دره، أي عمله، وكأنه  ودر، ودرات،مضيء وجمعه دراري، 

 . (2)شبه بالدر الذي يكون من ذوات الدر
 . (3)زرزده .1

وهي كلمة  ادرة التي انفرد بذكرها ابن المبارك،التوثيق النَّ  ألفاظوهي من 
ليست عربيه، إنَّما هي من األلفاظ األعجمية التي كان يستعملها اإلمام ابن 

وفيها داللة على إنها من أعلى درجات التوثيق عنده، وقد قالها في حق  المبارك،
تلميذ ابن المبارك الحسن بن عيسى معنى هذه  عبد اهلل بن يزيد المقرئ، إذ بيَّن

أمام في القرآن  ، وعبد اهلل بن يزيدلخالص النقيأنَّه كالذهب ا اللفظة، أي:
والحديث كبير الشأن، لذا استحق هذا النعت من ابن المبارك بالذهب المضروب 

 . (4)وتعديله اتفق العلماء على توثيقهو  الخالص،
 . (1)عروس الزهاد .7

النَّادرة التي وصف بها اإلمام عبد اهلل بن المبارك محمد  العباراتوهي من 

                                 
 . (5589رقم الترجمة ) 1/2118معجم االدباء: لياقوت الجموي (5)
، 2/111، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للفارابي 8/7الفراهيدي ( ينظر: العين، للخليل 2)

 . ، مادة )در(2/211ومقاييس اللغة، البن فارس 
(، وسير أعالم النبالء: 3111رقم الترجمة )51/323( ينظر: تهذيب الكمال: للمزي3)

 . (511رقم الترجمة )1/84(، وتهذيب التهذيب: البن حجر29رقم الترجمة )50/518للذهبي
 . (251رقم الترجمة )1/315( ينظر: في توثيق عبد اهلل بن يزيد المقرئ، تاريخ اإلسالم: للذهبي4)
(، وصفة 83رقم الترجمة ) 2/23( ينظر: طبقات المحدثين بأصبهان ألبي الشيخ االصبهاني1)

مة رقم الترج 4/918وتاريخ االسالم: للذهبي (،114رقم الترجمة ) 4/85الصفوة: البن الجوزي
(331) . 
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وكان ابن المبارك أراد في  يوسف، وكان محمد بن يوسف من العباد الزهاد،بن 
أحد األيام الغزو فطلب من ابن إدريس أن يدلَّه على أفضل رجل، فأرشده إلى 

من أفضل النَّاس، لكنه قليل  محمد بن يوسف وكان محمد بن يوسف األصبهاني،
  .(5)الحديث ولم يكن ُيسنده كما نصَّ على ذلك الحافظ ابن الجوزي

 . (2)الياقوتة بين العلماء .8
محمد النَّادرة التي وصف بها اإلمام عبد اهلل بن المبارك  العباراتوهي من 

المبارك، بن عجالن، وهذه اللفظة من أعلى أنواع التوثيق عند اإلمام عبد اهلل بن 
واستعمل هذا التعبير اإلمام سفيان الثوري قبل ابن المبارك فقد وصف بها 

، وعلى هذا يتبين أنَّ ابن المبارك لم ينفرد بهذه اللفظة، (3)المعافى بن عمران
الياقوت: معروف، فارسي معرب، وهو في التوثيق، و  ةلكنها من األلفاظ النَّادر 

أكثر المعادن صالبة بعد  من ُيعدُّ الكريمة، و وهو حجر من األحجار أقسام كثيرة، 
الماس، ويتركب من أكسيد األلمونيوم، ولونه في الغالب شفاف مشرب بالحمرة، 
أو الزرقة، أو الصفرة، ويستعمل للزينة، واحدته أو القطعة منه: ياقوتة، والجمع: 

 .(4)يواقيت
  

                                 
 . (114رقم الترجمة ) 4/83( ينظر: صفة الصفوة: البن الجوزي5)
(، وينظر: سير أعالم النبالء: 228رقم الترجمة ) 8/10البن أبي حاتم ينظر: الجرح والتعديل: (2)

