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  د. منصور سلمان نصر نصار
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
 أمجعني، وبعد: 

  :فقد أرسل اهلل رسوله الكرمي، وأنزل معه الكتاب املبني، ليكون هاديًا للعاملني، قال تعاىل
] النحل  ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ژ

ٿ  ٹ    ٹ ٹ ژ  :أن يبني للناس ما نزل إليهم، فقال تعاىل [ وأمر نبيه 89

[ فأنزل اهلل على رسوله الكتاب، 44]النحل آية رقم   ژٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ  
وآتاه احلكمة تبياناً ملا جاء فيه، فهي مبينة ومفصلة وشارحة ملا جاء يف القرآن، وال يسع من رضي 

يعاً، وال حظَّ يف اإلسالم ملن أخذ دينه من القرآن باإلسالم دينًا إال أن يأخذ بالكتاب والسنة مج
كما يف حديث املقدام بن   من السنة، وهذا ما حذر منه  فحسب، وأنكر ما جاء به النيب 

َعاناً على أَرِيكَ  معد يكرب ِتِه، قال:" أال إين أُوتِيُت اْلُقْرآَن َوِمثْ َلُه معه، أال يُوِشُك َرُجٌل ينثين َشب ْ
 .(1)ُموُه"ْم بِاْلُقْرآِن، فما َوَجْدُُتْ فيه من َحاَلٍل فََأِحلُّوُه، وما َوَجْدُُتْ فيه من َحرَاٍم َفَحر  يقول َعَلْيكُ 

                                                           
 -  اجلامعة األمسرية اإلسالمية-كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية.      

(، والرتمذي يف 12، رقم6/ 1(، وابن ماجة يف السنن)4604، رقم4/200.أخرجه أبو داود يف السنن)(1)
(، 12، رقم1/189حبان. صحيح ابن حبان) (. وقال حسن غريب. وصححه ابن2664، رقم5/38السنن)

 (.371، رقم1/191واحلاكم يف املستدرك)
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فعرف الصحابة هذه املنزلة للسنة النبوية، فحفظوها، وبذلوا الوسع يف حتصيلها، وعلموا أهنم 
ل َغُه، اْمَرًأ مسع ِمنَّا َحِديثًا َفَحِفظَُه حىت يُ ب َ "َنضََّر اهلل حيملون هذا الدين ملن بعدهم امتثااًل لقوله 

 .(1)فَ ُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه إىل من هو أَفْ َقُه منه"

قد مسعوه منه مباشرة، بل كانوا يسمعون من  وليس كل ما رواه الصحابة عن رسول اهلل 
ؤال عن من غري س، ومل يكن ُيكذ ُب بعُضهم بعضاً، وبقي تناقل السنة بعضهم عن رسول اهلل 

، واليت كانت ، وكان من أعظمها مقتل عثمانحال الراوي، حىت وقعت الفنت اليت أخرب عنها 
ْسأَُلوَن عن "مل َيُكونُوا يَ  بداية السؤال عن الرجال، والتحري يف قبول األخبار، قال ابن ِسريِيَن:

َنُة، قالوا مَسُّوا لنا رَِجالَ  يُ ْؤَخُذ َحِديثُ ُهْم، َويُ ْنظَُر ُكْم؟ فَ يُ ْنظَُر إىل أَْهِل السُّنَِّة ف َ اإلسناد، فلما َوقَ َعْت اْلِفت ْ
 .2إىل أَْهِل اْلِبدَِع فال يُ ْؤَخُذ َحِديثُ ُهْم"

بطه، يأخذون إال عمن عرفت عدالته وض فبدأ التحّري يف قبول األخبار، ومتييز الرجال، فال
 ن حديثهم اإلمام مالك رمحه اهلل، الذي سطروكان من أولئك اجلهابذة الذين ينقدون الرواة، ومييزو 

هذا املنهج يف كتابه املوطأ، حيث أمضى يف تأليفه زمنا طوياًل؛ يهّذبه، وينّقيه من كل  ما يشك فيه، 
مرتبة على األبواب، ومنتقاة بتمييز  حىت كان أول كتاب جيمع فيه مؤلفه أحاديث رسول اهلل

 رواهتا، وسرب أحواهلم.

 ال حيد  إال عمَّن ببت عنده بقته، فتقبََّل جهابذُة اجلر  والتعديل للك من وكان رمحه اهلل
اإلمام؛ فيوبقون من روى عنه، ملا ُعرف عنه من شدة التحري واالنتقاء، السيما إلا كان الراوي من 

 شيوخه الذين عاصرهم وعرفهم، وخباصة إلا كان من أهل املدينة. 

القول على كل من روى عنه اإلمام، بل أنكروا عليه روايته  لكن العلماء مع للك مل يطلقوا هذا
، وهذا 3عن بعض الرواة الضعفاء، فقال ابن معني: كل من حد  عنه مالك بقه إال رجالً أو رجلني

فيه تساهل من ابن معني رمحه اهلل، فقد نص ابن احلذاء على عدد كبري من الرواة الذين جرحهم 

                                                           

ي يف (، والرتمذ230، رقم1/84(، وابن ماجة يف السنن)660، رقم3/322. أخرجه أبو داود يف السنن) 1
 حسن.: ( وقال 2656، رقم5/33السنن)

 (.1/15. صحيح مسلم) 2
 (. 1/17. اجلر  والتعديل البن أيب حاُت) 3
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ام عن بعض من وسم بشئ من اجلر  كانت عن عدم علم حباهلم، ، فهل رواية اإلم1بعض العلماء
أم كان ينتقي من أحاديثهم، وال خيرج هلم إال ما ببت عنده، أم يكون الرواة الذي ُجرحوا قد اختلف 
فيهم جرحاً وتعديالً، واإلمام من أئمة هذا الفن، وكالمه عمدة يف نقد الرواة، فيحتاج األمر لبحث 

 قول من جر  أولئك الرواة. وموازنة بني قوله و 

من  ءيوهذا ما سوف أحبثه يف هذا البحث، من خالل بيان حال أولئك الرواة الذين ومسوا بش
 اجلر ، وحبث مروايتهم يف املوطأ. 

اتبعت منهج االستقراء التام لكل من تكلم فيه من شيوخ مالك، وقد وقفت على سبعة عشر و 
م هم من اختلف يف جرحه وتوبيقه، ومل ألكر من جر  منهشيخاً، ِمنهم من اتُفق على ضعفه، ومن

م يف املوطأ على هتاوقمت بدراسة مجيع مروي، مبا يعد جرحاً عند احملققني من جهابذة اجلر  والتعديل
 وجه االستقراء التام، ملعرفة درجة مروياهتم، صحة وضعفاً، وهل انتقى مالك من مروياهتم.

 مقدمة ومبحثني وخامتة على النحو اآليت: واقتضت طبيعة البحث أن يكون يف 
 .وهي ما سبق مقدمة البحث، 

 املبحث األول: منهج اإلمام مالك يف اجلر  والتعديل.

 املبحث الثاين: شيوخ اإلمام مالك الذين لُِكُروا بشيء من اجلر .
 اخلامتة وفيها أهم نتائج البحث.

                                                           

اء) 1  (. 795/ 2. التعريف مبن لكر يف املوطأ من النساء والرجال للحذَّ
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 المطلب األول: منهج اإلمام مالك في انتقاء الرواة.

لقي موطأ اإلمام مالك رمحه اهلل مكانة رفيعة عند العلماء، حىت أطلق عليه بعضهم اسم 
الصحيح، وقال فيه الشافعي رمحه اهلل: ما أعلم يف األرض كتابا أكثر صواباً من كتاب مالك، ويف 

، وال غرابة أن يلقى املوطأ هذه املكانة؛ فقد 1موطأ مالكلفظ عنه: ما بعد كتاب اهلل أصح من 
بذل فيه اإلمام مالك رمحه اهلل جهداً مباركاً، ووقتاً طوياًل؛ يهذبه، وحيذف ما يشك فيه، ليس للك 

 فحسب، بل كان رمحه اهلل من العلماء الذين ينتقون الرواة، فال خيرج إال ملن يثق حبديثه. 

