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أجوبة احلافظ أبي عبداهلل الضياء املقدسي يف اجلرح والتعديل
ملخص البحث ابلعريب

 يف اجلرح والتعديل؛، على سؤاالت العز عمر ابن احلاجب وغريه، أج ـ ـ ــوبة احلافظ أيب عبدهللا الضياء املقدسي: عنوان البحث
.مجعاً ودراسة
. مع التعليق عليها، مجع ما تفرق من أجوبة احلافظ أيب عبدهللا الضياء املقدسي يف اجلرح والتعديل: مشكلة البحث
. وفهارس، وخامتة، نص السؤاالت، ومتهيد، مقدمة: تكون البحث من
.  وأمهيته، وسبب اختياره، تسمية املوضوع: املقدمة
.  ترمجة خمتصرة للحافظ أيب عبدهللا الضياء املقدسي: والتميهد
. والتعليق عليها،ونص األجوبة مع دراستها
.  والتوصيات، وفيها أبرز النتائج: واخلامتة
 وفهرس املوضوعات، وفيه فهرس املصادر واملراجع: الفهرس
. وما فيه من فوائد يف بيان حال بعض الرواة يف القرن السابع، تعلقه بعلم اجلرح والتعديل: وتظهر أمهية البحث
. وظهور براعته يف احلكم على بعض الرواة، إىل دقة علم احلافظ أيب عبدهللا الضياء املقدسي: وخلص الباحث يف اخلامتة
 مما مل جيمع يف، وغريه من احلفاظ على األحاديث والرجال، جبمع ما تفرق من كالم احلافظ الضياء املقدسي: ويوصي الباحث
. ودراستها،مكان واحد

. القرن السابع-  الضياء – أجوبة– جرح – تعديل: الكلمات املفتاحية
Summary of the Research in English
Title of the Research: The Answers of Al-Haafidh Abee ‘Abdillaah Ad-Diyaa AlMaqdisee to the questions of Al-’Izz ‘Umar ibn al-Haajib and other than him, pertaining to
Al-Jarh wat-Ta'deel (Criticism and Praise); gathering and studying.
The goal of the Research: To gather the answers of Al-Haafidh Abee ‘Abdillaah Ad-Diyaa
Al-Maqdisee pertaining to Al-Jarh wat-Ta'deel and the study of it.
The Research consists of: An introduction, a preface, the text of the questions, a
conclusion, and an index.
The introduction: Naming the topic, the reason for choosing it, and its importance.
The Preface: A short biography on Al-Haafidh Abee ‘Abdillaah Ad-Diyaa Al-Maqdisee
As well as the text of the answers along with a study of it, and a commentary on it.
The Conclusion: And it contains the most exemplary outcomes and advice.
The Index: In it are the sources and references, and an index of the topics.
The importance of the Research shows through: the fact that it pertains to the knowledge of
Al-Jarh wat-Ta'deel, and that which it contains from benefits in clarifying the condition of
some of the narrators in the seventh century.
And the researcher summarizes in the conclusion: The level of precision of the knowledge
of Al-Haafidh Abee ‘Abdillaah Ad-Diyaa Al-Maqdisee, and the manifestation of his
proficiency in making rulings on some of the narrators.
The researcher advises: To gather that which was dispersed from the speech of Al-Haafidh
Abee ‘Abdillaah Ad-Diyaa Al-Maqdisee, and other than him from those who preserved the
Prophetic narrations and the men [of Hadeeth]; from that which was not gathered in one
place, and the study of it.
Key Words: Al-Diyaa – Answers – Jarh – Ta'deel – The Seventh Century.
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
َّ
إن احلم ــد د م ــده ونس ــتعينه ونس ــت فره ،ونع ــو ابد م ــن ــرور أنفس ــنا ،وم ــن س ــي ات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فـال اـادل لـه ،وأ ـهد أن ال إلـه إال هللا ،وحـده ال
ريك له ،وأ هد أن دمحماً عبده ورسوله.


[.            آل عمران]201:



               

.               


[النساء]2:

                

.       

[األحزاب]02-00:

أما بعد  :فهذا حبث مجعت فيه ما وقفت عليه من أجوبة احلافظ أيب عبدهللا الضياء
()2

املقدسي ،على سؤاالت العز عمر ابن احلاجب وغريه من احلفاظ ،يف اجلرح والتعديل .
تسمية البحث :

مسيته  :أج ـ ـ ــوبة احلافظ أيب عبدهللا الضياء املقدسي ،على سؤاالت العز عمر ابن احلاجب
وغريه ،يف اجلرح والتعديل؛ مجعاً ودراسة.
مشكلة البحث :

تظهر مشكلة البحث يف اإلجابة على االس لة التالية :
 ال للحافظ أيب عبدهللا الضياء املقدسي كالم يف الرواة جرحاً وتعديالً . وال ميكن مجع ما تفرق من أجوبته على االس لة يف اجلرح والتعديل. -وال كالمه موافق لكالم احلفاظ أم له رأل خيتص به.

املنهج الذي سلكته يف البحث :
 سلكت يف كتابة البحث ،املنهج االستقرائي ،التحليلي؛ فجمعت كل ما وقفت عليهمن أجوبة احلافظ الضياء املقدسي على االس لة املوجهة إليه يف الرجال.
( )2استخرجت أجوبة احلافظ أيب عبدهللا الضياء املقدسي ،من كتب تالميذه ومعاصريه ،ومن جاء بعده ،وقد
استعنت  -بعد هللا – ابلربامج احلاسوبية ،كاملكتبة الشاملة ،وغرياا؛ للوقوف على اذه األجوبة.
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 إن وقفت على من نقل السؤال واجلواب أ رت إىل لك يف احلا ية. علقت على ما حيتاج إىل تعليق من كالم احلافظ الضياء املقدسي أو السائل . -نقلت ما وقفت عليه من أقوال احملدثني مع تطبيق القواعد احلديثية .

خطة البحث :

وقد جعلته يف مقدمة ،ومتهيد ،ونص األجوبة ،وفهارس.
أما املقدمة  :ففيها  :تسمية البحث ،وأسباب اختياره ،وخطته ،ومنهج الكتابة.
والتمهيد  :ففيه ترمجة خمتصرة للحافظ أيب عبد هللا الضياء املقدسي ،والتعريف أبجوبته.
ونص األجوبة مع دراستها ،والتعليق عليها.
اخلامتة  :فيها أام النتائج والتوصيات .

الفهرس  :فهرس املصادر واملراجع ،وفهرس األعالم ،وفهرس املوضوعات.

أسباب اختياره وأمهيته :
وترجع أسباب اختيار املوضوع لألمور التالية :

( )

 مكانة احلافظ أيب عبدهللا الضياء املقدسي ،يف احلديث وعلومه ،فهو حافظ مربز . مجع ما تفرق من أجوبة احلافظ الضياء املقدسي على اس لة مجاعة من احلفاظ يف موضع واحد.ت أجوبة احلافظ الضياء املقدسي عن مجاعة من احملدثني ،يف القرن السابع.
 -أَثْـَر ْ

 أين مل أقف على حبث متخصص مجع أجوبة احلافظ الضياء املقدسي يف الرجال مع دراستها.وقد بذلت جهدل يف حترير البحث ،فما كان فيه من صواب؛ فمن هللا ،وما كان فيه من قصور أو
خطأ فمن نفسي والشيطان .وهللا اسأل أن يتقبل مين عملي ،وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي.

كتبه

أد .أمحد بن عمر بن سامل ابزمول
قسم الكتاب والسنة
( )2قال عمر ابن احلاجب تلميذ الضياء كما يف اتريخ اإلسالم للذايب (": )101-104/21سألت يف
رحليت عنه مجاعة من العارفني أبحوال الرجال ؟ فأطنبوا يف حقه ومدحوه ابحلفظ والزاد ،حىت إنه لو
تكلم يف اجلرح والتعديل لقبل منه ."...
وقال دمحم بن احلسن بن سالم كما يف اتريخ اإلسالم للذايب (": )104-104/21كنت أسأله عن
املشكالت فيجيبين أجوبة افية عجز عنها املتقدمون ،ومل يدرك أواا املتأخرون".
وقال الذايب يف تذكرة احلفاظ(": )244/1صحح ولني وجرح وعدل وكان املرجوع إليه يف اذا الشأن".
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متهيد :
ترمجة خمتصرة
للحافظ أبي عبداهلل الضياء املقدسي
والتعريف بأجوبة احلافظ الضياء املقدسي

6

أجوبة احلافظ أبي عبداهلل الضياء املقدسي يف اجلرح والتعديل

ترمجة خمتصرة
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امسه ونسبه :
او  :دمحم بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن بن إمساعيل ،ضياء الدين ،أبو عبد هللا
()2

السعدل ،املقدسي ،مث الدمشقي الصاحلي ت414اـ .
مولده :

()1

ولد  :يف خامس مجادى اآلخرة سنة تسع وستني ومخسمائة ،ابلدير املبارك ،بقاسيون .

شيوخه :
تلقى العلم عن مجاعة كثرية من علماء عصره ،ورزق السماع واإلجازة من كبار احملدثني .
فسمع من  :أيب املعايل بن صابر ،ودمحم بن محزة بن أيب الصقر ،واملبارك ابن املعطوش،
وعبدهللا بن أيب اجملد ،وأيب جعفر الصيدالين ،واملفيت أسعد بن حممود العجلي ،وأيب الفخر أسعد
بن سعيد بن روح ،واملؤيد الطوسي ،وزينب الشعرية ،والقاسم الصفار ،وأيب روح عبد املعز ،وأيب
()4

املظفر ابن السمعاين ،ومجاعة .وأجاز له :السلفي ،و هدة ،وأمحد بن علي ابن الناعم ،وغريام .

تالميذه :
تلقى منه العلم مجاعة كثرية من التالميذ ،بل أخذ عنه مجاعة من يوخه ،فروى عنه :
احلافظ أبو عبد هللا الربزايل ،واحلافظ أبو عبد هللا ابن النجار ،وأبو العباس ابن الظاارل ،ومسند
الشام القاضي تقي الدين سليمان فأكثر عنه ،وابن نقطة ،وسيف الدين ابن اجملد ،وابن األزار
()1

الصريفيين ،والشيخ فخر الدين علي ابن البخارل ،وخلق كثري .

ثناء العلماء عليه :
اتفقت كلمة العلماء على الثناء عليه يف علمه ،ودينه ،وخلقه.
( )2طبقات علماء احلديث البن عبداهلادل ( ،)211/1اتريخ اإلسالم للذايب ( ،)101/21يل طبقات
احلنابلة (.)421/4
( )1طبقات علماء احلديث البن عبداهلادل ( ،)211/1اتريخ اإلسالم ( ،)101/21سري أعالم النبالء
للذايب ( ،)214/14يل طبقات احلنابلة البن رجب (..)424 /4
( )4طبقات علماء احلديث البن عبداهلادل ( ،)211/1اتريخ اإلسالم ( ،)104-101/21سري أعالم
النبالء للذايب ( ،)210/14يل طبقات احلنابلة البن رجب (.)424/4
( )1طبقات علماء احلديث البن عبداهلادل ( ،)211-211/1اتريخ اإلسالم ( ،)104/21سري أعالم
النبالء للذايب ( ،)211/14يل طبقات احلنابلة البن رجب (.)412/4
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()2
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وأنه ":حمدث عصره ،ووحيد داره .و هرته ت ين عن اإلطناب يف كره ،واال تهار يف

أمره" .
()1
قال الربزايل ":حافظ ،ثقة ،جبل ،دين" .
()4
وقال ابن عبد اهلادل ":اإلمام ،احلافظ ،احلجة ،الزااد ،العابد ،حمدث الشام"
وقال احلافظ رف الدين يوسف بن بدر كما يف":كان عظيم الشأن يف احلفظ ومعرفة
()1

الرجال ،او كان املشار إليه يف علم صحيح احلديث وسقيمه ،ما رأت عيين مثله" .
وقال أبو احلجاج املزل ":الشيخ الضياء أعلم ابحلديث والرجال من احلافظ عبدال ين ،ومل
()4

يكن يف وقته مثله" .
وقال دمحم بن احلسن بن سالم ":ما رأينا مثله يف ما اجتمع له .كان مقدماً يف علم احلديث،
فكأن اذا العلم قد انتهى إليه وسلم له .ونظر يف الفقه وانظر فيه .ومجع بني فقه احلديث
ومعانيه .و دا طرفاً من األدب ،وكثرياً من الل ة والتفسري .وكان حيفظ القرآن وا ت ل مدة
به ،وقرأ ابلرواايت على مشايخ عديدة ،وكان يتلوه تالوة عذبة .ومجع كل اذا مع الورع
التام ،والتقشف الزائد ،والتعفف والقناعة ،واملروءة ،والعبادة الكثرية ،وظلف النفس وجتنبها
أحوال الدنيا ورعوانهتا ،والرفق ابل رابء والطالب ،واالنقطاع عن الناس ،وطول الروح على
الفقري وال ريب .وكان حمباً ملن أيخذ عنه ،مكرماً ملن يسمع عليه .وكان حيرض على
اال ت ال ،ويعاون إبعارة الكتب  ...قرأت عليه الكثري ،وما أفادين أحد كإفادته .وكان
ينبهين على املهمات من العوايل ،وأيمرين بسماعها ،ويكرمين كثرياً  ...وكان من ص ره إىل
()4

كربه موصوفاً ابلنسك ،مشت الً ابلعلم" .
وقال الذايب ":الشيخ ،اإلمام ،احلافظ ،القدوة ،احملقق ،اجملود ،احلجة ،بقية السلف ...
صاحب التصانيف والرحلة الواسعة  ...برع يف اذا الشأن  ...وحصل األصول الكثرية
وجرح وعدل ،وصحح وعلل ،وقيد وأمهل ،مع الداينة واألمانة والتقوى ،والصيانة والورع
( )2كما وصفه بذلك احلافظ ابن رجب يف يل طبقات احلنابلة (.)424/4
( )1انظر  :اتريخ اإلسالم (.)101/21
( )4طبقات علماء احلديث (.)211 /1
( )1انظر  :سري أعالم النبالء (.)211/14
( )4انظر  :اتريخ اإلسالم (.)101/21
( )4انظر  :اتريخ اإلسالم (.)104/21
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والتواضع ،والصدق واإلخالص وصحة النقل .ومل يزل مالزماً للعلم والرواية والتأليف إىل أن
مات ،وتصانيفه انفعة مهذبة  ...وفيه تعبد واجنماع عن الناس ،وكان كثري الرب واملواساة،
دائم التهجد ،أماراً ابملعروف ،هبي املنظر ،مليح الشيبة ،حمبباً إىل املوافق واملخالف ،مشت الً
()2

بنفسه" .
التصانيف
وقال أيضاً ":اإلمام العامل احلافظ احلجة حمدث الشام يخ السنة  ...صاحب
()1
النافعة  ...نسخ وصنف وصحح ولني وجرح وعدل وكان املرجوع إليه يف اذا الشأن" .
مصنفاته ومؤلفاته :
ألف وصنف احلافظ الضياء املقدسي مصنفات كثرية ،وصفت أبهنا مفيدة وانفعة،
()4

ومهذبة ،وحسنة كثرية الفوائد .