 .(392رقم الترجمة ) 3/975تاريخ اإلسالم: له أيضاً و  (،531رقم الترجمة ) 1/359للذهبي 
 . (5831رقم الترجمة ) 8/400والتعديل، البن أبي حاتم  ( ينظر: الجرح3)
، ومعجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية لمحمود 1/510( ينظر: تاج العروس، لمرتضى الزبيدي 4)

 . مادة )يقت( 3/108عبد المنعم 
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 :املطلب الثاني
 ألفاظ وعبارات التجريح النادرة

 . (5)سلم بن سالم ال تلسعكاتق حيات  .5
استعملها اإلمام عبد اهلل بن المبارك  والتي وهي من عبارات التجريح النَّادرة،
سلم بن سالم بالكذب، هذا يدلُّ على اتهام  هفجرَّح بها سلم بن سالم البلخي، وقول

، ومن العبارات (2)بن المبارك يكذبه(اويوضح ذلك ما قاله اإلمام ابن حبان: )كان 
التي استعملها ابن المبارك في حق سلم عندما ُذكر له حديث من أحاديث سلم 

 . (3)قال: )هذا من عقارب سلم(
 . (4)ارم به .2

لفاظ التجريح النَّادرة التي استعملها اإلمام عبد اهلل بن المبارك في أوهي من 
أطلق عدد غير قليل من الرواة، ولم أجد فيما لديَّ من مصادر أحدًا من العلماء 

أراد بها أنَّ الراوي متروك الحديث ال يصلح هذه اللفظة قبل ابن المبارك، و 
، وقد استعمل هذه اللفظة اإلمام عبد اهلل بن المبارك االحتجاج به، وال االستشهاد

 وهم:  عدٍد من الرواة في

                                 
(، وينظر: ميزان االعتدال: 5549رقم الترجمة )4/217( ينظر: الجرح والتعديل: البن أبي حاتم5)

 . (231رقم الترجمة )3/13(، ولسان الميزان: البن حجر3375رقم الترجمة )2/581هبيللذ
 . (440رقم الترجمة ) 5/344( المجروحين، البن حبان 2)
(، وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي 5549رقم الترجمة ) 4/217( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم3)

 . (4708رقم الترجمة ) 50/202
كمال تهذيب الكمال، 418رقم الترجمة )4/110تاريخ اإلسالم، للذهبي( ينظر: 4) (، وا 

(، 217رقم الترجمة )5/541(، وتهذيب التهذيب، البن حجر215رقم الترجمة )5/212لمغلطاي
 (.14رقم الترجمة )5/19والضعفاء الكبير، للعقيلي
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 إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو شيبة الكوفي . 
 أيوب بن سويد بن سوار . 
 أبو معاذبكير بن معروف ، . 
 حسام بن مصك بن شيطان . 
 الحكم بن أبان العدني، أبو عيسى . 
 هشام بن زياد القرشي، أبو المقدام . 
 يحيى بن سلمة بن كهيل، أبو جعفر الكوفي . 
 يزيد بن أبي زياد القرشي، أبو عبد اهلل الكوفي . 
 

 . (5)إنَّما أفسد حديث أهل الكوفة األعمش .3
التي استعملها اإلمام عبد اهلل بن المبارك، ومن  ةوهي من العبارات الشديد

تكلموا في حق األعمش، وبيَّنوا أنَّه أفسد حديث أهل إذ  (2)بن ُمقسماقبله المغيرة 
الكوفة، وأرادوا به التدليس، والعبارة التي أوردها ابن المبارك تبع بها المغيرة، واهلل 

التدليس، واألعمش اتفق العلماء أعلم، وهي من العبارات التي فيها مبالغة في ذم 
 . (3)على توثيقه وتعديله لكنه ابتلي بالتدليس

                                 
رقم  41/233ر، وتاريخ دمشق: البن عساك521أحوال الرجال: للجوزجاني، ص: ينظر:  (5)

كمال تهذيب 3157رقم الترجمة ) 2/224(، وميزان االعتدال: للذهبي1315الترجمة ) (، وا 
 . (4530رقم الترجمة ) 50/207الكمال: لمغلطاي