علماء أنَّ كل من خرج هلم اإلمام مالك فهم بقات عنده، مستنبطني وقد اشتهر عند كثري من ال
للك من قوله رمحه اهلل لبشر بن عمر الزهراين ملا سأله عن رجل؟ فقال له اإلمام مالك: هل رأيته 

، وهذا القول يف ظاهره يشري إىل أنه ال خيرج (2)يف كتيب؟ قال: ال، قال: لو كان بقًة لرأيته يف ُكُتيب
عنده، وهذا الذي فهمه بعض العلماء من منهجه يف انتقاء الرجال؛ فَيِسُمون الرجَل الذي  إال لثقة

 .3خرج له يف املوطأ بنوع من التوبيق، ويقولون بقة أخرج له مالك، أو هو من رجال املوطأ

قال النووي رمحه اهلل شارحا لقول اإلمام مالك: هذا تصريح من مالك بأن من أدخله يف كتابه 
 4قة، فمن وجدناه يف كتابه حكمنا بأنه بقة عند مالك، وقد ال يكون بقة عند غريه.فهو ب

 5وكذا قال ابن امللقن: هذا تصريح من هذا اإلمام بأن كل من روى عنه يف موطئه يكون بقًة.

قلت: ال ريب أن ظاهر عبارة اإلمام مالك رمحه اهلل توحي للوهلة األوىل أن كل من أخرج هلم 
قات، لكن عند التتبع ألقوال العلماء، واستقراء رجال املوطأ، جند أن األمر ليس على يف املوطأ ب

                                                           

 ( وهذه املقولة من الشافعي رمحه اهلل قبل أن يُؤلََّف الصحيح.18. انظر مقدمة ابن الصال )ص 1
 (.26/ 1.انظر مقدمة صحيح مسلم)2
التقوية له، كما يف املثال  . انظر يف للك قول ابن حجر يف عدة تراجم أنه "من رجال املوطأ" كنوع من3

[ ترمجة َلفِيف املدين موىل ابن 290(. واملثال رقم ]1/73[ترمجة مجيل بن عبد الرمحن. تعجيل املنفعة)147رقم]
 (. 1/121عباس. تعجيل املنفعة)

 (.1/120. شر  النووي على مسلم)4
 (.3/546. البدر املنري البن امللقن)5
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ظاهره؛ فهناك عدد من الرواة قد ضعفهم العلماء، بل منهم من اتُفق على تضعيفه، وأنكروا على 
مالك الرواية له، ومنهم اجملهول الذي ال يُعرف حاله، ووجود هذه األمثلة على الرواة الضعفاء يف 

 املوطأ جيعلنا نقف عنده هذه العبارة، وأهنا حتتاج إىل مزيد من البحث والتوضيح.

قال ابن القطان متعق باً من فهم العبارة على ظاهرها: الفهم الذي يذكره كثري من العلماء، ليس 
يف القول املذكور أن كل من يف كتابه فهو بقة؛ فإنه إلا قال :"كل بقة فهو يف كتابه"، مل يلزم 

كسه، وهو أن كل من يف كتايب فهو بقة، وال أيضا القول بأن كل بقة فهو يف كتايب بصحيح، ع
فإن الثقات طبقوا األرض كثرة يف زمانه، وزمان التابعني...، وما تضمن كتابه منهم إال بعض 

ه مالك، يمن احلجازيني، وإمنا كان الرجل املسئول عنه مدنياً، قد لق –ال يعد لقلته  –املدنيني، ونزراً 
. فظنَّ السائل أنه عنده بقة، فسأله عنه، فأخربه بأن املانع له من إدخاله يف كتابه أنه ليس بثقة عنده

ة، أمتنع من إدخاله يف كتايب ألنه ليس عندي بثق ...فكأن مالكاً يقول: هذا الذي ُسئلت عنه...
 1هذا معىن للك الكالم فاعلمه.

القطان رمحه اهلل؛ إل ليس كل بقة قد خرج له مالك، وال  وهذا القول يف غاية التحقيق من ابن
يلزم أيضاً أن كل ما يف كتابه بقة مطلقاً، لكن مع تقرير للك ال يُنفي عن اإلمام مالك رمحه اهلل أنه  
كان ينتقي الرجال، ويتحرى يف قبول األخبار، قال رمحه اهلل: إن هذا العلم دين فانظروا عمن 

يقولون  -وأشار إىل مسجد الرسول-كت سبعني عند هذه األساطني تأخذون دينكم، لقد أدر 
فما أخذت عنهم شيئاً، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أميناً أميناً؛  قال رسول اهلل

 2ألهنم مل يكونوا من أهل هذا الشأن.

ر فيه، ظفمنهج مالك يف انتقاء الرجال، ومتييزهم، واضح يف كتابه الذي مكث زمنا طوياًل ين
 3ويهذبه، يقول الشافعي كان مالك إلا شك يف بعض احلديث طرحه كله.

                                                           

 (.4/349طان).بيان الوهم واإليهام البن الق 1
 (.351/ 55.تاريخ دمشق البن عساكر) 2
 (.1/14.انظر اجلر  والتعديل البن أيب حاُت) 3



 
 

252 

 م2013هـ / 1435األعمال الكاملة لمؤتمر اإلمام مالك 

ن أنس كان مالك بوهذا املنهج تقرر عند أساطني اجلر  والتعديل؛ قال اإلمام أمحد رمحه اهلل :
من أببت الناس يف احلديث، وال تبايل أن ال تسأل عن رجل روى عنه مالك بن أنس، وال سيما 

 1مديين.

الرجل الذي يروي عنه اإلمام مالك مديين فال تسأل عنه؛ كيف وقد تقرر عن أهل  فإلا كان
هذا الفن أن البلدي أعرف بابن بلده، قال ابن معني: مسعت ابن عيينة يقول: إمنا كنا نتبع آبار 

 2مالك بن أنس، وننظر إىل الشيخ، إن كان مالك بن أنس كتبت عنه وإال تركناه.

أيب يقول : مالك نقي الرجال، نقي احلديث، وهو أنقى حديثاً من  قال ابن أيب حاُت: مسعت
 .اه 3الثوري، واألوزاعي

ويزداد هذا النقاء إلا كان الرجل من شيوخ مالك، فقليال ما جند من ُتكّلم فيهم من شيوخه 
رمحه اهلل؛ وللك أن شيوخه قد عاصرهم، وعرفهم، وانتقى من حديثهم، وملا سألوه رمحه اهلل كيف 

ألن خيّروا من  كانوا  يت عن داود بن احلصني، وبور بن زيد، وغريمها وكانوا يرمون بالقدر؟! فقال:رو 
 .4السماء إىل األرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة

وهذا يبني مدى متييز اإلمام للرواة، ومعرفة حاهلم، وأن من روى له مالك فقد أخذ وسم التوبيق 
 .5مالك أمان ملن أخذ عنه من األناموالقبول، قال الليث ابن سعد: 

ه علم اجلر  والتعديل؛ فمجرد روايتبه  وال شك أن املنهج الذي سار عليه اإلمام مالك قد خدم
هلؤالء الرواة يعد نوعا من التوبيق هلم وإن مل يُعرف حاهلُم، وهذا يعطينا نوعاً من االطمئنان ملن ال 

 6ا روى عن رجٍل مَلْ يُ ْعَرف فهو حجَّة.يعرف حاهلم، يقول اإِلمام أمحد: مالٌك إل

  

                                                           

 (.1/17. اجلر  والتعديل البن أيب حاُت) 1
 (.2/699. املصدر نفسة ) 2
 (.8/205. اجلر  والتعديل البن أيب حاُت ) 3
 (.2/29. التهذيب للحافظ) 4
 (.1/63.ترتيب املدارك للقاضي عياض) 5
 (.1/295.البدر املنري البن امللقن) 6
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 حكم الرواية عن أهل البدع عند اإلمام مالك. المطلب الثاني:

رد العلماُء رواية املبتدع الذي يكفر ببدعته، واختلفوا يف قبول رواية املبتدع الذي يفسق هبذه 
 البدعة، وميكننا أن نلخص مذاهبهم يف أقوال بالبة: 

كف رة، فكذ القول األول:
ُ
ا عدم قبول رواية املبتدع مطلقاً؛ فكما أنه مل يعذر بتأوله يف البدعة امل

فس قة ال نقبل روايته، وال يُعذر يف للك. 
ُ
 يف البدعة امل

  قبول رواية املبتدع بشرط أن ال يكون ممن يستحل الكذب يف نصر مذهبه وبدعته القول الثاني:
 . يزون شهادة الزور ضد اخالفهم، وقال هبذا الشافعي رمحه اهللكالرافضة واخلطابية؛ وللك ألهنم جي

قبول رواية املبتدع ما مل يكن داعياً إىل بدعته، فإلا كان ممن يدعو إىل بدعته ال القول الثالث:
 . 1جتوز الرواية عنه، وهذا عليه أكثر العلماء

 ُمْرِجئاً، وملَْ تَ ْرِو ُمعاِويََة الضَّرِيِر، وكانَ  قال عبد اهلل ابن اإلمام أمحد: قُلُت أَليب َرَوْيَت عْن َأيب 
ْدُعوا عْن َشبابََة بِن ِسواِر، وكاِن قدرياً؟ قاَل: ِإنَّ أَبا ُمعاِويََة مَلْ َيُكْن يَْدُعوا ِإىل اإِلْرجاِء، وكاَن َشبابَُة يَ 

 2ِإىل القدر

ينهم فيه نا قاطبة، ال أعلم بوقال ابن حبان: الداعية إىل البدع ال جيوز االحتجاج به عند أئمت
 3خالفاً.