()1

فمن مصنفاته  :األحكام ،األحاديث املختارة  ،فضائل القرآن ،النهي عن سب
()4

األصحاب ،األمر ابتباع السنن واجتناب البدع وغرياا من املصنفات .

وفاته :
تويف  -رمحه هللا تعاىل  -يوم االثنني من مجادى اآلخرة سنة ثالث وأربعني وستمائة ،وله
()4

أربع وسبعون سنة بسفح قاسيون .ودفن به .
( )2سري أعالم النبالء (.)211-214/14
( )1تذكرة احلفاظ (.)244/1
( )4انظر  :طبقات علماء احلديث البن عبداهلادل ( ،)211/1اتريخ اإلسالم ( ،)101 ،101/21سري

أعالم النبالء للذايب ( ،)211/14البداية والنهاية البن كثري (.)114/20
قال الذايب يف العرب يف خرب من غرب (": )111/4انتفع الناس بتصانيفه واحملدثون بكتبه".
( )1قال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )101/21اي األحاديث اليت تصلح أن حيتج هبا سوى ما يف
الصحيحني ،خرجها من مسموعاته".
وقال احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية (": )114/20كتاب املختارة ،وفيه علوم حسنة حديثية،
واي أجود من مستدرك احلاكم لو كمل".
وقال أيضاً يف مسند أيب بكر الصديق (": )101واو أحسن من مستدرك احلاكم".
( )4اتريخ اإلسالم ( ،)101/21سري أعالم النبالء للذايب ( ،)211/14البداية والنهاية البن كثري
( ،)114/20يل طبقات احلنابلة البن رجب (.)410-421/4
( )4طبقات علماء احلديث البن عبداهلادل ( ،)211/1اتريخ اإلسالم ( )104/21للذايب ،يل طبقات
احلنابلة البن رجب (.)412/4
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تصدى الضياء املقدسي  -رمحه هللا تعاىل – للتدريس واإلفادة والتصنيف ،ومن عادة
طالب العلم ،أن يوجهوا اس لة للعامل لالستفادة من علمه ،واإلجابة عما يشكل عليهم ،قال
احملدث دمحم بن احلسن بن سالم عن يخه الضياء املقدسي ":كنت أسأله عن املشكالت
فيجيبين أجوبة افية عجز عنها املتقدمون ،ومل يدرك أواا املتأخرون .قرأت عليه الكثري ،وما
()2

أفادين أحد كإفادته .وكان ينبهين على املهمات من العوايل ،وأيمرين بسماعها" .
وقد تتبعت أجوبة احلافظ أيب عبدهللا الضياء املقدسي على االس لة املوجهة له ،فوقفت
()1

على مثانية وعشرين سؤاالً  ،يف اجلرح والتعديل.
وقد حرص احلفاظ على نقل اذه األجوبة يف كتبهم واعتنائهم هبا.
()4

وأحياانً ال أقف على كالم يف الراول إال للضياء املقدسي .
وعند توثيقه للراول فإنه يذكر مع توثيقه ي اً من داينته أو علمه أو ما يتميز به.
وعند جرحه للراول فإنه يبني سبب اجلرح.
()1

وقد وافق يف تعديله وجترحيه غالباً غريه من احلفاظ .

ويعترب الضياء املقدسي يف ابب اجلرح والتعديل من املعتدلني.
()4

صَّرح فيها ابسم السائل .
واذه االس لة قد ي َ

()4

وأحياانً ال يذكر اسم السائل ،بل يـْبهم امسه  ،وأييت الفعل على صي ة املبين للمجهول،
()0
واي س ل ،وعدداا تسعة اس لة .
()1

ووقفت على سؤال واحد موجهاً من احلافظ ابن النجار .

()1

ومثانية عشر سؤاالً موجهاً من احلافظ العز عمر ابن احلاجب .

( )2اتريخ اإلسالم للذايب (.)104/21
( )1واذا حسب ما وقفت عليه يف كتب الرجال بعد البحث والتفتيش على قدر طاقيت.
( )4انظر  :السؤال السابع ،واحلادل عشر ،والثامن والعشرون.
( )1إال بعض الرواة الذين مل أقف ل ريه على قول فيهم كما سبق.
( )4اتريخ اإلسالم للذايب (.)104/21
( )4وحرصت على تعيني السائل عن طريق مقارنة الكتب األخرى اليت تنقل كالم احلافظ الضياء املقدسي.
( )0واي االس لة ات األرقام التالية (.)11 ،14 ،12 ،24 ،22 ،20 ،0 ،4 ،4
( )1واو السؤال رقم (.)11
( )1واي االس لة ات األرقام (.)10 ،14-11 ،10-21 ،21 ،1 ،1 ،4 ،1 ،1 ،2
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()1

وابن النجار  ،والعز ابن احلاجب من احلفاظ املشهورين.
( )2او  :دمحم بن حممود بن حسن حمب الدين أبو عبدهللا ابن النجار الب دادل ت414اـ.
قال ابن عبداهلادل يف طبقات علماء احلديث (": )121/1اإلمام ،احلافظ البارع ،مؤرخ العصر ،ومفيد
العراق  ...صاحب التصانيف".
وقال عنه الذايب يف سري أعالم النبالء (": )241-242/14اإلمام ،احلافظ ،البارع ،حمدث العراق،
مؤرخ العصر ...ساد يف اذا العلم ،وا تهر ،وكتب عمن دب ودرج من عال وانزل ،ومرفوع وأثر ،ونظم
ونثر ،وبرع وتقدم ،وصار املشار إليه ببلده  ...وعمل اترخياً حافالً لب داد يل به واستدرك على
اخلطيب ،واو يف مائيت جزء ،ينبئ حبفظه ومعرفته ،وكان مع حفظه فيه دين وصيانة ونسك".
وقال يف العرب يف خرب من غرب (": )111-111/4احلافظ الكبري  ...كان ثقة متقنًا واسع احلفظ اتم
املعرفة ابلفن".
وقال يف اتريخ اإلسالم (": )101/21وكان إماماً ثقة ،حجة ،مقرئً ،جموداً ،حلو احملاضرة ،كيساً،
متواضعاً ،صاحلاً ،خرياً ،متنسكاً.
أثىن عليه ابن نقطة ،والدبيثي ،والضياء املقدسي ،وام من ص ار يوخه من حيث السند".
له من املؤلفات  :القمر املنري يف املسند الكبري كر فيه كل صحايب وما له من احلديث ،وكتاب كنز
اإلمام يف السنن واألحكام  ،وكتاب املؤتلف واملختلف يل به على األمري ابن ماكوال ،الدرر الثمينة يف
أخبار املدينة ،مناقب الشافعي وغرياا .انظر  :سري أعالم النبالء للذايب (.)244/14
( )1او  :عمر بن دمحم بن منصور ،عز الدين أبو حفص وأبو الفتح ابن احلاجب األميين الدمشقي .ت440اـ
قال عنه املنذرل يف التكملة لوفيات النقلة (": )414/4صاحبنا احلافظ ...كان فهماً متيقظاً حمصالً
ومجع جماميع ،وكانت له مهة ،و رع يف تصنيف اتريخ لدمشق مذيالً على احلافظ أيب القاسم
الدمشقي".
وقال الضياء املقدسي كما يف طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادل (": )111/1وكان ديناً ،خرياً،
ثبتاً ،متيقظاً ،قد فهم ومجع".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )111/24احلافظ املفيد  ...عين ابحلديث أمت عناية".
وقال يف سري أعالم النبالء (": )402-400/11احملدث البارع ،مفيد الطلبة  ...صاحب املعجم
الكبري ،من أ كياء الطلبة ،وأ دام عناية".
وقال يف العرب يف خرب من غرب (": )100/4كان فيه دين وخري .وله حفظ و كاء ومهة عالية يف طلب
احلديث .قل من أجنب مثله يف زمانه".
وقال املقريزل يف املقفى الكبري (": )414/1لو عاش انتفع به".
له من املؤلفات  :معجم البقاع والبلدان اليت مسع هبا ،ومعجم يوخه ،األربعني املصافحات.
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 -1السؤال األول  :إبراهيم بن دمحم بن األزهر تقي الدين أبو إسحاق الصريفيين ،
العراقي احلنبلي ت141هـ.

()1

قال العز عمر ابن احلاب  :سألت الضياء عنه ؟
()1( )4

فقال ":إمام حافظ ثقة( ،أمني دين) ،حسن الصحبة ،له معرفة ابلفقه " .
( )2قال احلسيين يف صلة التكلمة (": )41/2مولده بصريفني  ...والصريفيين نسبة إىل صريفني ب داد ،ويف
الرواة الصريفيين إىل صريفني واسط" .وقال ابن العماد يف ذرات الذاب يف أخبار من اب
الصريفيين  -بفتح الصاد املهملة ،وكسر الراء والفاء بني حتتيتني ساكنتني ،وآخره نون".
(ّ ": )444/0
وانظر  :األنساب للسمعاين ( ،)402-400/1اتريخ اإلسالم للذايب (. )404/21
( )1قال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )404/21روى عنه احلافظ الضياء واو أكرب منه".
( )4قال احلسيين يف صلة التكملة (": )41/2كان ثقة حافظاً صاحلاً .ومجع مجوعاً حسنة ومل يتمها  ...وكان
من العارفني هبذا الشأن".
وقال العز عمر ابن احلاجب كما يف يل طبقات احلنابلة البن رجب (": )111-111/4كان أحد
حفاظ احلديث ،وأوعية العلم ،إماماً فاضالً ديناً صدوقاً خرياً ،ثبتاً ثقة حجة ،واسع الرواية ،ا مست
ووقار وعفاف ،حسن السرية .مجيل الظاار ،سخي النفس مع القلة ،كثري الرغبة يف فعل اخلريات ...
الكثري ،وأقرأ وأفاد ،كثري التواضع ،سليم الباطن .وكان يرجع إىل ثقة وزاد وورع  ...استوطن مدينة
حلب ،وويل هبا دار احلديث اليت للصاحب ابن داد .وكان حيدث هبا ويتكلم على األحاديث وفقهها
ومعانيها  ...وسألت الربزايل عنه ؟ فقال ":حافظ دين ثقة".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )404/21احلافظ  ...كان أحد أوعية العلم  ...وختارجيه وتواليفه
تدل على حفظه ومعرفته" ،وقال يف سري أعالم النبالء (": )11/14الشيخ ،اإلمام ،احملدث ،احلافظ،
الرحال  ...كتب الكثري ،ومجع وأفاد ،وكان من علماء احلديث".
وقال أبو امة يف الذيل على الروضتني (": )204الشيخ احلافظ  ...كان عاملاً ابحلديث ديناً،
متواضعاً".
وقال ابن كثري يف البداية والنهاية (": )100/20الشيخ احلافظ الصاحل  ...أثىن عليه أبو امة".
كره ابن رجب يف يل طبقات احلنابلة ( )110/4وقال ":الفقيه ،احملدث ،احلافظ".
تنبيه  :نسب ابن عبداهلادل يف طبقات علماء احلديث ( ،)121/1والذايب يف اتريخ اإلسالم
( )400/21وسري أعالم النبالء ( )10/14كالم احلسيين للمنذرل ،فتعقب ابن رجب يف يل
طبقات احلنابلة ( )111/4احلافظ الذايب بقوله ":نقل الذايب عن املنذرل :ومل أجد يف الوفيات كر
الصريفيين ابلكلية  ...ولكن اذا قاله الشريف احلسيين يف يله على كتاب املنذرل".
( )1طبقات علماء احلديث ( ،)121/1اتريخ اإلسالم ( ،)404/21تذكرة احلفاظ للذايب ( ،)242/1وما
بني القوسني من يل طبقات احلنابلة البن رجب (.)111/4
ووقع يف سري أعالم النبالء (": )11/14إمام حافظ ،ثقة ،فقيه ،حسن الصحبة".
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 -2السؤال الثاين  :أبو بكر بن أمحد بن عمر احلريب البغدادي املعروف ابملراوحي
ت146هـ
قال عمر ابن احلاب  :سألت شيخنا الضياء عنه ؟

()2( )1

فقال :بلغين أنه باور مبكة سنة قرأ فيها ألف ختمة " .

