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 ملخص البحث

يسعى هذا البحث إلى التعريف بأحد أعالم الحديث في المدرسة البغدادية وتسليط 
الضوء على ما قدمه من جهود في خدمة السنة النبوية، وهو الحافظ ابن المظفر 
البغدادي، وال سيما وأنه كان معاصرًا للحافظ الدارقطني إال أنه لم يشتهر كشهرته، 

في كتبه التي وصلت إلينا ومحاولة التدليل وقام البحث على أساس استقصاء آرائه 
عليها بشكل يوضح الفكرة من غير تطويل ممل وال اختصار مخل، بعد التعريف 
بحياته الشخصية ومكانته، وكان الدافع للباحث كون هذا الحافظ مغمورًا وغير 
معروف رغم إن آلرائه رصانة علمية تنبئ عن فهم وحفظ واتقان ودراية، وسنلحظ 

 خالل البحث. ذلك من
 Abstract  ابن المظفر ، جهوده ، السنة المفتاحية :الكلمات 

This research aims to shed light on one of the figures of the 
prophetic Hadith of the Baghdadi School, Al-Hafidh Ibn Al- 
Mudhafar Al-Baghdadi. 
An emphasis is paid on his efforts excreted in supporting the 
prophetic sunna as he was a contemporary figure to Al-Hafidh 
Al-Darqutne. The research aims also to investigate his 
opinions in his books reached to us. 
A biography of  Al-Hafidh Ibn Al- Mudhafar is also presented 
as we was very important figure in his agc. 
Keywords : Ibn al-Muzaffar, his efforts, Sunnah  
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبيه األمين، وعلى آله وصحبه   

 أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فال يخفى على الدارسين في العلوم الشرعية وال سيما علوم الحديث أن هذه العلوم    

هللا وأملهم الفوز َمنَّ هللا تعالى عليها بأناس نذروا أنفسهم لخدمتها حاديهم رضى 
بوعده والنجاة من وعيده، ولعمري إنه لشرف ما بعده شرف أن يوفقهم هللا ليندرجوا 

 في سلسلة نقلة العلم النبوي.
وكان من سنة هللا لهذه األمة أن جعل في كل بلد طائفة من حملة العلوم يختلفون    

جتماعية في كثرتهم وتنوع مشاربهم حسب عوامل كثيرة منها السياسية واال
واالقتصادية، وتتباين مناهجهم في االستنباط والتأليف وفق ما تمليه جملة متغيرات 
منها: العلمية واالجتماعية، ولعلنا ال نختلف في أن عيون األمصار في سالف 
األزمنة كانت بمثابة مدارس علمية على شتى الصعد؛ فقهية أو أصولية أو حديثية 

مدرسة الحجاز ثم مدرسة العراق فالشام فمصر  أو حتى علومًا طبيعية، فنشأت
فخراسان فالمغرب واألندلس، ثم ضمت كل مدرسة من هذه المدارس مجموعة مما 
يمكن أن يعّد مدارس مستقلة داخل المدرسة األم، على سبيل التمثيل ال الحصر 
كانت مدرسة الكوفة الفقهية تختلف عن مدرسة بغداد رغم اجتماعهما في كونهما من 

دارس العراق، وكذا تباين منهج المدرسة الحديثية البصرية عن منهج المدرسة م
الكوفية، وكان لكل واحدة من هذه المدارس أساطين أخذوا يرسمون معالم هذا المنهج 

 ويختطون ألنفسهم طريقًا يمتازون به عن غيرهم.
ة كونها ويبدو أن مدرسة بغداد كان لها قصب السبق ألسباب عدة، منها: سياسي    

عاصمة الدولة اإلسالمية لقرابة خمسة قرون، ومنها جغرافية كونها تتوسط الطرق 
البرية الرابطة بين جناحي العالم اإلسالمي المشرق )خراسان وبالد ما وراء النهر 
والهند( والمغرب )الشام والحجاز فمصر والمغرب األقصى(، ومنها اقتصادية 

ر هذه المدرسة وظهور أعالم يشار لهم بالبنان، واجتماعية، كل ذلك أدى إلى ازدها
أدوا رسالتهم على خير وجه ينم عن ذلك ما تركوا لنا من تراث تزخر به مكاتباتنا 
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وتحويه سطور صحائفنا، وأخص بالذكر من تلك العلوم علم الحديث، إذ خصه 
يم، وألن الناس بمزيد اعتناء وتدقيق كونه المصدر الثاني في التشريع بعد القرآن الكر 

يد اآلثمين امتدت إليه بالوضع والخطأ بخالف القرآن الكريم، ورغبة طلبة العلم في 
 إندراجهم في سلسلة اإلسناد النبوي، فكان لهم ما أرادوا.

لكن الذي يدمى له القلب ويذهب النفس حسرات عليه ضياع كثير من هذا التراث مع 
ف الدهر ال يزال حبيسًا في ما ضاع من تراث األمة، وما نجى منه من يد صرو 

نسخه الخطية، أو أن يد عابث ال يعرف للعلم قدره شوهته بدعوى التحقيق، وهللا 
 المستعان وال حول وال قوة إال به.

ومن أولئك الذين كاد ذكرهم وعلمهم أن يندرس حافظ بغدادي أفنى سني عمره في 
ثين الدارقطني، ال خدمة الحديث بشتى الوسائل وعاصر طبيب العلل وإمام المحد

يعرفه كثير من المشتغلين بالحديث فضاًل عن غيرهم، هو الحافظ ابن المظفر، فكان 
من توفيق هللا وفضله أن أنعم على الباحث بالوقوف على بعض آرائه فدفعني 
الفضول العلمي ـ وأنعم به من فضول ـ لمحاولة التعرف على صاحب هذه اآلراء، 

تنصفه الدراسات إلبراز ما قدمه لهذه األمة، فجال في خاطري فألفيته بحرًا بكرًا، لم 
أن أكون ممن يحاول تقديم بعض من تراثه المعرفي، ومعرفًا به وبمكانته، فكانت هذه 
الفكرة نواة هذا البحث المتواضع، ولما شاء هللا له أن يرى النور، اقتضت طبيعة 

 لين:البحث أن تكون خطته بعد هذه المقدمة مشتملة على فص
 الفصل األول: تناولت فيه سيرته الذاتية والعلمية، واشتمل على مبحثين:

 المبحث األول: تطرقت فيه إلى سيرته الذاتية.
 والمبحث الثاني: ضم الكالم على سيرته العلمية.

 أما الفصل الثاني: فكان عن جهوده التي قدمها في خدمة السنة، وتضمن مبحثين:
 فيه عن مصنفاته المبحث األول: شمل الكالم

 أما المبحث الثاني: فقصرته على آرائه النقدية، واحتوى على مطلبين:
 المطلب األول: فالحديث فيه عن أقواله في الرجال.

 في حين كان المطلب الثاني: عن آرائه النقدية في المرويات
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 بعدها جاءت النتائج والتوصيات
رنت بما كنت أعيشه من لذات أما صعوبات البحث فكانت ال تكاد تذكر إذا ما قو 

متنقاًل بين ثنيات الكتب متتبعًا للطرق وجامعًا ألقوال أهل العلم، ولعل كثرة المشاغل 
وتوارد الخطوب وما يمر به عراقنا الحبيب كانت من أبرز معوقات البحث، وال بد لي 

يع هنا من التنويه إلى ضعف القوة وتراجع الصحة أسأل هللا أن ينعم علّي وعلى جم
مرضى المسلمين بالصحة والعافية، وأن يسبل علينا ثوب ستره ومعافاته، إنه ولي 

 ذاكر والقادر عليه.
وختامًا فكلي يقين أن هذا عمل فيه خلل ولكنه جهد المقل الضعيف، ورحم هللا رجاًل 

 نظر فيه فوقف على عيب فأرشدني إليه، فعين المنصف عون، وكما قال الشاعر:
 ل عيب كليلة        كما أن عين السخط تبدي المساوياوعين الرضا عن ك

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 الفصل األول: سيرته الذاتية والعلمية

 المبحث األول: سيرته الذاتية
 :(1)المطلب األول:اسمه ونسبه وكنيته ووالدته ونشأته

موسى بن عيسى بن محمد بن عبد هللا هو : أبو الحسين محمد بن المظفر بن 
  (2)بن سلمة بن إياس البزاز

                                                 
 14/342، والمنتظم 56/3(، وتاريخ دمشق 1622) 4/426ترجمته في: تاريخ بغداد  (1)

(، ونزهة الناظر في ذكر من 128)112لمعرفة رواة السنن والمسانيد : (، والتقييد 2869)
، وتذكرة الحفاظ 26/652(، وتاريخ اإلسالم 70) 122البغوي من الحفاظ واألكابر:حدث عن 

، 2/155(، والعبر في خبر من غبر 306) 16/418(، وسير أعالم النبالء 916) 3/125
، ولسان 5/23، والوافي بالوفيات 15/435(، والبداية والنهاية 8183)4/43وميزان االعتدال 

(، وشذرات 884) 390، وطبقات الحفاظ:4/155جوم الزاهرة (، والن7415) 7/509الميزان 
 .12/38، ومعجم المؤلفين 7/104، واألعالم 4/267، وديوان اإلسالم 3/96الذهب 

هكذا ساق نسبه الخطيب البغدادي عن علي بن المحسن التنوخي عن ابن المظفر إمالًء.  (2)
 (.1622) 4/426ينظر: تاريخ بغداد 
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وأن  (2)، وقد حدثنا عن نفسه أنه في األصل من مدينة سر من رأى(1)البغدادي
، ونقل (3)هـ286والده انتقل إلى بغداد فولد أبو الحسين فيها في شهر محرم من سنة 

قوله : ))كان ابن المظفر الخطيب عن شيخه عبد الواحد بن علي بن برهان األسدي 
، ولعل ابن برهان ظن ))(4)من ولد إياس بن سلمة بن األكوع صاحب رسول هللا 

التشابه في اسم جد ابن المظفر "إياس" مع اسم ولد سلمة بن األكوع دلياًل على 
مقولته تلك، وقد رّد الخطيب هذا القول ردًا شديدًا مستداًل بقول ابن المظفر نفسه: 

 -وهو عربي أسلمي–أنا من العرب(( فلو كان من ذرية سلمة بن األكوع  ))ال أعلم
، ونقل الذهبي عنه أنه سئل عن ذلك فقال: ))ال (5)لما نفى ابن المظفر علمه بعروبته

 . (7)، وقال مرة: ))ال أعلم صحة ذلك(((6)أتيقن ذلك((
اجه أن وقد ضنت علينا المصادر بتفاصيل عن أسرته، وما يستطيع الباحث استنت

، وكما بخلت علينا (8)والده أو أحد أجداده كان يعمل في بيع الثياب لذا لقب بـ"البزاز"
المصادر بمعلومات عن أسرته فقد بخلت علينا بتفاصيل أو إشارات عن ظروف 

فقد كانت بداياته العلمية فيها، إذا بدأ طلب  -بحكم والدته في بغداد–نشأته سوى أنه 
وله من العمر آنذاك أربعة عشر عامًا،  (9)هـ300ن سنة الحديث في شهر محرم م

                                                 
 .16/419النبالء  ينظر : سير أعالم (1)
هـ شمال بغداد واتخذها عاصمة 220هي مدينة عظيمة بناها الخليفة العباسي المعتصم سنة  (2)

، 3/734له، وتسمى اآلن سامراء. ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع 
 .3/173ومعجم البلدان 

 تنظر: مصادر ترجمته أعاله. (3)
 .4/426تاريخ بغداد  (4)
 (.1622) 4/426تاريخ بغداد  (5)
 .3/125تذكرة الحفاظ  (6)
 .16/418سير أعالم النبالء  (7)
 ينظر: مصادر ترجمته أعاله، فقد ذكرت جميعها لقبه البزاز. (8)
 .56/3، وتاريخ دمشق 4/426ينظر: تاريخ بغداد  (9)
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، ثم تتابع سماعه من الشيوخ (1)وكان أول شيخ سمع منه بنان بن أحمد الدقاق
، حتى إذا ما أحّس أن بغداد ألقت إليه فلذات أكبادها عزم على الرحلة (2)البغداديين

 إلى األمصار يطلب الحديث ويكتبه عن شيوخه.
 رحلته في طلب الحديثالمطلب الثاني: 

بعد أن سمع أبو الحسين من شيوخ بلده بغداد شّد رحاله إلى بقية األمصار كما 
كانت عليه سنة أهل الحديث من الرحلة في طلب الحديث وما كانت تعني لهم هذه 
الرحلة من المكانة العالية، قال الحافظ أبو عمرو ابن الصالح: ))وإذا فرغ من سماع 

، وقد كان ابن المظفر مثاًل عاليًا (3)ت التي ببلده فليرحل إلى غيره((العوالي والمهما
ثين تجسدت فيه الهمة العالية التي ال تقنع من العال بالدون مهتديًا  ألخالق المحدِّّ

ثين رسول هللا  حيث يقول: ))من سلك طريقا يطلب فيه علما  بقول شيخ المحدِّّ
كة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه سلك هللا به طريقا إلى الجنة، وإن المالئ

ليستغفر للعالم من في السماوات واألرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة األنبياء، لم يورثوا 

َفَيمََّم وجهه نحو  ،(4)دينارا وال درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به، أخذ بحظ وافر((
 أمصار العراق أواًل ثم بقية األمصار، وأهم البلدان التي سافر إليها:

 .(5)البصرة .1

 
                                                 

 ينظر: ما سبق. (1)
 سيأتي ذكرهم مع غيرهم في مطلب شيوخه. (2)
 .354أنواع علم الحديث: معرفة  (3)
(، والترمذي 3643) 3/354(، وأبو داود21716) 36/48( و21715) 36/45أحمد رواه  (4)

حجر: ))أخرجه أبو داود والترمذي (، قال ابن 223) 1/81(، وابن ماجه 2682) 4/345
وبن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيره 

 1/160ي سنده لكن له شواهد يتقوى بها((. فتح الباري باضطراب ف
 (.96) 79( ينظر: حديث شعبة البن المظفر:5)
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 .(1)الجزيرة .2
 .(2)حران .3
 .(3)حلب .4
 .(4)حمص .5
 .(5)دمشق .6
 .(6)الرقة .7
 .(7)الرملة .8
 .(8)طبرية .9
 .(9)الكوفة .10
 .(10)مصر .11
 .(11)الموصل .12

 
                                                 

 .3/125( تذكرة الحفاظ 1)
 .4/426تاريخ بغداد  (2)
 .56/4تاريخ دمشق  (3)
 .56/4تاريخ دمشق  (4)
 .56/4، وتاريخ دمشق 4/426تاريخ بغداد  (5)
 .56/4تاريخ دمشق  (6)
( 86) 149(، و:51)107(، وغرائب مالك:90) 76شعبة البن المظفر: ( ينظر: حديث7)

 وغيرها.
 /ب(.5( الجزء الثاني من الفوائد المنتقاة الغرائب الحسان البن المظفر )ل 8)
 المصدر نفسه. (9)
 .56/4، وتاريخ دمشق 4/426تاريخ بغداد  (10)
 .113لمعرفة رواة السنن والمسانيد :  التقييد (11)
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 .(1)واسط .13

نصًا صريحًا لدى من ترجمه بدخوله إال أن الذي أثار استغرابي أنني لم أجد 
الحرمين وسماعه من مشايخهما أو الواردين عليهما، كما أنني أسجل هنا عدم وقوفي 
على ما يدل على دخوله بالد خراسان أو بالد ما وراء النهر، ورغم هذا فإن عدم 
دخوله هذه البلدان لم يؤثر في كثرة مروياته التي أثارت حفيظة الخطيب البغدادي 

فأجابه  -تلميذ ابن المظفر–سأل عنها شيخه القاضي محمد بن عمر بن إسماعيل ف
بما يزيل هذا االستفهام، حيث قال: ))رأيت من أصوله في الوراقين شيئا كثيرًا، 

.قال (2)فسالت الوراق عنها، فقال: باعني ابن المظفر من هذه األصول ثمانين رطالً 
اعد، قد كتبها ابن المظفر بخطه محمد بن عمر: وكانت كلها عن يحيى بن ص

الدقيق، فجئت إليه وسألته عنها، فقال: أنا بعتها، وهل أؤمل أن يكتب عني حديث 
 .(3)ابن صاعد؟ أو كما قال((

 المطلب الثالث: وفاته
بعد أن قضى ابن المظفر حياته في نشر الحديث وعلومه وأفنى فيه سني عمره 

ففاضت روحه أخر نهار الجمعة الثاني من ، أجاب داعي ربه (4)الثالثة والتسعين
 .(5)هـ379جمادى األولى ودفن يوم السبت الثالث منه سنة 

 
                                                 

 .56/4تاريخ دمشق  (1)
المراد بالرطل هنا الرطل البغدادي ال سيما وأن القصة كلها وقعت في بغداد، ومقدار الرطل  (2)

( غرام، فإذا ضربنا هذا في الثمانين كان 408البغدادي في أصح األقوال أنه ما يساوي )
فإذا علمنا أنه  ( غرامًا أي ما يزيد قلياًل على اثنين وثالثين ونصف الكيلو،32640الناتج )

كان قد كتبها بخط دقيق فلك أن تتصور كم كانت تحوي من الروايات، وإذا كان هذا ما باعه 
 بعد أن يئس من أن يكتب عنه حديث ابن صاعد فكم يا ترى بقي عنده من المرويات؟

 .4/426تاريخ بغداد  (3)
 .3/96شذرات الذهب  (4)
 .4/426تاريخ بغداد  (5)
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 : مات في الثالث من جمادى األولى ودفن في الرابع منه.(1)وقيل
وهذا ما نقله الخطيب عن شيوخه الذين هم بلديو ابن المظفر وتالمذته وهم الذين 

ونقلوا ذلك عما شاهدوا، ولكن الحافظ ابن  ال بد أن يكونوا حضروا وفاة شيخهم
، ولم يتابع على هذا (2)الجوزي  أغرب فادعى أن وفاته كانت في جمادى األخرة

 .(3)حيث ذكر القولين مترددًا بينهما ل إال ما كان من الحافظ ابن كثيرالقو 
ه أن القول األول هو الراجح لتتابع العلماء علي -وهللا أعلم–والذي يبدو للباحث 

أواًل، وألن الخطيب البغدادي أول من ترجم البن المظفر بإسهاب وهو أقربهم إلى 
 عصره.