واستثىن بعض العلماء من عدم قبول رواية املبتدع، ما إلا مل يأت احلديث إال من طريقه، فنقبله 
حينئذ، قال ابن دقيق العيد: من كان داعية ملذهبه املبتدع، متعصباً له، جماهراً بباطله، نرتك الرواية 

ث فإن تعظيم املبتدع تنويه ملذهبه، اللهم إال أن يكون للك احلديعنه؛ إهانة له، وإمخاداً لبدعته، 
 4غري موجود لنا إال من جهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ احلديث على مصلحة إهانة املبتدع.

والذي عليه عمل أئمة هذا الفن قبول رواية املبتدع ما مل يكن داعياً إىل بدعته، قال أبو عمرو 
لث أعدهلا، وأوالها، واألول بعيد، مباعد للشائع عن أئمة احلديث؛ فإن  ابن الصال : واملذهب الثا

                                                           

 (.114. انظر مقدمة ابن الصال )ص 1
 (. 14/1139. الطيوريات للطيوري) 2
 (. 3/64. اجملروحني البن حبان)3
 (59. االقرتا  البن دقيق العيد)ص 4
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كتبهم طافحة بالرواية عن املبتدعة غري الدعاة، ويف الصحيحني كثري من أحاديثهم؛ يف الشواهد، 
 1واألوصول، واهلل أعلم

ن سوى مموعند النظر يف كالم اإلمام مالك رمحه اهلل جند قوله:" ال تأخذ العلم من أربعة، وخذ 
للك؛ ال تأخذ من سفيه معلن بالسفه، وإن كان أروى الناس، وال تأخذ من كذاب يكذب يف 

، وال من أحاديث الناس، إلا جرب للك عليه، وان كان ال يتهم أن يكذب علي رسول اهلل
، 2صاحب هوى يدعو الناس إيل هواه، وال من شيخ له فضل وعبادة إلا كان ال يعرف ما حيد "

يح من اإلمام مالك بعدم جواز الرواية عن أهل األهواء والبدع، ووافق يف للك ما عليه فهذا تصر 
مجهور العلماء، فيما إلا كان داعية إىل بدعته، ومفهوم كالمه أنه إلا مل يكن داعية إىل بدعته فإنه 

 جتوز الرواية عنه. 

هل  من للك، فوعند النظر يف شيوخ مالك الذين روى عنهم جند أن بعضهم قد رمي بشئ 
كان منهم من يدعو إىل بدعته، أم أهنم مل يكونوا دعاة، ومالك خبري حباهلم، وسيأيت حبث حاهلم، 

 وحتقيق القول فيهم، وحبث أحاديثهم اليت خرجها يف املوطأ.

                                                           

 (. 114. مقدمة ابن الصال )ص 1
 (. 2/32. اجلر  والتعديل البن أيب حاُت)2
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 المطلب األول: من ذُكر بجرح ألجل ضبطه.

يكون منهج العامل يف التخريج للرواة قائما على االنتقاء، وأنه ال خيرج إال ملن يثق به، أو عندما 
من علم صحة روايته؛ بوجود من تابعة مثاًل، تزداد هذه الثقة برواية للك العامل عن شيوخه الذين 

 1ر منهم.دعاصرهم، وخرب حديثهم، قال العالئي: وافق الناس مالكاً على توبيق شيوخه إال يف النا

واإلمام مالك رمحه اهلل من هؤالء األئمة الذين انتقوا الرواة، فلم خيرج إال ملن وبق به، لكن 
العلماء رمحهم اهلل انتقدوا رواًة من شيوخ اإلمام مالك، ونصُّوا على ضعفهم، بل وأنكر بعُضهم أن 

 رجة اإلمام مالك يفخيرج مالك ملثل هؤالء الرواة الضعفاء، الذين أعرض عنهم من مل يكن بد
االنتقاء، ويف هذا املطب سألكر كل من وسم بشئ من اجلر  بسبب قلة الضبط، من شيوخ اإلمام 
مالك، وال أكتفي ببيان حاهلم جرحاً وتعدياًل، بل ألكر رواياهتم، وأدرسها حىت نعرف إلا ما كان 

 اإلمام قد انتقى من رواياهتم. 

 .2ةبو عبيدة، اخلزاعي موالهم، مات سنة ابنتني وأربعني ومائمحيد بن أيب محيد الطويل، أ أواًل:

، وقال سفيان: قال درست إن محيداً قد اختلط عليه ما مسع من أنس، 3وبقه مجع من العلماء
 .4ومن بابت، وقتادة عن أنس إال شيء يسري، وقال حيىي بن يعلى احملاريب: طر  زائدة حديث محيد

ست ليست بشيء؛ فإن درست هالك، وأما ترك زائدة قال احلافظ: حكاية سفيان عن در 
، وقال ابن خراش: بقة صدوق، وقال مرة: يف 5حديثه، فذاك لدخوله يف شيء من أمور اخللفاء

 .6حديثه شيء، يقال إن عامة حديثه عن أنس إمنا مسعه من بابت

                                                           

 (. 1/90. جامع التحصيل له)1
(، والتمهيد البن عبد 4/148(، والثقات البن حبان)2/348. ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري) 2

 (.2/167الرب)
 (.3/34. انظر التهذيب للحافظ) 3
 (.2/267. الكامل البن عدي) 4
 (.3/34. التهذيب للحافظ) 5
 (.3/35التهذيب للحافظ) . 6
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لى األمراء، دخوله عقلت: والناظر يف كالم العلماء يف محيد جيد أنه بقة، إال ما أنكر عليه من 
، وهذا ال يرد حديثه فيما صر  به، وقد أخرج مالك حلميد ستة أحاديث وكثرة تدليسه عن أنس

 مسندة:

 يف َرَمَضاَن، فلم يَِعِب الصَّائُِم على اْلُمْفِطرِ  عنه عن أََنِس أَنَّهُ قال َسافَ ْرنَا مع رسول اهلل  أولها:
 .2مالك عن محيد به ، وهذا حديث أخرجه الشيخان من طريق1"

َنا رسول اهلل  ثانيها: ، وهو عند البخاري 3يف َرَمَضاَن ..." عنه عن أََنِس أَنَُّه قال َخرََج َعَلي ْ
 .4من طريق مالك عن محيد قال حدبنا أنس عن عبادة به

، وهو عند 5ثحني َخرََج إىل َخْيبَ َر أَتَاَها لَْياًل.." احلدي : عنه عن أََنِس عن َرُسوَل اهلل ثالثها
 ، وأخرجه مسلم من غري طريق محيد عن أنس6البخاري من طريق مالك، وغريه، عن محيد به

 .7به
. وقد 8َوبِِه أَبَ ُر ُصْفَرٍة..." عنه عن أََنِس أن َعْبَد الرمحن بن َعْوٍف جاء إىل رسول اهلل  رابعها:

به، ومسلم من طرق  أخرجه البخاري يف مواطن يف صحيحه من طريق محيد وغريه عن أنس 
 . 9عن أنس به

، وهذا 10هنى عن بَ ْيِع الث َماِر حىت تُ ْزِهَي". احلديث عنه عن أََنِس أَنَّ َرُسوَل اهلل  خامسها:
 .11أخرجه الشيخان من طريق مالك عن محيد به

                                                           

 (. 652، رقم1/295. املوطأ ملالك) 1
 .قال أخربين أنس(  1118، رقم2/788(، وصحيح مسلم)1845، رقم2/687.صحيح البخاري) 2
 (. 696، رقم1/320. املوطأ ملالك) 3
 (. 1919، رقم2/711. صحيح البخاري) 4
 (.1003، رقم2/468املوطأ ملالك) 5
 (. 2785، رقم3/1077صحيح البخاري) 6
 (. 1365، رقم2/1045. صحيح مسلم) 7
 (.1135، رقم2/545. املوطأ ملالك) 8
 (. 1427، رقم2/1042(، وصحيح مسلم)4860، رقم5/1979. صحيح البخاري) 9

 (.1281، رقم2/618. املوطأ ملالك) 10
 (. 1555، رقم3/1190(، وصحيح مسلم)1417، رقم2/542. صحيح البخاري) 11
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. 1،َحَجَمُه أبو طَْيَبَة... " احلديث عنه عن أََنِس أنه قال: "اْحَتَجَم رسول اهلل  سادسها:و 
، فكل األحاديث اليت رواها مالك عن محيد بابتة 2وهو اخرج يف الصحيحني من طرق عن محيد به

 اخرجة يف الصحيحني. 

