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 ***************************** 

 

   مشعل محمد الحداريد. 
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد، وعلى آله 
 وصحبه ومن اتبع هداه إىل يوم الدين.

 أما بعد.

فقد اعتىن العلماء منذ وقت مبكر حبصر أمساء الرواة ومروياهتم على أوجه شىت، ومن ذلك ما 
قاموا به من حصر أمساء الرواة الذين مل يرو عنهم إال واحد، وحتديد درجتهم من حيث اجلرح 

ه( 303، وصنف النسائي )ت1المنفردات والوحدانكتابه ه( 261والتعديل، فصنف مسلم )ت
هـ(كتابًا 374وأليب الفتح األزدي )ت ، 2تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد كتابًا باسم:

 وغريهم.، 3المخزون في علم الحديث بعنوان:

معرفة يف كتابه ه( 405كما خصهم من ألف يف علوم احلديث بنوع مستقل، كاحلاكم )ت
، ليس لكل التابعني (ومساه: "معرفة مجاعة من الصحابة والتابعني، وأتباع37بالنوع ) علوم الحديث

                                                           
 - ويتكال.      
ام ع مطبوع بتحقيق: د. عبد الغفار البنداري وزميله، نشرت دار الكتب العلمية يف بريوت طبعته األوىل1

 (.198/ 4وقال مغلطاي إن له عليه زوائد سيفردها.انظر: فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، للسخاوي )ه.1408
 ومل يذكر تفرد مالك.ه.1369دار الوعي يف حلب طبعته األوىل عام  همطبوع بتحقيق: حممود إبراهيم زايد، نشرت 2
ومل يذكر تفرد مالك. ه. 1408الدار العلمية يف دهلي طبعته األوىل عام  همطبوع بتحقيق: حممد إقبال، نشرت 3

 ( بقية املؤلفات يف هذا الفن.17 -14وذكر احملقق )ص
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، مث 1(47)بالنوعالحديث علوم يف كتابه ه( 643وابن الصالح)ت، واحد منهم إال راو واحد" 
 تبعه كل من ألف على كتابه اختصارًا أو انتصارًا أو استدراًكا أو نظًما.

وال تزال مسألة التفرد بالرواية عن الراوي وهل تعد توثيًقا؟ أم ال؟ بني الشد واجلذب، ومل يتطرق 
، وهو - رمحه اهلل تعاىل -إىل تنزيل اخلالف على من تفرد عنهم اإلمام مالك  -فيما أعلم  -أحد 

دين فانظروا  العلممن عرف بشدة حترزه يف الرواية عن الرواة، وهو صاحب العبارة املشهورة: "إن هذا 
 وأشار إىل مسجد الرسول  -عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت سبعني عند هذه األساطني 

، فما أخذت عنهم شيًئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان  -  -يقولون: قال رسول 
 بن عبد اهلل هللبه أميًنا؛ ألهنم مل يكونوا من أهل هذا الشأن، ويقدم علينا حممد بن مسلم بن عبيد ا

 .2فنزدحم على بابه" -وهو شاب  -بن شهاب 

 من أجل ذلك كان هذا البحث الذي نقدم له.

 موضوع البحث:

فحسنت اإلشارة خلالف علماء احلديث يف مسألة عد التفرد عن الراوي توثيًقا، ومجع أمساء 
 اف.سئلة املبينة يف األهدالرواة الذين تفرد اإلمام مالك عنهم، ودراسة ترامجهم، واإلجابة عن األ

 أهدافه البحث:

 جاء البحث ليجيب عن األسئلة التالية:

 هل تعد الرواية عن الراوي توثيًقا؟ .1
 وهل يثبت احلكم نفسه ملن تفرد بالرواية عنهم؟ .2
 وهل فعاًل تفرد اإلمام مالك عن بعض الرواة؟ وملاذا؟ .3
 وكيف نوفق بني ذلك وبني عبارته السابقة؟ .4

 هذا املسألة يف منهج اإلمام مالك احلديثي. وبالتايل توضيح

                                                           
 (.319علوم احلديث، البن الصالح )ص 1
 (.159أخرجه اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية )ص 2
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 عناصر البحث:

 عرض خالف علماء احلديث يف مسألة التفرد بالرواية عن الراوي، وبيان الراجح. .1
 حصر أمساء الرواة الذين تفرد عنهم اإلمام مالك؟ وبيان سبب التفرد. .2
 دراسة تراجم الرواة الذين تفرد عنهم اإلمام مالك، وبيان درجتهم. .3

 منهج البحث:

سيسلك البحث منهج اجلمع االستقرائي التحليلي، فسيجمع تراجم هؤالء الرواة، مث حيلل كل 
 ترمجة لوحدها، مث يستخلص من اجملموع سبب التفرد، ومكانته.

 

قع بسبب قلة ي بالرواية عن بعض شيوخهم من املتفق عليه عند احملدثني أن تفرد بعض الرواة
ديث حلرصهم على حتصيل احل ، وأنه يقع من كل أحد، ال سيما األئمة الكبار املكثرين؛ 1حديثهم

 الضياع. وحفظه من

وقد حبث علماء مصطلح احلديث هذه املسألة يف صفة من تقبل روايته ومن ترد، ويف حكم 
  نوع الوحدان ومن مل يرو عنه إال واحد.حديث اجملهول حتديًدا، كما تطرقوا هلا يف

واتفقوا على قبول من تفرد عنه واحد إذا كان املتفرَّد عنه صحابًيا معروفًا؛ لثبوت عدالة الصحابة 
، ولكنهم اختلفوا هل أخرج البخاري يف الصحيح ملن هذه صفته؟ أم  2بال خالف معترب بينهم

 .3ال؟

د،  حديث مجاعة ليس هلم غري راو واح صحيحهي يف ومييل ابن الصالح إىل أن إخراج البخار 
كمرداس األسلمي، وكذلك إخراج مسلم لربيعة بن كعب األسلمي، ومل يرو عنه غري أيب سلمة بن 

                                                           
 (.124)صانظر: نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر، البن حجر  1
 (.675/ 2(. وتدريب الراوي بشرح تقريب النوواي، للسيوطي )93انظر: الكفاية، للخطيب البغدادي )ص 2
( وما بعدها. وبني 109انظر: تفصيل ذلك يف منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها )ص 3

احلاكم نفسه ما يقتضي ختصيص  ( من كالم201/ 4السخاوي يف فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، للسخاوي )
 مقاله بغري الصحايب.
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الرمحن؛ مصري منهما إىل أن الراوي قد خيرج عن كونه جمهواًل مردوًدا، برواية واحد عنه. وأن  عبد
 .1عروف يف االكتفاء بواحد يف التعديلاخلالف فيذلك متجه حنو اجتاه اخلالف امل

 فقال: "توجيه جيد. لكن البخاري ومسلم إمنا اكتفيا يف ذلك كثري،  ابن احلافظ وتعقب ذلك
 .2برواية الواحد فقط، ألن هذين صحابيان، وجهالة الصحايب ال تضر، خبالف غريه. واهلل أعلم"

احد رواية من ليس له إال راو و  قال ابن حجر: "ليس يف الكتابني حديث أصل ملن بعدهم من
 .3فقط"

وقال السخاوي: "وفائدته يف الصحابة أن مما تثبت به الصحبة قول التابعي الثقة، ويف من 
 .4بعدهم عدم زوال جهالة العني عنه، وإن كان املختار خالفة"