 
 المبحث الثاني: سيرته العلمية

 :(4)المطلب األول:شيوخه
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن واقد بن محمد بن زيد  .1

 .(5)بن عبدهللا بن عمر بن الخطاب العمري الكوفي
 .(6)بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد أبو عبد هللا الصوفيأحمد  .2

                                                 
 4/426هذا قول األزهري نقله عنه الخطيب. تاريخ بغداد  (1)
 .14/343المنتظم  (2)
 .15/435البداية والنهاية  (3)
، والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد : 56/3، وتاريخ دمشق 4/426ينظر: تاريخ بغداد  (4)

ي عدلت .وكنت عزمت بادئ ذي بدء على جمع أسماء شيوخه وتالميذه باستقصاء ولكنن113
عنه اآلن فهو مظنة تضخيم البحث أواًل وقلة الفائدة هنا ثانيًا، وكان قصدي التدليل على كثرة 
شيوخه وبالتالي سعة مروياته، وهذا أمر ظاهر لمن تتبع سيرته وطالع ما وصل إلينا من 

شيخ وتلميذ مصنفاته، ولعل هللا ييسر ذلك في قابل األيام في تصنيف منفرد مع ترجمة لكل 
 فيكون كالمعجم وهللا الموفق.

 .1/44ميزان االعتدال ينظر: ( 5)
 .5/132تاريخ بغداد ينظر:  (6)
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 .(1)أحمد بن الحسن بن علي المقريء المعروف بدبيس الخياط .3
 .(2)أحمد بن أيوب الرجاني .4
 .(3)أحمد بن زنجويه بن موسى القطان المخرمي .5
 .(4)أحمد بن عاصم أبو جعفر  .6
 .(5)أحمد بن عبد هللا بن أحمد النِّّيري أبو جعفر البغدادي .7
 أحمد بن عمر بن موسى بن زنجويه أبو العباس. .8
 أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي أبو الحسن بن جوصا الحافظ العالمة.  .9

 .(6)أحمد بن عياش الرافقي السلسيني .10
 الحجري، أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة بن عبد الملك األزدي، .11

 أبو جعفر الطحاوي الحنفي. المصري،
بن مصعب بن بشر بن فضالة المروزي أبو  أحمد بن محمد بن عمرو .12

 .(7)بشر المصعبي الحافظ األوحد الفقيه
 .(8)أحمد بن نصر بن طالب البغدادي أبو طالب الحافظ اإلمام الثبت .13

                                                 
 .5/140 تاريخ بغدادينظر:  (1)
 .1/256تبصير المنتبه ينظر:  (2)
 .18/ 12ينظر: تهذيب التهذيب  (3)
 .79/ 33ينظر: تهذيب الكمال  (4)
 .1/81( ينظر: تبصير المنتبه 5)
 .1/367المنتبه  ينظر: تبصير (6)
 .3/18ينظر: تذكرة الحفاظ  (7)
 .3/36تذكرة الحفاظ ينظر:  (8)
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إسحاق بن عبد هللا بن إبراهيم بن عبد هللا بن سلمة أبو يعقوب البزار  .14
 .(1)الكوفي

 بنان بن أحمد الدقاق وهو أول شيخ سمع منه. .15
 .(2)حسن بن الطيب البلخيال .16
 .(3)الحسن بن صاحب بن حميد الحافظ أبو علي الشاشي .17
 .(4)الحسن بن محمد بن شعبة األنصاري البغدادي .18
الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود السلمي، الجزري أبو عروبة  .19

 الحراني.
 .(5)العباس بن الحسن بن خشيش أبو الفضل القنبري  .20
 .(6)عبد الجبار بن أحمد السمسار .21
عبد هللا بن زياد بن واصل النيسابوري أبو بكر الشافعي الحافظ  .22

 .(7)المجود العالمة الفقيه صاحب التصانيف
 عبد هللا بن سليمان بن األشعث أبو بكر بن أبي داود. .23
 .(8)عبد هللا بن محمد أبو بكر الخزاعي .24

 
                                                 

 .5/368ينظر: البداية والنهاية  (1)
 .1/332ينظر: ميزان االعتدال  (2)
 .3/4تذكرة الحفاظ ينظر:  (3)
 .1/345ميزان االعتدال ينظر:  (4)
 .1/460ينظر: تبصير المنتبه  (5)
 .1/360الضعفاء ينظر: المغني في  (6)
 .3/28ينظر: تذكرة الحفاظ  (7)
 .4/342 ( ينظر: ميزان االعتدال8)
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 .(1)عبد هللا بن محمد بن جعفر أبو القاسم القزويني الفقيه القاضي .25
د هللا بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي األصل أبو عب .26

القاسم البغدادي الحافظ الثقة الكبير مسند العالم ، ابن بنت أحمد بن منيع 
 البغوي.

 .(2)عبد الملك بن عيسى العكبري األخباري  .27
 .(3)عمر بن أحمد بن علي بن علك المروزي أبو حفص الجوهري  .28
بن عثمان الشهيد الحافظ أبو الفضل  محمد بن أبي الحسين بن محمد .29

 .(4)الهروي، يعرف بابن أبي سعد
محمد بن بشر بن بطريق البكري المصري الزنبري بفتح الزاي وسكون  .30

 .(5)النون بعدها موحدة
 محمد بن جرير الطبري. .31
محمد بن خلف بن وكيع القاضي األخباري العالمة صاحب  .32

 .(6)التصانيف
 .(7)ن عبد هللا بن بشران أبو بكرمحمد بن عبد الملك بن محمد ب .33
محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث أبو بكر األزدي الواسطي  .34

 الباغندي اإلمام الحافظ الكبير محدث العراق.
                                                 

 .3/263ينظر: لسان الميزان  (1)
 .4/51لسان الميزان ينظر:  (2)
 .3/45تذكرة الحفاظ ينظر:  (3)
 .5/457ينظر: البداية والنهاية  (4)
 .5/72ينظر: لسان الميزان  (5)
 .2/362ينظر: ميزان االعتدال  (6)
 .51ينظر: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: (7)
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محمد بن محمد الباغندي أبو عبد هللا أخو أبي بكر الباغندي حدث  .35
 .(1)عنه ابن المظفر وحده، ولقيه بالموصل

كاتب مولى أبي جعفر المنصور يحيى بن محمد بن صاعد بن  .36
 الحافظ اإلمام الثقة أبو محمد الهاشمي البغدادي.

 .(2)الحسن بن أبي طيبة .37
 .(3)الحسن بن الحسين الصواف أبو علي بغدادي .38

 :(4)المطلب الثاني:تالميذه
أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبو نعيم  .1

 األصبهاني.
أحمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا األنماطي أبو الحسن بن  .2

 (5)المالعب
أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد هللا بن حفص بن الخليل األنصاري  .3

 الصوفي أبو سعد الماليني. 
أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن ميمون ، أبو نصر السلمى  .4

 (6)الغزال ، عرف بابن الوتار

                                                 

 .4/27( ينظر: ميزان االعتدال 1)
 .5/81ذم الكالم وأهله ينظر:  (2)
 (.143) 1/241معرفة القراء الكبار ينظر:  (3)
 .56/4، وتاريخ دمشق 4/426ينظر: تاريخ بغداد  (4)
 .5/393ينظر: تاريخ بغداد  (5)
 .1/88االعتدال ميزان ينظر:( 6)
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د بن غالب الخوارزمي أبو بكر البرقاني أحمد بن محمد بن أحم .5
 الشافعي.

 أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن منصور أبو الحسن العتيقي. .6
الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الشيرازي ثم البغدادي أبو محمد  .7

 الجوهري.
 الحسن بن محمد أبو محمد الخالل. .8
القاضي عمادِّ اإلسالم أبو العالء  صاعد بن محمد بن أحمد األستوائي .9

 .(1)النيسابوري 
 .(2)عبد هللا بن محمد المقرىء الحذاء البغدادي .10
 عبيد هللا بن أحمد بن عثمان البغدادي أبو القاسم األزهري الصيرفي.  .11
وفي الشيرازي  .12  .(3)على بن رامْين الُجورِّي الصُّ
 علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم البصري أبو الحسن .13

 .(4)النعيمي الحافظ، نزيل بغداد
 علي بن المحسن بن علي أبو القاسم التنوخي. .14
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  .15

 البغدادي أبو الحسن الدارقطني.
 .(5)علي بن محمد العبدي الواسطي .16

                                                 
 .66لصاعد النيسابوري مقدمة المحقق : -االعتقاد  ينظر: (1)
 .1/350المغني في الضعفاء  ينظر:( 2)
 .153/ 1ينظر: تبصير المنتبه  (3)
 .3/207تذكرة الحفاظ  ينظر: (4)
 .1/109المقتنى في سرد الكنى  ينظر: (5)
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علي بن محمد الواسطي أبو تمام بن أبي خازم القاضي ، وهو آخُر  .17
 .(1)روى عن ابن المظفرَمْن 

علي بن محمد بن الحسن بن يزداد ، أبو تمام العبدى القاضى  .18
 .(2)الواسطي المعتزلي

عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي الواعظ أبو حفص ابن  .19
 شاهين. 

 .(3)عمر بن الحسين البغدادي أبو القاسم الخّفاف صاحب المشيخة .20
و طاهر السميكي المعروف بابن محمد بن أبي الفرج بن عبد الجبار أب .21

 .(4)سميكة
محمد بن أحمد بن أبي موسى البغدادي أبو علي الهاشمي الحنبلي  .22

 .(5)صاحب التصانيف
 محمد بن أحمد بن محمد الهروي أبو الفضل الجارودي.  .23
محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن سهل البغدادي أبو الفتح ابن  .24

 أبي الفوارس. 
محمد بن موسى النيسابوري أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن  .25

 السلمي.

                                                 
 .1/162ينظر: تبصير المنتبه  (1)
 .2/108ينظر: ميزان االعتدال  (2)
 .2/16العبر في خبر من غبر ينظر: (3)
 .1/312تبصير المنتبه  ينظر: (4)
 .1/326ينظر: العبر في خبر من غبر  (5)
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محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه الضبي الطهماني الحافظ أبو  .26
 عبد هللا الحاكم النيسابوري.

محمد بن عمر بن أبي السري عمر بن محمد بن إبراهيم بن غياث أبو  .27
 .(1)بسر الوكيل

 .(2)زاذانيمحمد بن عمر بن عبد هللا بن زاذان أبو الحسن ال .28
محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل بن عبيد هللا القاضي أبو بكر  .29

 الداودي يعرف بابن األخضر.
 .(3)محمد بن يوسف بن بندار أبو بكر القزويني .30
منصور بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن زهير بن أسد  .31

 .(4)بن معمر التميمي أبو نصر القرائي

 العلماء عليه:المطلب الثالث :ثناء 
ليس بالغريب أن تجتمع كلمات العلماء على الثناء على ابن المظفر، فالرجل 
كان معروفًا بالطلب والحفظ واإلتقان والتورع مع الثقة والضبط والفهم والمعرفة في 

 هذا الشأن، ومن تلك األقوال:
عن محمد بن  -يعني أبا الحسن الدارقطني-قال السلمي: ))وسألته  .1

فقال: ثقة، مأمون. فقلت: يقال: إنه يميل إلى الشيعة؟ فقال: قليال،  المظفر ؟
 .(5)مقدار ما ال يضر إن شاء هللا((

                                                 
 .5/257لسان الميزان  ينظر: (1)
 .1/479التدوين في أخبار قزوين  ينظر: (2)
 .2/59التدوين في أخبار قزوين ينظر:  (3)
 .4/116التدوين في أخبار قزوين  ينظر: (4)
 (.351) 292سؤاالت السلمي للدارقطني : ينظر: (5)
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وقال البرقاني: ))كتب الدارقطني عن ابن المظفر ألف حديث، وألف  .2
 .(1)حديث، وألف حديث، فعدد ذلك مرات((

وقال القاضي محمد بن عمر بن إسماعيل: ))رأيت أبا الحسن  .3
 .(2)الدارقطني يعظم أبا الحسين بن المظفر ويجله وال يستند بحضرته((

وقال محمد بن أبي الفوارس: ))كان محمد بن المظفر ثقة أمينا مأمونا  .4
حسن الحفظ، وانتهى إليه الحديث وحفظه وعلمه، وكان قديما ينتقي على 

 .(3)الشيوخ، وكان مقدما عندهم((
 .(4)ثقة مأمونا حسن الحفظ(( وقال أحمد بن محمد العتيقي: ))كان .5
 .(5)وقال الخطيب البغدادي: ))كان حافظا فهما، صادقا، مكثرا(( .6
وقال أبو الفضل العمري: ))كان ابن المظفر يقال له: الباز األبيض  .7

 .(6)ببغداد((
 .(7)وقال أبو عبد هللا الحاكم: ))ابن المظفر عندنا حافظ ثقة مأمون(( .8
 .(8)))محمد بن المظفر حافظ ثقة مأمون((وقال أبو نعيم األصبهاني:  .9

 

                                                 
 .4/426تاريخ بغداد  (1)
 المصدر نفسه. (2)
 المصدر نفسه. (3)
 المصدر نفسه. (4)
 المصدر نفسه. (5)
 .56/7تاريخ دمشق  (6)
 .56/8المصدر نفسه  (7)
 المصدر نفسه. (8)
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وقال أبو الوليد الباجي: ))أبو الحسين بن المظفر حافظ حسن  .10
 .(1)الحديث، كان فيه تشيع ظاهر((

وقال الذهبي: ))وتقدم في معرفة الرجال، وجمع وصنف، وعمر دهرا،  .11
وبعد صيته، وأكثر الحفاظ عنه، مع الصدق واإلتقان، وله شهرة ظاهرة، وإن 

 .(2)ان ليس في حفظ الدارقطني((ك
 .(3)وقال الصفدي: ))اتفقوا على فضله وصدقه وثقته(( .12
وقال ابن ناصر الدين: ))كان محدث العراق حافظا ثقة نبيال مكثرا  .13

 .(4)متقنا يميل إلى التشيع قليال((

وهناك أقوال أخرى تحمل المضمون نفسه أعرضت عن ذكرها ففيما ذكرناه غنية 
 عن اإلطالة.

 المطلب الرابع: مآثره
نقل لنا من ترجم البن المَظفَّر بعض المواقف التي تعّد نبراسًا يستحق الوقوف 

ثين ، ومن تلك المواقف:  عنده، وفيه هدى للمتأملين في حياة ومناهج المحدِّّ
قال بعض الشيوخ: ))أنه حضر مجلس القاضي أبي محمد بن  .1

، قال: وكان أبو الحسين بن (5)معروف يوما، فدخل أبو الفضل الزهري 

                                                 
 المصدر نفسه. (1)
 .16/419أعالم النبالء ( سير 2)
 .5/23الوافي بالوفيات  (3)
 .3/96شذرات الذهب  (4)
( هو: أبو الفضل عبيد هللا بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا بن سعد بن إبراهيم بن سعد 5)

هـ( وطلب هذا الشأن وتقدم في 290بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ولد سنة )
هـ(.  ينظر: تاريخ بغداد 381وسلسلة آبائه كلهم محدثون، توفي سنة ) الرواية، وكان ثقة،

 (.282) 16/392(، وسير أعالم النبالء 5484) 12/96
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المظفر حاضرا، فقام عن مكانه وأجلس أبا الفضل فيه، ولم يكن ابن معروف 
يعرف أبا الفضل، فأقبل عليه ابن المظفر وقال: أيها القاضي هذا الشيخ من 

وهو محدث، وآباؤه كلهم محدثون إلى عبد  ولد عبد الرحمن بن عوف 
الرحمن بن عوف، ثم قال ابن المظفر: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد 
هللا بن سعد الزهري والد هذا الشيخ، وحدثنا فالن، عن أبيه محمد بن عبيد هللا 
بن سعد، وحدثنا فالن، عن جده عبيد هللا بن سعد، ولم يزل يروي لكل واحد 

 .))(1)ي الفضل حديثا حتى انتهى إلى عبد الرحمن بن عوف من أباء أب
وقال ابن المظفر: ))حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الهيثم بن  .2

صالح المصري، وما كتبته إال عنه، قال: حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن 
نجيح، قال: حدثنا أبي خالد بن نجيح، قال: حدثني الوليد بن محمد الموقري، 

حاك بن مسافر مولى سليمان بن عبد الملك، قال: صليت إلى جنب عن الض
أبي حنيفة فسمعني أتشهد، فقال لي: يا شامي، حدثني سليمان بن مهران 
األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد هللا بن مسعود، قال: علمني 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التشهد " التحيات هلل والصلوات والطيبات، 

الم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا الس
الصالحين، أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "، ثم تدعو 

 بما أحببت.