، أطبق 3جعفر بن حممد بن علي بن احلسني ، أبو عبد اهلل، تويف سنة مثان وأربعني ومائة ثانياً:
، إال ما قاله حفص بن غيا : مل أكن ألدع احلديث عنه لقرابته 4ناء عليهاجلهابذة على توبيقه، والث

من رسول اهلل 
 . 6، وقال حيىي القطان: يف نفسي منه شيء5

 .وقد أخرج مالك له تسعة أحاديث منها أربعة منقطعة
وهذا املرسل أخرجه . 7"َخَطَب ُخْطَبتَ نْيِ يوم اجلُُْمَعِة ..." عنه عن أبيه أَنَّ َرُسوَل اهلل  أولها:

عند  البخاري مسندًا من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما، ومن حديث عمران بن احلصني
 .8مسلم

. كذا رواه كل الرواة عن مالك وخالفهم 9ُغس َل يف َقِميٍص" عنه عن أبيه "أَنَّ َرُسوَل اهلل ثانيها:
 من  عنها، قلت: وروي مسنداً ابن عفري فرواه من طريق مالك، مسنداً من حديث عائشة رضي اهلل

 .11، ومن حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما10حديث عائشة رضي اهلل عنها

                                                           

 (. 1754، رقم2/974. املوطأ ملالك) 1
 (.1577،رقم 1204/ 3(، وصحيح مسلم) 2096، رقم2/769. صحيح البخاري) 2
(. وهتذيب الكمال 2/66(، والتمهيد البن عبد الرب)2/198. ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري) 3

 (.5/74للمزي)
(، والتقريب 132-131/ 6(، والثقات البن حبان)2/487. انظر اجلر  والتعديل البن أيب حاُت) 4

 (.141للحافظ)
 (.1/270. معرفة الثقات للعجلي) 5
 (.2/131. الكامل البن عدي) 6
 (. 247، رقم 1/112. املوطأ ملالك) 7
  (.2650، رقم4/2041(، وصحيح مسلم)886، رقم 1/314. صحيح البخاري ) 8
 (. 519، رقم1/222. املوطأ ملالك) 9

 (.26349، رقم 6/267.أخرجه أمحد يف املسند) 10
 (. 10799، رقم10/326. أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري) 11
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طَّاِب، لََكَر اْلَمُجوَس فقال: ما أدري َكْيَف َأْصَنُع يف  ثالثها: عنه عن أبيه، أَنَّ ُعَمَر بن اخلَْ
 .1أَْمرِِهْم.."

، وهذا املرسل روي مسنداً 2"َقَضى بِاْلَيِمنِي مع الشَّاِهِد" عنه عن أبيه، أن َرُسوَل اهلل  رابعها:
، 4، وجابر بن عبد اهلل3من طرق صحيحة، عن غري واحد من الصحابة كما يف حديث ابن عباس

 ، رضي اهلل عنهم أمجعني. 5وأيب هريرة

وقطعه مالك يف  يف حجة النيب من طريق جعفر عن أبيه حديث جابر وأخرج مالك
، ومن طريق مالك أخرج مسلم بعضه مقطعاً 7أخرجه مسلم يف صحيحه، و 6اطن من موطأهأربعة مو 

 .8على ما صنعه مالك يف املوطأ

: املتصله ما رواه من طريق َجْعَفِر بن حُمَمٍَّد عن أبيه عن َعِلي  بن أيب طَاِلبٍ  وخامس األحاديث
. كذا قال بعض الرواة عن مالك؛ فجعل 9ََنََر بَ ْعَض َهْديِِه َوََنََر َغي ْرُُه بَ ْعَضُه" "أن َرُسوَل اهلل
، وهذا الذي ، والذي رواه بعض الرواة عن مالك أنه جعله من حديث جابراحلديث علي

الذي سبق خترجيه يف حجة  ، وعلى كلٍّ فاحلديث بابت يف حديث جابر 10رجحه ابن عبد الرب
ِلياا فَ َنَحَر ما ُُثَّ اْنَصَرَف إىل اْلَمْنَحِر فَ َنَحَر َباَلبًا َوِست نَي بيده، ُُثَّ أَْعَطى عَ  قال جابر:"حيث  النيب

 َغبَ َر، َوَأْشرََكُه يف َهْديِِه".

                                                           

 (. 616، رقم1/278. املوطأ ملالك) 1
 (. 2/721. املوطأ ملالك) 2
 (.2970، رقم1/323. أخرجه أمحد يف املسند) 3
 (.  1344، رقم 3/628(. والرتمذي)14317، رقم3/305ملسند). أخرجه أمحد يف ا 4
(. وقال حسن غريب. وقال 1343، رقم3/627(، والرتمذي )3610، رقم3/309. أخرجه أبو داود ) 5

 (. 5/282احلافظ: رجاله بقات. فتح الباري)
، 1/372:)(، والثالث829، رقم1/372(، والثاين:)810، رقم1/364. املوطن األول: املوطأ ملالك) 6

 (.834، رقم1/374(. والرابع: )830
 (. 1218، رقم2/886. صحيح مسلم 7
 (. 1263، رقم2/921.صحيح مسلم ) 8
 (. 883، رقم1/394. املوطأ ملالك) 9

 (. 2/106. التمهيد البن عبد الرب) 10
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 فظهر أن جعفر بن حممد بقة، وبقه جهابذة الفن، وما رواه له مالك بابت وال نكارة فيه.

أبو أسامة، الرهاوي، مات سنة أربع وعشرين ومائة، وبقه جلُّ علماء زيد بن أيب أنيسة،  ثالثًا:
، إال ما حكاه العقيلي عن أمحد أنه قال: حديثه حسن مقارب، وإنَّ فيها لبعض 1اجلر  والتعديل

، وقال املروزي عن أمحد: سألته عنه؟ فحّرك يده، وقال 2النكرة، وهو على للك حسن احلديث
 .3صاحل، وليس هو بذاك

ِلِم أخر  ج له مالك حديثاً واحداً من طريقه عن عبد احلَِْميِد بن عبد الرمحن أنه أخربه عن ُمس              ْ
ِئَل عن هذه اآليَةِ  طَّاِب س    ُ اٍر، أن ُعَمَر بن اخلَْ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ژ بن َيس    َ

 .4[ ١٧٢األعراف: ]ژڦ

 بَ ْعُضُهْم يف ُعَمَر، وقد لََكرَ قال الرتمذي: هذا َحِديٌث َحَسٌن، َوُمْسِلُم بن َيَساٍر مل َيْسَمْع من 
 .5هذا اإلسناد بني ُمْسِلِم بن َيَساٍر َوبَ نْيَ ُعَمَر َرُجاًل جَمُْهواًل 

خالفه يزيد بن سنان، وغريه، رووه عن زيد بن أيب أنيسة، عن عبد احلميد،  وقال الدارقطين:
لم بن يسار ربيعة، ومس عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة، عن عمر، زادوا يف إسناده نعيم بن

 .6مل يدرك عمر وال زمانه

، وقال ابن عبد الرب: 7وصححه ابن حبان، وقال احلاكم: صحيح على شرطهما، ومل خيرجاه
ل بألن الذي مل يذكره أحفظ، وإمنا تق زيادة من زاد يف هذا احلديث نعيم بن ربيعة ليست حجة؛

م ديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم ألن مسلن ومجلة القول يف هذا احلالزيادة من احلافظ املتق

                                                           

والثقات البن (، 3/556(، واجلر  والتعديل البن أيب حاُت)3/388. ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري) 1
 (10/18(، وهتذيب الكمال للمزي)6/315حبان)

 (. 2/74. ضعفاء العقيلي) 2
 (. 3/343. التهذيب للحافظ) 3
 (.1593رقم 2/898. املوطأ ملالك) 4
 (. 266(/5. سنن الرتمذي) 5
 (. 156. األحاديث اليت خولف فيها مالك للدارقطين)ص 6
 (. 1/80. املستدرك للحاكم) 7
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بن يسار، ونعيم بن ربيعة مجيعًا غري معروفني حبمل العلم، ولكن معىن هذا احلديث قد صح عن 
رواه الشيخان من حديث علي . قلت: له شواهد منها ما1من وجوه كثرية بابتة النيب 

2. 