بة ومل حاواحد من غري الص إال عنه يرو مل من برواية االحتجاج يف العلماء وميكن تلخيص أقوال
 مبا يلي: العني، وهو جمهول يوثق،

ال  وأن جهالة العني ترتفع برواية اثنني فأكثر، وتبقى جهالة احلال اليت روايته، تقبل ال .1
 .5وغريهم احلديث أهل أكثر عليه الذي ترتفع إال بتوثيق واحد على الصحيح، وهو

 .6نافاإلسالم. وهو قول األحيقبل مطلًقا. وهذا قول من مل يشرتط يف الراوي مزيًدا على  .2
 .7فال وإال قبل دبواح التعديل يف واكتفينا عدل، عن إال يروي ال عنه بالرواية املنفرد كان  إن .3

                                                           

 ( . وسيأيت اخلالف فيما أشار إليه.114 -113علوم احلديث، البن الصالح )ص 1

 (.99الباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث، البن كثري )ص 2

 (.47/ 2( . وبينه أكثر يف )201/ 4فتح املغيث بشرح ألفية احلديث ) 3
 (.94لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر، للسخاوي )ص التوضيح األهبر4
( .وفتح 350/ 1(. وشرح التبصرة والتذكرة، للعراقي )89 -88الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي )ص5

 (.363/ 1(.وتدريب الراوي، للسيوطي )46/ 2املغيث بشرح ألفية احلديث، للسخاوي )
(. وفتح 350/ 1شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي ) ل القرون الثالثة األوىلان من أهمبن ك وعامة كالمهم بتقييده6

وقواعد يف علوم . (20ألثر، البن احلنبلي احلنفي )ص(.وقفو ا47/ 2) املغيث بشرح ألفية احلديث، للسخاوي
 (.225( .وحماسن االصطالح، للبلقيين)ص199)ص( ، ورد عليه السندي يف نقضه207ص)احلديث، للتهانوي

 (.351/ 1انظر: شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي )7
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ي جلاللة الراو  وقد وثق اإلمام أمحد رواة ليس لكل واحد منهم إال راٍو واحد، مع قلة حديثهم؛
 .1عنهم

 .2كان ثقة لرأيته يف كتيبقال ابن رجب: "وقد سئل مالك عن رجل، فقال: لو  

وقال ابن أيب خيثمة: مسعت حيىي بن معني، يقول: مسعت ابن عيينة يقول: إنا كنا نتبع آثار 
 .3مالك بن أنس، وننظر إىل الشيخ إن كان مالك ابن أنس كتب عنه وإال تركناه

هم، وبنحو يقال القاضي إمساعيل: إمنا يعترب مبالك يف أهل بلده فأما الغرباء فليس حيتج به ف
 .4هذا اعتذر غري واحد عن مالك يف روايته عن عبد الكرمي أيب أمية وغريه من الغرباء"

قبل روايته فهذا ممن ال ي ال تعرف عينهقال ابن كثري: "فأما املبهم الذي مل يسم، أو من مسي و
تأنس بروايته، س. ولكنه إذا كان يف عصر التابعني والقرون املشهود هلم باخلري، فإنه ي5أحد علمناه

 .6ويستضاء هبا يف مواطن. وقد وقع يف مسند اإلمام أمحد وغريه من هذا القبيل كثري واهلل أعلم"

ويرى الذهيب أن اجملهول إذا كان من كبار التابعني أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي حبسن 
يتأىن غار التابعني فالظن، إذا سلم من خمالفة األصول وركاكة األلفاظ، وإن كان الرجل منهم من ص

 .7يف رواية خربه، وخيتلف ذلك باختالف جاللة الراوي عنه وحتريه وعدم ذلك
 .وهو قول ابن عبد الرب، 8فال وإال قبل والشجاعة كالزهد  العلم بغري مشهورًا كان  إن .4

                                                           

 (.100/ 1منهج اإلمام أمحد يف إعالل األحاديث )1
 (.26/ 1أخرجه مسلم يف مقدمة الصحيح) 2
أنكر  ، فقد -أنه كان ال يروي خبالف ما يروي الناس ولو كان مصيًبا -رمحه اهلل  -ومن شدة احتياط مالك 3

وذلك أنه يرويه عنه عدد كثري ممن هو أسن منه كابن جريج وغريه، فسأل عن  سؤال الناس له عن حديث املغفر،
ذلك فقيل هلال يرويه غريك فقال: لو علمت هذا ما حدثت به.انظر: التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف 

 (.301 -300/ 1اجلامع الصحيح، للباجي )
 (.380 -379/ 1شرح علل الرتمذي، البن رجب ) 4
 (.47/ 2ثله ابن السبكي، وابن املواق. انظر: فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، للسخاوي )وقال م 5
 (.97الباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث، البن كثري )ص 6
 (.478انظر: ديوان الضعفاء، للذهيب )ص 7
 .(351/ 1(.وشرح التبصرة والتذكرة، للعراقي )289انظر: علوم احلديث، البن الصالح )ص 8
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وهو اختيار ، 1فال وإال قبل عنه املنفرد ذلك رواية مع والتعديل اجلرح أئمة أحد زكاه إن .5
 .2احلسن بن القطان، وابن حجرأيب 

فالقول األول هو قول أكثر احملدثني، والثاين على مذهب غريهم، والثالث اعترب حال الراوي 
عنه، وقدم مصلحة حتصيل السنة، والرابع استأنس بالشهرة باحملمودات مع الرباءة األصلية للتعديل، 

 واخلامس اعترب ضميمة تعديل الواحد برواية املتفرد.

ما يقبلهم من قال بباقي األقوال غري األول. ك -رمحه اهلل تعاىل  -تفرد عنهم اإلمام مالك ومن 
 سنبينه يف املبحث التايل.

  

                                                           

 ( .351/ 1انظر: شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي ) 1
 ( .125(.ونزهة النظر )ص20/ 4بيان الوهم واإليهام) 2
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 الرواة الذين تفرد بالرواية عنهم اإلمام مالك المبحث الثاني:

أن اإلمام مالك  1المنفردات والوحدانيف كتابه ه( 261ذكر اإلمام مسلم بن احلجاج )ت
تفرد بالرواية عن مثانية من الرواة، وقال احلاكم: "مل حيدث عن املسور بن رفاعة القرظي غري مالك 

، ومل 2بن أنس، تفرد عنه بالرواية، وكذلك زهاء عشرة من شيوخ املدينة مل حيدث عنهم غري مالك"
 يعيّنهم.