(، وتاريخ دمشق، البن 504رقم الترجمة ) 528أحوال الرجال، للجوزجاني، ص: ينظر:  (2)
رقم الترجمة  2/224دال، للذهبي(، وميزان االعت1315رقم الترجمة ) 41/233عساكر

كمال تهذيب الكمال، لمغلطاي3157)  . (4530رقم الترجمة ) 50/207(، وا 
(، وأبو 218رقم الترجمة ) 588ص:  نصَّ على تدليس األعمش العالئي في جامع التحصيل، (3)

، وابن حجر في تعريف أهل التقديس بمراتب 534زرعة العراقي في تحفة التحصيل، ص: 
 . (11رقم الترجمة ) 33فين بالتدليس، ص: الموصو 
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ألن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن عبد القدوس  .4
 . (5)الشامي، وعبد القدوس خير من مائة مثل ُركن

وهي من عبارات التجريح النَّادرة التي استعملها اإلمام عبد اهلل بن المبارك 
بن عبد اهلل الشامي، وسبق ابن المبارك كن القدوس بن حبيب، ورُ في حق عبد 

يزيد الرقاشي،  في استعمال هذه اللفظة اإلمام شعبة بن الحجاج، إذ قالها في حق
، وأراد ابن (2)قال: )ألن أقطع الطريق أحب من أن أروي عن يزيد الرقاشي(
نصَّ على ذلك المبارك بهذه اللفظة بيان كذب الراوي، ووضعه للحديث، كما 

 . (3)الحافظ السمعاني
 . (4)لقد منَّ اهلل على المسلمين بسوء حفظ أبي اسرائيل .1

مبارك في حق النَّادرة التي استعمالها اإلمام عبد اهلل بن ال العباراتوهي من 
وذهب ابن المبارك الى تضعيفه من إسرائيل المالئي،  إسماعيل بن خليفة أبي

 ضبط حفظ من عبارات الجرح الصريح في حقجهة سوء حفظه، ولفظة سيء ال

                                 
(، وينظر: تاريخ دمشق: البن 4494رقم الترجمة )9/431( ينظر: تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي5)

رقم 5/281(، والضعفاء والمتروكون: البن الجوزي: 2595رقم الترجمة )58/597عساكر
 . (5237الترجمة )

(، وتهذيب الكمال: 8231م الترجمة )رق11/79( ينظر: تاريخ دمشق: البن عساكر2)
 (.197رقم الترجمة )55/350(، وتهذيب التهذيب: البن حجر1918رقم الترجمة )32/11للمزي

األنساب: . ذلك ألنه كان يضع الحديث على الثقات( -رحمه اهلل -( قال السمعاني: )إنما قال3)
 . 53/287للسمعاني

(، وينظر: تهذيب الكمال، 119رقم الترجمة )2/517حاتم( ينظر: الجرح والتعديل، البن أبي 4)
(، وتهذيب 141رقم الترجمة )4/115(، وتاريخ اإلسالم، للذهبي440رقم الترجمة ) 3/80للمزي 

 . (141رقم الترجمة )5/293التهذيب، البن حجر
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الراوي، ووافق ابن المبارك على تجريحه بعض العلماء، وهو مجروح العدالة أيضًا 
 نَّ أفقد كان عنده غلو، وكان يكفر سيدنا عثمان بن عفان)رضي اهلل عنه( ويقول: 

 ،السبب ، وكانت عبارات العلماء شديدة عليه لهذا(5)عثمان ُقتل كافرًا كررها ثالثاً 
ابن معين ذهب إلى توثيقه، والصواب الذي  بن مهدي، إال أنَّ  وتركه عبد الرحمن

 عليه أغلب العلماء أنه جيد الحديث إال ما خالف به الثقات
، الخترت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد اهلل بن محرر يرتُ خُ لو  .1

 . (2)أحب إلي منه ةفلما رأيته، كانت بعر  أن ألقاه ثم أدخل الجنة
وهي من العبارات الشديدة الضعف النادرة التي انفرد عبد اهلل بن المبارك 
بها، والتي تعني أنَّ الراوي متروك الحديث كما أراد ذلك ابن المبارك، إذ بين 