، 3ني ومائةمات سنة أربع وامسه لكوان، السَّمان، أبو يزيد، املدين، ،سهيل بن أيب صاحل رابعًا:
 ، وقال مرة:5وقال مرة، ليس حديثه باحلجة، وقال مرة: صويلح فيه لني 4وبقه ابن معني مع أخوته

، وقال أبو حاُت: يكتب حديثه وال 6مل يزل أصحاب احلديث يتقون حديثه، وقال مرة: ضعيف
، وقال احلافظ: صدوق، تغري حفظه 8ان يف الثقات، وقال: كان خيطىء، ولكره ابن حب7حيتج به 

 . 9بآخره

قلت: والذي يظهر أن سهياًل قد احتج به أئمة احلديث، فأخرج له مسلم يف األصول يف 
، وإمنا أنكر العلماء روايته عندما تغري ملا خرج 10صحيحه، ونص على توبيقه غري واحد من العلماء

على للك من اختالف الروايات عن اإلمام الواحد كما سبق عن ابن معني،  إىل العراق، وال أدلَّ 
وسهيل مدين، واإلمام مالك أعرف بشيوخ املدينة، وكفاك به إلا روى عنهم، وأحسن ما قيل فيه 
ما قاله احلاكم: روى عنه مالك، وهو احلكم يف شيوخ أهل املدينة، الناقد هلم، ُث قيل يف حديثه 

 .11 الكثري منه، وساء حفظه يف آخر عمرهبالعراق أنه نسىي

                                                           

 (. 6/5. التمهيد البن عبد الرب) 1
 (. 2647، رقم4/2040(، وصحيح مسلم)4666، رقم4/1891. صحيح البخاري) 2
(، وهتذيب الكمال 3/1150(، والتعديل والتجريح للباجي)4/104. ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري) 3

 (. 4/231(، والتهذيب للحافظ)12/223للمزي)
 (.3/182. تاريخ ابن معني )رواية الدوري() 4
 (.2/155. ضعفاء العقيلي) 5
 (3/1150. التعديل والتجريح للباجي)6
 (. 4/246. اجلر  والتعديل البن أيب حاُت) 7
 (. 6/418. الثقات البن حبان) 8
 (. 259. التقريب للحافظ) 9

(، ومعرفة الثقات 108ن شاهني)ص (، وتاريخ أمساء الثقات الب3/448. انظر الكامل البن عدي) 10
 (.1/440للعجلي)

 (.4/231. التهذيب للحافظ) 11
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 .أخرج له عشرة أحاديثفوقد أكثر عنه اإلمام مالك رمحه اهلل 

قال:" إلا تَ َوضََّأ اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم...".  عنه عن أبيه عن أيب ُهَريْ رََة َأنَّ َرُسوَل اهلل  أولها:
 .2. وهو عند مسلم من طريق مالك1احلديث

. وهو عند 3قال:" من َحَلَف بَِيِمنٍي..." عنه عن أبيه، عن أيب ُهَريْ رََة، أن َرُسوَل اهلل  ثانيها:
 .5، وله شواهد يف الصحيحني من غري حديث سهيل4مسلم من طريق مالك به

ُت مع اْمرََأيت أَرَأَْيَت ان َوَجدْ  عنه أبيه عن أيب ُهرَيْ رََة أن َسْعَد بن ُعَباَدَة قال لَِرُسوِل اهلل ثالثها: 
، ومسلم من طريق 7. وهذا عند البخاري، ومسلم من طرق عن وراد عن عبادة به6َرُجاًل" احلديث

 .8مالك به
. وهو 9عنه عن أبيه عن أيب ُهَريْ َرَة أنه قال: كان الناس إلا رَأَْوا أَوََّل الثََّمِر ... " احلديث رابعها:

 . 10عند مسلم من طريق مالك به
َم قال تُ ْفَتُح أَبْ َواُب اجْلَنَِّة يوم اإلبنني َويَ وْ  نه عن أبيه عن أيب ُهَريْ َرَة أن َرُسوَل اهلل ع خامسها:

. وهذا عند مسلم من طريق مالك عن سهيل به، ومن طريق مالك عن مسلم 11اخْلَِميِس" احلديث
 .12بن أيب مرمي عن أيب صاحل به َنوه

                                                           

 (. 61، رقم1/32. املوطأ ملالك) 1
 (. 244، رقم1/215. صحيح مسلم) 2
 (. 1017، رقم2/478. املوطأ ملالك) 3
 (. 1650، رقم3/1272. صحيح مسلم) 4
(. من حديث أيب 1649، رقم3/1268(، وصحيح مسلم)2964، رقم3/1140. انظر صحيح البخاري) 5

 به َنوه. موسى 
 (. 1415، رقم2/737. املوطأ ملالك) 6
 (. 1499، رقم2/1136( ، صحيح مسلم)6454، رقم6/2511. صحيح البخاري) 7
 (.1498، رقم2/1136. صحيح مسلم) 8
 (. 1568، رقم2/885. املوطأ ملالك) 9

 (. 1373، رقم2/1000صحيح مسلم) 10
 (. 1618، رقم2/908. املوطأ ملالك) 11
 (. 2565، رقم4/1987(، و) 2565، رقم4/1987. صحيح مسلم) 12
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 َضاَفهُ َضْيٌف َكاِفٌر فََأَمَر له رسول اهلل  عنه عن أبيه عن أيب ُهَريْ رََة َأنَّ َرُسوَل اهلل  سادسها:
، وعند مسلم من طريق 2. وهذا عند البخاري من حديث ابن عمر َنوه1ِبَشاٍة فحلبت " احلديث

مالك به، وله شواهد من غري حديث أيب هريرة
3 . 

َلَة فقالعنه عن أبيه عن أيب  سابعها: له رسول  ُهرَيْ رََة أَنَّ َرُجاًل من َأْسَلَم قال ما منُْت هذه اللَّي ْ
. وهو عند مسلم من طريق اْلَقْعَقاُع بن َحِكيٍم 4من َأي  َشْيٍء؟ فقال َلَدَغْتيِن َعْقَرٌب" احلديث اهلل 

 .5عن لَْكَواَن به
قال إلا َأَحبَّ اهلل اْلَعْبَد قال جِلِرْبِيَل قد  عنه عن أبيه عن أيب ُهرَيْ رََة َأنَّ َرُسوَل اهلل  ثامنها:

. وهو عند البخاري من طريق لكوان به، وعند مسلم 6َأْحَبْبُت ُفالَنًا َفَأِحبَُّه فَ ُيِحبُُّه ِجرْبِيُل " احلديث
 .7من طريق سهيل به

قال:" إلا مسَِْعَت الرَُّجَل يقول َهَلَك الناس   ُهرَيْ رََة أن َرُسوَل اهلل عنه عن أبيه عن أيب  تاسعها:
 . 9. وهذا عند مسلم من طرق عن سهيل به8..."
قال إن اهلل يَ ْرَضى َلُكْم َبالَبًا..."  عن أبيه عن أيب هريرة أن َرُسوَل اهلل عنه  عاشرها:و 

 .11. وهو عند مسلم من طرق عن سهيل به10احلديث

                                                           

 (. 1648، رقم2/924. املوطأ ملالك) 1
 (. 5078، رقم5/2061. صحيح البخاري) 2
 (.  2060، رقم3/1631. صحيح مسلم) 3
 (. 1706، رقم2/951. املوطأ ملالك) 4
 (. 2709، رقم4/2081. صحيح مسلم) 5
 (. 1710، رقم2/953. املوطأ ملالك) 6
 (. 2637، رقم4/2030(، وصحيح مسلم)7047، رقم6/2721. صحيح البخاري) 7
 (. 1778، رقم2/984. املوطأ ملالك) 8
 (. 2623، رقم4/2024. صحيح مسلم) 9

 (. 1796، رقم2/990. املوطأ ملالك) 10
 (. 1715، رقم3/1340. صحيح مسلم)11
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قال ، 1العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب، موىل احلرقة، مات سنة ابنتني وبالبني ومائة. خامسًا:
، 3، وقال مرة: مضطرب احلديث، ليس حديثه حبجة2ابن معني: ليس به بأس، وقال مرة: ضعيف