، 3ه فيهامن ذكره باملنزلة اليت جعل"أخشى أن يكون احلاكم يف تنزيله بعض  قال ابن الصالح:
 وهذا الذي سنتناوله هنا بالبحث والتدقيق، واهلل املوفق.، 4معتمًدا على احلسبان والتوهم، واهلل أعلم"

 والذين ذكرهم مسلم هم:

"هو موىل األدرم ْبن غالب من بين فهر، مدين، َعْن: : قال البخاري: 5زيد بن رَبَاح .1
 .6لك. قَاَل اْبن شيبة: قتل سنة إحدى وثالثني"سلمان األغر. روى عنُه: ما

من طريق مالك مقرونًا فقال: "حدثنا عبد اهلل بن يوسف، قال: 7أخرج له البخاري يف الصحيح
أخربنا مالك، عن زيد بن رباح، وعبيد اهلل بن أيب عبد اهلل األغر، عن أيب عبد اهلل األغر، عن أيب 

َواُه،  -  -: أن النيب  - -هريرة  ديي َهَذا َخيـٌْر ميْن أَْلفي َصالٍَة فييَما سي قال: )َصاَلٌة يفي َمْسجي
َد احلَرَاَم(.وخرج ابن حبان حديثه يف صحيحه ْسجي

َ
 .8إيالَّ امل

                                                           
 (. وملسلم كتاب مشهور مل نقف عليه خاص مبشايخ مالك.231املنفردات والوحدان، ملسلم )ص 1
 (.160معرفة علوم احلديث، للحاكم )ص 2
 الصحابة فمن دوهنم.يعين كل من مثل له بالتفرد من رواة  3
 (.323علوم احلديث، البن الصالح )ص 4
( ، ومل يذكر التفرد.والسيوطي، إسعاف املبطأ 16، رقم170ذكره أيًضا ابن خلفون، أمساء شيوخ مالك )ص 5

 ( ، ومل يذكر غري مالك يف الرواة عنه.11برجال املوطأ )ص
 (.1313، رقم394/ 3التاريخ الكبري، للبخاري ) 6

 (.1190، ح60/ 2البخاري )صحيح  7
 (.1625، ح505/ 4صحيح ابن حبان ) 8
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، وابن  3ه(463،وابن عبد الرب )ت2ه(385، والدارقطين )ت 1ه(274الربقي )ت وقال
 .5"ثقة"ه( : 855،والعيين )ت 4ه(852حجر )ت

 يف الثقات. 7، وابن خلفون 6ه(354ره ابن حبان )توذك

 .9"صدوق"ه( : 748، وقال الذهيب )ت8"ما أرى حبديثه بأًسا"ه( : 277وقال أبو حامت )ت

"هو ثقة مأمون على ما محل وروى. روى عنه مالك بن أنس، ه( : 463قال ابن عبد الرب )ت
هلل األغر، عبد اهلل األغر، عن أيب عبد اوحديثه مالك عن زيد بن رباح وعبيد اهلل بن أيب  وغريه.

قال:)صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه  -  -عن أيب هريرة أن رسول اهلل 
 .11.." 10من املساجد إال املسجد احلرام(.مل خيتلف عن مالك يف إسناد هذا احلديث يف املوطأ

ال بينة البن عبد الرب سلًفا فيما قال، و فاإلمام مالك تفرد بالرواية عن زيد بن رباح، ومل جند 
 عليه.

وقد وثق األئمة زيد، وقُبل توثيقهم، وضمنوا حديثه الفرد مصنفاهتم اليت اشرتطت الصحة  
 كصحيح البخاري، وصحيح ابن حبان.

                                                           
 (.1774، رقم156/ 5إكمال هتذيب الكمال، ملغلطاي ) 1
 (.325، رقم210سؤاالت احلاكم للدارقطين )ص 2
 (.16، رقم171أمساء شيوخ مالك، البن خلفون )ص 3
 (.2136، رقم223تقريب التهذيب، البن حجر )ص 4
 (.161، رقم517/ 3رح أسامي رجال معاين اآلثار، للعيين )مغاين األخيار يف ش 5
 (.7908،رقم318/ 6الثقات، البن حبان ) 6
، 171(.والذي فيأمساء شيوخ مالك،له )ص1774، رقم156/ 5كذا يف إكمال هتذيب الكمال، ملغلطاي )7

 ( : "وهو ثقٌة، قاله أبو احلسن الدارقطين، وأبو عمر النمري".16رقم
 (.2548، رقم563/ 3ديل، البن أيب حامت )اجلرح والتع 8
 (.1736، رقم416/ 1الكاشف، للذهيب ) 9

 (.9،ح196/ 1املوطأ، ملالك ) 10
 (.15/ 6التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد الرب ) 11
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قال البخاري: "سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي املدين  :1َسَلَمة بن َصْفَوان الزرقي .2
بن سنان، نا فليح، نا سلمة بن صفوان، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة،  األنصاري. حدثين حممد

: )ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل وليخرجن تفالت(. روى عنه: حممد بن إسحاق،  - -عن النيب 
 .2ومالك بن أنس"

 : "ثقة". 6، وابن حجر 5، والذهيب 4، وابن عبد الرب 3وقال النسائي

 يف الثقات.8وابن خلفون7وذكره ابن حبان

فهو ثقة، وقول مسلم أن مالًكا تفرد بالرواية عن سلمة بن صفوان منقوض برواية ابن إسحاق 
 وفليح عنه، واهلل أعلم.

  

                                                           
( 12أ )ص( . والسيوطي، إسعاف املبطأ برجال املوط83، رقم355ذكره ابن خلفون، أمساء شيوخ مالك )ص 1

 (.280/ 9،وذكرا رواية ابن إسحاق وفليح وغريمها عنه. وانظر: العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطين )
، 166/ 8( ، ومثله يف اجلرح والتعديل، البن أيب حامت )2018، رقم38/ 4لتاريخ الكبري، للبخاري ) 2

 (.727رقم
/ 4( ، وهتذيب التهذيب، البن حجر )2457، رقم 291/ 11هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، للمزي ) 3

 (. وغريمها.255،رقم130
 (.141/ 21التمهيد، البن عبد الرب)4
 (.2036، رقم453/ 1الكاشف، للذهيب )5
 (.2497، رقم 400تقريب التهذيب،البن حجر )ص6
 (.8269،رقم396/ 6الثقات، البن حبان )7
،  355)ص أمساء شيوخ مالك البن خلفون (.والذي يف2124،رقم15/ 6إكمال هتذيب الكمال، ملغلطاي )8

 ( :"وهو ثقٌة، قاله أبو عبد الرمحن النسوي، وأبو عمر النمري".83رقم
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 :1عبد اْلملك بن قرير َأُخو عبد اْلَعزِيز بن قرير .3

، واخلطيب 3، ووافقه ابن سعد -وعنّي أخاه  -2اه ونسبه مسلم على سبيل اجلزمهكذا مسّ 
 ، ومجاعة.7، وابن عساكر6، وابن ماكوال5، والدارقطين4البغدادي

 البصري. قرير بن أن مالًكا أخطأ يف امسه وأنه عبدالعزيز9، وأمحد8وذهب الشافعي

خطأ، والصواب:عبد امللك بن قريب األصمعي  أن ما يف املوطأ  10ويرى ابن معني
 .12.واستدل بقول األصمعي نفسه: "مسع مين مالك"11الُلغوي

،وقال الدارقطين: "والوهم من ابن معني ال  13ع هذا حيىي بن بكري قال: غلط ابن معنيوملا مس
 .15.وقال ابن عساكر عن قول ابن معني: "ووهم يف ذلك"14من مالك"

                                                           
 مل أجده عند ابن خلفون، وال السيوطي.1
 (.231، ح414/ 1وهكذا جزم به مالك يف املوطأ )2
 (.1896/ 4املؤتلف واملختلف، للدارقطين )3
 ( . وفرق بني رواياهتما.746، رقم96/ 2به يف الرسم، للخطيب البغدادي )تلخيص املتشا4
 (.1896/ 4املؤتلف واملختلف، للدارقطين )5
 (.84/ 7اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب، البن ماكوال )6
 (.63/ 37تاريخ دمشق، البن عساكر )7
 (.291/ 46عساكر )تاريخ دمشق، البن 8
( .وقالعن عبد العزيز بن قرير:"كان شيًخا ثقة" . انظر: 9،رقم163سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد )ص9

 (.474، رقم35سؤاالته)ص
( .ولفظه: "وقد روى مالك بن أنس عن شيخ يقال له 993،رقم215/ 3التاريخ،البن معني  برواية الدوري)10

 ولكن يف كتاب مالك عبد امللك بن قرير، وهو خطأ، إمنا هو األصمعي" .عبدامللك ابن قريب، وهو األصمعي، 
قال عنه ابن معني: "مل يكن ممن يكذب، وكان من أعلم الناس يف فنه" . انظر: اجلرح والتعديل، البن أيب حامت 11
(5 /363.) 