 

                                                 

 .3/126، وتذكرة الحفاظ 12/96( تاريخ بغداد 1)
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 .(2)(((1)قال ابن المظفر: كتب عني هذا الحديث أبو العباس بن عقدة الكوفي
ألت ابن المظفر عن حديث عن وقال أبو الفتح بن أبي الفوارس: ))س .3

الباغندي، عن ابن زيد المرادي، عن عمرو بن عاصم، عن شعبة، عن عبد 
:"آتي باب الجنة فأخذت  هللا بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 

الحلقة...الحديث" فقال: ليس عندي، فقلت: لعله عندك، فقال: لو كان عندي 
ئة ألف حديث، ليس عندي هذا الحديث كنت أحفظه، عندي عن الباغندي ما

 .(3)عنه((
وقال أبو الفتح بن أبي الفوارس أيضًا: ))حملت إلى ابن المظفر جزءا  .4

من بعض الشيوخ ليعلم لي، فلما نظر فيه قال أنا كتبت عن شيخ هذا، وليس 
عندي هذه األحاديث، وإني أخاف إن قرأته أن يعلق بحفظي هذه األحاديث 

 .(4)فيه، ولم يفعل((فاعفني عن النظر 

 المطلب الخامس: ما قيل عنه
لم يسلم الحافظ ابن المَظفَّر من سهام األلسن شأنه في هذا شأن غيره من 
العلماء، والذي يعنينا من ذلك أن نتعرف على مصداقية ما قيل فيه ومطابقته للواقع، 

                                                 

( هو: الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي مولى بني هاشم، ولد في الكوفة 1)
العالي والنازل وخلط الغث بالسمين، قال الذهبي: جمع وألف في هـ(، وكتب 249سنة )

األبواب والتراجم ورحلته قليلة، ولهذا كان يأخذ عن الذين يرحلون إليه، ولو صان نفسه وجود 
هـ(. ينظر: تاريخ بغداد 332لضربت إليه أكباد اإلبل ولضرب بإمامته المثل، توفي سنة)

 (.178) 15/340و سير أعالم النبالء  ،3/40( ، وتذكرة الحفاظ 2634)6/147
 4/426( تاريخ بغداد 2)
 .56/6( تاريخ دمشق 3)
 .5/384، ولسان الميزان 56/6( تاريخ دمشق 4)
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ف به إلى فمما رمي به ابن المَظفَّر: إنه صنف جزًءا في مثالب أهل الحديث تزلّ 
 .(1)بعض أرباب السلطة ممن كان يبغض أهل الحديث

فأقول: هذا الخبر ورد في المصادر بشيء من االضطراب فابن عساكر رواه من 
طريق عبد الغفار بن عبد الواحد قال سمعت ابن جنيقا قال كان ابن المظفر خرج 

 .(2)أوراقا في مثالب أصحاب الحديث... القصة
ولم يفصح عن مصدره  (3)ي ذر الهروي عن ابن جنيقاوالذهبي أورده عن أب

، ولدى رجوعي للمصادر للتأكد من صحة القصة وتطبيق معايير نقد (4)فيها
ثين عليها اتضح لي اآلتي:  المرويات عند المحدِّّ

راوي القصة عن ابن المَظفَّر ابن جنيقا، وهو: عبيد هللا بن عثمان بن يحيى أبو 
هـ(، وقد اجمع من ترجمه 390هـ(، وتوفي سنة )318) القاسم الدقاق، مولده سنة

، ولم أجد نصًا في سماعه من ابن المَظفَّر، وأغلب (5)على أنه كان ثقة أمينًا صالحاً 
الظن أنه متحقق ألنه عاصر ابن المَظفَّر وكالهما بغدادي عاش أكثر حياته فيها، 

لمَظفَّر من طبقة وقد نصوا على سماع ابن جنيقا من الدارقطني وطبقته وابن ا
 الدارقطني.

هكذا :  (6)إال أن المثير لإلستغراب أن النص ورد في المطبوع من تاريخ دمشق
))قرأت على أبي محمد بن حمزة، عن عبد العزيز بن أحمد ؛ وحدثني عبد الغفار بن 

 عبد الواحد قال: سمعت ابن جنيقا ...((
محمد بن حمزة بن جبيرة  وأبو محمد هذا شيخ ابن عساكر هو: أحمد بن علي بن

هـ( ، قال ابن النجار: 544البغدادي ، المعروف بالبصالني أو ابن البصالني )ت
                                                 

 . 16/420، وسير أعالم النبالء 9-56/8( ينظر: تاريخ دمشق 1)
 .56/8( تاريخ دمشق 2)
 ( في مطبوعة السير: )حنيف(!3)
 .16/420( سير أعالم النبالء 4)
 .27/200، وتاريخ اإلسالم 15/5(، والمنتظم 5494)12/109( ينظر: تاريخ بغداد 5)
 .56/8( تاريخ دمشق 6)
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))روى اليسير لسوء طريقه، وقبح أفعاله، كان ينجم ويتمسخر على العرب، ويحضر 
وقال ابن نقطة: ))ضيع نفسه وأخلقها بصفات ال تليق  .(2)، فتركوه(((1)مجالس اللهو
، وقال عنه (4)، وقال ابن ناصر: ))متروك، ال تجوز الرواية عنه(((3)بأهل العلم((

 .(5)الذهبي: ))متروك((
فبان أن شيخ ابن عساكر في هذه الرواية ضعيف، زيادة على هذا فإن اإلسناد 
فيه سقط ظاهر ال يخفى على متتبع، فعبد الغفار بن عبد الواحد هو: أبو النجيب 

، قال الذهبي: (6)هـ(433، أدركته منيته شابًا سنة )األرموي، ثقة من أعيان الحفاظ
وابن جنيقا مات سنة  433، فإذا مات شابًا سنة (7)))مات قبل حين الرواية شابًا((

فكيف سمع منه؟! وال سيما وأن الخطيب البغدادي رأى أبا النجيب وسمع منه  390
فإذا كان في  وقال عنه: ))قدم علينا وهو حدث في سنة ست وعشرين وأربع مائة((

 هذه السنة حدثًا فمحال أن يدرك ابَن جنيقا ويروي عنه!
ومن خالل االطالع على القصة من الطريق التي أوردها الذهبي نرى فيها أن 
الراوي عن ابن جنيقا أبو ذر الهروي، ومن هذا يتضح لنا السقط في السند حيث 

الرواية عن أبي ذر  نص الخطيب وغيره على أن أبا النجيب جاور بمكة وأكثر في
، وأبو ذر ممن له رواية معروفة عن ابن جنيقا، فلعل سند ابن عساكر من (8)الهروي 

طريق ابن البصالني عن أبي النجيب عن أبي ذر الهروي عن ابن جنيقا، ولكن 

                                                 

 ( في لسان الميزان : مجالس الفساد. وكالهما بمعنى.1)
 .(727) 1/232لسان الميزان (، و 192) 126/ 37تاريخ اإلسالم  (2)
 .2/14إكمال اإلكمال  (3)
 .(727) 1/232لسان الميزان  (4)
 (.492)123/ 1(، وينظر: ميزان االعتدال 366) 1/48( المغني في الضعفاء 5)
 (.5765) 12/420تاريخ بغداد  (6)
 .17/447سير أعالم النبالء  (7)
 .12/420تاريخ بغداد  (8)
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آفة هذه القصة، وهي إذن تبقى غير صحيحة  -ابن البصالني–يبقى بيت القصيد 
 ي المعتمد في اإلثبات، وهللا أعلم.الفتقارها إلى السند العلم

واألمر األخر الذي رمي به ابن المَظفَّر ما حكاه الذهبي عن إبراهيم بن محمد 
 -وكان أحول أشج-ابن المظفر  -يعني: في مصر–الرعيني قال: ))قدم علينا 

فحضر عند عبد هللا بن محمد بن جعفر القزويني فقال له: إن هذا الذي تمليه علينا 
نا كثير بالعراق، نريد حديث مصر؛ فكان ذلك مبدأ ما أخرج القزويني حديث هو عند

عمرو بن الحارث، فكان منه ما كان من نكير الناس عليه حتى قال الدارقطني: 
، ولعله عنى بذلك أنه كان هو (1)وضع القزويني لعمرو أكثر من مائة حديث((

 الحامل له على الوضع.
وهو الذي شّد رحاله من –مَظفَّر فما زاد الرجل قلت: هذا ليس قدحًا في ابن ال

على أن طلب من القزويني حديث أهل مصر ولم يكن حديث  -بغداد إلى مصر
المصريين عنده، فكان األولى بالقزويني أن يتذرع بعدم وجود حديث بلده عنده، فلو 

ر كان للقزويني ورع أو دين متين لما وضع الحديث، فالذنب ليس ذنب ابن المَظفَّ 
 وهو بريء منه.

 
 الفصل الثاني: جهوده في خدمة السنة

 المبحث األول: مصنفاته
أكدت مفاهيم ديننا الحنيف على وجوب بذل العلم وعدم كتمانه، وورد التحذير من 

: ))من سئل عن علم فكتمه، ألجم بلجام التنكب عن هذه السبيل في قول رسول هللا
، ولعل أهم ما تبرأ به ذمة هؤالء األئمة هو تدوين المصنفات (2)من نار يوم القيامة((

أو اإلجابة عن استفسارات السائلين أو اإلفادة والتحديث، ويبدو أن هللا تعالى كتب 
ألبي الحسين بن المَظفَّر أن يضرب له في كل منها بسهم، وقد تقدم فيما مضى 

                                                 

 .16/421، وسير أعالم النبالء 3/126( تذكرة الحفاظ 1)
 وهو حديث صحيح. ( وغيره من حديث أبي هريرة 7571) 13/17( رواه أحمد 2)
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ت، أما اإلجابة عن سؤاالت أسماء تالمذته وهو أمر يدل على تحديثه ونقله للمرويا
السائلين فهي علمه الذي حمله عنه طلبته، وهو الحامل له على أكثر ما صنفه من 
كتبه، وفي هذا المبحث سأتطرق إلى ما استطعت الوقوف عليه من تصانيفه مع 
اإلشارة إلى ما طبع منها وما ال يزال مخطوطًا وما لم أحط علمًا بحاله، وقد امتدح 

، ومن (1)فه فقال: ))جمع وأّلف وعن مضايق هذا الفن لم يتخلف((الذهبي تصاني
 مصنفاته:

 .(2)غرائب مالك .1
 .(3)غرائب شعبة .2
 .(4)مسند أبي حنيفة .3
رواية ابن بشران  -جزء فيه منتقى من السابع من حديث ابن المَظفَّر .4

 .(5)عنه

                                                 

 .3/126( تذكرة الحفاظ 1)
( طبع باسم "غرائب حديث اإلمام مالك بن أنس رضي هللا عنه"، بتحقيق: أبي عبد الباري 2)

م، وطبع باسم "غرائب 1997الرياض، سنة  -رضا بن خالد الجزائري، وصدر عن دار السلف
ما وصله مالك مما ليس في الموطأ"، بتحقيق طه بن علي بو سريح،  -أو  -أنس  مالك بن

 م.1998بيروت، سنة  -وصدر عن دار الغرب اإلسالمي 
 –( طبع باسم "حديث شعبة"، بتحقيق صالح عثمان اللحام، وصدر عن الدار العثمانية 3)

 م.2003األردن، سنة 
نقل من طريقه الحافظ أبو نعيم في كتابه "مسند  ( لم أقف عليه مطبوعًا وال مخطوطًا، ولكن4)

وغيرها، ونقل من طريقه أيضًا أبو عبد هللا بن  83و 82و 81و 80و 78و 70أبي حنيفة": 
( وغيرها، 93( و)27( و)22( و)14خسرو في كتابه "مسند اإلمام األعظم أبي حنيفة" برقم )
( 7من حديث اإلمام أبي حنيفة" رقم: )والحافظ ابن عبد الهادي في كتابه "األربعون المختارة 

 ( وغيرها.50( و)43( و)36( و)27و)
 .1/362( المعجم المفهرس البن حجر 5)
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انتقاه ألبي الفضل بن  -جزء من حديث أبي الحسين بن المَظفَّر .5
 .(1)/رواية أبي تمام علي بن محمد بن الحسن عنهحنزابة

 .(2)رواية الجوهري عنه–جزء ثان من حديث أبي الحسين بن المَظفَّر  .6
 .(3)حديث ابن المَظفَّر عن حاجب بن أركين الفرغاني .7
 .(4)رواية ابن لؤلؤ –الفوائد المنتقاة مما انتقاه ابن المَظفَّر الحافظ  .8
 .(5)الحسانالفوائد المنتقاة الغرائب  .9
 .(6)الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي .10
 .(7)المنتقى من حديث هشام بن عمار .11

                                                 

 .1/362( المعجم المفهرس البن حجر 1)
 .1/361( المعجم المفهرس البن حجر 2)
[. ينظر: 146-140، من الورقة 56منه نسخة خطية في المكتبة الظاهرية برقم ]مجموع ( 3)

الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط )الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله( 
2/725 (416.) 

[ فيه حديث 223-214، الورقة 117منه نسخة خطية في المكتبة الظاهرية برقم ]مجموع ( 4)
اإلفك. ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط )الحديث النبوي الشريف 

 (.436) 2/1221علومه ورجاله( و 
[ 141-137، الورقة 10توجد منه أربع نسخة خطية في المكتبة الظاهرية برقم ]مجموع ( 5)

، الورقة 357[ و]حديث 87-83، الورقة 80[ و]مجموع 223-214، الورقة 117و]مجموع 
 [. ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط )الحديث النبوي 96-100

 (.427) 2/1219الشريف وعلومه ورجاله( 
[. ينظر: الفهرس الشامل 10/11منه نسخة خطية في المكتبة الظاهرية برقم ]مجموع ( 6)

 (.387) 1/642للتراث العربي اإلسالمي المخطوط )الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله( 
[ 164-153، الورقة 63توجد منه نسختان خطيتان في المكتبة الظاهرية برقم ]مجموع ( 7)

[. ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي 153، تبدأ من الورقة 60و]مجموع 
 (.1303) 3/1599المخطوط )الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله( 
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 .(1) جزء فيه فضائل العباس بن عبد المطلب .12

 المبحث الثاني: آراؤه النقدية
 

إن مما يدل على علو كعب ابن المَظفَّر في الحديث وتقدمه في مجاله: آراؤه 
المحّدثين في النقد واالعالل ، وهي بال شك كثيرة النقدية القائمة على متابعة منهج 

أو فيما نقله عنه تالميذه فمن  -ما وصل إلينا منها أو ما ُفقِّد–مبثوثة في كتبه 
بعدهم ، وسأسرد ما وقفت عليه من آرائه من غير تحليل أو دراسة فإن هذا أمر 

ل أرائه وهو يطول به هذا البحث جدًا، وإنما قصدت أن أبين جهوده النقدية من خال
 أقرب إلى فكرة علل اإلمام أحمد وغيرها، وقد جعلته على مطلبين:

 المطلب األول: أقواله في الرجال
كانت للحافظ ابن المَظفَّر أقوال نقدية في الرواة، استطعت الوقوف على ما نقل 
إلينا، وهي تدل على سعة علمه واطالعه واحاطته بأحوالهم، وقد رتبتها حسب 

 الرواة الذين تكلم عنهم أبجديًا، وهذه األقوال هي:أسماء 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر اإلسماعيلي  .1

الجرجاني الحافظ، قال حمزة: وسمعت جماعة منهم الحافظ ابن المظفر، يحكون 
جودة قراءة أبي بكر وقالوا: كان مقدًما في جميع المجالس، كان إذا حضر مجلًسا 

 .(2)غيرهال يقرأ 

أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني أبو عبد  .2
الرحمن النسائي ، قال ابن المظفر: سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي 
في العبادة بالليل والنهار وأنه خرج إلى الغزو مع أمير مصر فوصف من شهامته 

                                                 

(، وصلة الخلف 456)122(، والمعجم المفهرس: 163) 292( برنامج الوادي آشي: 1)
 .314بموصول السلف: 

 .3/107الحفاظ ( تذكرة 2)
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ن مجالس السلطان الذي خرج وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين واحترازه ع
معه واالنبساط في المأكل وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق من جهة 

 . (1)الخوارج

الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الضبّي أبو عبد هللا  .3
، قال أبو حفص بن شاهين: حضر معنا محمد بن القاضي المعروف بابن المحاملي

المظفر يومًا في مجلس القاضي أبي عبد هللا المحاملي، وذلك بعد رجوعه من سفره 
إلى الشام، فلما أملى المحاملي المجلس التفت إلي ابن المظفر، وقال لي: يا أبا 

 إال عينيه. -يعني ابن صاعد -حفص، ما عدمنا من أبي محمد

 .(2)راد بذلك أن شيوخ المحاملي هم شيوخ ابن صاعدقال الخطيب: أ
عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن عثمان بن المختار أبو محمد المزني  .4

الواسطي، المشهور بابن السقاء، حّدث ببغداد بحضرة أبي الحسين بن المظفر وأبي 
الحسن الدارقطني من حفظه، قال أبو العالء: سمعت ابن المظفر وأبا الحسن 

 .(3)دارقطني يقوالن: لم نر مع ابن السقاء كتابًا وإنما حدثنا حفظًا أو كما قاالال

مالك بن أنس، قال ابن المَظفَّر: حدثنا أبو بكر محمد بن مسكين بن  .5
عبد هللا بمصر، حدثنا هاشم بن مرثد، سمعت يحيى بن معين، يقول: ))أكثر الناس 

 .(4)يونس((في الزهري مالك بن أنس ، ثم معمر ، ثم عقيل و 

                                                 

 .1/184، والعبر في خبر من غبر 2/195( تذكرة الحفاظ 1)
بلفظ: )ما عدمنا من أبي  3/31، ووردت القصة في تذكرة الحفاظ 8/536( تاريخ بغداد 2)

 محمد بن صاعد إال غيبته. يريد أن المحاملي نظير ابن صاعد في العلو والثقة(.
 (:241د ـ البن النقطة : ( التقييد لمعرفة رواة السنن واألساني3)
 (.58) 115( غرائب مالك:4)
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 .(1)محمد بن دينار ، قال ابن المَظفَّر: ال بأس به .6

محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الحافظ ، قال الحاكم: سألت أبا  .7
علي الحافظ عن حديث أبي كامل الجحدري عن غندر عن ابن جريج عن عطاء 

 فقال: هذا حديث حدثنا به« األذنان من الرأس»قال:  عن ابن عباس أن النبي 
ابن الباغندي، ونحن نتهمه به، فإنه لم يحدث به في اإلسالم أحد غيره عن أبي 
كامل عن غندر ، قال الحاكم: فذاكرني أبو الحسين بن المظفر البغدادي فقال لي: 
الباغندي ثقة، إمام، ال ينكر منه إال التدليس، واألئمة قد دلسوا، فقلت: ال تقل بهذا 

ولم يتابع عليه؟ فقال: قد ُذكِّر لي عن عبد الخالق أليس قد روى عن أبي كامل هذا 
 .(2)البزار، عن أبي كامل كما عند الباغندي

وقال ابن البادا: سمعت أبا بكر األبهري، يقول: سمعت أبا بكر ابن الباغندي، 
، قال ابن  يقول: أنا أجيب عن ثالث مائة ألف مسألة في حديث رسول هللا 

بن المَظفَّر فأخبرته بقول األبهري، فقال: صدق،  البادا: فجئت إلى أبي الحسين
 .(3)سمعته منه

 المطلب الثاني: آراؤه النقدية في المرويات
حديث رواه يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم عن  .1

أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد  سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 
 بالدبور. 