 سوقال ابن عبد الرب معرتضاً على قول ابن معني "ال يزال الناس يتقون حديثه": ليت شعري من النا
 .4الذين كانوا يتقون حديثه، وقد حد  عنه هؤالء األئمة اجللة

، ومل جيمعوا على للك، فقد أشار غري واحد إىل بعض 5قلت: نعم وبقه غري واحد من العلماء
أوهامه، ومل ينفرد ابن معني بتضعيفه، فقال أبو زرعة: ليس هو بأقوى ما يكون، وقال أبو حاُت: 

. اه  ، وهو مدين  7، وقال احلافظ: صدوق رمبا وهم6من حديثه أشياءروى عنه الثقات، وأنا أنكر 
 أكثر مالك من الرواية عنه فأخرج له تسعة أحاديث مسندة: 

َخرََج إىل اْلَمْقبُ رَِة فقال السَّالَُم َعَلْيُكْم َداَر  َعنه عن أبيه عن أيب ُهَريْ َرَة أَنَّ َرُسوَل اهلل  أولها:
 .9. وهو عند مسلم من طرق عن العالء به8ديثقَ ْوٍم ُمْؤِمِننَي". احل

َعا أَبَا ُهَريْ َرَة يقول وثانيها: : قال رسول عنه عن أبيه َوِإْسَحاَق بن عبد اهلل أَن َُّهَما َأْخبَ رَاُه أَن َُّهَما مسَِ
 11. وهذا عند مسلم من طريق العالء وغريه به10إلا بُ و َب بِالصَّاَلِة ". احلديث. 

                                                           

(، 183/ 20(،والتمهيد البن عبد الرب)5/247(، والثقات البن حبان)6/508. التاريخ الكبري للبخاري) 1
 (. 8/166(. وهتذيب التهذيب للحافظ)22/520وهتذيب الكمال للمزي)

 (. 1/173. تاريخ ابن معني )رواية عثمان الدارمي() 2
 (.3/341. ضعفاء العقيلي) 3
 (.20/183. التمهيد البن عبد الرب) 4
 (.22/523(، هتذيب الكمال للمزي)2/149.انظر معرفة الثقات للعجلي) 5
 (. 6/357. اجلر  والتعديل البن أيب حاُت) 6
 (. 435. التقريب للحافظ)ص  7
 (. 58، رقم1/28. املوطأ ملالك) 8
 (. 249، رقم1/218. صحيح مسلم) 9

 (. 150، رقم1/68. املوطأ ملالك) 10
 (. 602، رقم1/421. صحيح مسلم) 11
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نَاَدى ُأيَبَّ بن َكْعٍب وهو  أَبَا َسِعيٍد موىل َعاِمِر بن ُكرَْيٍز أخربه أَنَّ َرُسوَل اهلل  عنه أَنَّ  وثالثها:
. وهذا له شاهد عند البخاري من حديث أيب سعيد بن املعلى1ُيَصل ي " احلديث

2. 
ُهرَيْ رََة يقول مسعت  اعنه أَنَُّه مسع أَبَا السَّاِئِب موىل ِهَشاِم بن ُزْهرََة، يقول: مسعت أَبَ  ورابعها:

.وهذا عند 3يقول:" من صلى َصاَلًة مل يَ ْقرَأْ فيها بِأُم  اْلُقْرآِن َفِهَي ِخَداٌج ..". احلديث َرُسوَل اهلل
 .4مسلم من طرق عن العالء به

قال:" َأاَل ُأْخربُُكْم مبَا مَيُْحو اهلل بِِه  عنه عن أبيه عن أيب ُهَريْ َرَة أَنَّ َرُسوَل اهلل  وخامسها:
طَايَا... " احلديث  .6. وهذا عند مسلم من طرق عن العالء به5اخلَْ

َغ من عنه قال َدَخْلَنا على أََنِس بن َماِلٍك بَ ْعَد الظُّْهِر، فَ َقاَم ُيَصل ي اْلَعْصَر، فلما فَ رَ  وسادسها:
. وهذا عند مسلم من طريق العالء به، ومن طريق أيب أمامة 7اَلِة " احلديثَصالَتِِه لََكْرنَا تَ ْعِجيَل الصَّ 

 .8بن سهل َنوه
، عن َأِخيِه عبد اهلل بن َكْعِب بن َماِلٍك األَْنَصار  وسابعها: ي، عنه عن َمْعَبِد بن َكْعٍب السََّلِمي 

. وهذا عند مسلم 9ْسِلٍم " احلديثقال: "َمِن اقْ َتَطَع َحقَّ اْمرٍِئ مُ  عن أيب إمامة أن َرُسوَل اهلل 
ٍب من طريق العالء، ومن طريق اْلَولِيِد بن َكِثرٍي عن حُمَمَِّد بن َكْعٍب أَنَُّه مسع َأَخاُه َعْبَد اللَِّه بن َكعْ 

 .10حيد  أَنَّ أَبَا أَُماَمَة به

                                                           

 (.186، رقم1/83. املوطأ ملالك) 1
 (. 4204، رقم4/1623. صحيح البخاري) 2
 (. 188، رقم1/84. املوطأ ملالك) 3
 (. 395، رقم1/297. صحيح مسلم) 4
 (. 384، رقم1/161. املوطأ ملالك) 5
 (. 251، رقم1/219. صحيح مسلم) 6
 (. 14، رقم1/220. املوطأ ملالك) 7
 (.623، رقم( 1/434(، و)622، رقم( 1/434. صحيح مسلم) 8
 (. 1409، رقم2/727. املوطأ مالك) 9

 (. 137، رقم 1/122(، و)137، رقم 1/122. صحيح مسلم) 10
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، 1 الدُّبَّاِء َواْلُمَزفَِّت":"هنى ان يُ ْنَبَذ يف عنه عن أبيه عن أيب ُهَريْ َرَة أن َرُسوَل اهلل  وثامنها:
 وهذا احلديث له طرق قد يصل هبا إىل حد التواتر، عن مجع من الصحابة رضي اله عنهم. 

 .2وهو اخرج يف الصحيحني عن مجع من الصحابة
ْلٍم عِ عنه عن أبيه أنه قال: َسأَْلُت أَبَا َسِعيٍد اخْلُْدرِيَّ َعِن اإِلزَاِر؟ فقال أنا ُأْخربَُك بِ  وتاسعها:

 . 3يقول:" ِإْزرَُة املؤمن إىل إنصاف َساقَ ْيِه ..."احلديث مسعت َرُسوَل اهلل 

، 4واألحاديث يف النهي عن جر الثوب خيالء، اخرجة يف الصحيحني عن مجع من الصحابة
وحديث بيان أن أزرة املؤمن إىل نصف ساقه عند مسلم من حديث ابن عمر

5. 

 .فكل ما رواه له مالك بابت صحيح

خارق، بضم امليم وباخلاء املعجمة، املعل م، أبو سادسًا:
ُ
مية الَبْصرِّي، أ عبد الكرمي بن أيب امل

 .6مات سنة ست وعشرين ومائة

، وأنكر اجلوزجاين على اإلمام 7أمجع علماء اجلر  والتعديل على ضعفه، ونص بعضهم على تركه
أظنه  هناك يف املثل، فوقع على خزفة منكسرة،مالك الرواية عنه: غري بقة، فرحم اهلل مالكاً؛ غاص 

 .اه 8اغرت بكسائه

                                                           

 (. 1537، رقم2/843. املوطأ ملالك) 1
، 17م، رق 1/47(، وصحيح مسلم)2928، ورقم1334، ورقم 87، ورقم  53، رقم1/29صحيح البخاري) 2

 (. 1992، ورقم 18ورقم 
 (.1631، رقم2/914. املوطأ ملالك) 3
، 1651/ 3(، وصحيح مسلم)4547، ورقم 5446، ورقم 3465، رقم3/1340. صحيح البخاري) 4

 (.  2085رقم
 (. 2085، رقم3/1653. صحيح مسلم) 5
واجلر  والتعديل البن أيب (، 3/62(، والضعفاء للعقيلي)6/89. انظر ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري)6

 (.18/259(، وهتذيب الكمال)6/59حاُت)
(. وضعفاء 186(، وتاريخ ابن معني )رواية الدارمي()ص 6/59. اجلر  والتعديل البن أيب حاُت)7

 (.3/62العقيلي)
 (.97. أحوال الرجال للجوزجاين)ص 8
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، 1ومل أقف على من وبقه، إال ما قاله ابن عبد الرب أن بعض العلماء احتمله يف غري األحكام
وهذا يقال يف غريه من الضعفاء، ولكن إلا كان ابن أيب املخارق على هذه الدرجة من الضعف، 

 شدة حتريه وانتقائه؟ . ملالا أخرج له اإلمام مالك مع

وميكننا أن نرجع للك لعدة أسباب؛ منها: أن ابن أيب املخارق ليس من أهل املدينة، بل التقى 
به مالك يف مكة، وقد سبق أن بعض العلماء خص توبيق رجال املوطأ غري املعروفني إلا كانوا 

اجي، وقال: ار إليه أبو الوليد البمدينيني، فمالك مل جيالسه كثرياً، وإمنا روى عنه مبكة، وهذا ما أش
 2ومالك أورع من أن حيد  عن مثله.