، (3))ترك حديثه عبد اهلل بن المبارك(معنى ذلك اإلمام أبو حاتم الرازي، إذ قال: 
والبعر: لكل ذي بعرة: واحدته َبْعَرٌة، َواْلجمع أْبعاٌر، َوقد َبَعَر َيْبَعُر َبَعرًا، ومعنى 

ظلف ولكل ذي خف من اإلبل والشاء وبقر الوحش والظباء، ما خال البقر األهلي 
 . (4)فإنها تخثي، وهو خثيها. واألرانب تبعر أيضاً 

                                 
 . (521رقم الترجمة )5/417( ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي 5)
(، والكامل في ضعفاء الرحال: البن 115رقم الترجمة )2/23روحين: البن حبان( ينظر: المج2)

رقم الترجمة 2/537(، والضعفاء والمتروكون: البن الجوزي: 973رقم الترجمة )1/253عدي
: (، وميزان االعتدال: للذهبي3123رقم الترجمة ) 51/32(، وتهذيب الكمال: للمزي2099)
 (.115رقم الترجمة )1/389: ب التهذيب: البن حجر(، وتهذي4195رقم الترجمة )2/100

رقم 51/35(، وتهذيب الكمال: للمزي824رقم الترجمة )1/571( الجرح والتعديل: البن أبي حاتم3)
 . (3123الترجمة )

، ولسان 50/258، وتاج العروس، لمرتضى الزبيدي 2/229( ينظر: تهذيب اللغة، للهروي 4)
 . )بعر(، مادة 4/75العرب، البن منظور 
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 . (5)قد عرفته .7
 ،التجريح النَّادرة التي استعملها اإلمام عبد اهلل بن المبارك ألفاظوهي من 

قالها في حق عبد السالم بن حرب، قد استعملها قبله، و  لم أجد أحدًا من العلماءو 
كان إذا اللفظة تلميذ ابن المبارك الحسن بن عيسى، إذ قال: )وبين معنى هذه 

 .(2)قال قد عرفته فقد أهلكه(
الراوي، وكان ابن  عبارات التجريح في حق شدوتعد هذه اللفظة من أ

على عبد السالم بن حرب، وذلك أنَّ أغلب العلماء ذهبوا  المبارك شديد الحمل
نَّ ، (3)إلى توثيقه ما عابوا عليه أنَّه لم يكثر من قوله حدثنا إال القليل كما ذهب وا 

بن حنبل، وهذا ال يضر إذا كان الراوي ثقة ولم ُيعرف بالتدليس، اإلى ذلك احمد 
وعابوا عليه أيضًا أنَّه كان عسرًا في التحديث؛ بمعنى أنَّه ال يجلس مجلسًا 

 . ، وهذا أيضًا ال يضر بالراوي شيئًا ما دام انَّه ثقة(4)ال مرة في العامإللتحديث 
 

                                 
(، 1071رقم الترجمة )3/481( ينظر: العلل ومعرفة الرجال: ألحمد بن حنبل: برواية ابنه عبد اهلل5)

رقم 58/18(، وتهذيب الكمال: للمزي5031رقم الترجمة )3/19والضعفاء الكبير: للعقيلي
 (.154رقم الترجمة )1/357(، وتهذيب التهذيب: البن حجر3458الترجمة )

(، 1071رقم الترجمة )3/481الرجال: ألحمد بن حنبل: برواية ابنه عبد اهلل ( العلل ومعرفة2)
رقم 58/18(، وتهذيب الكمال: للمزي5031رقم الترجمة )3/19والضعفاء الكبير: للعقيلي

 (.154رقم الترجمة )1/357(، وتهذيب التهذيب: البن حجر3458الترجمة )
(، وتاريخ الثقات: للعجلي 110رقم الترجمة )511( ينظر: تاريخ ابن معين: برواية الدارمي: ص: 3)

(، 241رقم الترجمة )1/47(، والجرح والتعديل: البن أبي حاتم5005رقم الترجمة )303ص: 
 . (9350رقم الترجمة )7/528والثقات: البن حبان

 . (87رقم الترجمة )8/331( ينظر: سير إعالم النبالء: للذهبي4)
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 اخلامتة
هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد انتهيت بفضل اهلل وَمنِّه من  الحمد
مام عبد تعديل والتجريح النَّادرة عند اإل)ألفاظ وعبارات الالموسوم، بـ:  كتابة بحثي