( )2قال احلسيين يف صلة التكملة (": )210/2الشيخ الصاحل  ...املقرل احلنبلي  ...مسع مبصر من :أيب
الفتح حممود بن أمحد ابن الصابوين ،وبدمشق من :أيب الفضل إمساعيل بن علي اجلنزول ،وأيب العباس
اخلضر بن كامل بن سامل ،وأيب اليمن زيد بن احلسن الكندل ،وأيب القاسم عبدالصمد بن دمحم احلرستاين
وغريام ،وحدث بدمشق ،وخرج له الشيخ أبو حامد دمحم بن علي بن احملمودل مشيخة عن مشاخيه
املذكورين".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )111/21الزااد ،إمام مسجد حارة اخلاطب بدمشق.
صاحب عبادة وجماادة ...
روى عنه أبو حامد ابن الصابوين ،وغريه.
وروى لنا عنه ابإلجازة :أبو املعايل ابن البالسي ،وغريه".
( )1اتريخ اإلسالم للذايب (.)111/21
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 -6السؤال الثالث  :أمحد بن عبد امللك بن عثمان بن عبد هللا بن سعد؛ الشيخ زين
()2

الدين أبو العباس املقدسي احلنبلي ت 146هـ

سئل عنه الضياء ؟

()1

فقال ":ما عرفنا منه إال اخلري" .

( )2قال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )422/21الناسخ الشروطي احملدث.
مسع :حيىي الثقفي ،وابن صدقة احلراين ،وعبد الرمحن بن علي اللخمي ،وإمساعيل اجلنزول ،ومجاعة بدمشق.
والبوصريل ،وإمساعيل بن ايسني ،ومجاعة مبصر .وأاب الفرج ابن اجلوزل ،واملبارك بن املعطوش ،وعبد هللا بن أيب
اجملد ،ومجاعة بب داد.
وكان مليح اخلط ،فاضالً ،فقيهاً ...
روى عنه اجملد ابن احللوانية ،والتاج عبد الرمحن يخ الشافعية ،وأخوه الشرف خطيب دمشق ،والبدر ابن
اخلالل ،والشمس دمحم ابن الواسطي ،والعز أمحد ابن العماد ،ومجاعة .وابحلضور العماد ابن البالسي.
وتويف يف اتسع عشر رمضان ،وله ثالث وستون سنة .واو والد الشمس عبد الرمحن".
وقال يف العرب يف خرب من غرب (": )140/4طلب وكتب األجزاء".
( )1اتريخ اإلسالم للذايب (.)422/21
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 -4السؤال الرابع  :أمحد بن عبد الواحد بن أمحد مشس الدين أبو العباس املقدسي،
()2

املعروف ابلبخاري ت126هـ.

()1

قال عمر ابن احلاب  :سألت أخاه الضياء عنه ؟
()1( )4

فقال":كان فقيها ،ورعا ،ثقة " .
( )2قال املنذرل يف التكملة (": )200/4عرف ابلبخارل؛ ألنه تفقه ببخارى مدة".
وقال ابن العدمي يف ب ية الطلب ىف اتريخ حلب (": )2022/1عرف ابلبخارل لطول مقامه ببخارى".
وقال الذايب يف العرب يف خرب من غرب (": )210/4لقب ابلبخارل؛ ال ت اله ابخلالف ببخارل على
الرضي النيسابورل".
( )1ترجم له الضياء يف جزء كما أفاده ابن العدمي يف ب ية الطلب ىف اتريخ حلب (.)2021/1
( )4قال الضياء املقدسي كما يف اتريخ اإلسالم (": )041/24اإلمام العامل  ...و هرته وفضله ،وما كان عليه
ي ين عن اإلطناب يف كره".
وقال عبدالرمحن بن إبراايم املقدسي كما يف ب ية الطلب ىف اتريخ حلب البن العدمي ()2021/1
":كان قد تصدر حبمص إلفادة علم احلديث والفقه".
وقال احلافظ ر يد الدين حيىي بن علي يف معجمه كما يف ب ية الطلب ىف اتريخ حلب ()2024/1
":فقيه فاضل من فقهاء احلنابلة".
وقال ابن العدمي يف ب ية الطلب ىف اتريخ حلب (": )2022/1فقيه فاضل  ...حلق الرضي النيسابورل
وعلق عليه اخلالف ومهر فيه ،وبرز على أقرانه ".
وقال ابن العدمي يف ب ية الطلب ىف اتريخ حلب (": )2022/1فقيه فاضل رحل رحلة واسعة اىل
العراق ،وخراسان ،وما وراء النهر".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )042/24العالمة  ...والد الفخر علي ،وأخو احلافظ الضياء ...
وكان إماماً ،عاملاً ،مفتياً ،مناظراً ،ا مست ووقار .وكان كثري احملفوظ ،كثري اخلري ،حجة ،صدوقاً ،كثري
االحتمال ،اتم املرؤة ،فصيحاً ،مفوااً؛ مل يكن يف املقادسة ،أفصح منه .اتفقت األلسنة على كره.
وقد أدرك أاب الفتح ابن املين وتفقه عليه".
وقال يف سري أعالم النبالء (": )144-144/11العالمة ،األصويل  ...وكان كياً مفنناً ،مناظراً،
وقوراً ،فصيحاً ،نبيالً ،حجة ،كل أحد يثين عليه  ....وكان من أوعية العلم".
وقال ابن رجب يف يل طبقات احلنابلة (": )441/4تفقه وبرع".

( )1اتريخ اإلسالم للذايب (.)042/24
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 -4السؤال اخلامس  :أمحد بن دمحم بن عبد الغين بن عبد الواحد ،تقي الدين ،أبو العباس
املقدسي ت146هـ.
قال ابن احلاب  :سألت عنه احلافظ ابن عبد الواحد ؟
()1( )2

فقال ":حصل ما مل حيصله غريه ،وحدث " .
( )2قال احلسيين يف صلة التكملة (": )214/2الشيخ الفقيه احملدث  ...وكان أحد املشايخ املشهورين ابلفقه
واحلديث".
وقال أبو امة يف الذيل على الروضتني (": )204كان من أئمة احلنابلة بدمشق ،وابجلبل".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )144/21مسع من اخلشوعي ،وحنبل ،ومجاعة .ورحل إىل أصبهان
ومسع من أيب الفخر أسعد ،وعفيفة الفارفانية ،وزاار الثقفي .ورجع فالزم الفقه واال ت ال على جده
ألمه موفق الدين ،حىت برع يف املذاب ،وحفظ الكايف جلده مجيعه ،وقد تفقه بب داد على :الفخر
إمساعيل غالم ابن املين ،ومتيز ،وحصل ما مل حيصله غريه ،ودرس وأفىت ،ومل يكن للمقادسة يف وقته أعلم
منه ابملذاب.
روى عنه :العز أمحد ابن العماد ،والشمس دمحم ابن الواسطي ،والقاضي تقي الدين سليمان ،ودمحم بن
مشرق اخلشاب ،وغريام".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )144/21اإلمام  ...الفقيه  ...وكان فصيحا مهيبا وقورا ،مليح
الشكل ،حسن األخالق وافر احلرمة ،معظما عند الدولة ،كثري اإليثار ،كبري املقدار".
وقال يف سري أعالم النبالء ( ": )121/14يخ احلنابلة  ...درس وأفىت ،وخترج به الفقهاء  ...كان
ديناً مؤثراً فصيحاً مهيباً ،مليح الشكل ،وافر احلرمة عند الدولة".
وقال يف العرب يف خرب من غرب (": )114-111/4العالمة املفيت  ...انتهت إليه مشيخة احلنابلة
بسفح قاسيون".
وقال ابن رجب يف يل طبقات احلنابلة (": )404/4الفقيه اإلمام".
( )1يل طبقات احلنابلة (.)404/4
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 -4السؤال السادس  :أمحد بن يوسف بن أيوب بن شاذ ،امللك احملسن ميني الدين أبو
العباس ابن السلطان صالح الدين .ت164هـ

سئل عنه احلافظ الضياء ؟
فقال ":مسع ،وحصل الكثري ،وانتفع اخللق إبفادته ،وطل
()4( )1

احلديث على

وبهه " .
( )2قال ابن العدمي يف ب ية الطلب ىف اتريخ حلب (": )2141/4امللقب ابمللك احملسن  ...قدم علينا حلب وافداً اىل أخيه
امللك الظاار رمحه هللا ،فأكرمه وأحسن إليه ،وملكه قرية من بلد حلب يقال هلا قذاران".
( )1قال حمب الدين ابن النجار كما يف الوايف ابلوفيات للصفدل (": )211/1وقف كتبه كلها وجعلها

مبدرسة أخيه حبلب".
وقال ابن العدمي يف ب ية الطلب ىف اتريخ حلب (": )2141-2141/4ا ت ل امللك احملسن ابلعلم،
وخرج عن لبس األجناد ،وتزاي بزل أال العلم ،وا ت ل ابحلديث ومساعه ،واالستكثار منه ،وحتصيل
األصول احلسنة خبطوط املشايخ ،ومسع ابلداير املصرية أاب القاسم البوصريل ،وأاب عبد هللا دمحم بن محد
احلراين،
ابن حامد األراتحي وغريمها ،ومسع بدمشق أاب عبد هللا دمحم بن علي بن دمحم بن احلسن ّ
و يوخنا :أاب اليمن الكندل ،وأاب القاسم بن احلرستاين وأاب القاسم العطار ،وداود بن مالعب ،وغريام
 ...ومسع حبلب من يخنا افتخار الدين أيب اا م عبد املطلب بن الفضل اهلامشي ،و يخنا أيب بكر
بن روزبه الب دادل .وحج اىل مكة مرتني فسمع مبكة أاب الفرج حيىي بن ايقوت بن عبد هللا الفراش نزيل
مكة ،وابملدينة أاب دمحم عبد الرحيم بن املفرج بن علي بن مسلمة؛ وعاد يف احلجة الثانية على طريق
ب داد ،فسمع هبا من مجاعة من الشيوخ الذين أدركهم .ووصل اىل حلب وأقام هبا اىل أن مات ،وحدث
احلراين ،ومسعت منه عنه".
هبا عن أيب عبد هللا دمحم بن علي ّ
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )240-211 /21عين ابحلديث وطلبه ،وكتب ،واستنسخ ،وقرأ
على الشيوخ .وكان مليح الكتابة ،جيد النقل ،متواضعاً ،متزاداً ،حسن األخالق ،مفضالً على
أصحاب احلديث وعلي الشيوخ .وحصل الكتب النفيسة واألصول املليحة ،ووجد احملدثون به راحة
عظيمة ،وجاااً ووجااة .واو الذل كان السبب يف جميء حنبل وابن طربزد .وكان كثري التحرل يف
القراءة".
وانظر  :ب ية الطلب ىف اتريخ حلب البن العدمي (.)2441/1( ،)2141-2141/4
( )4اتريخ اإلسالم (.)211/21
تنبيه  :قال ابن العدمي يف ب ية الطلب ىف اتريخ حلب (": )2141/4كان مييل أوالً اىل مذاب أال الظاار،
مث مال اىل التشيع عند مقامه حبلب رمحه هللا".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )240-211/21وجدت خبط السيف ابن اجملد أنه ينبز مبيل إىل
التشيع".
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 -7السؤال السابع  :إسحاق بن اخلضر بن كامل بن سامل .الصفي أبو عبدهللا

()2

()1

السروبي مث الدمشقي السكري  ،ابن املعرب .ت142هـ
سئل عنه الضياء دمحم ؟
()1( )4

فقال ":ثقة ،دين " .

( )2قال احلسيين يف صلة التكملة (": )14/2أبو يعقوب ،وأبو دمحم".
( )1قال احلسيين يف صلة التكملة (": )10/2السمسار".
( )4قال احلسيين يف صلة التكملة (": )01/2الشيخ الصاحل".

وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )104/21سكن قاسيون ،وله هبا عقب.
ومسع من :يوسف بن معايل الكناين ،واخلشوعي ،وحنبل ،وغريام ...