                                                 

 (.429) 59( سؤاالت البرقاني للدارقطني:1)
 .3/844( اإلرشاد في معرفة علماء الحديث 2)
 .14/384، و سير أعالم النبالء 4/343( تاريخ بغداد 3)
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يوسف فقال عن سعيد بن جبير والمحفوظ عن الحكم عن  (1)قال: )هكذا حدثنا
مجاهد، وقد حدثناه هالل بن العالء قال ثنا الخضر بن محمد قال ثنا مسكين ابن 
بكير قال ثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 

 .(2)النبي عليه السالم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور(
ا أبو بكر محمد بن بركة بن إبراهيم اليحصبي القنسريني قال: )حدثن .2

قال ثنا محمد بن إبراهيم الصوري قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن 
قال إذا قال الرجل ألخيه أنت كافر  عمرو بن دينار عن ابن عمر عن رسول هللا 

 ى األول.أو يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإال رجعت إل

قال لنا أبو بكر: قال عثمان بن خرزاذ لمحمد بن إبراهيم: هذا خطأ إنما هو عبد 
 .(4)فقال محمد: هكذا هو في كتابي( (3)هللا بن دينار

                                                 

على هذه الصورة المثبتة  ( كذا في المطبوعة! ولعلها )َحدَّث( فإن يوسف شيخ شيخه،وتستقيم1)
 بتأويل بعيد متكلف.

 (. 6،7) 28( حديث شعبة بن الحجاج:2)
قلت: لم أقف عليه من طريق شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وال من 
طريق شعبة عن الحكم عن مجاهد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال أبو نعيم 

ال: الحكم عن مجاهد عن ابن عباس، الحكم عن سعيد بن األصفهاني: ))ولشعبة فيه ثالثة أقو 
 3/301جبير عن ابن عباس، تفرد به عنه بدل بن المحبر(( حلية األولياء

 ( وغيرهما.128( ومسلم )6104ومن حديثه أخرجه البخاري ) (3)
 (.17)34( حديث شعبة بن الحجاج:4)

دارقطني: ))يرويه شعبة، واختلف قلت: لم أقف على رواية خالد عند غير ابن المظفر، وقال ال
عنه؛ فروي عن مخلد )كذا في مطبوعة العلل! والصواب خالد( بن عبد الرحمن، عن شعبة، 
عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وهو وهم. والصحيح: شعبة، عن عبد هللا بن دينار، 

 12/395وكذلك رواه الثوري، ومالك بن أنس، عن عبد هللا بن دينار((. علل الدارقطني 
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حديث رواه الحجاج بن محمد عن شعبة عن قتادة عن النضر بن  .3
إذا كان جنبا وأراد أن  أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال كان رسول هللا 

 يأكل أو ينام توضأ.

قال:)وهذا إنما يروى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن األسود عن 
 .(1)عائشة(
حديث رواه شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن األسود عن عائشة أنها  .4

 إذا أجنب فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. قالت كان رسول هللا 

 .(3):وهذا مما تفرد به شعبة عن الحكم((2)قال: )قال لنا أبو محمد
حديث شعبة عن الحكم أن عمر قال في شأن فاطمة بنت قيس: "ما  .5

 كنا لندع كتاب هللا وسنة نبيه عليه السالم لقول امرأة".

 
                                                 

 2/233 (. ومن طريقه رواه الذهبي في تذكرة الحفاظ30)41( حديث شعبة بن الحجاج:1)
( قال: ))حدثنا موسى بن سهل، حدثنا إسحاق 8403) 8/202قلت: رواه الطبراني في األوسط 

بن إبراهيم القرقساني، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، 
إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام  كان رسول »يك، عن أبي هريرة قال: عن بشير بن نه

 «توضأ
قال الطبراني: ))لم يرو هذا الحديث عن قتادة إال شعبة، وال عن شعبة إال حجاج، تفرد به: 

إسحاق بن إبراهيم القرقساني((. قال الهيثمي: ))وفيه إسحاق بن إبراهيم القرقساني، وإسناده 
( ، وقال الذهبي: ))غريب من هذا الوجه((. تذكرة 1488) 1/274الزوائد حسن((. مجمع

 ،أما حديث عائشة فسيذكره بعد هذا.2/233الحفاظ 
 ( هو ابن صاعد.2)
 (.32) 42( حديث شعبة بن الحجاج:3)

(، والدارمي 1484(، وإسحاق بن راهويه في مسنده )670ورواه من هذه الطريق ابن أبي شيبة )
 (، وغيرهم.249(، والنسائي في الكبرى )224(، وأبو داود )626) (، ومسلم2123)
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 .(1)قال: )رواه أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن األسود عن عمر(
يث عن طاوس عن حديث شعبة عن عبد هللا بن إدريس األودي عن ل .6

زياد السكوني عن عبد هللا بن عمرو قال الفتن تستنظف العرب يكون اللسان فيها 
 أشد من وقع السيف

 .(2)قال: )رواه الثوري عن ليث مرفوعا(
قال: )حدثني أبو القاسم الحسن بن آدم بن عبد هللا بن أبي أسامة من  .7

 .(3)أصل كتابه العتيق(

حديث محمد بن داود بن عبد الجبار قال حدثنا أبي عن شعبة عن  .8
:  حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول هللا 

 ))كل معروف صدقة((.

 

                                                 

 (.34) 43( حديث شعبة بن الحجاج:1)
(، والدارقطني 35(، وابن المظفر في حديث شعبة )2322رواه من طريق أشعث الدارمي )

(. أما طريق شعبة عن الحكم عن عمر فلم أقف عليه إال عند ابن المظفر، والحديث 3964)
( وغيره من طريق شعبة عن الحكم عن األسود عن عائشة رضي هللا 627و626)عند مسلم 

 عنها.
(. وطريق عبد هللا بن إدريس عند ابن أبي شيبة 71) 66( حديث شعبة بن الحجاج:2)

( هكذا موقوفًا، ورواه حماد بن زيد، عن ليث، عن طاوس، عن زياد، عن ابن عمرو 37119)
(، وكذا رواه حماد بن سلمة بإسناد حماد 2178والترمذي )( 4267مرفوعًا؛ أخرجه أبو داود )

(، والطبراني في الكبير 3967(، وابن ماجه )6980بن زيد مرفوعًا أيضًا؛ أخرجه أحمد )
 (.767(، وابن بطة في اإلبانة الكبرى )14354) 13/485

 أما طريق الثوري التي أشار إليها المصنف فلم أقف عليها.
 (. وهذا دليل على تثبته في التحمل عن شيوخه.119) 91اج:( حديث شعبة بن الحج3)
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 .(1)قال: )المحفوظ موقوف(
قال: )حدثنا عبد الملك بن علي بن محمد بن مكرم من أصل  .9
 .(2)كتابه(

بد هللا بن محمد بن عبد الرحمن القاضي قال حدثنا قال: )حدثنا أبو القاسم ع .10
محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة وأبان 
قاال حدثنا عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقص رجل عن 

: ))اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وال راحلته وهو محرم فقال النبي 
ه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا((، قال محمد بن إسماعيل: تخمروا وجه

 . (3)"والصحيح: ال تخمروا رأسه"(

قال: )حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو قالبة بحديث  .11
وهم في إسناده قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا شعبة عن األعمش عن 

قال باضطراب  قراءة رسول هللا  أبي وائل قلنا لخباب كيف كنتم تعرفون 
 لحيته

                                                 

وتابع شعبة على رفعه فضل بن مهلهل عند الدوالبي  (.127) 99( حديث شعبة بن الحجاج:1)
(، وخالفهما سفيان الثوري فرواه عن حبيب موقوفًا عند المروزي في تعظيم 1294في الكنى )

منهم: جابر بن  ن صحابة رسول هللا (، وقد روي الحديث عن عدة م823قدر الصالة )
عبد هللا وحذيفة وابن مسعود وعبد هللا بن يزيد الخطمي وأبو ذر وبالل بن رباح وأبو مسعود 

 األنصاري وعثمان بن عفان ونبيط بن شريط وعائشة وأم سلمة رضوان هللا عليهم.
 لتحمل عن شيوخه.(. وهذا أيضًا دليل على تثبته في ا171) 122( حديث شعبة بن الحجاج:2)
 (.175) 123( حديث شعبة بن الحجاج:3)

ولكن وقفت على رواية  -أعني شعبة وأبان مقرونين–قلت : ولم أقف على رواية المصنف هذه 
مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد العطار وحده وفيها ما أعترض عليه البخاري، وهذه الرواية 

 (.12525) 21/77أخرجها الطبراني في الكبير 



   

 
 

86 

 

 م 2013متوز  –العدد السادس عشر  –اجمللد الرابع  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn : 2071-6028 

  احلافظ ابن املظفر البغدادي وجهوده يف خدمة السنة 

وهذا إنما يروى عن األعمش عن عمارة بن عمير عن ابن معمر عن حيان عن 
 .(1)النبي عليه السالم(

حديث محمد بن سليمان بن أبي داود، عن مالك بن أنس، عن عمرو بن أبي  .12
قال:  عمرو، عن المطلب بن حنطب، عن جابر بن عبد هللا: أن رسول هللا 

 « صيد البر لكم حالل، إال في اإلحرام وما صدتم وما صيد لكم»

قال: )هذا حديث غريب، عن مالك، والمحفوظ عن ابن أبي الزناد، ويعقوب 
بن عبد الرحمن، ويحيى بن عبد هللا بن سالم، عن عمرو بن أبي عمرو، حدثنا 
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج، أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن، 

عن عمرو  أخبرنا عمي، حدثني يحيى بن عبد هللا، ويعقوب بن عبد الرحمن،
بن أبي عمرو مولى المطلب، أخبرهما عن المطلب بن عبد هللا بن حنطب، 

لحم الصيد حالل للمحرم مالم : »عن جابر بن عبد هللا، قال: قال رسول هللا 
 .(2)«(يصده أو يصد له

                                                 

 (.197) 135( حديث شعبة بن الحجاج:1)
وهذا الحديث رواه محمد بن جعفر)غندر(، عن شعبة، عن األعمش، عن عمارة بن عمير، عن 

 أبي معمر عبد هللا بن سخبرة، عن خباب،به.
ووكيع وأبو معاوية الضرير  ورواه جمع من الرواة عن األعمش على هذا الوجه، منهم: السفيانان

وعبد الواحد بن زياد وحفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد وابن نمير ويعلى بن عبيد وعبيد 
 هللا بن موسى وشريك، وبهذا ظهر صحة ما قاله ابن المظفر.

 (.1) 35( غرائب مالك:2)
 (.1749م )(، والحاك2746قلت: رواه من طريق محمد بن سليمان بن أبي داود، الدارقطني )

أما الطرق المحفوظة التي ذكرها المصنف فقد رواه ابن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو، 
(.وتابعه على هذه الرواية 15185عن رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر. أخرجه أحمد )

 (.1750(، والحاكم )2747سليمان بن بالل عند الدارقطني )
ن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن حنطب، عن ورواه يعقوب بن عبد الرحمن الزهري، ع

(، والنسائي في الكبرى 846(، والترمذي )1853(، وأبو داود )14894جابر. أخرجه أحمد )
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حديث مالك بن أنس وابن أبي ذئب ، عن الزهري، عن أبي بكر بن  .13
من فاتته »قال:  عبد الرحمن بن هشام، عن نوفل بن معاوية، أن رسول هللا 

 «صالة العصر فكأنما وتر أهله وماله

قال: )ورواه عبد الرحمن بن إسحاق فزاد في إسناده رجاًل، حدثناه عبد هللا بن 
ا خالد بن عبد هللا، عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق، محمد، نا وهب بن بقية، ن

عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن عبد الرحمن 
إن من الصلوات صالة؛ من »قال:  بن مطيع، عن نوفل بن معاوية، عن النبي 

 «فاتته فكأنما وتر أهله وماله
نا أبو الشريف إبراهيم بن  حدثناه أبو الفضل جعفر بن الصقر بن الصلت،

سليمان، نا خالد بن نزار، نا القاسم بن مبرور، قال: قال عباد بن إسحاق: وحدثني 
الزهري، عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن مطيع، عن نوفل بن معاوية، أن رسول 

يعني صالة -من الصلوات صالة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله »قال: هللا 
محمد بن محمد بن سليمان، نا إسحاق بن عيسى، نا معن، نا ، حدثنا «-العصر

الذي تفوته صالة العصر، »قال:  مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول هللا 
 .(1)قال الشيخ: وهكذا هو في الموطأ(« فكأنما وتر أهله وماله

                                                                                                                                            

(، 2(، وابن المظفر في غرائب مالك )2641(، وابن خزيمة )437(، وابن الجارود )3796)
سلمي عند عبد الرزاق (. وتابعه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى األ2744والدارقطني )

 (.2745(، والدارقطني )8349)
ورواه يحيى بن عبد هللا بن سالم، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن حنطب، عن جابر. 

(، 2(، وابن المظفر في غرائب مالك)2641(، وابن خزيمة )437أخرجه ابن الجارود )
 (.1659(، والحاكم )2744والدارقطني )

حمد الدراوردي فرواه عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من األنصار، عن أما عبد العزيز بن م
 (.2748(، والدارقطني )15158جابر. أخرجه أحمد )

 (.9-5) 46-42( غرائب مالك:1)
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حديث روح بن القاسم، عن مالك، عن الزهري، عن األعرج، عن أبي  .14
بئست الوليمة الطعام يدعى لها األغنياء، ويترك الفقراء، ومن لم »هريرة، أنه قال: 

 «يجب فقد عصى هللا ورسوله

وحديثه عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن األعرج، عن أبي هريرة قال:  .15
 « خلوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح المسك: »قال رسول هللا 

 .(1)قال: )في الموطأ عن أبي الزناد، عن األعرج(

                                                                                                                                            

قلت: رواية مالك من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام، عن نوفل بن 
(، 1912( و)1333فقد أخرجها: الطيالسي ) معاوية، لم أقف عليها، أما رواية ابن أبي ذئب

( 23642( بترتيب سنجر، وأحمد )138( بترتيب السندي و)155والشافعي في مسنده )
(، والطحاوي في شرح المشكل 954(، وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني )00/47و)
ي (، وف2584(، وفي الشعب )2095(، والبيهقي في الكبرى )1468(، وابن حبان )3195)

 (.2704المعرفة )
وأما طريق عبد الرحمن بن إسحاق )ويقال له: عباد أيضًا(، فرواه: ابن أبي عاصم في اآلحاد 

(، ولم يتفرد بروايته على هذا الوجه فتابعه 1836(، والسراج في مسنده )955والمثاني )
 إبراهيم بن سعد وصالح بن كيسان.

(، 195ر فهي في الموطأ برواية ابن القاسم )وأما رواية مالك المعروفة عن نافع عن ابن عم 
(، 12(، وبرواية سويد بن سعيد )334(، وبرواية القعنبي )21وبرواية يحيى بن يحيى الليثي )
(، 643(، وهو هكذا في مسند الموطأ للجوهري )579( و)22وبرواية أبي مصعب الزهري )

 (.1وفي األربعين من رواية مالك عن نافع للسيوطي )
( خالف سائر رواة الموطأ فرواه على 222د بن الحسن الشيباني ففي الموطأ بروايته )أما محم

 هذا الوجه موقوفًا. 
 (.13، 12) 55-52( غرائب مالك:1)
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حديث مطرف بن عبد هللا، عن مالك، عن أبي النضر، مولى عمر  .16
سئل  بن عبيد هللا، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، أن رسول هللا 

 « كل شراب أسكر فهو حرام»عن البتع؟ فقال: 

 .(1)قال: )في الموطأ عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة(
عن مالك، عن الزهري، حديث خالد بن مخلد، وزيد بن الحباب،  .17

 أمر رسول هللا »حدثني عامر بن سعد، قال: كان سعد بن أبي وقاص يقول: 
 « بقتل الوزغ

 .(2)قال: )في الموطأ مالك، عن الزهري، عن سعد(

                                                 

 (.16) 56( غرائب مالك:1)
قال الحافظ ابن عبد البر: ))ال أعلم عن ملك خالفا في إسناد هذا الحديث إال أن إبرهيم بن 

أيضا حديث ملك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة((. التمهيد لما طهمان في ذلك وعنده 
 7/124في الموطأ من المعاني واألسانيد 

 (.20) 61( غرائب مالك:2)
( مالك عن الزهري عن سعد، ورواه أبو 430قلت: هو هكذا في الموطأ برواية محمد بن الحسن )

ك ويونس مقرونين، ( من طريق ابن وهب، عن مال661طاهر المخلص في المخلصيات )
 عن الزهري عن سعد، به.