 وأهم ما توصلت إليه في بحثي كاآلتي:اهلل بن المبارك(، 
من المعتدلين المنصفين في الجرح  تبين أنَّ اإلمام عبد اهلل بن المبارك .5

والتعديل، وأنَّه وافق حكمه في األعم األغلب حكم جمهور النقاد، وهذا 
نصافه  . يدل على اعتداله وا 

لفظة وعبارة نادرة عند اإلمام عبد اهلل بن المبارك، ( 51على ) وقفت  .2
 . ( منها في التجريح7( منها في التعديل، و)8)

دًا البن المبارك مة من جرَّح الرواة تبعًا وتقليهناك من األئ وجدُت أنَّ  .3
كما في اعتماد أبي حاتم الرازي على تركه لحديث  عليه رحمة اهلل

أيوب بن أخوط، وأيضًا في اعتماد أبي حاتم أيضًا في عمر بن هارون 
 . فقد بيَّن أنَّ ابن المبارك تكلم فيه فذهب حديثه

لذين يذمون التدليس، ويبالغون في تبيَّن لي أنَّ اإلمام ابن المبارك من ا .4
، حتى أنَّه وصف األعمش وأبا إسحاق أكثر العلماءذمه، وعلى ذلك 

 بأنهم أفسدوا حديث أهل الكوفة؛ لتدليسهم.
وصلى اهلل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقرة عيوننا محمد، وعلى آله 

 . وصحبه وسلم
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 ثبت املصادر واملراجع
 . بعد القرآن الكريم

 ب بن إسحاق السعدي الجوزجاني أبيأحوال الرجال، إلبراهيم بن يعقو  .5
هـ(، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم الَبستوي، حديث 219 تإسحاق )
 فيصل آباد، باكستان. ،اكادمي

في معرفة علماء الحديث، ألبي يعلى، خليل بن عبد اهلل بن  اإلرشاد .2
هـ(، تحقيق: د. محمد 441 تأحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني )

 .هـ5409، 5طالرياض،  ،مكتبة الرشد ،سعيد عمر إدريس
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لمغلطاي بن قليج بن عبد اهلل  .3

 البكجري المصري الحكري الحنفي، أبي عبد اهلل، عالء الدين 
هـ(، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد، أبو محمد 712 ت)

-  هـ5422، 5ط ،ن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشرأسامة ب
 م.2005

هـ(، 5304 إمام الكالم في القراءة خلف اإلمام، لعبد الحي اللكنوي )ت .4
اعتنى به: الدكتور صالح أبو الحاج، مركز العلماء العالمي 

 . للدراسات وتقنية المعلومات
السمعاني المروزي،  األنساب، لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي .1

هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 112 تأبي سعد )
، 5طاليماني وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، 

 م.5912-هـ5382
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بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم، ليوسف بن حسن بن  .1
ابن الِمْبَرد  أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين،

هـ(، تحقيق وتعليق: الدكتورة روحية عبد الرحمن 909 تالحنبلي )
-هـ5453، 5طلبنان،  ،السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.5992
تاج العروس من جواهر القاموس، لمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  .7

هـ(، 5201 تالحسيني، أبي الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّبيدي )
 ق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.تحقي

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، لشمس الدين أبي عبد اهلل  .8
هـ(، تحقيق: 748 تمحمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )

 م.2003، 5طالدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، 
 بن صالح العجلى الكوفي تاريخ الثقات، ألبي الحسن أحمد بن عبد اهلل .9

 م.5984-هـ5401 ،5طدار الباز،  ،هـ(215 ت)
إبراهيم بن المغيرة البخاري،  التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل بن .50

 ،هـ(، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد211 تعبد اهلل ) أبي
 . الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان

حمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي تاريخ بغداد، ألبي بكر أ .55
هـ(، تحقيق: الدكتور بشار عواد 413ت الخطيب البغدادي )

 م.2002-هـ5422، 5طبيروت،  ،معروف، دار الغرب اإلسالمي
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تاريخ دمشق، ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن  .52
الفكر هـ(، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار 175 تعساكر )