روى عنه :الشيخ اتج الدين عبد الرمحن ،وأخوه رف الدين أمحد ،والبدر ابن اخلالل ،ومجاعة .وحضر عليه
أبو املعايل ابن البالسي.
وتويف يف مجادى األوىل".
( )1اتريخ اإلسالم للذايب (.)104/21
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 -8السؤال الثامن  :إمساعيل بن عبد هللا بن عبد احملسن بن أيب بكر بن هبة هللا ،تقي
الدين أبو الطاهر ابن األمناطي ،املصري الشافعي .ت 116هـ
قال عمر ابن احلاب  :سألت الضياء دمحم بن عبد الواحد عنه ؟

()1( )2

فقال ":حافظ ،ثقة ،مفيد ،إال أنه كان كثري الدعابة مع املرد! " .
( )2قال ابن النجار كما يف طبقات علماء احلديث البن عبداهلادل (": )210/1كانت له مهة وافرة ،وحرص
اتم ،وجد واجتهاد ،مع معرفة كاملة ،وحفظ ،وثقة ،وفصاحة ،وسرعة قلم ،واقتدار على النظم والنثر،
كان بعيد الشبيه ،معدوم النظري يف وقته ،كتبت عنه وكتب عين".
وقال سبط ابن اجلوزل يف مرآة الزمان يف تواريخ األعيان (": )141/11احمل ِّّدث  ...كان ثَِّقة".
وقال عمر ابن احلاجب كما يف اتريخ اإلسالم للذايب (": )404/24كان إماماً ،ثقة ،حافظاً ،مربزاً،
فصيحاً ،واسع الرواية ،حصل ما مل حيصله غريه من األجزاء والكتب .وكان سهل العارية يعري إىل البالد.
وعنده فقه ،وأدب ،ومعرفة ابلشعر وأخبار الناس .وكان ينبز ابلشر ." ...
وقال ابن عبداهلادل يف طبقات علماء احلديث (": )214/1احلافظ ،البارع ،مفيد الشام".
وقال ابن العدمي يف ب ية الطلب ىف اتريخ حلب (": )2440/1كان تقي الدين أبو الطاار األمناطي
اذا كثري االفادة حريصاً على حتصيل الفوائد ،حسن األخالق ،مسحاً ابعارة كتبه وأصوله حىت اىل
البالد النائية عنه ،وكان يضبط مساع الطلبة ويؤدهبم يف جمالس احلديث ويكتب الطباق خبطه ."...
وقال احلافظ أبو احلسني العطار كما يف ب ية الطلب البن العدمي (": )2440/1احلافظ أبو الطاار ابن
األمناطي مصرل من أعيان احملدثني وفضالئهم املعتربين ،مسع الكثري مبصر ،مث رحل اىل العراق ودخل
ب داد بعد التسعني ،وحصل من املسموعات والفوائد مجلة كثرية ،وكتب خبطه الكثري ،وقطع جل عمره
يف طلب العلم ،وكان كثري االفادة ،واستجاز خللق كثري من املصريني والشاميني وغريام ابتداء من غري
سؤال من أكثرام ،ومل حيدث ّإال ابليسري مما حصله".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )404-401/24احلافظ البارع  ...كتب الكثري خبطه املليح
السريع ،وحصل كتبا كثرية  ...وله جماميع مفيدة ،وآاثر كثرية .وكان أ عرايً؛ له كالم يف احلط على إمام
األئمة أيب بكر بن خزمية  ...ومات يف الكهولة ،ومل يرو إال القليل".

وقال يف سري أعالم النبالء (": )201-204/11الشيخ ،العامل ،احلافظ ،اجملود البارع ،مفيد الشام ...
وكتب العايل والنازل خبطه األنيق الر يق ،وحصل األصول ،وابلغ يف الطلب".
وقال ابن كثري يف البداية والنهاية (": )201/20احملدث البارع  ...وكان حسن اخلط متقناً يف علوم

احلديث ،حافظاً له ،وكان الشيخ تقي الدين ابن الصالح يثين عليه وميدحه".

( )1طبقات علماء احلديث البن عبداهلادل ( ،)214/1اتريخ اإلسالم للذايب (.)401/24
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 -6السؤال التاسع  :احلسن بن دمحم بن أيب الفتوح دمحم ابن عمروك صدر الدين أبو
()1

علي القرشي ،التيمي ،البكري ،النيسابوري ،مث الدمشقي  .ت151هـ

قال عمر ابن احلاب  ":سألت احلافظ ابن عبد الواحد عنه ؟

فقال ":بلغين أنه كان يقرأ على الشيوخ ،فإذا أتى إىل كلمة مشكلة تركها ومل
()1( )4

يبينها " .
( )2عمروك  :او عمرو بن دمحم ،كما يف يل مرآة الزمان (.)211/2

قال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )101/21كان جدام عمروك بن دمحم من أال مدينة طيبة فدخل
نيسابور وسكنها".
( )1قال أبو الفتح اليونيين يف يل مرآة الزمان (": )211/2النيسابورل األصل الدمشقي املولد واملنشأ".
( )4قال أبو الفتح اليونيين يف يل مرآة الزمان (": )214-211/2مسع من خلق كثري يف بالد متعددة وحصل
كثرياً من الكتب ،وكتب العايل والنازل وكان حافظاً م رماً هبذا الشأن وخرج ختاريج عدة و رع يف مجيع
يل التاريخ الذل بدمشق وحصل منه أ ياء حسنة ومل يتمه وعدم بعده".
وقال ابن عبداهلادل يف طبقات علماء احلديث (": )142/1احملدث ،املفيد ،الرحال  ...وعين هبذا
الشأن  ...وكان غري قول".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )104/21ليس او ابلقول .ضعفه عمر ابن احلاجب فقال  :كان
إماماً ،عاملاً ،لسناً ،فصيحاً ،مليح الشكل ،أحد الرحالني يف احلديث ،إال أنه كان كثري البهت ،كثري
الدعاوى ،عنده مداعبة وجمون ،داخل األمراء وويل احلسبة ،مث واله املعظم مشيخة الشيوخ  ...ومل يكن
حمموداً جدد مظامل .وكان عنده بذا ة لسان ."...
لكن نقل ابن عبد اهلادل يف طبقات علماء احلديث (": )141/1أنه صلح حاله أبخرة" ،وكذا قال
الذايب يف تذكرة احلفاظ (": )241/1مث يف اآلخر صلح حاله".
وقال عمر ابن احلاجب كما يف اتريخ اإلسالم للذايب (": )104/21سألت الربزايل عنه ؟
فقال ":كان كثري التخليط".
وقال يف تذكرة احلفاظ (": )241/1احملدث العامل املفيد الرحال املصنف  ...احملتسب الصويف  ...عين
هبذا الشأن  ...وليس او ابلقول ."...

وقال يف سري أعالم النبالء (": )411/14ما او ابلبارع يف احلفظ ،وال او ابملتقن".

وقال يف العرب يف خرب من غرب ( ": )101/4احلافظ  ...ضعفه بعضهم".
وقال يف ميزان االعتدال (": )411/2وااه الشيخ تقى الدين ابن الصالح ،مع أنه مسع منه أحاديث
عن أيب روح  ...أكثر الناس عنه على لني فيه".
( )1اتريخ اإلسالم ( ،)102/21سري أعالم النبالء للذايب (.)411 /14
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 -16السؤال العاشر  :سليمان بن إبراهيم بن هبة هللا ابن رمحة بن هبة هللا أبو الربيع
االسعردي ت166هـ.

سئل عنه احلافظ الضياء ؟
()4( )1

فقال ":خري دين ثقة " .
( )2رمحة اسم جدة له ،قال ابن انصر الدين الدمشقي يف توضيح املشتبه (": )114/2قيل :أن رمحة اسم
جدة له عرف هبا واو االظهر ملا كره أبو الفتح عمر بن احلاجب االميين يف معجمه ،وقال  :ورمحة
اسم جدته ونسبته إليها .كذا قال يل .انتهى .وقال يف معجمه يف ترمجة سليمان  ...وسألته عن رمحة
ما او؟ فقال :او اسم جديت وهبا كان جدل يعرف ونسبته إليها".
( )1قال ابن رجب كما يف يل طبقات احلنابلة (": )111-114/4احملدث اخلطيب  ...وكتب خبطه كثرياً.
وكان كثري اإلفادة حسن السري".
وقال ابن احلاجب كما يف توضيح املشتبه (": )114 /2له اعتناء ابألثر".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )114/21الفقيه ،احملدث ،الزااد  ...وكان صاحلاً ،ثقة ،خرياً".
وقال ابن رجب يف يل طبقات احلنابلة ( ": )111-114/4احملدث اخلطيب  ...كان كثري اإلفادة
حسن السرية".
( )4يل طبقات احلنابلة (.)111/4
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 -11السؤال احلادي عشر  :عبداحلميد بن دمحم بن سعد .أبو دمحم ،املرداوي ،الطيان،
الصاحلي .ت 146هـ
سئل عنه الضياء ؟

()1( )2

فقال":ثقة أمني " .

( )2قال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )410/21روى عنه :ابن احللوانية ،والشيخ اتج الدين ،وأخوه اخلطيب
رف الدين ،وأبو عبد هللا دمحم بن علي الواسطي .وابحلضور العماد ابن البالسي .وأجاز جلماعة .وتويف
يف رجب".
انظر  :ذرات الذاب يف أخبار من اب البن العماد ()440/0
( )1اتريخ اإلسالم (.)410/21
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 -12السؤال الثاين عشر  :عبد اخلالق بن األجن بن املعمر بن احلسن .الفقيه امللق
()2

ابحلافظ

ت146هـ

أبو دمحم ضياء الدين العراقي ،النشتربي

()1

()4

املارديين

الشافعي

قال عمر ابن احلاب  :سألت احلافظ الضياء عنه ؟
()1

فقال ":صحبنا يف السماع ببغداد  ،وما رأينا منه إال اخلري ،وبلغنا أنه فقيه

()4

()0( )4

حافظ " .
( )2قال الذايب يف سري أعالم النبالء (": )141/14يعرف :ابحلافظ".
( )1قيده الدمياطي "بكسر أوله ،واثلثه" .كما يف اتريخ اإلسالم للذايب (. )421/21
قال أبو الفتح احلافظ كما يف سري أعالم النبالء (": )114/14النشتربل املولد  -قرية بقرب هراابن".
( )4قال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )421/21نزيل دنيسر ،وماردين".
( )1اتريخ اإلسالم ( ": )421/21مسع بب داد من أيب الفتح بن اتيل ،واحلافظ أيب بكر احلازمي ،وابن
كليب ،وأيب الفرج ابن اجلوزل ،ومسع مبصر من إمساعيل بن ايسني".
( )4علق عليه الذايب يف اتريخ اإلسالم ( )421/21بقوله ":وقال غريه :كان فقيهاً مناظراً متفنناً ،كثري
املواد".
( )4قال الدمياطي كما يف اتريخ اإلسالم للذايب (": )421/21كان فقيهاً عاملاً".
وقال احلسيين يف صلة التكملة (": )141/2الشيخ الفقيه  ...حدث وكانت له هرة بناحيته".

وقال الذايب يف سري أعالم النبالء (": )141/14الشيخ ،اإلمام ،الفقيه اجلليل ،احملدث ،املعمر".
وقال يف العرب يف خرب من غرب (": )144/4كان له مشاركة قوية يف العلوم".
انظر  :لسان امليزان للحافظ (.)00-04/4
( )0اتريخ اإلسالم ( ،)421/21سري أعالم النبالء (.)110/14
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 -16السؤال الثالث عشر  :عبد الرمحن بن عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي ،حمي
الدين ،أبو سليمان ت146هـ
سئل عنه احلافظ الضياء ؟

()1( )2

فقال ":فاضل خري دين ،كثري التالوة " .
( )2قال أبو امة يف الذيل على الروضتني (": )204كان من أئمة احلنابلة  ...من الصاحلني".
وقال احلسيين يف صلة التكملة (": )221/2الشيخ الفقيه  ...كان فقيهاً فاضالً ،من بيت مشهور
ابلعلم والدين واحلديث".
وقال الذايب يف العرب يف خرب من غرب (": )114/4الفقيه من كبار تالمذة الشيخ املوفق  ...درس
الفقه".
وقال ابن رجب يف يل طبقات احلنابلة (": )401-404/4الفقيه الزااد  ...كان إماماً عاملاً ،فاضالً
ورعاً ،حسن السمت دائم البشر ،كرمي النفس ،مشت الً بنفسه ،وإبلقاء الدروس املفيدة على أصحابه،
وطلبته".
قال الصفدل يف الوايف ابلوفيات (": )11/21كان فقيهاً متقناً صاحلاً عابداً مدرساً من أعيان احلنابلة
قيل إنه حفظ كتاب الكايف مجيعه وكان دائم البشر حسن األخالق".
( )1يل طبقات احلنابلة ()401/4
.
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 -14السؤال الرابع عشر  :عبد الرمحن بن دمحم بن أمحد ابن قدامة ،مشس الدين ،أبو
دمحم وأبو الفرج ،املقدسي ،اجلماعيلي ،مث الصاحلي ،احلنبلي ت182هـ
قال أبو الفتح ابن احلاب