 (.1711، رقم364 /5( . واجلرح والتعديل، البن أيب حامت )1393، رقم428/ 5التاريخ الكبري، للبخاري )12

 (.208/ 9تاريخ اإلسالم، للذهيب )13

 (.1896/ 4املؤتلف واملختلف، للدارقطين )14

 (.63/ 37تاريخ دمشق، البن عساكر )15
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وفصل اخلطيب البغدادي سبب وهم ابن معني فقال: "قد غلط ابن معني يف هذا القول غلطًا 
عن  هئيح، رواه عنه كافة أصحابه، وساقه يف موطظاهرًا، وأخطأ خطأً فاحًشا، وحديث مالك صح

عبد امللك بن قرير،عن حممد بن سريين، ويرى أن الوهم دخل فيه على حيىي التفاق االمسني وتقارب 
يد الصرييف، مع ما أخربنا به أبو سع -أعين من عبد امللك بن قرير وعبد امللك بن قريب  -األبوين 

ول: مسعت العباس الدوري يقول: مسعت حيىي بن معني قال: مسعت حممد بن يعقوب األصم يق
 -يقول: مسعت األصمعي يقول: مسع مين مالك بن أنس. فلما صح مساع حيىي هذا من األصمعي 

ى وانتهت إليه رواية مالك عن عبد امللك بن قرير ظنه األصمعي، فقض -وامسه عبد امللك بن قريب 
 حيىي النظر لعلم أن األصمعي ال يروى عن حممد بنعلى مالك باخلطأ، وألزمه الوهم، ولو أمعن 

سريين، وعبد امللك بن قرير الذي روى عنه مالك هو العبدي أخو عبد العزيز بن قرير من أهل 
البصرة، وال أعلم روى عن عبد امللك غري مالك، وأما عبدالعزيز فروى عنه سفيان الثوري، وعطاف 

عن حممد بن سريين أيضاً، فإذا كان حيىي بن معني خالد، وهو يروي عن: األحنف بن قيس، و  بن
مل يسلم من الوهم مع ثبوت قدمه يف هذا العلم ألدىن شبهة دخلت عليه من قبل كالم وقع إليه 
فكيف يكون حال من هو دونه إذا ورد امسان يف كل جهة متفقان نسًبا وتسمية وطبقة ورواية، إن 

 .1رفيه وتدبر"وقوع اإلشكال يكون أكثر إال من أمعن النظ

وقال:"وقد روى عنه مالك ويقول حدثين عبد العزيز بن قرير مل  2وذكره ابن حبان يف الثقات
 حيفظ امسه وال اسم أبيه".

قال ابن حجر: "وهذا الكالم ذكره البخاري عن ابن معني، وتعقبه غري واحد، قال: عبد امللك 
 معروف، أخو عبد العزيز بن قرير، روىالذي روى هو عبد امللك بن قرير، آخره راء، وهو بصري 

 .3عن: حممد بن سريين ، َوهيَم من نسب مالًكا فيه إىل التصحيف"

                                                           

 (.112 -109/ 1املتفق واملفرتق، للخطيب البغدادي )1
 (.14029،رقم389/ 8الثقات، البن حبان )2
 (.417/ 6هتذيب التهذيب، البن حجر )3
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 لعزيزا قال عبد الغين األزدي: "وقد حدث مالٌك عن عبد امللك بن قرير. وقيل: إنه أخو عبد
يف نسب  التصحيفأعلم. ومن قال: إنه األصمعي فقد َوهيَم، وقد نسب مالكاً إىل  واهلل قرير بن

 .1األصمعي، ومالٌك على الصواب"

أن رواية مالك عن عبد امللك بن قرير وهم، وإمنا مسع من 2قال أبو حامت: "كانوا يظنون قدميًا
العزيز ابن قرير البصري، كان يسكن عسقالن. ويروى عن: احلسن، وابن سريين. ويروى عنه:  عبد

 .3الثوري، وضمرة"

عبد امللك بن قرير، ومل يصب من خطأه يف امسه وال اسم أبيه، ومل  فمالك تفرد بالرواية عن
يوثقه أحد، إمنا ذكره ابن حبان يف الثقات، ورواية مالك عنه توثيق عند من يرى بالقول الثالث 

 وعلى قول أمحد ومالك ومن وافقهما.

 :5عبيد بن حنين4عبد اهلل بن عبد الرحمن عن .4

السيوطي فيمن امسه عبيد اهلل وقال: "وقيل:  وذكره، 6م"قال أبو حامت: "شيخ وحديثه مستقي
عبد اهلل، قيل: إنه ابن أيب ذباب، وقيل ابن السائب ابن عمر، عن عبيد بن حنني عن أيب هريرة يف 

 .7، وروى عنه مالك .."قل هو اهلل أحدقراءة 

                                                           

 (.603/ 2ملختلف، لعبد الغين األزدي )املؤتلف وا1
 فيه اإلشارة لقويل ابن معني وأمحد.2

 ( . وذكر قول ابن معني بعده.1711، رقم364/ 5اجلرح والتعديل، البن أيب حامت )3
يف مطبوع املنفردات والوحدان "بن" بدل "عن" ، ويف خمطوطة حيدرآباد "عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حنني" . 4

 من املوطأ واجلرح والتعديل.والتصحيح 
( ، ومساه: عبيد اهلل بن عبد الرمحن بن السائب بن عمري 59،رقم296ذكره ابن خلفون، أمساء شيوخ مالك )ص5

 ( ، ومساه: عبيد اهلل. وسيأيت نص كالمه.20املدين. والسيوطي، إسعاف املبطأ برجال املوطأ)ص
(.وقال: "عبيد اهلل بن عبد الرمحن روى عن عبيد بن 1535، رقم323/ 5اجلرح والتعديل، البن أيب حامت )6

 حنني".
يعين:  -( : "وحدثين ] 18،ح208/ 1(.والذي يف املوطأ مالك )20إسعاف املبطأ برجال املوطأ،للسيوطي )ص7

[ عن مالك، عن عبيد اهلل بن عبد الرمحن، عن عبيد بن حنني، موىل آل زيد بن اخلطاب، أنه قال: مسعت  -حيىي 
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 اين والثالث واخلامس.الثفرواية مالك عنه مع تزكية أيب حامت توثقانه على مذهب القائلني بالقول 

 :1اْلمطلب بن عبد اهلل بن حْنَطب َعنعبد اهلل بن اْلَولِيد  .5

 صياد. بن اهلل عبد بن : الوليد2كذا ذكره مسلم، ومساه مالك يف املوطأ

وقال ابن حجر: "ومل يرتجم ابن عبد الرب للوليد هذا الذي روى عنه مالك، وأما ابن احلذاء 
خ قال: ومل يقع ذكره يف تاري -يعىن الذي مضى ذكره  -أخو عمارة فقال يف رجال املوطأ: هو 

ومل  3ابن أىب حامت، ولكن ذكره بن حبان يف الطبقة الثالثة من الثقات البخاري. قلت: وال يف كتاب
يزد فيه على ما يف املوطأ، مل يذكر له شيًخا سوى املطلب، وال راويًا عنه غري مالك، وكأنه أصغر 

 .4من عمارة"

                                                           

: - -فقال رسول اهلل  قل هو اهلل أحدفسمع رجال يقرأ  - -ريرة يقول: "أقبلت مع رسول اهلل أبا ه
 )وجبت(.