 . م5991-هـ5451للطباعة والنشر والتوزيع، 
تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، ألحمد بن عبد الرحيم بن  .53

 الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبي زرعة ولي الدين، 
 ،هـ(، تحقيق: عبد اهلل نوارة، مكتبة الرشد821 تابن العراقي )

 . الرياض
، ألبي الفضل القاضي عياض بن ترتيب المدارك وتقريب المسالك .54

هـ(، تحقيق: ابن تاويت الطنجي، 144 تموسى اليحصبي )
 . 5طالمحمدية، المغرب،  ،وآخرون، مطبعة فضالة

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، ألبي  .51
الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي 

هـ(، تحقيق: د. أبو لبابة حسين، دار 474 ت)الباجي األندلسي 
 .م5981–هـ5401، 5طالرياض،  ،اللواء للنشر والتوزيع

تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، ألبي الفضل أحمد  .51
هـ(، 812 تبن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )
، 5طعمان،  ،تحقيق: د. عاصم بن عبداهلل القريوتي، مكتبة المنار

 . م5983–هـ5403
تهذيب األسماء واللغات، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  .57

 . لبنان ،هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت171 تالنووي )
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تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف،  .58
الكلبي  أبي الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي

 ،هـ(، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة742 تالمزي )
 .م5980–هـ5400، 5طبيروت، 

 تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبي منصور  .59
هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث 370 ت)

 م.2005، 5طبيروت،  ،العربي
بن علي بن محمد بن أحمد بن تهذيب التهذيب، ألبي الفضل أحمد  .20

هـ(، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، 812 تحجر العسقالني )
 هـ.5321، 5ط

الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،  .25
هـ(، طبع بإعانة: 314 تالتميمي، أبي حاتم، الدارمي، الُبستي )
تحت مراقبة: الدكتور محمد وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، 

عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، دائرة المعارف 
 .م5973- ه5393، 5العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، ط

جامع التحصيل في أحكام المراسيل، لصالح الدين أبي سعيد خليل  .22
هـ(، تحقيق: 715 تبن كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي )

–هـ5407، 2بيروت، ط ،بد المجيد السلفي، عالم الكتبحمدي ع
 . م5981

الجرح والتعديل: ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن  .23
هـ(، طبعة 327 تالمنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )
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الهند، دار إحياء  ،بحيدر آباد الدكن ،مجلس دائرة المعارف العثمانية
 م.5912-هـ5275، 5روت، طبي ،التراث العربي

الرد على الجهمية والزنادقة، ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل  .24
هـ(، تحقيق: صبري بن سالمة 245 تبن هالل بن أسد الشيباني )

 . 5شاهين، دار الثبات للنشر والتوزيع، ط
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، ألبي عبد اهلل  .21

الفيض جعفر بن إدريس الحسني اإلدريسي الشهير محمد بن أبي 
هـ(، تحقيق: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي، 5341 تبالكتاني )

 . م2000-هـ5425 ،1دار البشائر اإلسالمية، ط
سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين: ألبي زكريا يحيى بن  .21

لوالء، معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري با
 ،هـ(، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مكتبة الدار233 تالبغدادي )

 م.5988-هـ5408، 5المدينة المنورة، ط
سير أعالم النبالء، لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن  .27

هـ(، تحقيق: مجموعة من 748 تعثمان بن َقاْيماز الذهبي )
، 3المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

 . م5981-هـ5401
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر إسماعيل بن حماد  .28

هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار 393 تالجوهري الفارابي )
 .م5987- هـ5407 ،4بيروت، ط ،العلم للماليين
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صفة الصفوة، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  .29
هـ(، تحقيق: أحمد بن علي، دار الحديث، القاهرة، 197 تالجوزي )
 . م2000-هـ5425مصر، 

الضعفاء الكبير، ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد  .30
هـ(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار 322 تالعقيلي المكي )

 . م5984-هـ5404، 5بيروت، ط ،لمكتبة العلميةا
الطبقات الكبرى، ألبي عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي  .35