احلافظ :سألت احلافظ ابن عبد الواحد عن مشس

الدين عبد الرمحن بن أيب عمر ؟

()1( )2

فقال ":فقيه ،إمام ،عامل ،خري ،دين ،حافظ " .
( )2قال النواول كما يف اتريخ اإلسالم ( ": )101/24يخنا اإلمام العالمة ،و الفنون من أنواع العلوم
واملعارف ،وصاحب األخالق الرضية ،واحملاسن واللطائف  ...اإلمام املتفق على إمامته وبراعته وورعه
وزاادته وسيادته ،و العلوم الباارة ،واحملاسن املتظاارة".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم ( ": )102-141/24يخ اإلسالم وبقية األعالم  ...اخلطيب ،احلاكم
 ...ومسع من أبيه وعمه الشيخ املوفق وعليه تفقه ،وعرض عليه " املقنع " و رحه عليه ،و رحه يف
عشر جملدات  ...وتفقه عليه غري واحد ،ودرس وأفىت ،وصنف ،وانتفع به الناس ،وانتهت إليه رايسة
املذاب يف عصره ،وكان عدمي النظري علماً وعمالً وزاداً وصالحاً  ...وكان كثري الذكر والتالوة ،سريع
احلفظ ،مليح اخلط مبرة ،يصوم األايم البيض وعشر ل احلجة واحملرم ،وكان رقيق القلب ،غزير الدمعة،
سليم القلب ،كرمي النفس ،كثري القيام ابلليل واال ت ال ابد ،حمافظاً على صالة الضحى  ...وكان
يبل ه األ ى من مجاعة فما أعرف أنه انتصر لنفسه ،وكان أتتيه صالت من امللوك واألمراء ،فيفرقها على
أصحابه وعلى احملتاجني ،وكان متواضعاً عند العامة ،مرتفعاً عند امللوك ،حسن االعتقاد ،مليح االنقياد،
كل العامل يشهد بفضله ،ويعرتف بنبله .وكان حسن احملاورة ،ظريف اجملالسة ،حمبوب الصورة ،بشوش
الوجه ،صاحب أانة وحلم ووقار ولطف وفتوة وكرم ،وكان جملسه عامراً ابلفقهاء واحملدثني وأال الدين،
وكان عالمة وقته ،ونسيج وحده ،ورحيانة زمانه ،قد أوقع هللا حمبته يف قلوب اخللق ،لك فضل هللا يؤتيه
من يشاء ،ومل أر أحداً يصلي صالة أحسن منه ،وال أمت خشوعا ."...
وقال يف معجم الشيوخ الكبري ( ": )404/2يخ اإلسالم قاضي القضاة فريد العصر  ...واو ممن
اجتمعت األلسن على مدحه ،والثناء عليه ابلعلم والعمل واألخالق الشريفة".
وقال ابن رجب يف يل طبقات احلنابلة (": )201/1الفقيه اإلمام ،الزااد اخلطيب ،قاضي القضاة ،يخ
اإلسالم  ...درس وأفىت .وأقرأ العلم زماانً طويالً وانتفع به الناس ،وانتهت إليه رايسة املذاب يف عصره،
بل رايسة العلم يف زمانه .وكان معظماً عند اخلاص والعام ،عظيم اهليبة لدى امللوك وغريام ،كثري الفضائل
واحملاسن ،متني الداينة والورع".
( )1اتريخ اإلسالم ( ،)102-141/24معجم الشيوخ الكبري للذايب ( ،)404/2يل طبقات احلنابلة البن
رجب (.)204/1
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 -15السؤال اخلامس عشر  :عبدالرمحن بن دمحم بن عبداجلبار ،رضي الدين أبو دمحم
املقدسي احلنبلي املقرئ ،ت165هـ
قال عز الدين ابن احلاب ":سألت عنه الضياء ؟
()1( )2

فقال ":إمام دين ،يقرئ الناس احتسااب " .

( )2قال املنذرل يف التكملة لوفيات النقلة (": )144/4املقرئ  ...كان ديناً خرياً يلقن القرآن الكرمي احتساابً
واً من أربعني سنة ،وختم عليه القرآن الكرمي مجاعة كبرية".
وقال الضياء كما يف اتريخ اإلسالم (": )201/21كان يلقن القرآن احتساابً".
وقال عز الدين ابن احلاجب كما يف اتريخ اإلسالم (": )201/21كان رفيقي إىل مكة ،وكتب كثرياً .أراه
يتلو القرآن ،ويف أكثر ليله يدعو هللا تعاىل ويتهجد ."...
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )201-201/21اإلمام  ...املقرئ  ...يخ صاحل ،اتل لكتاب هللا،
كثري اخلري والعبادة ،يلقن ابجلبل احتساابً د تعايل من و أربعني سنة .ختم عليه القرآن خلق كثري".
عاما وختم عليه خلق كثري
وقال يف العرب يف خرب من غرب (": )114/4امللقن .أقرأ كتاب هللا
احتسااب أربعني ً
ً
 ...وكان كثري العبادة والتهجد"..
( )1اتريخ اإلسالم (.)201/21
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 -11السؤال السادس عشر  :عبد هللا بن عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور،
مجال الدين أبو موسى املقدسي مث الدمشقي الصاحلي احلنبلي .ت 126هـ
قال ابن احلاب  :سألت عنه احلافظ الضياء ؟
()1( )2

فقال :حافظ ،متقن ،دين ،ثقة " .
( )2وقال الضياء كما يف اتريخ اإلسالم (": )114/24كانت قراءته سريعة صحيحة مليحة  ...ا ت ل
ابلفقه واحلديث وصار علما يف وقته.
وقال ابن احلاجب كما يف طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادل (": )211/1سألت زكي الدين الربزايل عنه ؟
فقال :حافظ ،دين ،متميز".

وقال عمر ابن احلاجب كما يف اتريخ اإلسالم (": )114 ،114/24مل يكن يف عصره مثله يف احلفظ
واملعرفة واألمانة .قال :وكان كثري الفضل ،وافر العقل ،متواضعاً ،مهيباً ،وقوراً ،جواداً ،سخياً .له القبول
التام مع العبادة والورع واجملاادة  ....لو ا ت ل أبو موسى حق اال ت ال ما سبقه أحد ،ولكنه اترك".
وقال أبو الفرج ابن أيب العالء احلنبلي كما يف اتريخ اإلسالم (": )114/24اجلمال كثري امليل إليهم -

يعين السالطني –".
وقال أبو املظفر سبط ابن اجلوزل كما يف اتريخ اإلسالم (": )114/24كان اجلمال ابن احلافظ،
أحواله مستقيمة حىت خالط الصاحل إمساعيل وأبناء الدنيا ،فت ريت أحواله".
وقال الذايب يف سري أعالم النبالء ( )421-420/11الشيخ ،اإلمام ،العامل ،احملدث ،احلافظ املفيد،
املذكر  ...وعين ابلفن ،وكتب خبطه الكتب ،ومجع ،وخرج ،وأفاد".
وقال الذايب يف العرب يف خرب من غرب (": )104/4احلافظ  ...كتب الكثري وعين هبذا الشأن ،ومجع
وأفاد وتفقه وأتدب ومتيز مع األمانة والداينة والتقوى  ...ت ري يف أخرة ملخالطته للصاحل إمساعيل".
وقال ابن كثري يف البداية والنهاية (": )211/20كان فاضالً كرمياً حيياً ،مسع الكثري ،مث خالط امللوك
وأبناء الدنيا ،فت ريت أحواله".
وقد تعقب احلافظ ابن رجب يف يل طبقات احلنابلة ( )411-414/4من رماه ابلت ري حيث قال
":احلافظ  ...كتب خبطه الكثري .ومجع .وصنف وأفاد  ...ومع اذا فقد غمزه الناصح بن احلنبلي،
وأبو املظفر سبط ابن اجلوزل ابمليل إىل السالطني ،واالنقطاع إىل امللك الصاحل .والعجب :أن اذين
الرجلني كاان ميال إىل امللوك ،والتوصل إليهم ،وإىل برام ابلوعظ وغريه  .وما أحسن قول القائل :
ال تنه عن خلق وأتيت مبثله  ...عار عليك إ ا فعلت عظيم
ولقد كان أبو موسى أتقى د وأورع ،وأعلم منهما وأكثر عبادة ،وأنفع للناس".
( )1طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادل ( ،)211/1اتريخ اإلسالم ( .)111/24تذكرة احلفاظ
( .)244/1سري أعالم النبالء للذايب ()421/11
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 -17السؤال السابع عشر  :علي بن أمحد بن عبد الواحد بن أمحد ،فخر الدين ،أبو
احلسن املقدسي ،الصاحلي ،احلنبلي ابن البخاري ت166هـ :
قال عمر بن احلاب ":سألت عمه الشيخ ضياء الدين عنه ؟
()1( )2

فأثىن عليه ،ووصفه ابخللق اجلميل ،واملروءة التامة " .
( )2قال الربزايل يف املقتفى (": )110-114/1الشيخ اإلمام الزااد املسند الكبري بقية املشايخ والسلف
...كان يخاً جليالً صاحلاً فاضالً  ...وكان من أجل يوخنا".
قال الذايب يف اتريخ اإلسالم ( : )444/24سألت أاب احلجاج احلافظ عنه ؟
فقال ":أحد املشايخ األكابر واألعيان األماثل ،من بيت العلم واحلديث .تفرد ابلرواية عن عامة مشاخيه
مساعاً وإجازة .مسعنا منه أ ياء كثرية جداً .وال نعلم أن أحداً حصل له من احلظوة يف الرواية يف اذه
األزمان ما حصل له".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )440-444/24الشيخ اإلمام ،الصاحل ،الورع ،املعمر ،العامل،
مسند العامل  ...وكان فقيهاً ،إماماً ،أديباً ،كياً ،ثقة ،صاحلاً ،خرياً ورعاً ،فيه كرم ومروءة وعقل وعليه
ايبة وسكون .وكان قد قرأ املقنع كله على الشيخ املوفق وأ ن له يف إقرائه  ....وقال يخنا ابن تيمية:
ينشرح صدرل إ ا أدخلت ابن البخارل بيين وبني النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )440/24ال يدرل ما قرأ عليه الشيخ علي املوصلي واملزل من
الكتب واألجزاء ،وأما الربزايل فقال :مسعت منه بقراءيت وقراءة غريل ثالثة وعشرين جملداً ،وأكثر من
مخسمائة جزء" .وانظر  :املقتفى ،الربايل ()110/1
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )444/24روى احلديث سبعني سنة  ...وقرأ عليه مشس الدين ابن
الكمال ابن عمه كثرياً من األجزاء بعد اخلمسني وستمائة و رع احلفاظ واحملدثون يف اإلكثار عنه من
بعد الستني ومل يكن إ اك سهالً يف التسميع ،فلما كرب وتفرد أحب الرواية وسهل للطلبة وازدمحوا عليه
ورحلوا إليه وبعد صيته يف اآلفاق وقصد من مصر والعراق وكثرت عليه اإلجازات من البالد وأحلق
األحفاد ابألجداد  ...واو آخر من كان يف الدنيا بينه وبني رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مثانية رجال ثقات".
وعلق عليه ابن مفلح يف املقصد االر د ( )121/1بقوله ":أراد بذلك السماع املتصل".
وقد حصلت له الرواية واإلجازة العالية يف ص ره من كبار احلفاظ ،قال الذايب يف اتريخ اإلسالم
(": )444-444/24ولد يف آخر سنة مخس وتسعني ومخسمائة .واستجاز له عمه احلافظ الضياء أبو
عبدهللا أاب طاار اخلشوعي وأاب املكارم اللبان وأاب عبدهللا الكراين وأاب جعفر الصيدالين وأاب الفرج ابن
اجلوزل واملبارك ابن املعطوش وابة هللا بن احلسن السبط وأاب سعد الصفار ودمحم بن اخلصيب القر ي
."...
انظر  :الوايف ابلوفيات ،الصفدل ( ،)212/10يل التقييد يف رواة السنن للفاسي (.)201/1
( )1يل طبقات احلنابلة البن رجب (.)114/1
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 -18السؤال الثامن عشر  :عيسى بن سليمان بن عبد هللا بن عبد امللك ،أبو موسى،
()2

()4

()1

الر َع ْيين األندلسي املالقي املعروف ابلرندي ت162هـ
أبو دمحم ُّ
وقال ابن احلاب ":سألت عنه احلافظ الضياء ؟
()1

()4( )4

فقال ":خري عامل متيقظ ،ما يف طلبة زمانه مثله " .
( )2قال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )12/21قد كىن نفسه أخرياً أاب دمحم".
( )1قال السمعاين يف األنساب (": )214/4الر َعْيىن  :بضم الراء وفتح العني املهملة وبعداا الباء املنقوطة
ابثنتني من حتتها ويف آخراا النون ،اذه النسبة إىل ل رعني من اليمن وكان من األقيال ،واو قبيل من
اليمن".
( )4قال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )12/21ألنه نشأ برندة".
وقال يف املشتبه (-211 /1توضيح) ":االرندل :نسبة إىل رندة :ابألندلس".
وعلق عليه ابن انصر الدين الدمشقي يف التوضيح (": )211/1او بضم الراء ،وسكون النون ،وفتح
الدال املهملة ،مث ااء ،ويقال له :حصن رندة ،بني إ بيلية ومالقة".
( )1كذا يف اتريخ اإلسالم ،لكن وقع يف طبقات علماء احلديث البن عبداهلادل ( )114/1وتذكرة احلفاظ
للذايب (": )244/1حرب".
( )4قال األابر كما يف اتريخ اإلسالم ( :": )12/21كان ضابطاً متقناً .كتب الكثري لكنه امتحن يف صدره
أبسر العدو فذاب أكثر ما جلب .وويل خطابة مالقة".
فيدا متقنًا عارفًا ابلرجال واألسانيد
وقال ابن الزبري كما يف تذكرة احلفاظ (": )244/1كان ضابطًا م ً
كثريا مما مل يكن وصل امل رب ،وكان قدومه
نقادا ً
ً
فاضال ،ألف معجمه وألف ً
كتااب يف الصحابة وجلب ً
يف آخر سنة إحدى وثالثني ،أخذ عنه ابن فرتون بسبتة؛ قدم إلمامة اجلامع مبالقة فمرض قبل الشروع
وتويف".
وقال ابن احلاجب كما يف اتريخ اإلسالم ( ": )11-12/21كان حمداثً ،حافظاً متقناً ،أديباً ،نبيالً،
ساكناً ،وقوراً ،نزااً ،وافر العقل ،ثقة ،حمتاطاً يف نقله ،يفتش عن املشكل  ...سألت الزكي الربزايل عنه؟
فقال :ثقة ،ثبت ،حمصل".
وقال الذايب يف تذكرة احلفاظ (": )244/1احلافظ اإلمام املتقن".

( )4طبقات علماء احلديث البن عبداهلادل ( ،)114/1اتريخ اإلسالم ( .)11/21تذكرة احلفاظ للذايب
(.)244/1

33

أجوبة احلافظ أبي عبداهلل الضياء املقدسي يف اجلرح والتعديل

 -16السؤال التاسع عشر  :دمحم بن إمساعيل بن أمحد بن أيب الفتح أبو عبد هللا
املقدسي ،النابلسي ،ت151هـ

()2

قال ابن احلاب ":سألت احلافظ الضياء عنه ؟
()1

()1( )4

فقال :دين ،خري ،ثقة ،كثري املروءة  ،تفقه على شيخنا املوفق " .