كان مؤدب كتاب، حسن السمت،   أو كان السبب اغرتار مالك به، كما قال ابن عبد الرب:
 3غر مالكاً منه مسته.

ة: ثالثوعندما نذكر ما أخرجه مالك عن ابن أيب املخارق، فمجموعه من األحاديث املسندة 
يب يف باب َوَضِع اْلَيَدْيِن ِإْحَدامُهَا على اأُلْخَرى يف الصَّالَِة، قال عن عبد اْلَكرمي بن أفقد أخرج له 

ْئَت، َوَوْضُع اْلَيَدْيِن ِإْحَدامُهَا شِ  اْلُمَخارِِق اْلَبْصرِي  أَنَُّه قال: "من َكاَلِم النُّبُ وَِّة إلا مل َتْسَتْحي فافعل ما
 .4السَُّحوِر"؛ َيَضُع اْلُيْمىَن على اْلُيْسَرى، َوتَ ْعِجيُل اْلِفْطِر، َوااِلْسِتيَناُء بِ على اأُلْخَرى يف الصَّالَةِ 

 :فهذه بالبة أحاديث 

اري يف ِشْئَت" وهذا احلديث أخرجه البخ من َكالَِم النُّبُ وَِّة إلا مل َتْسَتْحي فافعل ماأولها: "
نا كلهم من طرق عن رِْبِعي  بن ِحرَاٍش، حدب  الصحيح، وابن ماجة، وأمحد يف املسند، وابن حبان،

 ِإنَّ ممَّا أَْدَرَك الناس من َكاَلِم النُّبُ وَِّة إلا مل َتْسَتْحِي فَافْ َعْل ماأبو َمْسُعوٍد ُعْقَبُة، قال: قال النيب
 . 5ِشْئَت"

                                                           

 (. 20/65الرب) . التمهيد البن عبد1
 (. 2/918. التعديل والتجريح للباجي)2
 (.20/65الرب) . التمهيد البن عبد3
 (. 375، رقم1/158. املوطأ)4
( وأخرجه أمحد يف 4183، رقم2/1400(، وسنن ابن ماجه)3296، رقم3/1284. صحيح البخاري)5

 (.607، رقم2/371(، وصحيح ابن حبان)17131، رقم4/121املسند)
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وضع اليد اليمىن على  ث يفَوْضُع اْلَيَدْيِن ِإْحَدامُهَا على اأُلْخَرى يف الصَّاَلِة؛ " واألحاديوثانيها:"
اليسرى يف الصالة كثرية، منها ما أخرجه البخاري من حديث َسْهِل بن َسْعٍد، قال: "كان الناس 

 . 1يُ ْؤَمُروَن أَْن َيَضَع الرَُّجُل اْلَيَد اْلُيْمىَن على ِلرَاِعِه اْلُيْسَرى يف الصَّاَلِة"
ل الفطر كثرية، منها َناءُ بِالسَُّحوِر" واألحاديث يف تعجي"تَ ْعِجيُل اْلِفْطِر، َوااِلْسِتي حديثوثالثها: 

"الَيَ زَال  قال: ما أخرجه مالك يف املوطأ من حديث َسْهِل بن َسْعٍد السَّاِعِدي ، أَنَّ َرُسوَل اهلل
، وأخرجه البخاري من طريق مالك به، ومسلم من حديث سهل 2الناس خِبَرْيٍ ما َعجَُّلوا اْلِفْطَر".

 .3به

كنت "  تأخري السحور ما أخرجه البخاري من حديث َسْهِل بن َسْعٍد رضي اهلل عنه قال:ويف
 ."4أََتَسحَُّر يف أَْهِلي ُُثّ َتُكوُن ُسْرَعيِت أَْن أُْدرَِك السُُّجوَد مع رسول اللَّهِ 

 وبعد دراسة ما رواه اإلمام مالك لعبد الكرمي خنلص مبا يلي: 

، مل ينفرد به، بل تابعه غريه عليه كما سبق بيانه وخترجيهكل ما أخرجه له اإلمام مالك  .1
 أي أنه مل خيرج له إال ما تابعه عليه غريه.

 كل ما أخرجه البن يب املخارق بابت وصحيح. .2
موافقة ابن أيب املخارق للثقات يف بعض رواياته جعلت العلماء حيتملونه، وخيرجون ما  .3

 املخارق، ه اهلل مع قوة شرطه، ومع معرفته البن أيبيرونه قد ضبطه ومل خيالف فيه، فالبخاري رمح
، رحج 5إلا قلنا أن مالكا قد غره مست ابن أيب املخارق، مع للك فقد لكر عنه البخاري زيادة

 .6احلافظ أن الرواية عنه مل تكن مقصودة

                                                           

 (. 707قم، ر 1/259. صحيح البخاري )1
 (.634، رقم1/288. موطأ مالك)2
 (. 1098، رقم2/771(، وصحيح مسلم )1856، رقم2/692. صحيح البخاري)3
 (1820، رقم2/678. صحيح البخاري )4
 (.1069، رقم1/377. صحيح البخاري )5
يادة يف اخلرب ز . قال ابن حجر: مل يقصد البخاري التخريج له فألجل للك ال يعدونه يف رجاله، وإمنا وقعت عنه 6

 (اه 3/5غري مقصودة لذاهتا. فتح الباري)
 (. 2/918قلت: وهذا غري جيد من احلافظ رمحه اهلل فقد لكره الباجي يف رجال البخاري كما يف التعديل والتجريح )
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 .2، مع نقله يف املقدمة كالم أيوب يف تضعيفه1وأخرج له مسلم متابعة

اإلمام مالكاً قد انتقى من حديثه، ومل خيرج له مما ضعف فيه، فال حاجة ملزيد فالذي يظهر أن 
 من النقد لتخريج اإلمام له، وهو مْن هو يف نقد الرجال ومعرفة أحواهلم.

ضعف القول بأن اإلمام قد اغرت به فروى له، وهذا ال يظهر فيما أخرجه له من األحاديث  .4
 الثابتة املخرجه يف الصحا .

حممد بن عمرو بن علقمة، الليثي، املدين، أبو احلسن، مات سنة أربع أو مخس وأربعني  سابعًا:
، وقال مرة: ليس ممن 4، قال ابن املديين: بقه، وكان حيىي بن سعيد يضعفه بعض الضعف3ومائة

، وقال ابن معني: ما زال الناس يتقون حديثه، وقال أبو 5تريد، وسألت مالكاً؟ فقال َنوا مما قلت
، وقال احلافظ: صدوق 7، وقال ابن حبان: خيطئ6: صاحل احلديث، يكتب حديثه، وهو شيخحاُت

 .8له أوهام

، وروى له اجلماعة، 9قلت: احتمل العلماء حديثه، وقد نص على بقته غري واحد من النقاد
وهو مديين، ومالك أعرف حبديثه؛ فقد عرفه وانتقده كما سبق، كما أن مالكًا مل خيرج له مسنداً 
سوى حديثاً واحداً، وهو ما رواه حُمَمَِّد بن َعْمرِو، عن أبيه، عن ِباَلِل بن احْلَاِرِ  اْلُمَزين ، أن َرُسوَل 

 .10قال: "ان الرَُّجَل لََيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة من رِْضَواِن اهلل ..." احلديث اهلل 

                                                           

 (.  1317، رقم 2/954. صحيح مسلم)1
 (.1/21. مقدمة صحيح مسلم)2
 (. 26/212(، وهتذيب الكمال للمزي)2/669تعديل والتجريح)(، وال1/191. ترمجته يف التاريخ الكبري) 3
 (.94. سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين) 4
 (. 8/30. اجلر  والتعديل) 5
 (.8/30. اجلر  والتعديل) 6
 (. 377/ 7. الثقات البن حبان) 7
 (. 499. التقريب للحافظ)ص  8
 (. 26/217. هتذيب الكمال للمزي) 9