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه سعد مرفوعًا؛ في 
(، ومسلم 141(، وعبد بن حميد )1523(، ومن طريقه أحمد في المسند )8390المصنف )

هقي في اآلداب (، والبي5635(، وابن حبان )1086(، والبزار )5264(، وأبو داود )2238)
 (.95، والعالئي في إثارة الفوائد )419(، والخطيب في الكفاية:10048( وفي الكبرى )365)

، إال عن عامر عنه، قال الحافظ البزار: ))وهذا الحديث ال نعلمه يروى عن سعد، عن النبي 
مر، إال وال نعلم رواه عن عامر بن سعد، إال الزهري، وال عن الزهري، إال معمر، وال عن مع

 . قلت: هذا منقوض برواية ابن المظفر إن صحت.3/296عبد الرزاق((. البحر الزخار 
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كاتب مالك، عن مالك بن أنس، عن العالء  حديث حبيب بن رزيق .18
من أكل من : »بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا 

 « هذه البقلة الخبيثة، فال يقربنا في مساجدنا

 .(1)قال: )ليس هذا في الموطأ(
حديث سعيد بن داود الزنبري، عن مالك بن أنس، عن ثور بن زيد  .19

ما من نفقة بعد صلة »قال:  عن ابن عباس، أن رسول هللا  الديلي، عن عكرمة،
 « الرحم أعظم عند هللا عز وجل من هراقة دم

 .(2)قال: )ليس هذا في الموطأ(
حديث معاوية بن هشام، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عطاء  .20

 « أكل كتف شاة، ولم يتوضأ أن رسول هللا »بن يسار، عن ابن عباس،: 

 .(3)وطأ: عن زيد بن أسلم(قال: )في الم
                                                 

 (. ولم أقف عليه28) 71( غرائب مالك:1)
 (.29) 72( غرائب مالك:2)

وقال: ))غريب من حديث مالك((،  193-23/192قلت: ورواه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 
( وقال: ))غريب، لم أكتبه من حديث مالك 860) 4/98والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 

(، وذكره ابن حجر في كتابه "الغرائب 6140إال بهذا اإلسناد((، وأورده الديلمي في الفردوس )
 (.1946/أ برقم )25من مسند الفردوس" ورقة الملتقطة 

 (.32) 76( غرائب مالك:3)
قلت: هو في الموطأ من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس 

(، وأبي 54(، ويحيى بن يحيى الليثي )170رضي هللا عنهما، كما في رواية ابن القاسم )
 (.33)(، وسويد بن سعيد 62مصعب الزهري )

( عن 187( وأبو داوود )354( عن عبد هللا بن يوسف التنيسي، ومسلم )207ورواه البخاري )
( عن ابن وهب 41( عن قتيبة بن سعيد، وابن خزيمة )4673القعنبي، والنسائي في الكبرى )
عن أبي  6/341( عن خالد بن مخلد، وأبو نعيم في الحلية 748وروح بن عبادة، وأبو عوانة )
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حديث مطرف بن عبد هللا، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن  .21
الظهر والعصر  صلى لنا رسول هللا »سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: 

 « جميعا أو المغرب والعشاء جميعا في غير خوف وال سفر

 .(1)عباس( قال: )في الموطأ: عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن
حديث روح بن عبادة، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن  .22

 عباد بن تميم، عن عمه: أن عويمر بن أشقر، ذبح قبل أن يصلي فأمره النبي 
 أن يعود لذبيحته.

 .(2)قال: )في الموطأ: عن يحيى، عن عباد، عن عويمر(
حديث ابن حرب، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة  .23

فذكر هكذا، ثم رواه من حديث .« أنها وحفصة أصبحتا صائمتين، فدخل النبي »
عبد هللا بن ربيعة، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة،: 

                                                                                                                                            

( عن سعيد بن داود بن عثمان؛ كلهم عن 186نبيل، وأبو بكر النصيبي في فوائده )عاصم ال
 مالك بالسند أعاله، فهؤالء اثنا عشر راويًا رووه عن مالك على هذا الوجه.

ابن عدي في الكامل  –إضافة البن المظفر  –أما رواية معاوية بن هشام عن مالك فرواها 
معاوية على مالك فقال، عن الزهري عن عطاء وقال عقبه: ))وهذا أخطأ فيه  8/148

 والحديث في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وهو الصحيح((.
 (.36) 81( غرائب مالك:1)

(، ويحيى 109قلت: هذا هو المعروف من حديث مالك في الموطأ كما في رواية ابن القاسم )
 (.117عيد )(، وسويد بن س368(، وأبي مصعب الزهري )385الليثي )

 ورواه غير واحد من طريق مالك على هذا الوجه. أما رواية ابن المظفر فلم أقف عليها عند غيره.
(، ويحيى الليثي 12(. قلت: هكذا هو في الموطأ برواية ابن زياد )37) 82( غرائب مالك:2)

(. ورواية ابن 809(، وفي مسند الموطأ للجوهري )2134(، وأبي مصعب الزهري )1391)
 المظفر لم أقف عليها.
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ك صامت هي وحفصة تطوعا، فجيء بالطعام فأعجبهما، فأكلتا منه. ثم ذكرتا ذل»
 فأمرهما أن يقضيا يوما مكانه. للنبي 

  .(1)قال: )في الموطأ عن الزهري: أن عائشة وحفصة(
حديث عمر بن مرزوق، عن مالك، عن سهيل، عن عبد الرحمن بن أبي  .24

 « من تثاءب فليكظم ثالثا: »سعيد، عن أبيه، قال: قال رسول هللا 

 .(2)(عن النبي  قال: )في الموطأ عن العالء، عن أبيه، عن أبي هريرة،

                                                 

 (.44، 43) 94-92( غرائب مالك:1)
(، 848يعني : أن رواية الموطأ عن الزهري مرسلة، قلت: وهو هكذا في الموطأ برواية الليثي )

(.وقال ابن 471(، وسويد بن سعيد )363(، ومحمد بن الحسن )827وأبي مصعب الزهري )
 12/66يع رواته فيما علمت((. التمهيد عبد البر: ))هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جم

من  12/66أما رواية ابن المظفر فلم أقف عليها؛ إال أن الحافظ ابن عبد البر رواه في التمهيد 
طريق عبد العزيز بن يحيى عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، مسندًا؛ وقال 

عن عروة عن عائشة  عنه: ))وقد روي عن عبد العزيز بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب
مسندا وال يصح ذلك عن مالك وهللا أعلم((. وقد فصل القول في طرقه ورواته فأنظره في 

 12/66التمهيد 
(. قلت: هذا الحديث ليس عند كل رواة الموطأ، لذا قال الدارقطني: 55( غرائب مالك: )2)

عنبي وابن بكير وأبي ))عند ابن وهب وابن القاسم وابن يوسف وابن عفير، وليس عند معن والق
 (167مصعب((. أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك )ص: 

وقال الجوهري: ))وهذا الحديث عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير في الموطأ، وعند القعنبي 
 (489خارج الموطأ، وليس عند ابن بكير وال أبي مصعب((.مسند الموطأ )ص: 

( عن عبد هللا بن يوسف التنيسي، ورواه عبد هللا بن 942ب المفرد )وقد رواه البخاري في األد
( من طريق يحيى بن صالح، ورواه ابن المظفر في 1664صالح كاتب الليث في نسخته )

( من طريق ابن وهب؛ ثالثتهم )عبد هللا ويحيى وابن وهب( عن مالك، عن 56غرائب مالك )
 رة.العالء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هري
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حديث مطرف بن عبد هللا، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي  .25
ما زال جبريل يوصيني : »بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول هللا 

 « بالجار حتى ظننت ليورثنه

 .(1)قال: )في الموطأ: مالك عن يحيى عن عمرة(
أبي سعيد، عن أبيه، حديث بشر بن عمر الزهراني، عن مالك، عن سعيد بن  .26

: " خمس من الفطرة: تقليم األظفار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا 
 وقص الشارب، ونتف اإلبط، وحلق العانة، والختان " 

 .(2)قال: )في الموطأ موقوف(
                                                 

 (.64) 122( غرائب مالك:1)
(، وإسماعيل القاضي في 720(، وسويد بن سعيد )عقب 934قلت: بل رواه محمد بن الحسن )

( عن ابن أبي أويس ، ثالثتهم: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن 91مسند حديث مالك )
 أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة.

إال من رواية ابن بكير، وهللا أعلم((. مسند الموطأ )ص: قال الجوهري: ))ال أعلم هذا في الموطأ 
427) 

وقال الدارقطني: ))تفرد به ابن بكير، وخالفه معن في الموطأ عن مالك عن يحيى بن أبي بكر 
بن محمد، وتابعه مطرف وأشهب وقتيبة وابن أبي أويس وغيرهم، ورواه ابن وهب في غير 

 (138طأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك )ص: الموطأ عن يحيى عن عمرة((. أحاديث المو 
 (.78) 142( غرائب مالك:2)

(، وأبي مصعب 2667(، والليثي )419قلت: الحديث موقوف في الموطأ برواية ابن القاسم )
 ( عن القعنبي.380(، وفي مسند الموطأ للجوهري )699(، وسويد بن سعيد )1927الزهري )

(، وابن بشران في أماليه 77فر في غرائب مالك )أما رواية بشر بن عمر فرواها ابن المظ
وقال: ))هذا الحديث في الموطأ موقوف عند  21/56(، وابن عبد البر في التمهيد 444)

جماعة الرواة، إال أن بشر بن عمر رواه عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
مسندا  يرة عن النبي فرفعه وأسنده ،وهو حديث محفوظ عن أبي هر  هريرة عن النبي 

((. يعني أن صحيحا رواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي 
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، عن مالك بن أنس، (1)حديث يزيد بن سعيد بن يزيد أبو خالد األصبحي .27
سمعه يقول: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: 

يا معشر المسلمين؛ إن هذا يوم جعله »في جمعة من الجمع:  قال رسول هللا 
 « هللا لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك

 .(2)قال: )في الموطأ موقوف(
                                                                                                                                            

الحديث عن أبي هريرة مرفوعًا معروف وثابت إال أنه من طريق الموطأ المشهور فيه 
 والمعروف أنه موقوف.

مالك مسندا((.  قال الجوهري: ))هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير الموطأ بشر بن عمر عن
 (.345مسند الموطأ )ص: 

وقال الخطيب البغدادي: ))كذا رواه معن بن عيسى، والقعنبي، ويحيى بن يحيى، وأبو مصعب، 
((. عن مالك موقوفا؛ ورواه بشر بن عمر الزهراني، عن مالك بإسناد مرفوعا إلى النبي 

 (454/ 3تاريخ بغداد )
محقق كتاب الرشيد العطار "مجرد أسماء الرواة عن  ( كذا قال ابن المظفر، ونبه إلى هذا1)

، والمعروف أنه الَصبَّاحي ـ بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء المنقوطة بواحدة وفي 383مالك":
، وذكر أن هذه النسبة إلى 8/274آخرها الحاء المهملة ـ هكذا ضبطه السمعاني في أنسابه 

 ونسبه بـ "األصبحي". 1/283الصّباح بطن من سهم. ولكنه ذكره قبل هذا 
 (.80) 144-143( غرائب مالك:2)

قلت: الحديث ليس في روايات الموطأ من هذه الطريق، وقد رواه من طريق يزيد بن سعيد عن 
( ـ 358( والصغير )3433مالك على الوجه الذي ذكره ابن المظفر: الطبراني في األوسط )

: ))لم يروه عن مالك إال يزيد بن سعيد ومعن ( ـ وقال5960ومن طريقه البيهقي في الكبرى )
(، 390(، وابن المقرئ في معجمه )79بن عيسى((، والحاكم الكبير في عوالي مالك )

( وقال: ))تفرد به يزيد بن 162(، وابن عساكر في معجمه )1427والبيهقي في الكبرى )
الخطيب البغدادي ( ونقل عن 529سعيد عن مالك مسندًا((، وابن الحاجب في عوالي مالك )

 قوله: ))لم يرفعه عن مالك غير الصباحي، وال أعلم روى عن مالك غير هذا((.
وقال ابن عبد البر: ))لم يتابعه أحد من الرواة على ذلك، ويزيد بن سعيد هذا من أهل 

 11/210اإلسكندرية ضعيف((. التمهيد 
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، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، حديث عبد الرزاق، عن مالك بن أنس .28
قال: سمعت أبا هريرة، يقول: " الغسل يوم الجمعة واجب. فقالوا له: هذا عن 

 ؟ قال: ال تلقني، أتحب أن أكذب؟ ثم قام " النبي 

 .(1)قال: )وفي الموطأ موقوف(
حديث أبي سبرة المدني، عن مطرف، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد  .29

فقال: يا رسول  أبي هريرة،: أن رجال سأل رسول هللا بن عبد الرحمن، عن 
ال : » هللا، علمني كلمات أعيش بهن وال تكثر علي فأنسى فقال رسول هللا 

 « تغضب

 .(2)قال: )وفي الموطأ مرسل(

                                                 

 (.81) 145( غرائب مالك:1)
(، ومحمد بن الحسن 433(، وأبي مصعب الزهري )267الليثي )وهو موقوف في الموطأ برواية 

(. ولم أقف على الرواية التي ذكرها ابن المظفر عند 136(، وسويد بن سعيد )عقب 60)
 غيره.

 (.83) 146( غرائب مالك:2)
(، وسويد 1891(، وأبي مصعب الزهري )2636قلت: الحديث مرسل في الموطأ برواية الليثي )

 (.401وكذا رواه ابن وهب عن مالك كما في جامعه )(، 680بن سعيد )
، وابن المظفر ـ كما سبق ـ ومن 1/338أما حديث أبي سبرة فرواه اإلسماعيلي في معجم شيوخه 

 .1/121وابن بشكوال في غوامض األسماء المبهمة  6/334طريقه أبو نعيم في الحلية 
ي الموطأ مرساًل، وهو الصحيح فيه عن قال ابن عبد البر: ))هكذا رواه جماعة الرواة عن ملك ف

مالك، وقد رواه ابن سبرة المدني عن مطرف عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة، ورواه إسحاق بن بشير الكاهلي عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد 

((.التمهيد الرحمن عن أبيه، وكالهما خطأ، والصواب فيه عن مالك مرسل كما في الموطأ
7/245 
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حديث موسى بن محمد بن القرشي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن  .30
 « من بدل دينه فاقتلوه»قال:  النبي 

 .(1)()وفي الموطأ: عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن النبي قال: 
 

حديث خالد بن مخلد، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت:  .31
 « وأنا حائض كنت أرجل رأس رسول هللا »

 .(2)قال: ) وفي الموطأ مرسل(

                                                 

 (.84) 148( غرائب مالك:1)
( 1761(، وأبي مصعب الزهري )2151قلت: الحديث مرسل في الموطأ برواية الليثي )

 1607(، وهكذا رواه عن مالك الشافعي في مسنده )304(، وسويد بن سعيد )2987و)
د على الجهمية (، وكذا رواه الدارمي في كتابه الر 77بترتيب سنجر(، وابن وهب في الجامع )

 ( عن يحيى بن بكير المصري عن مالك.392)
أما طريق ابن المظفر فلم أقف عليها عند غيره، قال ابن عبد البر: ))هكذا رواه جماعة رواة 
الموطأ مرساًل، وال يصح فيه عن مالك غير هذا الحديث المرسل عن زيد بن أسلم، وقد روي 

قال من بدل دينه فاقتلوه، وهو منكر  ي فيه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النب
 5/304عندي، وهللا أعلم((. التمهيد 

(. يعني بالمرسل هنا معناه األعم وهو مالم يتصل إسناده على أي 86) 149( غرائب مالك:2)
 وجه كان، وإال فالحديث الذي عناه منقطع بين الزهري وعائشة.

(.أما 462في الموطأ برواية ابن القاسم ) قلت: الحديث منقطع بسقط عروة بين الزهري وعائشة
( عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة 169أبو مصعب الزهري فرواه في موطئه )

(، 267( عن عبد هللا بن يوسف؛ والنسائي في الكبرى )5925موصواًل، وكذا رواه البخاري )
( عن معن 267رى )( عن قتيبة بن سعيد؛ والنسائي في الكب162والجوهري في مسند الموطأ )

 بن عيسى.
 (.2066(، والطبراني في األوسط )1098أما رواية خالد بن مخلد فرواها الدارمي )
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حديث عثمان بن عمر، عن مالك، عن نعيم بن المجمر، عن أبي هريرة، أن  .32
قال: " إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصاله، لم تزل المالئكة  رسول هللا 

 تصلي عليه: اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه " 

 .(1)قال: )في الموطأ موقوف(
 حديث محمد بن كثير المصيصي، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن .33

ال يغلق الرهن: له غنمه،  المسيب، عن أبي هريرة قال: " قضى رسول هللا 
 وعليه غرمه " 

 .(2)قال: )في الموطأ مرسل(
                                                                                                                                            

قال الجوهري: ))ليس هذا عند القعنبي، وال عند أبي مصعب، عن الزهري، وإنما روياه عن هشام 
كير، بن عروة. وهو في الموطأ عند ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وابن يوسف، وابن ب

 162-161ومحمد بن المبارك الصوري، عن الزهري، وهشام جميعًا((. مسند الموطأ:
 (.88) 151( غرائب مالك:1)

(، وسويد 530(، وأبي مصعب الزهري )444قلت: الحديث موقوف في الموطأ برواية الليثي )
 (.171بن سعيد )عقب 

وكذا رواه ابن المظفر في غرائب  ( مرفوعًا،295أما محمد بن الحسن الشيباني فرواه في موطئه )
عن ابن وهب؛ ورواه ابن عبد البر  16/205( وابن عبد البر في التمهيد 89مالك )

عن إسماعيل بن جعفر وعثمان بن عمر والوليد بن مسلم؛ أربعتهم عن مالك  16/206-207
 مرفوعًا.