( )2قال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )141/21كان أسن من الشيخ الضياء".
( )1قال احلسيين يف صلة التكملة (": )104-101/2الشيخ اخلطيب  ...وله مشيخه ،وحدث وخطب
بقرية مردا مدة".
وقال الدمياطي كما يف اتريخ اإلسالم ( : )141/21كان صاحلاً ،صحيح السماع".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )141/21الفقيه  ...خطيب مردا  ...وطال عمره وا تهر امسه".
وقال يف سري أعالم النبالء (": )414/14الشيخ ،اإلمام ،الفقيه ،املسند ،اخلطيب  ...انتشرت مروايته
بدمشق ،ونعم الشيخ كان رمحه هللا ".
( )4قال الذايب يف اتريخ اإلسالم ( ": )141/21قدم دمشق لال ت ال يف صباه ،فتفقه على مذاب أمحد،
وحفظ القرآن".
( )1اتريخ اإلسالم للذايب (.)141/21
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 -26السؤال العشرون  :دمحم بن سعد بن عبد هللا بن سعد بن هبة هللا بن مفلح
()1

األنصاري ،املقدسي ،الدمشقي ت156هـ
قال ابن احلاب ":سألت احلافظ ابن عبد الواحد عنه ؟
()6( )2

فقال ":عامل دين " .

( )2قال احلسيين يف صلة التكملة (": )141/2املقدسي األصل ،الدمشقي املولد والدار".
( )1قال احلسيين يف صلة التكملة (": )141/2الشيخ املسند  ...كان يخاً فاضالً ،وأديباً حسناً".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )412/21العامل  ...الكاتب األديب  ...وكان أديباً بلي اً ،و اعراً حمسناً،
وكاتباً منش اً ،يرجع إىل دين وصالح وصيانة ورايسة".

وقال يف سري أعالم النبالء (": )111/14الصدر األديب ،البليغ  ...الكاتب  ...له النظم والرتسل والفضائل
والسؤدد ،كتب اإلنشاء للصاحل عماد الدين إمساعيل".
وقال يف فوات الوفيات (": )441/4كان ديناً ورعاً ،وبرع يف األدب وحسن اخلط".
وقال ابن رجب يف يل طبقات احلنابلة (": )441-444/4كان يخاً فاضالً ،وأديباً حسن النظم والنثر،
من املعروفني ابلفضل واألدب والكتابة والدين والصالح ونظم القريض ،وحسن اخلط وحسن اخلصال ،ولطف
املقال وطال عمره".
وقال ابن مفلح يف املقصد االر د (": )124/1الكاتب األديب  ...كان يخاً فاضالً أديباً حسن النظم

والنثر طال عمره وحدث ".

( )4يل طبقات احلنابلة البن رجب ( ،)441/4املقصد االر د البن مفلح ( ،)124/1ذرات الذاب يف
أخبار من اب البن العماد (.)144/0
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 -21السؤال الواحد والعشرون  :دمحم بن أيب املعايل سعيد بن حيىي أبو عبد هللا
()2

الدبيثي  ،مث الواسطي الشافعي ت 167هـ
سئل عنه احلافظ الضياء ؟
()4( )1

فقال ":هو حافظ " .
( )2قال ابن خلكان يف وفيات األعيان (": )414/1الدبيثي :بضم الدال املهملة وفتح الباء املوحدة وسكون
ا لياء املثناة من حتتها وبعداا اثء مثلثة اذه النسبة إىل دبيثى ،واي قرية بنواحي واسط ،وأصله من
كنجة ،وقدم جده علي من دبيثي وسكن واسط وهبا توالدوا".
وقال ابن انصر الدين الدمشقي يف توضيح املشتبه (": )14/1الدبيثي :بضم أوله ،وفتح املوحدة،
وسكون املثناة حتت ،وكسر املثلثة؛ نسبة إىل دبيثة ،وقيل :دبيثا؛ من قرى واسط".
( )1قال ابن نقطة كما يف اتريخ اإلسالم (": )140/21له معرفة وحفظ".
وقال ابن النجار كما يف اتريخ اإلسالم (": )140/21قل أن جيمع ي اً إال وأكثره على انه .وله معرفة اتمة
ابألدب والشعر .واو سخي بكتبه وأصوله .صحبته عدة سنني ،فما رأيت منه إال اجلميل والداينة وحسن
الطريقة  ...او أحد احلفاظ املكثرين ما رأت عينال مثله يف حفظ التواريخ والسري وأايم الناس ،رمحه هللا".
وقال أيضاً كما يف تذكرة احلفاظ (": )210/1لقد مات عدمي النظري يف فنه".
وقال ابن خلكان يف وفيات األعيان (": )411/1الفقيه املؤرخ الواسطي؛ مسع احلديث كثرياً وعلق تعاليق
مفيدة ،وكانت له حمفوظات حسنة ،وكان يورداا ويستعملها يف حماوراته ،وكان يف احلديث وأمساء رجاله
والتاريخ من احلفاظ املشهورين والنبالء املذكورين ،وصنف كتاابً جعله يالً على اتريخ أيب سعد عبد الكرمي ابن
السمعاين احلافظ  ...و كر فيه ما مل يذكره السمعاين ممن أغفله أو كان بعده ،واو يف ثالث جملدات وما

أقصر فيه ،وصنف اترخياً لواسط ،وصنف غري لك".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )140-111/21احلافظ الكبرياملؤرخ  ...العدل  ...علق األصول
واخلالف .وعين ابحلديث ورجاله .وصنف اترخياً كبرياً لواسط ،وصنف اترخياً َيَّل به على الذيل أليب سعد
السمعاين .وله عر جيد.
وكان من املعدلني األعيان بب داد ،وعزل من العدالة ،والعدالة بب داد منصب كالقضاء والفتيا ."...
وقال يف تذكرة احلفاظ (": )241/1اإلمام احلافظ الثقة املقرئ ،مؤرخ العراق ." ....
وقال يف سري أعالم النبالء ( ": )41/14اإلمام ،العامل الثقة ،احلافظ ،يخ القراء ،حجة احملدثني  ...املعدل،
صاحب التصانيف  ...كان مشرف األوقاف ،ومن كرباء العدول ،مث استعفى من العدالة ضجرا من كلفتها،
فإن العدالة بب داد كانت منصباً ورتبة كبرية ،وإ ا عزل الرجل منها ال يفسق ،مث الزم العلم واإلقراء والتسميع".

( )4اتريخ اإلسالم (.)140/21
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 -22السؤال الثاين والعشرون  :دمحم بن عبد الغين بن أيب بكر بن شجاع معني الدين
()2

أبو بكر ابن نقطة البغدادي احلنبلي ت126هـ.

قال عمر ابن احلاب ":سألت ابن عبد الواحد  -يعين احلافظ الضياء – عنه ؟

فقال":حافظ ،دين ،ثقة ،صاح
()4( )1

مروءة (كرمي النفس ،كثري الفائدة ،مشهور

ابلثقة ،حلو املنطق) " .
( )2قال ابن عبداهلادل يف طبقات علماء احلديث (": )214/1نقطة :جارية ربت جد أبيه ،وكان أبوه رجالً
صاحلاً".
وقال الذايب يف سري أعالم النبالء (": )411/11س ل أبو بكر عن نقطة ؟ فقال  :اي جارية عرفنا
هبا ،ربت جاعاً جدانً".
وقال يف املشتبه (-111/1توضيح) ":نقطة  :بنون :احلافظ أبو بكر دمحم بن عبد ال ين ابن نقطة،
صاحب التصانيف ،ونقطة اي امرأة ربت جده ،فا تهر هبا ،تويف سنة تسع وعشرين وست م ة".
فتعقبه ابن انصر الدين الدمشقي يف توضيح املشتبه ( )111/1بقوله ":قلت :يف قول املصنف :ربت
جده ،نظر ،فقال التقي إمساعيل ابن األمناطي :مسعت أاب بكر دمحم بن عبد ال ين بن أيب بكر بن جاع
بن أيب نصر بن عبد هللا الب دادل املعروف اببن نقطة بدمشق ،وقدمها طالب حديث ،وسألته عن
اذه النسبة ،فقال :جارية ربت جديت أم أيب امسها نقطة ،عرفنا ابمسها .رواه احلافظ أبو الفتح عمر بن
احلاجب األميين عن ابن األمناطي".
وكذا نقله ابن رجب يف يل طبقات احلنابلة ( )414/4عن عمر ابن احلاجب عن ابن األمناطي .
( )1قال عمر ابن احلاجب كما يف يل طبقات احلنابلة البن رجب (": )411/4سألت الربزايل عنه ؟ فقال:
ثقة دين مفيد".
وقال ابن عبداهلادل يف طبقات علماء احلديث (": )214/1اإلمام ،احلافظ ،املتقن ،حمدث العراق".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )104-104/24احلافظ  ...أحد أئمة احلديث بب داد  ...ونسخ،
وحصل األصول ،وصنف ،وخرج .وكان إماماً ضابطاً ،متقناً ،صدوقاً ،ثقة ،حسن القراءة ،مليح الكتابة،
متثبتاً فيما ينقله .له مست ووقار ،وورع وصالح .وكان قانعاً ابليسري ،قفا أثر أبيه يف الزاد والتقشف ....
واو مؤلف كتاب التقييد يف معرفة رواة الكتب واملسانيد ،واو جملد مفيد .وصنف املستدرك على إكمال
ابن ماكوال يف جملدين دل على براعته وحفظته".
وقال يف سري أعالم النبالء (": )411-410/11اإلمام ،العامل ،احلافظ املتقن ،الرحال  ...وكان ثقة،
حسن القراءة ،جيد الكتابة ،متثبتاً فيما يقوله ،له مست ووقار ،وفيه ورع وصالح وعفة وقناعة".
وقال يف تذكرة احلفاظ (": )241/1احلافظ اإلمام املتقن حمدث العراق  ...وكان متقنًا حمق ًقاً مليح اخلط له
مست ووقار وفيه دين وقناعة قفا أثر والده يف الزاد والتقشف".
( )4اتريخ اإلسالم ( .)104/24سري أعالم النبالء ( )411/11تذكرة احلفاظ ( ،)241/1وما بني القوسني من

يل طبقات احلنابلة البن رجب (.)411/4
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 -26السؤال الثالث والعشرون  :دمحم بن عبد هللا بن دمحم شرف الدين ،أبو عبد هللا
()2

السلمي ،األندلسي املرسي ت155هـ

قال عمر ابن احلاب  :سألت احلافظ ابن عبد الواحد عن املرسي ؟
()1

فقال ":فقيه ،مناظر حنوي ،من أهل السنة  ،صحبنا يف الرحلة ،وما رأينا منه إال

()1( )4

خريا " .
( )2قال الذايب يف سري أعالم النبالء (": )424/14ولد :مبرسية".

( )1من لك قول املرسي األندلسي  -رمحه هللا  -ملا متاروا عنده يف الصفات ":

من كان يرغب يف النجاة فما له  ...غري اتباع املصطفى فيما أتى
اك السبيل املستقيم وغريه  ...سبل الضاللة وال واية والردى
فاتبع كتاب هللا والسنن اليت  ...صحت فذاك إن اتبعت او اهلدى
ودع السؤال بلم وكيف فإنه  ...ابب جير ول البصرية للعمى
الدين ما قال الرسول وصحبه  ...والتابعون ومن منااجهم قفا".
انظر  :يل مرآة الزمان لليونيين ( ،)01/2سري أعالم النبالء للذايب (.)421/14
( )4قال ابن النجار كما يف يف اتريخ اإلسالم (": )010-014/21او من األئمة الفضالء يف مجيع فنون
العلم .له فهم اثقب وتدقيق يف املعاين .وله مصنفات عديدة ،وله النظم والنثر املليح .واو زااد متورع،
كثري العبادة ،فقري ،جمرد ،متعفف ،نزه النفس ،قليل املخالطة ،حافظ ألوقاته ،طيب األخالق ،كرمي،
متودد .ما رأيت يف فنه مثله".
وقال احلسيين يف صلة التكملة (": )410-414/2الشيخ اإلمام العالمة  ...كان من أعيان العلماء
واألئمة الفضالء ،ا معارف متعددة ،ابرعاً يف علم العربية ،وتفسري القرآن الكرمي ،وله مصنفات مفيدة،
ونظم حسن ،واو مع لك متزاد اترك للرايسة حسن الطريقة قليل املخالطة للناس".
وقال أبو امة يف الذيل على الروضتني (":)214كان يخاً فاضالً مفتياً كثري احلج ،حمقق البحث،
مقتصداً يف أموره ،كثري الكتب ،معتنياً ابلنفيس منها ،حمصالً هلا .وقد كان أعطي قبوالً يف ابلبالد
اإلسالمية".
وقال اليونيين يف يل مرآة الزمان (": )04/2النحول املتكلم األصويل الفقيه املالكي صاحب التصانيف
املشهورة يف التفسري".
وقال الذايب يف سري أعالم النبالء (": )424-421/14اإلمام ،العالمة ،البارع ،القدوة ،املفسر،
احملدث ،النحول ،و الفنون  ...وكان متضلعاً من العلم ،جيد الفهم ،متني الداينة".
وقال يف اتريخ اإلسالم (": )014/21اإلمام األوحد  ...احملدث ،املفسر ،النحول".
( )1اتريخ اإلسالم ( .)010/21سري أعالم النبالء (.)421/14
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 -24السؤال الرابع والعشرون  :دمحم بن عبد الواحد بن أمحد ضياء الدين ،أبو عبد هللا
()2