فسألته: ماذا يا رسول اهلل؟ فقال: )اجلنة( . فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه، فأبشره. مث فرقت أن يفوتين 
 . مث ذهبت إىل الرجل فوجدته قد ذهب".- -، فآثرت الغداء مع رسول اهلل - -الغداء مع رسول اهلل 

( وقال: "أخو عمارة بن عبد اهلل بن صياد، مدين، 92، رقم379ذكره ابن خلفون، أمساء شيوخ مالك )ص 1
يقال: إهنم حلفاء لبين مالك بن النجار. ذكر الواقدي عمارة بن عبد اهلل بن صياد فقال: ال يدرى ممن هو، وهو 

انوا يقولون: حنن بنو أشيهب بن النجار، فدفعتهم بنو النجار عن ذلك، وحلف منهم الذي يقال: إنه الدجال، وك
تسعٌة وأربعون رجاًل ورجٌل من بين ساعدة ما هم منهم فطرحوا منهم، فقالوا: حنن حلفاء بين مالك بن النجار" ، 

طأ ملبطأ برجال املو وذكر حديث مالك عنه وقال: "هذا احلديث مرسٌل يف املوطأ" . وذكره السيوطي، إسعاف ا
 ( وقال: "حبديث مرسالً يف الغيبة".29)ص

( "حدثين مالك، عن الوليد بن عبد اهلل بن صياد، أن املطلب بن عبد 10،ح987/ 2ولفظه يف املوطأ، ملالك )2
ُكَر : )أَْن َتذْ  - -: ما الغيبة؟ فقال رسول اهلل  - -اهلل بن حنطب املخزومي أخربه، أن رجالً سأل رسول اهلل 

: )إيَذا قـُْلَت بَاطياًل َفَذليَك  - -ميَن اْلَمْرءي َما َيْكَرُه َأْن َيْسَمَع( ، قال: يا رسول اهلل، وإن كان حقا؟ قال رسول اهلل 
 اْلبـُْهَتاُن(.

 (.11411،رقم549/ 7الثقات، البن حبان )3
 (.345/ 2تعجيل املنفعة، البن حجر )4
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، ورواية مالك  1فالوليد معروف؛ فأخوه عمارة كان مالك ال يقدم عليه أحًدا يف الفضل 
 عنه تعديل على القول الثاين والثالث.

 :2ُعْثَمان بن َحْفص بن َعْمرو بن َخْلَدة .6

 امسه "عثمان بن حفص بن ُعَمر بن َخْلَدة". 3هو الزرقي املديين، يف املوطـأ

ذكره البخاري، مث ذكر له حديثًا فقال: "وال يتابع عليه، فال و  .4وذكره ابن حبان يف الثقات
 .5الرمحن الوقاصي" أدري هذا هو األول، أو هو عثمان بن عبد

قال العقيلي: "وهذا احلديث حدثناه أمحد بن سعيد قال: أخربنا أمحد بن حفص قال: حدثين 
بن  إمساعيل بن حممد أيب قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عباد، عن عثمان بن حفص، عن

 .6سعد بن أيب وقاص، عن أبيه، عن جده، قال: "من قال يثرب، مرة فليقل: املدينة، عشر مرات"

                                                           
 (.199، رقم302املتمم للتابعني )صالقسم -الطبقات الكربى، البن سعد1
( ، ومساه: "عثمان بن حفص بن عمر بن عبد الرمحن 71، رقم330ذكره ابن خلفون، أمساء شيوخ مالك )ص2

بن خلدة األنصاري الزرقي املدين. روى عن أيب بكر حممد بن مسلم بن شهاب الزهري، وأيب حممد إمساعيل بن 
عنه عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة املاجشون، وعبد الرمحن بن حممد بن سعد بن أيب وقاص الزهري. روى 

إسحاق القرشي املدين، نزيل البصرة املعروف بعباد ابن إسحاق، وحممد بن مسلم بن مجاز املدين، وغريهم. وهو 
دينة، هلم ملثقٌة، قاله أبو عمر النمري. وقال البخاري: يف إسناده نظر. وقال أبو عمر: وبنو خلدة معروفون يف ا

 (.182/ 3) أحواٌل وشرٌف وجاللٌة يف الفقه ومحل العلم". ولضبط اسم جد والده انظر: اإلكمال، البن ماكوال
 (.82،ح672/ 2( .و )16،ح481/ 2روى عنه حديثني. انظر: املوطأ،ملالك )3
 ( .4345، رقم155/ 5الثقات، البن حبان )4
( : "عثمان بن حفص بن خلدة 198/ 3) وعبارته يف الضعفاء، للعقيلي( . 217/ 6التاريخ الكبري، للبخاري )5

 الزرقي املديين روى ]عنه[: عباد بن إسحاق، يف إسناده نظر".
 (.198/ 3) الضعفاء، للعقيلي6
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وقال ابن حجر: "وكان رجالً صاحلًا، ويل قضاء املدينة ، 1لذلك قال الذهيب: "مل يصح حديثه"
، روى عن: الزهري، روى : هو ثقة3وقال: "وقال ابن عبد الرب يف التمهيد .2يف خالفة عبد امللك"

عنه: مالك، وعبد العزيز بن أيب سلمة، ومل يرو عنه غريمها، إال أنه قد قيل أنه هو الذي روى عنه: 
 .4عباد بن إسحاق"

 .5وقال السخاوي: "وسيأيت جده، وأنه كان قاضي املدينة لعبد امللك فيحرر مع هذا"

 7مسلم بن مجاز عنه، وذكر البخاريرواية حممد بن  6وعباد هو: ابن إسحاق، وذكر ابن سعد
 العزيز بن أيب سلمة املاجشون عنه. رواية عبد

فبهذا ينتفي القول بتفرد مالك بالرواية عنه، وقد كان قاضًيا، وهو مدين معروف؛ فمالك أعلم 
 به، وقد وثقه ابن عبد الرب، فهو مقبول الرواية.

 .9وثالثني ومائة مدين تويف سنة مثان :8المسور بن رِفَاَعة اْلقرِظي   .7

                                                           
 (.2755،رقم269(. وذكره يف ديوان الضعفاء )ص324/ 2املغين يف الضعفاء، للذهيب )1
 (.864/ 1تعجيل املنفعة، البن حجر )2
(.وقال: "وبنو خلدة معرفون باملدينة، هلم 81/ 20التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد الرب )3

 أحوال، وشرف، وجاللة يف الفقه، وحمل العلم".
 (.133/ 4لسان امليزان، البن حجر )4
 (.242/ 2التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة، للسخاوي )5
 (.360/ 2ربى، البن سعد )الطبقات الك6
 (.217/ 6التاريخ الكبري، للبخاري )7
 (.27(.والسيوطي،إسعاف املبطأ برجال املوطأ )ص249ذكره ابن خلفون يف أمساء شيوخ مالك )ص8
 (.324/ 1تاريخ مولد العلماء ووفياهتم، البن زبر )9
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 .3وليس له رواية يف الكتب الستة" 2، و"حديثه يف مسند أمحد1روى عنه مالك يف املوطأ
: "ومنها: قوله: إن املسور بن رفاعة  -معدًدا ملحوظاته على ابن الصالح  –قال األبناسي