روى عنه جماعة كذلك، منهم:  قال الدارقطني: ))وحدث به في غير الموطأ مرفوعًا إلى النبي 
إسماعيل بن جعفر وعثمان بن عمر وروح بن عبادة ويحيى بن مالك بن أنس والوليد بن مسلم 

 145وغيرهم((. األحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس: 
وقال ابن عبد البر: ))هكذا هذا الحديث في الموطأ من قول أبي هريرة، وقد روي عن مالك بهذا 

، وممن رواه هكذا مرفوعًا عن مالك: عبد هللا  نعيم عن أبي هريرة عن النبي اإلسناد عن 
 16/205بن وهب وإسماعيل بن جعفر وعثمان بن عمر والوليد بن مسلم((. التمهيد 

 (.90) 152( غرائب مالك:2)
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حديث سعيد بن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، ومالك بن أنس، قال: أخبرنا  .34
كان عندها، وكان  هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم سلمة، أن رسول هللا 

. فقال المخنث لعبد هللا بن أبي أمية أخي أم سلمة: إن فتح عندهم مخنث جالس
هللا الطائف عليكم غدًا فأنا أدلك على ابنة غيالن، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان 

 « ال تدخلوا هؤالء عليكن: »، فقال رسول هللا 

 .(1)قال: )في الموطأ مرسل(

                                                                                                                                            

(، ومحمد بن الحسن 2957(، وأبي مصعب الزهري )2132الحديث في الموطأ برواية الليثي )
( 57( مرساًل؛ وكذا رواه الطحاوي في شرح المعاني )297(، وسويد بن سعيد )848) الشيباني

( عن عبيد بن هشام، وابن المظفر في 57عن ابن وهب، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك )
 ( عن عبد الرحمن بن القاسم.91غرائب مالك )

(، 12تخب من غرائب مالك )(، وابن المقرئ في المن58ورواه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك )
( من طريق علي بن عبد الحميد الغضائري عن مجاهد بن 2316والحاكم في المستدرك )

موسى عن معن بن عيسى القزاز عن مالك موصواًل، فيكون معن بن عيسى متابعًا لمحمد بن 
(، 90كثير المصيصي متابعة تامة في روايته التي أخرجها ابن المظفر في غرائب مالك )

، ومن طريقه الخطيب في 210(، وابن جميع في معجم شيوخه: 62الحنائي في فوائده )و 
 .1/423(، ومن طريقه الذهبي في معجم شيوخه 2019تاريخ بغداد )

قال ابن عبد البر: ))هكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيما علمت إال معن بن عيسى، 
ثقة إال أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من  فإنه وصله فجعله عن سعيد عن أبي هريرة، ومعن

 6/425علي بن عبد الحميد الغضائري((. التمهيد 
وقال الحنائي: ))هكذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك بن أنس، ورواه مجاهد بن موسى عن معن 
عن مالك فوصله وذكر فيه أبا هريرة، كذا رواه علي بن عبد الحميد الغضائري عن مجاهد بن 

بعه على ذلك محمد بن كثير المصيصي، هكذا قال فيه معن عن مالك وتابعه موسى، وتا
عليه محمد بن كثير، ومحمد بن كثير ضعيف الحديث، ولكن معن بن عيسى القزاز ثقة جليل 

 399-1/398نبيل من قدماء أصحاب مالك المقدمين العارفين بعلم مالك((. فوائد الحنائي 
 (.93) 158-157( غرائب مالك:1)
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 سول هللا حديث ابن وهب، عن مالك بن أنس، عن حميد، عن أنس، أن ر  .35
« تحمر»نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: يا رسول هللا وما تزهي؟ قال: 

 « أرأيت إذا منع هللا الثمرة؟ فبم يأخذ مال أخيه؟: »وقال رسول هللا 

قال: )ورواه الدراوردي، عن حميد. حدثناه عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز، أخبرنا 
قال:  لدراوردي، عن حميد، عن أنس، أن النبي محمد بن عباد المكي، أخبرنا ا

 .(1)«(إن لم يثمرها هللا فبم يستحل أحدكم مال أخيه»
                                                                                                                                            

(، وسويد بن سعيد 3017(، وأبي مصعب )2229و مرسل في الموطأ برواية الليثي )وه
بغية الباحث( عن عبد الملك بن عبد العزيز،  35(. وكذا رواه الحارث في مسند )311)عقب 

( عن عبد الرحمن بن 94( وابن المظفر في غرائب مالك )9206والنسائي في الكبرى )
 ( عن القعنبي؛ ثالثتهم عن مالك مرساًل.776أ )القاسم، والجوهري في مسند الموط

، وقال: ))هكذا روى 22/270أما حديث ابن أبي مريم فرواه أيضًا ابن عبد البر في التمهيد 
هذا الحديث جمهور الرواة عن مالك مرساًل، ورواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن هشام عن 

لم يسمعه عروة من أم سلمة، وإنما رواه أبيه عن أم سلمة،والصواب عن مالك:ما في الموطأ، و 
 22/269عن زينب ابنتها عنها((. التمهيد 

(.يعني ان مالكًا أدرج في الحديث ما ليس منه من قول أنس 99، 98) 166( غرائب مالك:1)
. 

قلت: الحديث معروف مشهور عن مالك على هذا الوجه عند رواة الموطأ: ابن القاسم 
(، وكذا رواه 224(، وسويد )عقب 24499وأبي مصعب )(، 1808(، والليثي )151)

( 2198( عن قتيبة بن سعيد، وفي )1488سنجر(، والبخاري )1419الشافعي في مسنده )
( عن خالد بن 5204( عن ابن وهب، وأبو عوانة )3979عن عبد هللا بن يوسف، ومسلم )

هقي في الكبرى عن إسماعيل بن أبي أويس، والبي 5/340مخلد، وأبو نعيم في الحلية 
 ( عن يحيى بن بكير؛ كلهم عن مالك بهذا الوجه.10623)

( عن إسماعيل بن جعفر، 3978( عن يحيى بن سعيد القطان، ومسلم )12138ورواه أحمد )
( عن محمد بن عبد هللا األنصاري، والبغوي في شرح السنة 10597والبيهقي في الكبرى )

يد عن أنس، وفيه تفصيل القدر المدرج عن ( عن يزيد بن هارون؛ أربعتهم عن حم2081)
 المرفوع.
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حديث ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن ابن شهاب: أخبرني أبو سلمة،  .36
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له : »أن أبا هريرة قال: سمعت رسول هللا 

 «.ما تقدم من ذنبه

                                                                                                                                            

 (.3980أما رواية محمد بن عباد عن الدراوردي التي ذكرها ابن المظفر فرواها أيضًا مسلم )
وقد بّين اإلمام البيهقي هذا الخالف في هذه الرواية فقال: ))وكذلك رواه جماعة عن حميد، 

أنس: " أرأيت إن منع هللا الثمرة بم تستحل  وفي بعض الروايات عن إسماعيل بن جعفر ، قال
مال أخيك؟ " ، وكذلك قاله سفيان الثوري ، عن حميد فجعل الجواب عن تفسير الزهو ، 
وقوله: " أرأيت إن منع هللا الثمر؟ " ، من قول أنس بن مالك ، ومالك بن أنس جعله من قول 

باد عنه ، فاهلل أعلم((. السنن ، وتابعه على ذلك الدراوردي من رواية محمد بن ع النبي 
 5/490الكبرى 

ونص على إدراج اإلمام مالك في هذا الحديث الدارقطني فقال: ))روى مالك بن أنس عن 
: ) أرأيت نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى( قال: قال رسول هللا  حميد عن أنس )أن النبي 

ان بن بالل وإسماعيل بن جعفر إن منع هللا الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه(، خالفه سليم
ومحمد بن إسحاق ومعتمر بن سليمان وسهل بن يوسف ومعاذ بن معاذ وأبو ضمرة أنس بن 
عياض ويزيد بن هارون وعبد العزيز الدراوردي من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيري عنه 

أنس بن نهى عن بيع الثمار حتى تزهو( قال  وغيرهم، فرووه عن حميد عن أنس )أن النبي 
 مالك )أرأيت إن منع هللا الثمرة(، وهذا هو الصواب، ومالك جعل هذا الكالم من قول النبي 

وال يثبت، وقد رواه محمد بن عباد المكي عن الدراوردي فوافق مالكًا ولم يضبط، والصواب 
رواية إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي متابعة أصحاب حميد الذين ذكرناهم وبخالف رواية 

 137-135لك، وهللا أعلم((. األحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس:ما
وخالفه ابن عبد البر فرأى أن مالكًا لم يدرج في الحديث شيئًا بداللة أنه متابع على هذه  

يأخذ أحدكم مال أخيه" فيزعم قوم أنه  الرواية، فقال: ))وأما قوله: "أرأيت إن منع هللا الثمرة ففيم
من قول أنس ابن مالك وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه 

التمهيد  مثله(( أبو الزبير عن جابر عن النبي  ، وقد وروى مرفوعًا من قول النبي 
2/190 
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وحديثه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، وحميد بن عبد الرحمن بن 
 . هذا الحديث بعينه سواء. عوف، عن أبي هريرة، عن رسول هللا 

 .(1)قال: )حديث أبي سلمة في الموطأ مرسل، وحديث حميد بن عبد الرحمن متصل(

                                                 

 (.102) 172-170( غرائب مالك:1)
(، 29لرحمن موصول عند عامة الرواة عن مالك، منهم: ابن القاسم )قلت: حديث حميد بن عبد ا

( عن ابن وهب والقعنبي ولم 154(، وكذا رواه الجوهري في مسند الموطأ )278وأبو مصعب )
( 169يذكر اختالفًا بين رواة الموطأ في هذا، ورواه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك )

( عن كامل بن طلحة الجحدري؛ كلهم عن 518(، وابن الحاجب في عوالي مالك )173و)
 مالك عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة موصواًل.

أما حديث أبي سلمة فقد اختلف فيه الرواة عن مالك، فمنهم من رواه موصواًل بذكر أبي هريرة في 
(، وكذا رواه الجوهري في مسند 240(، ومحمد بن الحسن )300اإلسناد، منهم: الليثي )

( عن عبد 175( عن يحيى بن بكير، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك )148الموطأ )
 الرزاق.

(، وكذا 276ومنهم من رواه مرساًل من غير ذكر ألبي هريرة فيه، منهم: أبو مصعب الزهري )
( عن الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم 103رواه ابن المظفر في غرائب مالك )

 عن مالك مرساًل.
جوهري: ))هذا في الموطأ عند ابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب، ويحيى بن يحيى قال ال

األندلسي مسندا، عن أبي هريرة. وأرسله ابن وهب، ومعن، والقعنبي، وابن القاسم إال في رواية 
 148ابن عمرو، عن الحارث، عن ابن القاسم، فإنه أسنده أيضا((. مسند الموطأ للجوهري:

في حديث أبي سلمة: ))اختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث، فأما  وقال ابن عبد البر
يحيى فرواه هكذا بهذا اإلسناد متصال وتابعه ابن بكير وسعيد بن عفير وعبد الرزاق وابن 
القاسم في رواية الحارث بن مسكين عنه على هذا اإلسناد وعلى اتصاله عن أبي سلمة عن 

وأبو مصعب ومطرف وابن رافع وابن وهب وأكثر رواة الموطأ  أبي هريرة ... ورواه القعنبي
ووكيع بن الجراح وجويرية بن أسماء كلهم عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد 

مرساًل لم يذكروا أبا هريرة وساقوا الحديث بلفظ حديث يحيى هذا  الرحمن عن النبي 
 96-7/95سواء((. التمهيد 
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حديث يونس بن عبد األعلى، عن ابن وهب، عن سعيد بن عبد الرحمن  .37
جمحي ومالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي هللا ال

 «.الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء»قال:  عنها، عن رسول هللا 

قال: ))هكذا حدث بهذا الحديث يونس، عن ابن وهب، عن مالك متصاًل، وهو 
 . (1) ((محفوظ عن ابن وهب، عن سعيد بن عبد الرحمن متصاًل، وعن مالك مرسالً 

حديث عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي، عن مالك بن أنس، عن مخرمة بن  .38
بكير، عن أبيه، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي موسى، أنه 

 «.االستئذان ثالث ، فإن أذن لك ، وإال فارجع: »قال: قال رسول هللا 

 .(2)قال: )في الموطأ: عن الثقة عنده، عن بكير(

                                                 

 .(117) 187( غرائب مالك: 1)
(، 1987(، وأبي مصعب )2722الحديث عند رواة الموطأ مرساًل كما في رواية الليثي )

( عن أبي الطاهر عن 119(، وكذا رواه ابن المظفر في غرائب مالك )734وسويد )عقب 
 عن ابن وهب موصواًل بذكر عائشة. 22/293ابن وهب. ورواه ابن عبد البر في التمهيد 

المظفر لسعيد بن عبد الرحمن ومالك مقرونين فرواها الجوهري  أما الرواية التي ساقها ابن
 (.764أيضًا في مسند الموطأ )

قال الجوهري: ))هذا حديث مرسل في الموطأ، غير معن فإنه أسنده، وقال فيه: عن عائشة 
 572دون غيره، وهللا أعلم((. مسند الموطأ: 

اًل إال عند معن بن عيسى فإنه رواه وقال ابن عبد البر: ))وهكذا هذا الحديث في الموطأ مرس
مسندًا في الموطأ عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة، وزعم الجوهري أنه لم يسنده في 

 22/293الموطأ غير معن، وقد أسنده عن مالك عبد هللا بن وهب في غير الموطأ((. التمهيد 
 (.120) 190( غرائب مالك:2)

(، 2029(، وأبي مصعب )2767(، والليثي )527هكذا الحديث عند رواة الموطأ: ابن القاسم )
( 846( عن ابن وهب، والجوهري )121(، ورواه ابن المظفر في غرائب مالك )675وسويد )

 عن القعنبي هكذا. ورواية عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي لم أقف عليها.
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أشهب بن عبد العزيز، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر  حديث .39
يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: 

 « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه: »قال رسول هللا 

سعيد، قال: )رواه ابن أبي أويس عن مالك هكذا في الموطأ: مالك، عن يحيى بن 
عن عمرة، عن عائشة ... ابن وهب حمل حديث الليث على حديث مالك، ولم يقل: 

 .(1)عن أبي بكر بن محمد، وهو محفوظ عن الليث(
وقال: )ورواه مالك في الموطأ ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، ولم يذكر أبا بكر 

 .(2)بن محمد بن عمرو(

                                                 

 (.125، 124) 194( غرائب مالك:1)
( عن 720(، وسويد )عقب 935قلت: الذي وقفت عليه أن محمد بن الحسن رواه في موطئه )

مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة، وكذا رواه البخاري 
( عن قتيبة بن 827(، والجوهري )6778( عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم )6014)

( عن يحيى بن بكير عن 503( والجوهري )205األخالق )سعيد، ورواه الطبراني في مكارم 
( 125مالك إال أنه لم يذكر يحيى بن سعيد في السند. ورواه ابن المظفر في غرائب مالك )

عن ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، لم يذكر أبا بكر بن 
 محمد.