السعدي ،املقدسي ،مث الدمشقي الصاحلي ت146هـ
()1

()4

قال ابن النجار ":سألته عن مولده ؟

فقال :يف مجادى األوىل سنة تسع وستني .ورأيت خبطه :مولدي يف سادس مجادى
()1

اآلخرة ،فاهلل أعلم" .
( )2قال ابن النجار كما يف اتريخ اإلسالم (": )101/21كتب وحصل األصول ،ومسعنا بقراءته الكثري .وأقام
هبراة ومرو مدة ،وكتب الكتب الكبار هبمة عالية ،وجد واجتهاد ،وحتقيق وإتقان .كتبت عنه بب داد،
ودمشق ،ونيسابور .واو حافظ متقن ،ثبت ،حجة ،عامل ابحلديث والرجال .ورع ،تقي ،زااد ،عابد،
حمتاط يف أكل احلالل ،جمااد يف سبيل هللا .ولعمرل ما رأت عينال مثله يف نزااته وعفته وحسن طريقته
يف طلب العلم".
وقال احلسيين يف صلة التكملة (": )214-211/2الشيخ اإلمام احلافظ  ...كان أحد أئمة اذا
الشأن ،عارفاً ابلرجال ،وأحواهلم ،واحلديث صحيحه وسقيمه ورعاً متديناً طارحاً للتكلف".
وقال ابن احلاجب كما يف اتريخ اإلسالم ( ": )101-104/21يخنا أبو عبد هللا يخ وقته ،ونسيج
وحده علماً وحفظاً وثقة وديناً ،من العلماء الرابنيني ،واو أكرب من أن يدل عليه مثلي .كان ديد
التحرل يف الرواية ،ثقة فيما يؤديه ،جمتهدا يف العبادة ،كثري الذكر ،منقطعاً عن الناس ،متواضعاً يف ات
هللا ،صحيح األصول ،سهل العارية .ولقد سألت يف رحليت عنه مجاعة من العارفني أبحوال الرجال ؟
فأطنبوا يف حقه ومدحوه ابحلفظ والزاد ،حىت إنه لو تكلم يف اجلرح والتعديل لقبل منه .سألت أاب
عبدهللا الربزايل عنه ؟ فقال :حافظ ،ثقة ،جبل ،دين".
( )1أل الضياء املقدسي .
( )4قال الذايب يف سري أعالم النبالء (": )214/14ولد سنة تسع وستني ومخس مائة ،ابلدير املبارك،
بقاسيون".
( )1اتريخ اإلسالم للذايب ( ،)101/21يل طبقات احلنابلة البن رجب (.)424/4
وعلق عليه الذايب بقوله  ":قلت :الثاين او الصحيح ،فإنه كذلك أخرب لعمر ابن احلاجب".
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 -25السؤال اخلامس والعشرون  :دمحم بن عمر بن دمحم بن بليق احلراىن اخلياط اجملاور،
يكىن أاب عبد هللا ،وينعت ابحمل .
قال ابن احلاب ":سألت عنه احلافظ ابن عبد الواحد ؟
()1( )2

فقال ":ربل خري " .

( )2قال ابن احلاجب كما يف العقد الثمني ىف اتريخ البلد األمني (": )140/1من جماورى رابط الزجنيلى مبكة
رفها هللا ،وكان أوالً من ساكىن حران ،مث انتقل إىل مكة ،جاور هبا سنني ،مع قلة ات اليد ،والتقنع
ابلكفاف وأظن أصله تركياً.
مسع بدمشق حنبالً ،وابن طربزد ،والكندل".
ورابط الزجنيلي كره الفاسي يف أربطة مكة كما يف العقد الثمني ىف اتريخ البلد األمني ( )221 ،220/2وفيه
":ومنها :رابط الزجنيلى ،مقابل مدرسته عند ابب العمرة".
( )1العقد الثمني ىف اتريخ البلد األمني (.)140/1
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 -21السؤال السادس والعشرون  :نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر عماد الدين أبو
صاحل اجليلي مث البغدادي األزبي الفقيه احلنبلي .ت166هـ
سئل الضياء عنه ؟

()1( )2

فقال  ":فقيه ،خري ،كرمي النفس " .

( )2قال ابن النجار كما يف اتريخ اإلسالم (": )214/21كان ثقة متحرايً ،له يف املذاب اليد الطويل .وكان
لطيفاً ،متواضعاً ،مزاحاً ،كيساً ."...
درس وحدَّث ،وأملى ،ووعظ ،وأفىت
وقال اليونيين يف مرآة الزمان يف تواريخ األعيان (َّ ": )222/12
السالم ."...
وانظر ،وتوىل قضاء القضاة مبدينة َّ
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )214/21قاضي القضاة  ...درس ،وأفىت ،وانظر ،وبرع يف املذاب
 ...وتكلم يف الوعظ .وألف يف التصوف
وقال يف سري أعالم النبالء (": )410-414/11اإلمام ،العامل األوحد ،قاضي القضاة".
وقال ابن رجب يف يل طبقات احلنابلة (": )124-121/4الفقيه ،املناظر احملدث ،الزااد الواعظ،
قاضي القضاة ،يخ الوقت  ...برع يف الفقه وانظر ،وتكلم يف املسائل اخلالفية ،وأجاد الكالم .وكان
ا لسن وفصاحة ،وجودة عبارة .وأفىت  ...كان ميلي احلديث من حفظه ،والناس يكتبون .وأملى يف
جملس حكمه .وكان عظيم القدر ،بعيد الصيت ،معظماً عند اخلاصة والعامة ،مالزماً طريق النسك
والعبادة ،مع حسن مست ،وكيس وتواضع ،ولطف وبشر ،وطيب مالقاة ،وكان حمباً للعلم ،مكرماً
ألاله .ومل يزل كلى طريقة حسنة وسرية رضية .وكان أثرايً سنياً ،متمسكاً ابحلديث ،عارفاً به".
وقال أبو دمحم ابخمرمة الشافعي يف قالدة النحر يف وفيات أعيان الدار ( ": )214/4كان متني الداينة،
كثري التواضع ،متحرايً يف القضاء ،قول النفس يف احلق مع عدم التكلف واحملاابة ،لطيفاً ظريفاً".

( )1اتريخ اإلسالم ( ،)214/21سري أعالم النبالء للذايب (.)410/11
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 -27السؤال السابع والعشرون  :يوسف بن خليل بن قرابا بن عبد هللا مشس الدين،
أبو احلجاج الدمشقي األدمي ت 148هـ
قال عمر ابن احلاب  :سألت الضياء عنه ؟
فقال ":حافظ (مفيد صحيح األصول) ،مسع وحصل الكثري ،وهو صاح
()1( )2

رحلة

وتطواف " .
( )2قال ابن رجب يف يل طبقات احلنابلة ( ": )411/4س ل الصريفيين عنه؟ فقال :حافظ ثقة ،عامل مبا
يقرأ عليه .ال يكاد يفوته اسم رجل".
وقال ابن احلاجب كما يف اتريخ اإلسالم ( ": )422/21او أحد الرحالني بل واحدام فضالً،
وأوسعهم رحلة  ...واو طيب األخالق ،مرضي الطريقة ،متقن ،ثقة ،حافظ".
وقال احلسيين يف صلة التكملة (": )111-114/2الشيخ احلافظ املسند  ...من أال الثقة والداينة
والتثبت واألمانة ،وكانت الرحلة إليه يف زمانه".
وقال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )421-420/21احلافظ  ...طلب احلديث وكتب الطباق،

ونسخ أجزاء ،وخترج عند احلافظ عبدال ين ،ومسع منه الكثري .وكان اابً؛ فطناً ،مليح اخلط ،فحسن
له احلافظ الرحلة وإدراك األسانيد العراقية ،فرحل إىل ب داد سنة سبع ومثانني ،ومسع هبا الكثري ...
ورجع إىل بلده حبديث كثري ،وقد فهم وحفظ ،وصار من خيار الطلبة ،فبقي متطلعاً إىل ما أبصبهان

من العوايل يف اذا الوقت ،فرحل إليها يف سنة إحدى وتسعني ،وأدرك هبا إسناداً يف غاية العلو ...
وكتب الكتب الكبار واألجزاء ،وحسن خطه ،واتسع حفظه ،وجلب إىل الشام خرياً كثرياً .مث رحل
إىل مصر  ...وتفرد أب ياء كثرية من حديث أصبهان خلراهبا واستيالء اهلالك عليها".
وقال يف سري أعالم النبالء (": )244 ،242/14اإلمام ،احملدث ،الصادق ،الرحال ،النقال ،يخ
احملدثني ،راوية اإلسالم  ...عين ابلرواية ،ومسع الكثري ،وارحتل إىل النواحي ،وكتب خبطه املتقن احللو
ي اً كثرياً ،وجلب األصول الكبار ،وكان ا علم حسن ومعرفة جيدة ومشاركة قوية يف اإلسناد واملنت
والعايل والنازل واالنتخاب  ...وكان حسن األخالق ،مرضي السرية  ...واو يدخل يف رط
الصحيح لفضيلته ،وجودة معرفته ،وقوة فهمه ،وإتقان كتبه ،وصدقه وخريه ،أحبه احللبيون وأكرموه،
وأكثروا عنه  ...وكان أبو احلجاج -رمحه هللا -ينطول على سنة وخري".
وقال ابن رجب يف يل طبقات احلنابلة (": )411-412/4احملدث ،احلافظ ،و الرحلة الواسعة ...
وكان إماماً حافظاً ثقة ثبتاً عاملاً ،واسع الرواية ،مجيل السرية ،متسع الرحلة".

( )1اتريخ اإلسالم ( ،)422/21تذكرة احلفاظ للذايب ( .)240/1وما بني القوسني من يل طبقات احلنابلة
البن رجب (.)411/4
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 -28السؤال الثامن والعشرون  :صفية ،أم أمحد ابنة الشيخ موفق الدين ابن قدامة.
ت146هـ
سئل عنها الضياء ؟

()1( )2

فقال ":كانت صاحبة أوراد ،وهي كثرية املعروف " .
( )2قال الذايب يف اتريخ اإلسالم (": )111/21ولدت بعد السبعني ومخسمائة.
وروت ابإلجازة عن أيب طاار السلفي ،وخطيب املوصل ،وعبد احلق اليوسفي ،ومجاعة ...
روى عنها :ابن الكمال ،وعائشة بنت اجملد .وتوفيت يف ربيع اآلخر يف أواخره.
روى عنها ابإلجازة أيضاً أبو املعايل ابن البالسي ،وغريه".

( )1اتريخ اإلسالم (. )111/21
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أهم النتائج والتوصيات :
علي ابالبتداء فيه ،وأصلي
من علي ابالنتهاء من البحث ،بعد أن َّ
احلمد د الذل َّ
من َّ
وأسلم على نبينا دمحم املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه الطيبني الطاارين.
أما بعد :
فأسجل يف هناية املطاف أبرز النتائج والتوصيات :
مكانة احلافظ أيب عبدهللا الضياء املقدسي يف احلديث ،وعلومه.
أمهية اذا النوع من الدراسات احلديثية ملا فيها من إبراز ما تفرق من كالم احلافظ يف
مكان واحد.
وقفت على مثانية وعشرين سؤاالً يف الرجال وجهت للحافظ الضياء املقدسي.
فمنهم من عدله ،ومنهم من جرحه ،ومنهم من أثىن عليه ثناء عاماً .
وقد أجاب عنها احلافظ أبو عبدهللا الضياء املقدسي بشيء من التفصيل غالباً.