مد بن حمالقرظي مل يرو عنه غري مالك، وقد روى عنه مجاعة غري مالك منهم: إبراهيم بن سعد، و 
رواية ابن إسحاق عنه، وكذلك روى  4إسحاق، كما ذكره ابن أيب حامت، وذكر ابن حبان يف الثقات

للبخاري، ومنهم: عبد الرمحن بن  5عنه: عبد اهلل بن حممد الفروي، وروايته عنه يف كتاب األدب
كما روى   .6امة"عروة، وأبو بكر بن عبد اهلل بن أيب سربة، وداود بن سنان املدين، وإبراهيم بن مث

، وصاحل ابن  8، وحممد بن الفضل بن عبيد اهلل بن رافع بن خديج 7عنه: إبراهيم بن احلصني
، 11، وإبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري10، وشعيب بن عباد9جعفر

 ، وغريهم.12وأبو العالء سعيد بن أيب هالل الليثي املدين نزيل مصر

                                                           
 سور بن رفاعة القرظي، عن الزبري بن(. ولفظه: "حدثين حيىي، عن مالك، عن امل17،رقم531/ 2املوطأ،ملالك )1

ثالثًا، فنكحت  - -الرمحن بن الزبري، أن رفاعة بن مسوال طلق امرأته متيمة بنت وهب يف عهد رسول اهلل  عبد
الرمحن بن الزبري فاعرتض عنها، فلم يستطع أن ميسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها األول الذي   عبد

 : فنهاه عن تزوجيها، وقال: )اَل حتَيلُّ َلَك َحىتَّ َتُذوَق اْلُعَسيـَْلَة( . فاحلديث- -ر ذلك لرسول اهلل كان طلقها، فذك
 يتعلق بوالده رفاعة.

 ( ، من رواية ابن إسحاق عنه. 9154،ح78/ 15املسند،ألمحد )2
 (.27إسعاف املبطأ برجال املوطأ، للسيوطي )ص3
 ( . ومل ينص على توثيقه.11223، رقم7/511و 5589رقم، 436/ 5الثقات، البن حبان )4
 (. وصحح األلباين، صحيح األدب املفرد )ح( إسناده.270األدب املفرد، للبخاري )ص5
(.وحنوه يف:هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، للمزي 579/ 2الشذا الفياح من علوم ابن الصالح، لألبناسي )6
(27 /580.) 
 (.432/ 3د )الطبقات الكربى، البن سع7
 (.55/ 3املغازي، للواقدي )8
 (.501/ 1الطبقات الكربى، البن سعد )9

 (.170/ 1تاريخ اإلسالم، للذهيب )10
 (.736/ 3(. وتاريخ اإلسالم، للذهيب )324/ 1تاريخ مولد العلماء ووفياهتم، البن زبر )11
 (.324/ 1تاريخ مولد العلماء ووفياهتم، البن زبر )12
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 .2، وقال ابن حجر: "مقبول" 1مدين مقل"وقال الذهيب: "
فمالك مل يتفرد بالرواية عنه، وهو مدين روى عنه مالك، وقد روى ما له فيه عناية، وتوبع، 

 فمثله ال ترد روايته على القول الثاين والثالث.
 :4بن عمرو اللَّْيِثي  المدني3بن يونس ِحَماس يوسف .8

َاس، موىل  ، 5همبين ليث بن بكر بن عبد مناة، وقيل: من أنفسابن عم شداد بن أيب عمرو بن محي
 .6ويقال:يونس بن يوسف

 روى عن: سعيد بن املسيب، وغريه.
روى عنه: مالك، وابن جريج،وبكري بن عبد اهلل بن األشج، وعبد اهلل بن عبد اهلل األموي، 

 .7والدراوردي
 : "ثقة".9، وابن صاحل الكويف8قال النسائي

                                                           
 (.736/ 3لذهيب )تاريخ اإلسالم، ل1
 (.6670،رقم532تقريب التهذيب، البن حجر )ص2
هو باحلاء املهملة يف عامة املصادر، ويف مطبوع كتاب املنفردات والوحدان ملسلم باخلاء املعجمة.وانظر: اإلكمال 3

 (.499/ 2يف رفع االرتياب، البن ماكوال )
(. وله رواية 30اف املبطأ برجال املوطأ )ص(. والسيوطي، إسع392ذكره ابن خلفون، أمساء شيوخ مالك )ص4

( قال:"وحدثين حيىي، عن مالك، عن ابن محاس، عن عمه، عن أيب هريرة، أن رسول 8، ح888/ 2يف املوطأ )
قال: )لترتكن املدينة على أحسن ما كانت، حىت يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سواري  -  -اهلل 

ا: يا رسول اهلل، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: )للعوايف الطري والسباع( . فلم املسجد أو على املنرب( . فقالو 
 يسمه مالك هنا، وإمنا نسبه جلده.

 (.1751،رقم495/ 2التكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء واجملاهيل، البن كثري )5

 (.30إسعاف املبطأ برجال املوطأ، للسيوطي )ص6
 (.30( . وإسعاف املبطأ برجال املوطأ، للسيوطي )ص1751،رقم495/ 2التكميل يف اجلرح والتعديل)انظر: 7
 (.30( . إسعاف املبطأ برجال املوطأ، للسيوطي )ص1751، 495/ 2التكميل يف اجلرح والتعديل )8
 (.392أمساء شيوخ مالك، البن خلفون )ص9
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،  2فيمن امسه يوسف بن يونس، وترجم لولده ونص على توثيقه1الثقاتوذكره ابن حبان يف 
 وقال: "وهو الذي يروي عبد اهلل بن يوسف التنيسي عن مالك ويقول: يوسف بن سفيان خيطئ".

 .3وقال أيًضا: "هو الذي يقلب مالك اسم أبيه ويقول ابن سفيان"
 ات يوٍم فلقيته امرأٌة فوقع يفقال مالك بن أنس: "كان من عباد الناس، فراح إىل املسجد ذ

مساء أ نفسه منها شيٌء، فقال: اللهم إنك خلقت يل بصري نعمة، وقد خشيت أن يكون علي
نقمًة، فاقبضه إليك، فكان يروح إىل املسجد يقوده ابن أٍخ له، فإذا استقبل به األسطوانة اشتغل 

ذات يوٍم ضحوًة إذ  فبينا هو يصليالصيب يلعب مع الصبيان فإن نابته حاجٌة حصبه، فأقبل إليه، 
أحس يف بطنه شيئاً، فحصب ابن أخيه فاشتغل مع الصبيان يلعب ومل يأته، فلما خاف على نفسه 
قال: اللهم إنك خلقت يل بصري نعمة، وخشيت أن يكون علي نقمًة، وسألتك فقبضته، اللهم 

، ورأيته ٌك: فرأيته أعمىإين قد خشيت الفضيحة، قال: فانصرف إىل منزله وهو يبصر، قال مال
 .4بصرياً"

، وغريمها: كان ابن محاس هذا رجالً 7، والسيوطي6، وأبو عمر النمري 5ابن حبان لذلك قال
 9، وقال البزار:"صاحل احلديث" 8وقال أبو حامت: "حمله الصدق ال بأس به". صاحلًا جماب الدعوة.