الموطأ عن مالك عن يحيى بن أبي بكر قال الدارقطني: ))تفرد به ابن بكير، وخالفه معن في 
بن محمد، وتابعه مطرف وأشهب وقتيبة وابن أبي أويس وغيرهم، ورواه ابن وهب في غير 

 138الموطأ عن يحيى عن عمرة((. أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك:
حمد عن أما رواية الليث فرواها محمد بن رمح عن الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن م

 (.127عمرة عن عائشة، أخرجها المصنف في غرائب مالك )
قال ابن المظفر: ))ورواه محمد بن رمح ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن 

 /أ(10محمد ، عن عمرة ، عن عائشة((. الجزء الثاني من الفوائد المنتقاة الغرائب الحسان )ل
/أ(. وهذا في رواية ابن 10قاة الغرائب الحسان البن المظفر )ل( الجزء الثاني من الفوائد المنت2)

 وهب عن مالك كما سبق.
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حديث زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن  .40
: " إذا كان ثلث الليل الباقي هبط األعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا 

هللا عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من 
 مستغفر يستغفرني فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه " 

قال: )في الموطأ، عن الزهري، عن أبي سلمة، واألغر، عن أبي هريرة رضي هللا 
 .(1)عنه(

                                                 

 (.129) 197( غرائب مالك:1)
قلت: رواية مالك عن أبي الزناد لهذا الحديث لم أقف عليها عند غير المصنف، وكل من وقفت 

في شيخ الزهري منهم من  على روايته للحديث عن مالك إنما رواه عن الزهري ولكنهم أختلفوا
يقرن األغر بأبي سلمة ، ومنهم من يفرد هذا أو هذا، وإن كان أغلب الرواة يروونه على 

 االقتران، وتفصي هذا الروايات على النحو اآلتي:
(، وسويد )عقب 619(، وأبو مصعب )570(، والليثي )26فقد رواه في الموطأ: ابن القاسم )

ألغر وأبي سلمة مقرونين عن أبي هريرة، وكذا رواه أحمد ( عن مالك عن الزهري عن ا201
( عن القعنبي، وفي 1145( عن مصعب بن عبد هللا الزبيري، والبخاري )1102في السنة )

( عن يحيى بن يحيى النيسابوري، 1721( عن عبد العزيز بن عبد هللا، ومسلم )6321)
( عن يحيى 125الجهمية ) ( عن معن بن عيسى، والدارمي في الرد على3498والترمذي )

( عن 376( عن جويرية بن أسماء، وأبو عوانة )492بن بكير، وابن أبي عاصم في السنة )
( 26( عن قتيبة بن سعيد، والدارقطني في النزول )1723ابن وهب، وأبو نعيم في المستخرج )

 عن يحيى بن مالك بن أنس، فهؤالء أربعة عشر نفسًا رووه هكذا.
( عن عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن عيسى الطباع، 10313لمسند )ورواه أحمد في ا

( 744( عن إسماعيل بن أبي أويس، والاللكائي في شرح أصول االعتقاد )7494والبخاري )
( عن روح بن عبادة وعبد هللا بن يوسف، 1722عن بشر بن عمر، وأبو نعيم في المستخرج )
 عن أبي هريرة. ستتهم عن مالك عن الزهري عن األغر منفرداً 

( عن عبد الملك بن زياد النصيبي عن مالك عن الزهري عن 28ورواه الدارقطني في النزول )
 أبي سلمة منفردًا عن أبي هريرة.
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حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال:  .41
كان يوما يصومه أهل : »صيام عاشوراء فقال النبي  ذكر عند النبي 

 « الجاهلية، فمن شاء فليصمه ، ومن شاء فليفطره

 
قال: )هذا غريب بهذا اإلسناد. والمحفوظ في الموطأ، عن هشام بن عروة ، عن    

 .(1)أبيه، عن عائشة رضي هللا عنها(
حديث عبد هللا بن وهب ، قال : أخبرني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن  .42

 قال : " احفوا الشوارب واعفوا اللحى ". عمر ، أن رسول هللا 

 .(2)في الموطأ عن أبي بكر بن نافع ، عن نافع( قال: )وروى مالك هذا الحديث
                                                 

 (.138) 206( غرائب مالك:1)
قلت: اختلف على ابن القاسم في روايته لهذا الحديث، فرواه عنه المصنف كما سبق وابن عبد 

( عن 466عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو في موطئه ) 22/149البر في التمهيد 
(، وأبي 822مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، موافقة لبقة رواة الموطأ كالليثي )

 (.475(، وسويد )842مصعب )
قال ابن عبد البر: ))هذا إسناد غريب لمالك في هذا الحديث ال أعلمه لغير ابن القاسم عن 

 22/149هيد مالك((. التم
 /ب(.10( الجزء الثاني من الفوائد المنتقاة الغرائب الحسان البن المظفر )ل2)

(، ورواه 1990(، وأبي مصعب )2725(، والليثي )524الحديث في الموطأ برواية ابن القاسم )
/ب(، 10ابن المظفر الجزء الثاني من الفوائد المنتقاة الغرائب الحسان البن المظفر )ل

( عن القعنبي، كلهم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن 844ي مسند الموطأ )والجوهري ف
 عمر.

قال ابن عبد البر: ))هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن 
ابن عمر، وكذلك رواه جماعة الرواة عنه إال أن بعض رواة ابن بكير رواه عن ابن بكير عن 

ابن عمر وكذلك بعض رواة ابن وهب أيضا رواه عن ابن وهب عن مالك  مالك عن نافع عن
عن نافع عن ابن عمر وهذا ال يصح عند أهل العلم بحديث مالك وإنما هذا الحديث لمالك عن 
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هذا ما استطعت الوقوف عليه من أقوال الحافظ ابن المَظفَّر ، وبال شك فإن له آراًء 
وجهودًا أخرى لم نطلع عليها مبثوثة فيما ُفقِّد من تراث األمة ولعل هللا تبارك وتعالى أن 
يهيئ للباحثين بعدي الوقوف عليها فيكملوا ما بدأته، حرصًا على جهود أولئك الحفاظ 

 األفذاذ، وإحياًء لما اندرس من معالم هذا العلم الشريف، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.
 

 النتائج والتوصيات
 من خالل ما مضى نستطيع ايجاز نتائج هذا البحث وهي:

بن موسى بن عيسى بن محمد بن عبد هللا  ولد أبو الحسين محمد بن المظفر .1
 هـ.379هـ، وتوفي بها 289بن سلمة بن إياس البزاز البغدادي في بغداد سنة 

تتلمذ في بداية طلبه على أيدي مشيخة بغداد ثم بعدها رحل إلى األمصار  .2
 لطلب العلم، ثم بعد أن تأهل تقاطر عليه الناس للسماع منه.

 ه ثناء العلماء، فعرفوا له قدره وذكروا معرفته واتقانه.بلغ بعلمه شأوًا بعيدًا نال ب .3

تنوعت جهوده في خدمة السنة بين نشر الحديث وإسماعه لطلبته، وبين  .4
التصنيف والتأليف تارة أخرى، وبين بيانه لعلل ومشكالت الروايات ونقد الرواة 

 والمرويات تارة ثالثة.

المدرسة البغدادية  لم يختلف منهج الحافظ ابن المظفر عن منهج أعالم .5
كالدارقطني والخطيب البغدادي وغيرهما، فنالحظ الشبه الكبير في التأليف 

                                                                                                                                            

أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر هذا هو الصحيح عن مالك في إسناد هذا الحديث 
 24/142. التمهيد كما رواه يحيى وسائر الرواة عن مالك((
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بينهما وبين ابن المظفر، وطريقة معالجة الحالة النقدية وتشخيص العلة والبرهنة 
 على ذلك.

يوصي الباحث بإبراز التراث النقدي لألئمة السالفين فهو حصيلة تراكم معرفي  .6
 فآرائهم لها منزلتها واعتبارها. وسبر استقصائي،

ختامًا أدعو هللا العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن يثّقل 
، ويرزقنا به موازين حسناتنا، ويمّن علينا بأن يجعلنا من خدام سنة نبيه 

 االتباع ويجنبنا االبتداع.
وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى 

 آله وصحبه أجمعين.
 

 المصادر والمراجع
اإلبانة الكبرى: أبو عبد هللا عبيد هللا بن محمد بن محمد بن حمدان الُعْكَبري  .1

هـ(، تحقيق: رضا معطي، وعثمان األثيوبي، 387المعروف بابن َبطَّة )المتوفى: 
 -هـ 1409ويوسف الوابل، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى، 

 م.1988
إثارة الفوائد المجموعة في اإلشارة إلى الفرائد المسموعة: أبو سعيد صالح الدين  .2

هـ(، 761خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي )المتوفى : 
كتبة العلوم والحكم،المدينة تحقيق:مرزق بن هياس آل مرزوق الزهراني،م

 .2004 – 1425المنورة،الطبعة األولى، 
اآلحاد والمثاني: أبو بكر أحمد بن أبي عاصم عمرو بن الضحاك بن مخلد  .3

هـ(، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية، 287الشيباني )المتوفى: 
 .1991 – 1411الرياض، الطبعة األولى، 
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فيها مالك بن أنس: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد  األحاديث التي خولف .4
هـ(، تحقيق: أبو عبد الباري رضا بن خالد 385البغدادي الدارقطني )المتوفى: 

 م.1997الجزائري، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 
أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك واختالفهم فيه وزيادتهم ونقصانهم:  .5

هـ(، 385لي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني )المتوفى: أبو الحسن ع
 تحقيق: أبو الوليد هشام بن علي، مكتبة أهل الحديث، الشارقة، الطبعة: ال يوجد.

ردي البيهقي  .6 اآلداب: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوجِّ
سسة الكتب الثقافية، هـ(، تحقيق: أبو عبد هللا السعيد المندوه، مؤ 458)المتوفى: 

 م.1988 -هـ  1408بيروت، الطبعة األولى، 
األدب المفرد: أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري  .7

هـ(، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعارف للنشر 256)المتوفى: 
 م.1998 -هـ  1419والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى، 

ن المختارة من حديث اإلمام أبي حنيفة: جمال الدين يوسف بن حسن بن األربعو  .8
ْبَرد الحنبلي )المتوفى:  أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، ، ابن المِّ

 -هـ 1422هـ(، تحقيق: خالد العواد، دار الفرفور، دمشق، الطبعة األولى، 909
 م.2001

ل الدين عبد الرحمن بن أبي األربعون من رواية مالك عن نافع: أبو الفضل جال .9
هـ(، الصحابة للتراث، طنطا، الطبعة الثانية، 911بكر السيوطي )المتوفى: 

 م.1991هـ1412
اإلرشاد في معرفة علماء الحديث: أبو يعلى خليل بن عبد هللا بن أحمد بن  .10

هـ(، تحقيق: د. محمد سعيد 446إبراهيم بن الخليل الخليلي القزويني )المتوفى: 
 .1409س، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، عمر إدري

 432االعتقاد: صاعد بن محمد بن أحمد األستوائي النيسابوري )المتوفى:  .11
 ه(، تحقيق : د. سيد باغجوان، جامعة سلجوق.
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األعالم: خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي )المتوفى:  .12
 م.2002الخامسة عشر،  هـ(، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة1396

إكمال اإلكمال: أبو بكر معين الدين محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن  .13
هـ(، تحقيق: د. عبد القيوم 629شجاع، ابن نقطة الحنبلي البغدادي )المتوفى: 

 .1410عبد رب النبي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة األولى، 
ملك بن محمد بن عبد هللا بن بْشران أمالي ابن بشران: أبو القاسم عبد ال .14

هـ(، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، 430البغدادي )المتوفى: 
 م.1997 -هـ  1418دار الوطن، الرياض، الطبعة األولى، 

األنساب: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني  .15
هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، 562المروزي )المتوفى: 

 -هـ  1382مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة األولى، 
 م.1962

القرشي البصروي ثم البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  .16
هـ(، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، دار هجر 774الدمشقي )المتوفى: 

 م.1997 -هـ  1418للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة األولى، 
برنامج الوادي آشي: أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن جابر بن محمد بن  .17

هـ(، تحقيق: محمد محفوظ، 749لمتوفى: قاسم القيسي الوادي آشي األندلسي )ا
 .1980-1400دار الغرب االسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة: أبو الحسن نور الدين  .18
هـ(، تحقيق: د.حسين أحمد 807علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى: 

السيرة النبوية، المدينة المنورة، الطبعة األولى صالح الباكري، مركز خدمة السنة و 
 ،1413 – 1992. 

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم: أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن  .19
هـ(،تحقيق: عمر عبد السالم 748أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 

 م.1993 -هـ  1413التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 
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تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  .20
هـ(، تحقيق: د.بشار عواد معروف، دار الغرب 463البغدادي )المتوفى: 

 م.2002 -هـ 1422اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 
فى: تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا ابن عساكر )المتو  .21

هـ(، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 571
 م.1995 -هـ 1415بيروت، 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  .22
هـ(، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة 852بن حجر العسقالني )المتوفى: 

 العلمية، بيروت.
التدوين في أخبار قزوين: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم  .23

هـ(، تحقيق: عزيز هللا العطاردي، دار الكتب 623الرافعي القزويني )المتوفى: 
 م.1987-هـ1408العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

تذكرة الحفاظ: أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز  .24
هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 748الذهبي )المتوفى: 

 م.1998 -هـ1419
تعظيم قدر الصالة: أبو عبد هللا محمد بن نصر بن الحجاج الَمْرَوزِّي  .25

 -هـ(، تحقيق: د.عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار 294)المتوفى: 
 هـ.1406المدينة المنورة، الطبعة األولى، 

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: أبو بكر معين الدين محمد بن عبد الغني  .26
هـ(، تحقيق: 629بن أبي بكر بن شجاع ابن نقطة الحنبلي البغدادي )المتوفى: 

 -هـ  1408كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
 م.1988

واألسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن التمهيد لما في الموطأ من المعاني  .27
هـ(، تحقيق: 463محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:
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مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم األوقاف 
 هـ. 1387والشؤون اإلسالمية، المغرب، 

د بن حجر تهذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحم .28
هـ(، مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، 852العسقالني )المتوفى:

 هـ.1326الطبعة األولى،
تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد  .29

هـ(، تحقيق: د.بشار 742الرحمن بن يوسف القضاعي الكلبي المزي )المتوفى: 
 .1980 -1400، بيروت، الطبعة األولى، عواد معروف، مؤسسة الرسالة

تهذيب مستمر األوهام على ذوي المعرفة وأولي األفهام: أبو نصر سعد الملك  .30
هـ(، تحقيق: سيد كسروي 475علي بن هبة هللا بن جعفر بن ماكوال )المتوفى: 

 هـ.1410حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
وهب بن مسلم المصري القرشي )المتوفى:  الجامع: أبو محمد عبد هللا بن .31

د.علي عبد الباسط مزيد، دار  -هـ(، تحقيق: د.رفعت فوزي عبد المطلب197
 م. 2005 -هـ  1425الوفاء، الطبعة األولى، 

الجامع الكبير )سنن الترمذي(: أبو عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة الترمذي  .32
دار الغرب اإلسالمي،  هـ(، تحقيق: د.بشار عواد معروف،279)المتوفى: 

 م.1998بيروت، 
الجزء الثاني من الفوائد المنتقاة الغرائب الحسان البن المظفر: مخطوط نشر  .33

 في برنامج جوامع الكلم.
حديث شعبة بن الحجاج: أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى  .34

ر هـ(، تحقيق: صالح عثمان اللحام، الدا379البزاز البغدادي )المتوفى: 
 م.2003 -هـ 1424العثمانية، األردن، الطبعة األولى، 

حلية األولياء وطبقات األصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن  .35
 -هـ 1394هـ(، مكتبة السعادة، القاهرة، 430إسحاق األصبهاني )المتوفى: 

 م.1974
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زي ديوان اإلسالم: أبو المعالي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الغ .36
هـ(، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1167)المتوفى: 

 م.1990 -هـ  1411الطبعة األولى، 
ذم الكالم وأهله: أبو إسماعيل عبد هللا بن محمد بن علي األنصاري الهروي  .37

هـ(، تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، مكتبة العلوم 481)المتوفى: 
 م.1998-هـ 1418منورة، الطبعة األولى، والحكم، المدينة ال

الرد على الجهمية: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي  .38
هـ(، تحقيق: بدر بن عبد هللا البدر، دار ابن األثير، 280السجستاني )المتوفى: 

 م.1995 -هـ 1416الكويت، الطبعة الثانية، 
الضحاك بن مخلد الشيباني السنة: أبو بكر أحمد بن أبي عاصم عمرو بن  .39

هـ(، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، 287)المتوفى: 
 هـ.1400بيروت، الطبعة األولى، 

السنة: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني  .40
هـ(، تحقيق: د.محمد سعيد سالم القحطاني، دار ابن القيم، 241)المتوفى: 

 هـ.1406دمام، الطبعة األولى، ال
هـ(، 273السنن: أبو عبد هللا محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني )المتوفى:  .41

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
ْستاني .42 جِّ  السنن: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السِّّ

هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، 275)المتوفى: 
 بيروت.