وقد حرص احلفاظ على نقل اذه األجوبة يف كتبهم واعتنائهم هبا.
وأحياانً ال أقف على كالم يف الراول إال للضياء املقدسي.
وقد وافق يف تعديله وجترحيه غالباً غريه من احلفاظ.
ويعترب الضياء املقدسي يف ابب اجلرح والتعديل من املعتدلني.
قد يذكر اسم السائل ،وأحياانً ال يذكر امسه.
ووقفت على سؤال واحد موجهاً من احلافظ ابن النجار ،ومثانية عشر سؤاالً موجهاً من
احلافظ العز عمر ابن احلاجب ،والباقي مل يذكر اسم السائل وعدداا تسعة اس لة.
وأوصي يف ختام البحث أبمور :

مجع ما تفرق من كالم احلافظ أيب عبدهللا الضياء املقدسي على األحاديث والرجال.
العناية جبمع اس لة وأجوبة احلفاظ يف الرجال واحلديث مما مل يتم مجعه.
العمل على إخراج وحتقيق ما مل حيقق من كتب احلديث والرجال.
العمل على إعادىة حتقيق بعض الكتب احلديثية مرة أخرى؛ نظراً لنفاداا من املكتبات وندرهتا ،أو
لكثرة األخطاء.
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 -2األنساب  :أليب سعد عبدالكرمي التميمي السمعاين .حققه :عبد هللا البارودل  .ط األوىل 2101اـ ـ
دار الفكر.
 -1البداية والنهاية ،إلمساعيل ابن كثري الدمشقي ت001اـ ،حققه :عبدهللا الرتكي ،ط :األوىل،
2121اـ ،دار اجر–مصر.
 -4ب ية الطلب يف اتريخ حلب ،لعمر بن أمحد ابن العدمي ت440اـ ،حتقيق سهيل زكار  ،دار الفكر.
عواد ،ط األوىل،
 -1اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشااري َواألعالم ،حملمد الذايب ت011اـ ،حققه :بشار ّ
دار ال رب اإلسالمي.
 -4تذكرة احلفاظ حملمد بن أمحد الذايب ت 011اـ  ،تصحيح  :عبدالرمحن املعلمي ،دار الفكر العريب .
 -4التقييد مبعرفة رواة السنن واملسانيد ،حملمد بن عبدال ين ابن نقطة الب دادل ت411اـ  ،حققه :
كمال احلوت  ،ط األوىل عام 2101اـ  ،دار الكتب العلمية  -بريوت .
 -0تكملة اإلكمال  ،أليب بكر دمحم بن عبد ال ين ابن نقطة الب دادل ت411اـ  ،حتقيق  :عبد القيوم
عبد رب النيب  ،طاألوىل عام 2101اـ  ،جامعة أم القرى  -مكة املكرمة .
 -1التكملة لوفيات النقلة ،لعبدالعظيم بن عبدالقول املنذرل ت444اـ ،حتقيق  :بشار عواد ،ط الرابعة
عام 2101ه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت.
 -1توضيح املشتبه :حملمد ابن انصر الدين الدمشقي .حققه :دمحم نعيم العرقسوسي .ط األوىل .مؤسسة
الرسالة -بريوت.
 -20يل التقييد حملمد بن أمحد الفاسي ت141اـ ،حتقيق  :كمال يوسف احلوت ،ط األوىل
عام2120اـ ،دار الكتب العلمية  -بريوت .
 -22الذيل على الروضتني ،لعبدالرمحن بن إمساعيل أيب امة املقدسي ت444اـ ،حتقيق  :عزت
العطار ،ط الثانية عام 2101م ،دار اجليل – بريوت.
 -21الذيل على طبقات احلنابلة ،لعبدالرمحن بن هاب الدين بن أمحد بن رجب احلنبلي ت014اـ،
النا ر دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.
 -24يل مرآة الزمان ،أليب الفتح موسى بن دمحم اليونيين ت 014اـ ،ط الثانية 2124اـ ،دار
الكتاب اإلسالمي ،القاارة .
 -21سري أعالم النبالء ،حملمد بن أمحد الذايب ت011اـ حققه عيب وبشار ،ط الثانية
عام2101اـ الرسالة بريوت.
 -24ذرات الذاب يف أخبار من اب ،أتليف  :عبد احلي بن أمحد ابن العماد احلنبلي
ت2011اـ ،حتقيق  :حممود األرانؤوط ،ط األوىل عام2120اـ ،دار ابن كثري – سوراي .

أجوبة احلافظ أبي عبداهلل الضياء املقدسي يف اجلرح والتعديل

48

 -24صلة التكملة لوفيات النقلة ،ألمحد بن دمحم احلسيين ت414اـ ،حتقيق  :بشار عواد ،ط األوىل
عام 2111اـ ،دار ال رب – بريوت.
 -20طبقات الشافعية الكربى ،املؤلف :اتج الدين عبدالوااب بن تقي الدين السبكي ت 002اـ،
حققه  :د .حممود دمحم الطناحي د .عبدالفتاح دمحم احللو ،ط الثانية2124 ،اـ ،اجر للطباعة
والنشر والتوزيع
 -21طبقات علماء احلديث ،حملمد بن أمحد بن عبد اهلادل الدمشقي ت 011اـ ،حتقيق :أكرم
البو ي ،إبراايم الزيبق ،ط الثانية عام 2120اـ ،مؤسسة الرسالة  -بريوت.
 -21العرب يف خرب من غرب  :حملمد بن أمحد الذايب  .حققه :دمحم زغلول .ط األوىل 2104اـ .دار
الكتب العلمية ـ بريوت.
 -10العقد الثمني ىف اتريخ البلد األمني ،حملمد بن أمحد احلسين الفاسى ت 141اـ ،حتقيق  :فؤاد
سيد ،ط الثانية عام 2104اـ ،مؤسسة الرسالة – بريوت.
 -12فوات الوفيات ،حملمد بن اكر الكتيب ،حتقيق إحسان عباس ،دار صادر ،تصوير دارالثقافة،
بريوت2104،م.
 -11قالدة النحر يف وفيات أعيان الدار ،للطيب بن عبد هللا ابخمرمة ،احلضرمي ت110ه ،حتقيق بو
مجعة مكرل ،خالد زوارل ،ط األوىل عام 2111اـ ،دار املنهاج – جدة .
 -14لسان امليزان ،ألمحد ابن حجر العسقالين ،حققه :عبدالفتاح أبو غدة،ط
األوىل2114اـ،املطبوعات اإلسالمية -حلب.
 -11مرآة الزمان يف تواريخ األعيان ،ليوسف بن قِّْزأوغلي سبط ابن اجلوزل ت441اـ ،حتقيق :دمحم
بركات ،وغريه ،ط األوىل عام 2141اـ ،دار الرسالة العاملية ،دمشق.
 -14مسند اإلمام أيب بكر الصديق وأايمه وأحكامه ،إلمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ت001اـ،
حتقيق  :غالية آل سعيد ،ط األوىل عام2110اـ ،مكتبة الوراق العامة  -عمان.
 -14املشتبه يف الرجال أمسائهم وأنساهبم ،حملمد بن أمحد الذايب ت011اـ ،حتقيق  :علي دمحم
البجاول ،ط الثانية 2110م ،الدار العلمية  -اهلند.
 -10معجم الشيوخ الكبري ،حملمد بن أمحد الذايب .حققه:دمحم اهليلة .ط األوىل2101اـ مكتبة
الصديق ـ الطائف.
 -11املقتفى على كتاب الروضتني ،للقاسم بن دمحم الربزايل ت041اـ ،حتقيق  :عمر التدمرل ،ط
األوىل 2110اـ ،املكتبة العصرية – بريوت.
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 -11املقصد األر د يف كر أصحاب اإلمام أمحد ،أليب إسحاق براان الدين إبراايم بن دمحم بن
الرمحن بن سليمان العثيمني ،مكتبة الر د،
عبدهللا بن دمحم بن مفلح احلنبلي ،حتقيق وتعليق عبد ّ
الرايض ،ط األوىل2120،اـ2110 ،م.
 -40املقفى الكبري ،لتقي الدين املقريزل ت114اـ ،حتقيق :دمحم اليعالول ،ط الثانية عام 2110اـ،
دار ال رب االسالمي  -بريوت .
الصايف واملستويف الوايف ،ليوسف بن ت رل بردل ت101اـ ،حتقيق  :دمحم دمحم أمني ،اهلي ة
 -42املنهل ّ
املصرية العامة للكتاب.
الزاارة يف ملوك مصر والقاارة ،لألاتبكي مجال ال ِّّدين أبواحملاسن يوسف بن ت رل بردل،
 -41النّجوم ّ
مصورة عن طبعة دار الكتب ،وزارة الثقافة واإلر اد القومي ،املؤسسة املصرية العامة للتأليف
والرتمجة.
 -44الوايف ابلوفيات ،لصالح الدين خليل بن ايبك الصفدل ،اعتناء  :س  .ديدرينغ ،دار صادر –
بريوت .
الشافعي ،حتقيق إحسان
 -41وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ألمحد ابن خلكان الربمكي األربلي ّ
عباس ،دار صادر ،بريوت.
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السائل

الدرجة

رقم السؤال

إبراايم بن دمحم الصريفيين ت412اـ.

عمر ابن احلاجب

ثقة

2

أبو بكر بن أمحد بن عمر الب دادل ت 414اـ

عمر ابن احلاجب

زااد

1

أمحد بن عبد امللك املقدسي ت410اـ

-

ماعرفنا منه إال اخلري

4

أمحد بن عبد الواحد املقدسي ت414اـ

عمر ابن احلاجب

ثقة

1

أمحد بن دمحم بن عبد ال ين املقدسي ت414اـ

عمر ابن احلاجب

أثىن عليه

4

أمحد بن يوسف ابن صالح الدين .ت 441اـ

-

أثىن عليه

4

إسحاق بن اخلضر السروجي ت411اـ

-

ثقة

0

إمساعيل بن عبد هللا ابن األمناطي ت 421اـ

عمر ابن احلاجب

ثقة ميازح املرد

1

احلسن بن دمحم التيمي ،البكرل ت444اـ

عمر ابن احلاجب

ال حيسن القراءة

1

سليمان بن إبراايم االسعردل ت441اـ

-

ثقة

20

عبداحلميد بن دمحم املرداول ت 410اـ

-

ثقة

22

عبد اخلالق بن األجنب النشتربل ت411اـ

عمر ابن احلاجب

عبدالرمحن بن عبدال ين املقدسي ت414اـ

-

ما رأينا إال خرياً
فاضل خري

21
24

عبدالرمحن بن دمحم املقدسي ت411اـ

عمر ابن احلاجب

حافظ

21

عبدالرمحن بن دمحم املقدسي ت444اـ

عمر ابن احلاجب

إمام دين

24

عبدهللا بن عبدال ين املقدسي ت411اـ

عمر ابن احلاجب

حافظ

24

علي بن أمحد ابن البخارل املقدسي ت410اـ

عمر ابن احلاجب

أثىن عليه

20

الر َعْيين املالقي ت441اـ
عيسى بن سليمان ُّ

عمر ابن احلاجب

عامل متيقظ

21

عمر ابن احلاجب

ثقة

21

عمر ابن احلاجب

عامل دين

10

-

حافظ

12

دمحم بن عبدال ين ابن نقطة الب دادل ت411اـ

عمر ابن احلاجب

حافظ

11

دمحم بن عبد هللا السلمي املرسي ت444اـ

عمر ابن احلاجب

فقيه

14

ابن النجار

-

11

عمر ابن احلاجب

نصر بن عبد الرزاق األزجي ت444اـ

-

َخ ّري
فقيه

14
14

يوسف بن خليل الدمشقي ت 411اـ

عمر ابن احلاجب

حافظ

10

صفية ابنة الشيخ ابن قدامة ت414اـ

-

صاحلة

11

السؤال

دمحم بن إمساعيل املقدسي ت444اـ

دمحم بن سعد ابن بن مفلح املقدسي ت440اـ
دمحم بن سعيد الدبيثي الواسطي ت440اـ

دمحم بن عبد الواحد الضياء املقدسي ت414اـ
دمحم بن عمر احلراىن اخلياط .
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املوضوع

الصفحة

امللخص ابلعريب واإلجنليزل

1-2

املقدمة

4-4

تسمية البحث

1

مشكلة البحث

1

املنهج الذل سلكته يف البحث

1

خطة البحث

4

أسباب اختياره وأمهيته

4

التمهيد

24-4

ترمجة خمتصرة أليب عبدهللا الضياء املقدسي

20-0

التعريف أبجوبة أيب عبدهللا املقدسي يف اجلرح والتعديل

24-22

نص السؤاالت

11-21

السؤال األول  :عنإبراايم بن دمحم الصريفيين

24

السؤال الثاين  :عن أيب بكر بن أمحد بن عمر الب دادل

24

السؤال الثالث  :عن أمحد بن عبد امللك املقدسي

20

السؤال الرابع  :عن أمحد بن عبد الواحد املقدسي

21

السؤال اخلامس  :عن أمحد بن دمحم بن عبد ال ين أبو العباس املقدسي

21

السؤال السادس  :عن أمحد بن يوسف ابن السلطان صالح الدين

10

السؤال السابع  :عن إسحاق بن اخلضر السروجي

12

السؤال الثامن  :عن إمساعيل بن عبد هللا ابن األمناطي املصرل

11

السؤال التاسع  :عن احلسن بن دمحم التيمي البكرل

14

السؤال العا ر  :عن سليمان بن إبراايم بن ابة هللا االسعردل

11

السؤال احلادل عشر  :عن عبداحلميد بن دمحم بن سعد املرداول الطيان

14

السؤال الثاين عشر  :عن عبد اخلالق بن األجنب النشتربل املارديين

14

54
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السؤال الثالث عشر  :عن عبدالرمحن بن عبدال ين بن عبدالواحد املقدسي

10

السؤال الرابع عشر  :عن عبد الرمحن بن دمحم بن أمحد ابن قدامةاملقدسي

11

السؤال اخلامس عشر  :عن عبدالرمحن بن دمحم املقدسي

11

السؤال السادس عشر  :عن عبدهللا بن عبدال ين بن عبدالواحد املقدسي

40

السؤال السابع عشر  :عن علي بن أمحد ابن البخارل املقدسي

42

الر َعْيين
السؤال الثامن عشر  :عن عيسى بن سليمان ُّ

41

السؤال التاسع عشر  :عن دمحم بن إمساعيل بن أمحد املقدسي النابلسي

44

السؤال العشرون  :عن دمحم بن سعد بن عبد هللا املقدسي

41

السؤال الواحد والعشرون  :عن دمحم بن سعيد بن حيىي الدبيثي الواسطي

44

السؤال الثاين والعشرون  :عن دمحم بن عبدال ين ابن نقطة الب دادل

44

السؤال الثالث والعشرون  :عن دمحم بن عبد هللا بن دمحم املرسي

40

السؤال الرابع والعشرون  :عن دمحم بن عبد الواحد ضياء الدين املقدسي

41

السؤال اخلامس والعشرون  :عن دمحم بن عمر بن دمحم احلراىن

41

السؤال السادس والعشرون  :عن نصر بن عبد الرزاق األزجي الفقيه

10

السؤال السابع والعشرون  :عن يوسف بن خليل الدمشقي األدمي

12

السؤال الثامن والعشرون  :عن عن صفية ابنة الشيخ ابن قدامة املقدسي

11

اخلامتة
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