هـ(، تحقيق: 230 تبالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )
-هـ5450، 5بيروت، ط ،محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية

 م.5990
والواردين عليها، ألبي محمد عبد اهلل بن طبقات المحدثين بأصبهان  .32

محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف بأِبي الشيخ 
هـ(، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين 319 تاألصبهاني )

 .م5992-هـ5452، 2بيروت، ط ،البلوشي، مؤسسة الرسالة
العلل ومعرفة الرجال، ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن  .33

هـ(، تحقيق: وصي اهلل بن محمد 245 تن أسد الشيباني )هالل ب
 م.2005-هـ5422، 2الرياض، ط، عباس، دار الخاني

العين، ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي  .34
إبراهيم  .مهدي المخزومي، د .هـ(، تحقيق: د570 تالبصري )

 السامرائي، دار ومكتبة الهالل.
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صحيح البخاري، ألحمد بن علي بن حجر أبي  فتح الباري شرح .31
، رقم هـ5379بيروت،  ،الفضل العسقالني الشافعي، دار المعرفة

كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: 

 . عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
ث بشرح الفية الحديث للعراقي، لشمس الدين أبي الخير فتح المغي .31

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 
 ،هـ(، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة902 تالسخاوي )
 م.2003-هـ5424، 5مصر، ط

 الكامل في ضعفاء الرجال، ألبي أحمد بن عدي الجرجاني  .37
هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، 311 ت)
-هـ5458، 5لبنان، ط ،بيروت ،عبد الفتاح أبو سنة، الكتب العلميةو 

 م.5997
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد اهلل كاتب  .38

 جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة 
 . م5945بغداد،  ،لمثنىهـ(، مكتبة ا5017 ت)
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الكفاية في علم الرواية، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن  .39
هـ(، تحقيق: أبو عبداهلل السورقي، 413 تمهدي الخطيب البغدادي )

 المدينة المنورة. ،إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية
محمد بن  اللباب في تهذيب األنساب، ألبي الحسن علي بن أبي الكرم .40

محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن 
 . بيروت –دار صادر  هـ(،130 تاألثير )

لسان الميزان، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  .45
الهند،  ،هـ(، تحقيق: دائرة المعرف النظامية812 تحجر العسقالني )

-هـ5390، 2لبنان، ط ،تبيرو  ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات
 م.5975

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لمحمد بن حبان بن  .42
أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبي حاتم، الدارمي، 

حلب،  ،هـ(، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي314 تالُبستي )
 هـ.5391، 5ط

مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار، لجمال  .43
 الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الَفتَِّني الكجراتي 

، 3هـ(، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط981 ت)
 . م5917-هـ5387
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معجم األدباء، إرشاد األريب إلى معرفة األديب، لشهاب الدين أبي  .44
هـ(، تحقيق: 121 تاقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )عبد اهلل ي

-هـ5454، 5إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط
 . م5993

معجم ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل المشهورة والنادرة، لسيد عبد  .41
-هـ5432، 2الناجد الغوري، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط

 . م2055
فقهية، للدكتور محمود عبد الرحمن عبد معجم المصطلحات واأللفاظ ال .41

المنعم، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر، 
 . دار الفضيلة

معجم مقاييس اللغة، ألحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبي  .47
 ،هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر391 تالحسين )
 م.5979-هـ5399

والتاريخ، ليعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبي المعرفة  .48
هـ(، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، 277 تيوسف )
 م.5985-هـ5405، 2بيروت، ط

ميزان االعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن  .49
 هـ(، تحقيق: علي محمد748 تأحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )

، 5لبنان، ط ،البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت
 م.5913-هـ5382
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ليوسف بن تغري بردي بن  .10
هـ(، 874 تعبد اهلل الظاهري الحنفي، أبي المحاسن، جمال الدين )

 . وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر
المؤلفين وآثار المصنفين، إلسماعيل بن محمد  هدية العارفين أسماء .15

هـ(، طبع بعناية 5399 تأمين بن مير سليم الباباني البغدادي )
 . م5915 ،وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول

 
 
 

 