السنن: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني  .43
هـ(، تحقيق: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد 385)المتوفى: 

 1424الطبعة األولى،  اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت،
 م.2004 -هـ 
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السنن: أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي التميمي  .44
هـ(، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني 255السمرقندي )المتوفى: 

 م.2000 -هـ  1412للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى، 
بن شعيب بن علي الخراساني النسائي  السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد .45

هـ(، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 303)المتوفى: 
 م. 2001 -هـ  1421الطبعة األولى، 

ردي  .46 السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوجِّ
دار الكتب العلمية،  هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا،458البيهقي )المتوفى: 

 م. 2003 -هـ  1424بيروت، الطبعة الثالثة، 
سؤاالت البرقاني للدارقطني )رواية الكرجي عنه(: أبو بكر أحمد بن محمد بن  .47

هـ(، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد 425أحمد بن غالب البرقاني )المتوفى: 
 هـ.1404القشقري، كتب خانه جميلي، الهور، الطبعة األولى، 

االت السلمي للدارقطني: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد سؤ  .48
هـ(، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف 412السلمي النيسابوري )المتوفى: 

وعناية د.سعد بن عبد هللا الحميد و د.خالد بن عبد الرحمن الجريسي، الطبعة 
 هـ.1427األولى، 

محمد بن أحمد بن عثمان بن  سير أعالم النبالء: أبو عبد هللا شمس الدين .49
هـ(، تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف 748َقاْيماز الذهبي )المتوفى : 

 -هـ  1405الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة ، 
 م. 1985

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد  .50
هـ(، تحقيق: محمود األرناؤوط، خرج 1089الحنبلي )المتوفى:  بن العماد الَعكري 

هـ  1406أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة األولى، 
 م.1986 -
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبو القاسم هبة هللا بن الحسن بن  .51
حقيق: أحمد بن سعد بن هـ(، ت418منصور الطبري الرازي الاللكائي )المتوفى: 

 م.2003 -هـ 1423حمدان الغامدي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثامنة، 
شرح مشكل اآلثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي الطحاوي  .52

هـ( ، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 321)المتوفى: 
 م.1494 -هـ1415األولى، 

ردي البيهقي شعب اإليمان: أ .53 بو بكر أحمد بن الحسين بن علي الُخْسَرْوجِّ
هـ(، تحقيق: د.عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر 458)المتوفى: 

والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة األولى، 
 م.2003 -هـ  1423

حبان( : أبو حاتم محمد  صحيح ابن حبان )اإلحسان في تقريب صحيح ابن .54
هـ(، ترتيب: األمير 354بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الُبستي )المتوفى: 

هـ(، تحقيق: شعيب  739عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )المتوفى: 
 م.1988 -هـ  1408األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

حاق بن خزيمة السلمي النيسابوري صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إس .55
هـ(، تحقيق: د.محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، 311)المتوفى: 

 بيروت.
 صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا  .56

وسننه وأيامه( : أبو عبدهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي 
هـ(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة 256)المتوفى 

)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة األولى، 
 هـ.1422

دل عن العدل إلى رسول صحيح مسلم )المسند الصحيح المختصر بنقل الع .57
( : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري )المتوفى هللا 
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هـ(، باعتناء مجموعة من المحققين، دار الجيل، بيروت، مصورة عن  261
 هـ.1334الطبعة التركية المطبوعة في اصطنبول سنة 

بن سليمان بن صلة الخلف بموصول السلف: أبو عبد هللا شمس الدين محمد  .58
وداني السوسي المكّي )المتوفى:  هـ(، تحقيق: محمد 1094الفاسي بن طاهر الرُّ
 م.1988 -هـ1408حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

طبقات الحفاظ: أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  .59
 هـ.1403لطبعة األولى، هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ا911)المتوفى: 

العبر في خبر من غبر: أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  .60
هـ(، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن 748بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 

 بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت.
رقطني العلل الواردة في األحاديث النبوية: أبو الحسن علي بن عمر الدا .61

( تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا السلفي، 11-1هـ(، األجزاء )385البغدادي )ت
( 15-12م. واألجزاء )1985 -هـ 1405الرياض، الطبعة األولى،  –دار طيبة 

الدمام،  –علق عليها: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، دار ابن الجوزي 
 هـ. 1427الطبعة األولى، 

الدين عمر بن محمد بن منصور األميني ابن  عوالي مالك: أبو حفص عز .62
هـ(، تحقيق: محمد الحاج الناصر، دار الغرب 630الحاجب )المتوفى: 

 م.1998اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية، 
عوالي مالك: أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري  .63

قيق: محمد الحاج هـ(، تح378الكرابيسي المعروف بالحاكم الكبير )المتوفى: 
 م.1998الناصر، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية، 

 الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس .64
: أبو الحسين محمد بن المظفر بن غرائب حديث اإلمام مالك بن أنس  .65

هـ(، تحقيق: أبي عبد الباري 379موسى بن عيسى البزاز البغدادي )المتوفى: 
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 -هـ  1418ري، دار السلف، الرياض، الطبعة األولى، رضا بن خالد الجزائ
 م. 1997

غوامض األسماء المبهمة الواقعة في متون األحاديث المسندة: أبو القاسم  .66
خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي األنصاري األندلسي 

هـ(، تحقيق: د.عز الدين علي السيد ، محمد كمال الدين عز 578)المتوفى: 
 هـ.1407ن، عالم الكتب ، بيروت، الطبعة األولى، الدي

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر  .67
هـ(، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 852العسقالني الشافعي)المتوفى:

 هـ.1379الباقي، دار المعرفة، بيروت، 
شهردار بن شيرويه بن  الفردوس بمأثور الخطاب: أبو شجاع شيرويه بن .68

هـ(، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، دار 509فناخسرو الديلمّي )المتوفى: 
 م.1986 -هـ  1406الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط )الحديث النبوي الشريف  .69
اإلسالمية، مؤسسة آل البيت، وعلومه ورجاله(: المجمع الملكي لبحوث الحضارة 

 م.1991الطبعة األولى، 
 فوائد أبي بكر النصيبي .70
فوائد أبي القاسم الحنائي )الحنائيات( : أبو القاسم الحسين بن محمد بن  .71

نَّائِّي )المتوفى:  هـ( تخريج: النخشبي، 459إبراهيم بن الحسين الدمشقي الحِّ
 1428ف، الطبعة األولى، تحقيق: خالد رزق محمد جبر أبو النجا، أضواء السل

 م. 2007 -هـ 
الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد عبد هللا بن عدي بن القطان الجرجاني  .72

هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وعبد الفتاح 365)ت
 م.1997-هـ1418أبو سنة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
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: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية .73
هـ(، تحقيق: أبو عبد هللا السورقي وإبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية 463)ت
 المدينة المنورة. -
الكنى واألسماء: أبو بِّْشر محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي الرازي )المتوفى:  .74

ي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة هـ(، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفارياب310
 م.2000 -هـ  1421األولى، 

هـ(، 852لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت .75
بيروت،  -الهند،  مؤسسة األعلمي للمطبوعات –تحقيق: دائرة المعارف النظامية 

 م.1971-هـ 1390الطبعة الثانية، 
ين رشيد الدين يحيى بن علي بن عبد مجرد أسماء الرواة عن مالك: أبو الحس .76

هـ(، تحقيق: أبو محمد سالم 662هللا االموي النابلسي الرشيد العطار )المتوفى: 
بن أحمد بن عبد الهادي السلفي، مكتبة الغرباء األثرية، المدينة المنورة، الطبعة 

 م. 1997 -هـ  1418األولى، 
ن علي بن أبي بكر بن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدي .77

 -هـ(، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي807سليمان الهيثمي )ت
 م.1994 -هـ1414القاهرة، 

المخلصيات: أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادي المَخلِّص  .78
هـ(، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، وزارة األوقاف والشؤون 393)المتوفى: 
 م. 2008 -هـ  1429قطر، الطبعة األولى، اإلسالمية، 

المستخرج على صحيح مسلم: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم  .79
هـ(، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، دار 316النيسابوري اإلسفراييني )ت

 م.1998 -هـ1419بيروت، الطبعة األولى،  –المعرفة 
م أحمد بن عبد هللا بن المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم: أبو نعي .80

هـ(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 430أحمد األصبهاني )ت
 م.1996 -هـ 1417بيروت، الطبعة األولى،  –الشافعي، دار الكتب العلمية 
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المستدرك على الصحيحين: أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن  .81
هـ(، تحقيق: مصطفى 405تحمدويه الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع )

 -هـ 1411بيروت، الطبعة األولى،  –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 
 م.1990

مسند اإلمام أبي حنيفة: أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد األصبهاني  .82
هـ(، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر، الرياض، 430)المتوفى: 

 هـ. 1415الطبعة األولى، 
هـ(، تحقيق: 241مسند: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )تال .83

شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، بإشراف: د.عبد هللا بن عبد المحسن 
 م. 2001 -هـ  1421بيروت، الطبعة األولى، -التركي، مؤسسة الرسالة

الحنظلي المروزي  المسند: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه .84
هـ(، تحقيق: د.عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة 238)المتوفى: 

 م.1991 -هـ 1412اإليمان، المدينة المنورة، الطبعة األولى، 
مسند اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه هللا تعالى: أبو  .85

هـ(، تحقيق: لطيف الرحمن  522عبد هللا الحسين بن محمد بن خسرو البلخي )
هـ  1431البهرائجي القاسمي، المكتبة اإلمدادية، مكة المكرمة، الطبعة األولى، 

 م. 2010 -
مسند البزار )البحر الزخار(: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي  .86

( وعادل بن 9-1هـ(، تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا )األجزاء 292البزار )ت
(، مكتبة العلوم 18( وصبري عبد الخالق الشافعي )الجزء 17-10زاء سعد )األج

 م.2009م إلى1988المدينة المنورة، الطبعة األولى، من  -والحكم 
رَّاج النيسابوري  .87 المسند: أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران السَّ

ثرية، فيصل هـ(، تحقيق: إرشاد الحق األثري، إدارة العلوم األ313)المتوفى: 
 م. 2002 -هـ  1423آباد، الطبعة بال، 
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مسند اإلمام الشافعي: أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس الشافعي  .88
هـ(، ترتيب: محمد عابد السندي، نشر وتصحيح: السيد 204القرشي)المتوفى: 

يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني،دار الكتب العلمية، 
 م. 1951 -هـ  1370بيروت، 

مسند اإلمام الشافعي: أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس الشافعي  .89
هـ(، ترتيب: أبو سعيد علم الدين سنجر بن عبد هللا 204القرشي )المتوفى: 
هـ(، تحقيق: ماهر ياسين فحل، شركة غراس للنشر 745الجاولي )المتوفى: 

 م.2004 - هـ1425والتوزيع، الكويت، الطبعة األولى، 
المسند: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى )المتوفى:  .90

هـ(، تحقيق: د.محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، الطبعة 204
 م. 1999 -هـ  1419األولى، 

مسند الموطأ: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد الغافقي الجوهري  .91
هـ(، تحقيق: لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي 381ى: المالكي )المتوف

 م. 1997ُبوسريح، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 
مسند حديث مالك بن أنس )الجزء الخامس(: أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق  .92

هـ(، تحقيق: ميكلوش 282بن إسماعيل القاضي البغدادي المالكي )المتوفى: 
ون / المانيا، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، جامعة ب -موراني 
 م.2002

المنتخب من مسند عبد بن حميد: أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكسي  .93
هـ(، تحقيق: صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي، 249)ت

 م.1988 -هـ 1408القاهرة، الطبعة األولى ،  –مكتبة السنة 
و بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني المصنف: أب .94

بيروت،  –هـ(، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي 211)ت
 هـ.1403الطبعة الثانية، 



   

 
 

120 

 

 م 2013متوز  –العدد السادس عشر  –اجمللد الرابع  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn : 2071-6028 

  احلافظ ابن املظفر البغدادي وجهوده يف خدمة السنة 

المصنف: أبو بكر عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العبسي ابن أبي شيبة  .95
الطبعة  الرياض، –هـ(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد 235)ت

 هـ.1409األولى، 
معجم الشيوخ: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي األصبهاني الخازن ابن  .96

هـ(، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، مكتبة 381المقرئ )المتوفى: 
 م. 1998 -هـ  1419الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 

معجم الشيوخ: أبو القاسم ثقة الدين علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف  .97
 –هـ(، تحقيق: د.وفاء تقي الدين، دار البشائر 571بابن عساكر الدمشقي )ت

 م. 2000 -هـ 1421دمشق، الطبعة األولى، 
المعجم األوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني  .98

ارق بن عوض هللا بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم هـ(، تحقيق: ط360)ت
 القاهرة. –الحسيني، دار الحرمين 

معجم البلدان: أبو عبد هللا شهاب الدين ياقوت بن عبد هللا الرومي  .99
 م.1995هـ(،دار صادر،بيروت، الطبعة الثانية، 626الحموي)المتوفى: 

خمي الطبراني المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الل .100
 –هـ(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم 360)ت

 م.1983 -هـ1404الموصل، الطبعة الثانية، 
المعجم المفهرس )تجريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة(: أبو  .101

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 
حقيق: محمد شكور المياديني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة هـ(، ت852

 م.1998-هـ1418األولى، 
معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي  .102

 هـ(، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت.1408)المتوفى: 
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ُجَمْيع الغساني الصيداوي معجم الشيوخ: أبو الحسين محمد بن أحمد بن  .103
دار  -هـ(، تحقيق: د.عمر عبد السالم تدمري، مؤسسة الرسالة 402)المتوفى: 

 هـ.1405طرابلس، الطبعة األولى، -اإليمان، بيروت
المعجم في أسامي الشيوخ: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل اإلسماعيلي  .104

منصور، مكتبة العلوم هـ(، تحقيق: د.زياد محمد 371الجرجاني )المتوفى: 
 هـ.1410والحكم، المدينة المنورة، الطبعة األولى، 

معجم الشيوخ الكبير: أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن  .105
هـ(، تحقيق: د.محمد الحبيب الهيلة، مكتبة 748َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 

 م.1988 -هـ  1408الصديق، الطائف، الطبعة األولى، 
م ما استعجم من أسماء البالد والمواضع: أبو عبيد عبد هللا بن عبد معج .106

هـ(، عالم الكتب، بيروت، 487العزيز بن محمد البكري األندلسي )المتوفى: 
 هـ.1403الطبعة الثالثة، 

ردي البيهقي  .107 معرفة السنن واآلثار: أبو بكر أحمد بن الحسين الُخْسَرْوجِّ
-قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالميةهـ(، تحقيق: عبد المعطي أمين 458)ت

المنصورة، -حلب ودار الوفاء-دمشق ودار الوعي-كراتشي/باكستان ودار قتيبة
 م.1991 -هـ 1412الطبعة األولى، 

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار: أبو عبد هللا شمس الدين محمد  .108
ار الكتب العلمية، هـ(، د748بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 

 م.1997 -هـ 1417بيروت، الطبعة األولى، 
معرفة أنواع علم الحديث )مقدمة ابن الصالح(: أبو عمرو تقي الدين عثمان  .109

هـ(، تحقيق: 643بن الصالح عبد الرحمن الكردي الشهرزوري ثم الدمشقي )ت
 بيروت، الطبعة-عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين فحل، دار الكتب العلمية

 م.2002 -هـ1423األولى، 
المغني في الضعفاء: أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن  .110

 هـ(، تحقيق: د.نور الدين عتر.748َقاْيماز الذهبي )ت
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المقتنى في سرد الكنى: أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  .111
صالح عبد العزيز المراد،  هـ(، تحقيق: محمد748بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 

 هـ.1408المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، الطبعة األولى، 
مكارم األخالق: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني  .112

هـ(، كتب هوامشه: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، 360)المتوفى: 
 م. 1989 -هـ  1409بيروت، الطبعة األولى، 

المنتخب من غرائب أحاديث مالك بن أنس: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن  .113
هـ(، تحقيق: أبو 381علي األصبهاني الخازن، المشهور بابن المقرئ )المتوفى: 

عبد الباري رضا بن خالد بو شامة الجزائري، دار ابن حزم، الرياض، الطبعة 
 م.1999 -هـ  1419األولى، 

يخ األمم والملوك: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي المنتظم في تار  .114
هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى 597بن محمد الجوزي )المتوفى: 

 -هـ 1412عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
 م.1992

ود المنتقى من السنن المسندة: أبو محمد عبد هللا بن علي بن الجار  .115
هـ(، تحقيق: عبد هللا عمر البارودي، مؤسسة الكتاب 307النيسابوري )المتوفى: 

 .1988 – 1408الثقافية، بيروت، الطبعة األولى، 
موطأ اإلمام مالك بن أنس )رواية ابن القاسم(: أبو عبد هللا مالك بن أنس بن  .116

ي بن هـ(، تحقيق : السيد محمد بن علو  179مالك األصبحي المدني )المتوفى: 
 -هـ 1425عباس المالكي، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، الطبعة األولى، 

 م.2004
موطأ اإلمام مالك )رواية ابن زياد(: أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك  .117

هـ(، تحقيق : الشيخ محمد الشاذلي النيفر،  179األصبحي المدني )المتوفى: 
 م.1982دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الرابعة، 
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موطأ اإلمام مالك )رواية أبي مصعب الزهري(: أبو عبد هللا مالك بن أنس  .118
 -هـ(، تحقيق: د.بشار عواد معروف  179بن مالك األصبحي المدني )المتوفى: 

 هـ. 1412محمود خليل، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
موطأ مالك )رواية محمد بن الحسن الشيباني(: أبو عبد هللا مالك بن أنس بن  .119

هـ(، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف،  179مالك األصبحي المدني )المتوفى: 
 المكتبة العلمية، الطبعة الثانية.

الموطأ )رواية يحيى بن يحيى الليثي(: أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك  .120
عواد معروف، دار  هـ(، تحقيق : د.بشار 179األصبحي المدني )المتوفى: 

 الغرب اإلسالمي، بيروت.
الموطأ )رواية سويد بن سعيد الحدثاني(: أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك  .121

هـ(، تحقيق : عبد المجيد تركي، دار الغرب  179األصبحي المدني )المتوفى: 
 .1994اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى،

 شمس الدين محمد بن أحمد بن ميزان االعتدال في نقد الرجال: أبو عبد هللا .122
هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة 748عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت

 م. 1963 -هـ  1382بيروت، الطبعة األولى،  –
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن  .123

هـ(، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، 874تغري بردي بن عبد هللا الحنفي )المتوفى: 
 دار الكتب، مصر.

نزهة الناظر في ذكر من حدث عن أبي القاسم البغوي من الحفاظ واألكابر:  .124
أبو الحسين رشيد الدين يحيى بن علي بن عبد هللا االموي النابلسي الرشيد 

ابن  هـ(، تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري، دار662العطار )المتوفى: 
 م.2002-هـ1423حزم،الرياض،الطبعة األولى،

نسخة عبد هللا بن صالح كاتب الليث )مطبوع ضمن مجموع باسم الفوائد البن  .125
منده(: أبو صالح عبد هللا بن صالح بن محمد الجهني المصري )المتوفى: 
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هـ(، تحقيق: خالف محمود عبد السميع، دار الكتب العلمية، بيروت، 223
 م. 2002 -هـ  1423

الوافي بالوفيات: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )المتوفى:  .126
هـ(، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 764

 م.2000 -هـ1420
 