 .10، وقال الذهيب: "صدوق"

                                                           

 (.11829، رقم633/ 7الثقات، البن حبان )1
 (.6211، رقم555/ 5، البن حبان )الثقات2
 (.216مشاهري علماء األمصار، البن حبان )ص3
 (.393أمساء شيوخ مالك، البن خلفون )ص4
 (.11829، رقم633/ 7( ،والثقات)216مشاهري علماء األمصار )ص5
 (.392أمساء شيوخ مالك، البن خلفون )ص6
 (.30إسعاف املبطأ برجال املوطأ، للسيوطي )ص7
( . والتكميل 7190، رقم560/ 32يف اجلرح والتعديل البنه، وهو يف هتذيب الكمال يف أمساء الرجال )مل أجده 8

 (.1751،رقم495/ 2يف اجلرح والتعديل )
 (.871، رقم453/ 11هتذيب التهذيب، البن حجر )9

 (.6482، رقم404/ 2الكاشف، للذهيب )10
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وقال: "واختلف على مالك يف سند حديثه  وهو كما قال. ،1وقال ابن حجر: "ثقة، عابد"
ك عن مالك أنه بلغه عن أيب هريرة فذكره معضاًل، وقال حيىي بن حيىي الليثي عن مال فقال القعنيب

عن بن محاس ومل يسمه وقال معن بن عيسى عن مالك عن يونس بن يوسف فقلبه، وقال عبد اهلل 
 سنان،أبدل يونس فسماه سنانًا، وكذا قال أبو مصعب بن يوسف التنيسي عن مالك عن يوسف بن

 .3"2عن مالك. قال البخاري: واألول أصح
وفصل ابن خلفون اختالف الرواة عن مالك فقال:  "وقد اختلف يف اسم ابن محاٍس هذا، 
فقال البخاري: قال يل األويسي: حدثين مالك، عن يوسف بن يونس بن محاس، عن عمه، عن 

 قال: )لترتكن املدينة(.  -  -نيب أيب هريرة، عن ال
 وقال ابن القاسم: حدثين مالٌك، عن يوسف بن يونس بن محاس، عن عمه، عن أيب هريرة.

وكذلك قال ابن وهب وابن بكري وابن نافع ومجاعٌة سواه: مالك، عن يوسف بن يونس بن 
 محاس.

 ريرة.ه، عن أيب هوقال أبو مصعب املدين: عن مالٍك، عن يونس بن يوسف بن محاس، عن عم
 .4وتابعه عن مالك: معن بن عيسى القزاز، وعبد اهلل بن يوسف التنيسي"

فمن خالل هذا العرض يتبني أن مالًكا مل يتفرد بالرواية عن ابن محاس، وأنه منصوص على ثقته 
 وقبول روايته، وأن الراجح يف امسه أنه يوسف بن يونس كما هي رواية التنيسي عن مالك، واليت مل
خيالفها الليثي، وصححها البخاري، وأكدها ابن حبان برتمجته لوالده يونس على سبيل القطع، واهلل 

 أعلم.

                                                           

 (.7921،رقم614تقريب التهذيب، البن حجر )ص1
 (.3377، رقم374/ 8الكبري، للبخاري )التاريخ 2
 (.1209،رقم389/ 2تعجيل املنفعة، البن حجر )3
 (.392أمساء شيوخ مالك، البن خلفون )ص4
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وبعد أن طفنا يف هذا البحث مع اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل تعاىل وناقشنا مسألة الرواة 
 لي:والتوصيات جنمل منها ما يالذين قيل أنه تفرد بالرواية عنهم جتلت جمموعة من النتائج 

 أوال: نتائج البحث:

عامة من تفرد عنهم اإلمام مالك من أهل املدينة، فهم من أهل بلده، والرجل أعلم ببلديه  .1
من غريه، فكيف إذا كان هذا الرجل إمام متشدد يف األخذ عن الرواة، وال يعرف بالرواية عن 

 الضعفاء.
 ظاهر الضعف.مل يثبت تفرد اإلمام مالك عن ضعيف  .2

الرواية عن الراوي ال تعد توثيًقا على الصحيح، ولكنها قرينة قوية يف حال كون الراوي عنه  .3
ال يروي إال عن ثقة، وال يعرف بالرواية عن الضعفاء، ال سيما إذا كان الراوي من التابعني، ومل 

 يعرف مبخالفة الثقات املقبولني.

 ملتقدم.عن الرواة على الصحيح على التفصيل االتفرد بالرواية  يثبت التعديل مبجرد ال .4

ناقش البحث قول اإلمام مسلم يف تعداد مثانية رواة تفرد عنهم اإلمام مالك، وأثبت أنه  .5
 مل يتفرد إال عن أربعة منهم فقط، اثنان منهما قد وثقا.

ا هجاء تفرد اإلمام مالك عن هؤالء الرواة يف سياق اهتمامه يف حتصيل السنة النبوية وحفظ .6
 من الضياع، وهذا شأن األئمة املكثرين احلريصني على الرواية ال الرواة.

رواة؛ وبني تفرده عن بعض ال ال تعارض بني شدة احتياط اإلمام مالك يف اختيار الرواة .7
فمن تفرد عنهم هم من أهل هذا الشأن حبسب ما عندهم من رواية ضبطوها، ال سيما ومل يوجد 

 هلم خمالف فيما رووه.

 ثانًيا: توصيات البحث:

 استكمال حبث املسائل املتعلقة مبنهج اإلمام مالك احلديثي مما مل يتطرق إليه الباحثون إىل اآلن. .1
 إنشاء قاعدة بيانات حتصر اجلهود املتعلقة باإلمام مالك، وتوفرها للباحثني رقمًيا وورقًيا. .2
 ه.اإلمام مالك وتالمذت اطالق جائزة حبثية حلث الباحثني على التعمق يف دراسة علوم .3
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 ،ه.1409/ 3بريوت، ط:  -ت: حممد عبد الباقي، مصورة البشائر األدب املفرد، للبخاري 
 ه.1389/ 1مصر، ط:  -إسعاف املبطأ برجال املوطأ، السيوطي، املكتبة التجارية 
 ،ط: الرياض،  -السلف اجلزائري، أضواء ت:رضا البن خلفون، أمساء شيوخ مالك

 ه.1/1425
 مصر، ط:  -إكمال هتذيب الكمال، ملغلطاي، ت:عادلبنمحمدوزميله،الفاروقاحلديثة

 ه.1/1422
  ،اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب، البن ماكوال

 ه.1/1411بريوت، ط:  -العلمية الكتب دار
  لكتبا شاكر، مصورة دار البن كثري، ألمحدالباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث 

 بريوت.-العلمية
 ه.1418/ 1الرياض، ط: -طيبة سعيد، دار بيان الوهم واإليهام، البن القطان، د. احلسني 
 ،مكة، ط -،ت: د. أمحد نور سيف، جامعة أم القرى البن معني، برواية الدوري التاريخ :

 ه.1399/ 1
 1بريوت، ط:  -اإلسالمي ،دارالغرب معروف تاريخ اإلسالم، للذهيب، ت: د.بشار /

 م.2003
 ،ه.1415/ 1بريوت، ط:  -الفكر العمروي، دار ت: عمرو تاريخ دمشق، البن عساكر 
 رآباد. حيد-العثمانية املعارف التاريخ الكبري، للبخاري، مصورة دائرة 
 1ط:  ياض،الر -العاصمة احلمد، دار تاريخ مولد العلماء ووفياهتم، البن زبر، د. عبداهلل /

 ه.1410
 ،1ريوت،ط: ب -العلميه الكتب التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة، للسخاوي /

 ه.1414
 الرياض. -تدريب الراوي بشرح تقريب النوواي، للسيوطي، ت: نظر الفاريايب،دار طيبة 
 حلب، ط -تسمية من مل يرو عنه غري رجل واحد، للنسائي، ت: حممود زايد، دار الوعي :

 ه.1369/ 1
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 تعجيل املنفعة بزوائدرجاالألئمةاألربعة، البن حجر،ت: د. إكراماللهإمداداحلق، دارالبشائر-
 م.1996/ 1بريوت، ط:

  ،التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح،للباجي، ت: د. أبولبابةحسني
 ه.1/1406الرياض، ط: -داراللواء

  :ه.1416/ 1الرياض، ط:  -صغري أمحد، دار العاصمةتقريب التهذيب، البن حجر، ت 
 ،التكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء واجملاهيل، البن كثري 
 دمشق، ط:  -تلخيص املتشابه يف الرسم، للخطيب البغدادي، ت: سكينةالشهايب، طالس

 م.1985/ 1
 ت: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد الرب ،

 ه.1387/ 1املغرب، ط:  -مصطفىالعلويوزمالئه،وزارةاألوقاف
 ه.1326/ 1اهلند، ط: -هتذيب التهذيب، البن حجر،مصورةدائرةاملعارفالنظامية 
 ه.1400/ 1بريوت، ط: -هتذيب الكمال، للمزي،د. بشارعواد،مؤسسةالرسالة 
 الرياض، ط:  -أضواءالسلفالتوضيح األهبر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر، للسخاوي، مكتبة

 ه.1418/ 1
 ه.1405/ 1مكة، ط:  -الثقات، البن حبان،مصورة دارالباز 
 ه.1371/ 1اهلند، ط:  -اجلرح والتعديل، البن أيب حامت، مصورة دائرةاملعارفالعثمانية 
 ه.1387/ 2مكة، ط: –ديوان الضعفاء، للذهيب، ت: محاد األنصاري، مكتبةالنهضةاحلديثة 
  1املدينة، ط:  -داود لإلمام أمحد،ت: د. زيادمنصور، مكتبةالعلومواحلكمسؤاالت أيب /

 ه.1414
 1الرياض، ط:  -سؤاالت احلاكم للدارقطين، ت: د. موفقبنعبدالقادر، مكتبةاملعارف /

 ه.1404
 الرياض،  -الشذا الفياح من علوم ابن الصالح، لألبناسي،ت: صالحفتحيهلل،مكتبةالرشد

 ه.1418/ 1ط: 
 1بريوت، ط: -صرة والتذكرة، للعراقي، ت: عبداللطيفاهلميموزميله، دارالكتبالعلميةشرح التب /

 ه.1423
 ه.1421/ 2الرياض،ط: -شرح علل الرتمذي، البن رجب، ت: مهامسعيد، مكتبةالرشد 
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 ه.1414/ 2بريوت، ط: -الصحيح، البن حبان،ت: شعيباألرنؤوط، مؤسسةالرسالة 
 ،ه.1422/ 1الرياض،ط:  -دارطوقالنجاةالصحيح، للبخاري، حممدزهريالناصر 
 بريوت.-الصحيح، ملسلم، ت: حممدعبدالباقي، مصورة دارإحياءالرتاثالعريب 
 ه.1418/ 4الطائف، ط:  -صحيح األدب املفرد للبخاري،لأللباين، دارالصديق 
 ه.1404/ 1بريوت، ط: -الضعفاء، للعقيلي، ت: عبداملعطيقلعجي،داراملكتبةالعلمية 
  م.1968/ 1بريوت، ط:  -ى، البن سعد، ت:إحسانعباس،دارصادرالطبقات الكرب 
 املدينة،  -القسم املتمم للتابعني،ت: زيادمنصور،العلومواحلكم-الطبقات الكربى، البن سعد

 ه.1408/ 2ط: 
 الرياض،ط:  -العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطين، ت: حمفوظالرمحنالسلفي، دارطيبة

 ه.1405/ 1
 ه.1406سوريا، ط:  -يث، البن الصالح، ت: نورالدينعرت،دارالفكرعلوم احلد 
 1مصر، ط:  -فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، للسخاوي، ت: عليحسينعلي، مكتبةالسنة /

 ه.1424
 حلب، ط:  -قفواألثرفيصفوةعلوماألثر،البناحلنبلي، ت: عبدالفتاحأبوغدة،املطبوعاتاإلسالمية

 ه.1408/ 2
 3، ط: بريوت -ث، للتهانوي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، دار القلمقواعد يف علوم احلدي /

 ه.1392
 ه.1413/ 1جدة، ط: -الكاشف، للذهيب،ت: حممدعوامةوزميله،مؤسسةعلومالقرآن 
 املدينة. -الكفاية يف علم الرواية،للخطيب البغدادي،ت: إبراهيماملدين وزميله،املكتبةالعلمية 
 حلب، ط -فتاح أيب غدة، املطبوعاتاإلسالميةلسان امليزان، البن حجر، ت: عبد ال :

 ه.1390
 1وت، ط: بري  -املؤتلف واملختلف، لعبد الغين األزدي،ت: مثنىالشمري،دارالغرباإلسالمي /

 ه.1428
 وت، ط: بري  -اإلسالمي الغرب دار ، القادر عبد املؤتلف واملختلف، للدارقطين، ت: موفق

 ه.1406/ 1
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  1دمشق، ط:  -القادري دار ، البغدادي،ت: د.حممداحلامدياملتفق واملفرتق، للخطيب /
 ه.1417

  حماسن االصطالح، للبلقيين،مع مقدمة ابن الصالح، ت: د. عائشة عبد الرمحن، دار
 ه.1411القاهرة، ط:  -املعارف

 ه.1408/ 1دهلي، ط:  -املخزون يف علم احلديث، لألزدي،ت: حممد إقبال، الدار العلمية 
 ،ه.1421/ 1بريوت، ط:  -ت: شعيب األرنؤوط وزمالئه، الرسالة ألمحد، املسند 
 ،ريوت،ب -العلمية الكتب البن حبان، ت: م. فاليشهمر، مصورة دار مشاهري علماء األمصار 

 م.1959ط: 
 ،بريوت. -الكتب عامل املغازي، للواقدي،ت: مارسدجنونس 
 لكتبا ،دار إمساعيل مدمغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار، للعيين، ت: حم 

 ه.1427/ 1بريوت، ط: -العلمية
 1بريوت، ط:  -املغين يف الضعفاء، للذهيب،ت: حازم القاضي، دار الكتب العلمية /

 ه.1418
 بريوت،  -املنفردات والوحدان، ملسلم، ت: د. عبدالغفار البنداري وزميله، دار الكتب العلمية

 ه.1408/ 1ط: 
  1الرياض، ط:  -السالم عمر، علي األحاديث، بشريمنهج اإلمام أمحد يف إعالل /

 ه.1425
 ،بريوت،  -زمح ابن دار كايف،  بكر أبو منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها

 ه.1422/ 1ط: 
 ه.1406بريوت، ط: -العريب الرتاث إحياء املوطأ، ملالك، ت: حممد عبد الباقي، مصورة دار 
  الرياض، ط:  -الفكر، البن حجر، ت: عبد اهلل الرحيلي، سفرينزهة النظر يف توضيح خنبة

 ه.1422/ 1
 1الكويت، ط:  -نقض علوم احلديث، للسندي، ت: صالح الدين مقبول، غراس /

  ه.1424