 (. 1781، رقم2/985. املوطأ ملالك) 10
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، والرتمذي، 1كما عند أمحد  كذا يف رواية مالك عن حممد بن عمر عن أبيه، وزاد غريه عن جده
 .4، واحلاكم يف املستدرك3، وابن حبان يف الصحيح2وقال: حسن صحيح

قال الدارقطين: خالفه سفيان بن عيينة، وأبو معاوية الضرير، وعبد العزيز الدراوردي، ومعال بن 
ن حممد بمعال، وسعيد بن عامر، ويزيد بن هارون، وحممد بن عبيد، ويعلى بن عبيد، وعبد الرمحن 

 .5احملاريب، وغريهم، فرووه عن حممد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بالل بن احلار 

قال: "ِإنَّ اْلَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة  عن النيب وله شاهد عند البخاري من حديث أيب هريرة
لَُّم بِاْلَكِلَمِة من َسَخِط اللَِّه اَل اْلَعْبَد لََيَتكَ  من رِْضَواِن اللَِّه اَل يُ ْلِقي هلا بَااًل يرفع اهلل هبا َدَرَجاٍت َوِإنَّ 

 .6يُ ْلِقي هلا بَااًل يهوى هبا يف َجَهنََّم"

أبو عثمان، املخزومي، القرشي، املدين، مات سنة أربع وأربعون  ،عمرو بن أيب عمرو ثامناً:
، 8فهعنه وكان يستضع قال ابن معني: يف حديثه ضعف، وقد روى مالك، 7ومائة، روى له اجلماعة 

، وقال النسائي: 10، وقال اجلوزجاين: مضطرب احلديث9وقال مرة: بقة، يُنكر عليه حديث عكرمة

                                                           

 (. 15890، رقم3/469. مسند أمحد ) 1
 (. 2319، رقم4/559. سنن الرتمذي) 2
 (. 281، رقم1/516. صحيح ابن حبان) 3
 (. 1/107. املستدرك للحاكم) 4
 (. 146. األحاديث اليت خولف فيها مالك للدارقطين)ص  5
 (6113، رقم5/2377. صحيح البخاري) 6
(، 189(، وأمساء شيوخ مالك البن خلفون)ص6/252(، واجلر  والتعديل)6/359. ترمجته يف التاريخ الكبري) 7

 (.22/168وهتذيب الكمال للمزي)
 (. 203/ 3. تاريخ ابن معني )رواية الدوري() 8
 (. 5/116. الكامل البن عدي) 9

 (. 125. أحوال الرجال للجوزجاين) ص  10
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، وقال احلافظ: بقة 2، وقال ابن حبان: رمبا أخطأ، يعترب حديثه من رواية الثقات عنه1ليس بالقوي
 .3رمبا وهم

ض روايته، كروايته عن عكرمة حلديث ، ومن تكلَّم فيه إمنا يف بع4أكثر العلماء على توبيقه
البهيمة، كما نلحظ اختالف قول اإلمام الواحد، فمرة يتكلم فيه، ومرة يوبقه، كما هو احلال عند 
ابن معني رمحه اهلل، فإلا روى عنه بقة احُتمل حديثه، كيف وقد روى عنه اإلمام مالك رمحه اهلل، 

 أَنَّ َرُسوَل اهلل ل؛ وهو حديث أََنِس بن َماِلكٍ وليس له يف املوطأ إال حديثا واحداً يف الفضائ
، وهبذا اللفظ أخرجه البخاري يف صحيحه من 5طََلَع له ُأُحٌد، فقال: هذا َجَبٌل حيُِب َُّنا َوَنُِبُُّه... "

 .6طريق مالك عن عمرو به، ومسلم يف صحيحه من طريق إمساعيل بن جعفر عن عمرو به

اخلراساين، أبو عثمان، تويف سنة مخس وبالبني ومائة ، روى عنه عطاء بن أيب مسلم، تاسعًا: 
، لكره البخاري يف الضعفاء معتمداً على ما قاله القاسم بن عاصم، قال: قلت لسعيد بن 7مجاعة

أمر الذي وقع على امرأته يف رمضان بكفارة  املسيب إن عطاء اخلراساين حدبين عنك "أن النيب
 .8قال "له تصدق تصدق"  ء، ما حدبته، إمنا بلغين أن النيبالظهار" فقال: كذب علي عطا

                                                           

 (. 5/116. الكامل البن عدي) 1
 (. 5/185. الثقات البن حبان) 2
 (. 1/425. تقريب التهذيب البن حجر) 3
(، 2/181(، ومعرفة الثقات للعجلي)5/116(، والكامل البن عدي)6/252. اجلر  والتعديل البن أيب حاُت) 4

 (.5/337وامليزان للذهيب)
 به. أنس(. من طريع عمرو بن أيب عمرو، عن 1576، رقم 2/889. املوطأ ملالك) 5
 (.1365، رقم2/993(، وصحيح مسلم )3187، رقم 3/1232. صحيح البخاري) 6
(، وهتذيب الكمال 6/334(، واجلر  والتعديل البن أيب حاُت)6/474. انظر ترمجته يف التاريخ الكبري) 7

 (، 7/190(، والتهذيب البن حجر)20/106للمزي)
 (. 89. الضعفاء الصغري للبخاري)ص  8
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وقد اعرتض ابن عبد الرب على البخاري العتماده على قول القاسم بن عاصم، وقال: وليس 
القاسم بن عاصم ممن جير  بقوله وال بروايته مثل عطاء، وعطاء أحد العلماء الفضالء، ورمبا كان 

 .1عجيبةيف حفظه شيء، وله أخبار طيبة، 

 .3، وقال احلافظ:  مقبول2قلت: والقاسم لكره ابن حبان يف الثقات

وما قاله ابن عبد الرب له حظ من النظر، واعرتاضه على البخاري يف حمله؛ من جهة اعتماده 
على هذه الرواية، ال من جهة إيراده يف الضعفاء، كما سيأيت معنا أن هناك من تابع عطاء يف روايته 

 ب.عن ابن املسي

وقد نصَّ على ضعف عطاء غري البخاري، فقال ابن حبان: كان من خيار عباد اهلل، غري أنه 
رديء احلفظ، كثري الوهم، خيطئ وال يعلم، فحمل عنه، فلما كثر للك يف روايته بطل االحتجاج 

 .5، وقال احلافظ: صدوق يهم كثرياً، ويرسل، ويدلس4به

 ، واحتمل العلماء حديثه.6غري واحد ومل جيمع العلماء على تضعيفه، فقد وبقه

 .وقد أخرج مالك لعطاء بالبة أحاديث

َيْضِرُب  : ما رواه عن عطاء عن َسِعيِد بن اْلُمَسيَِّب، أَنَُّه قال جاء أَْعرَايب إىل رسول اهلل أولها
وما َلاَك؟ فقال: َأَصْبُت أَْهِلي، وأنا  ََنَْرُه َويَ ْنِتُف َشْعَرُه، َويَ ُقوُل َهَلَك األَبْ َعُد، فقال له رسول اهلل

 .7احلديث َصائٌِم يف َرَمَضاَن.."

                                                           

 (. 21/3البن عبد الرب) . التمهيد 1
 (. 5/303.الثقات البن حبان) 2
 (. 450. تقريب التهذيب)ص  3
 (. 2/131. اجملروحني البن حبان) 4
 (. 392. تقريب التهذيب البن حجر)ص  5
(، واجلر  والتعديل 2/137(، ومعرفة الثقات للعجلي)146. انظر تاريخ ابن معني )رواية عثمان الدارمي( )ص  6

 (.6/334حاُت) البن أيب
 (.658، رقم1/297. املوطأ ملالك) 7
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وهذه الرواية عن سعيد هي اليت جعلت البخاري يدخل عطاء يف الضعفاء على ما سبق، مع 
، وعامر القرشي، 1أنه مل ينفرد هبا عن سعيد، بل تابعه حبيب بن أيب بابت، كما عند عبد الرزاق

 .2بن عامر كما عند الدارقطين يف العلل ومسعود، وإبراهيم

ورواية إنكار سعيد ملا رواه عنه عطاء، إما أهنا غري بابتة، كما قال ابن عبد الرب، على اعتبار أن 
أو أن سعيداً  .القاسم ال حيتمل االنفراد، واملعروف عند أهل احلديث أن تثبيت العرش قبل النقش.

اء غري واحد، ومما يؤكد ضبط عطاء للحديث أنه نسي ما حد  به عطاء؛ كيف وقد وافق عط
 سأل سعيداً عن مقدار الوسق كما يف الرواية اليت معنا يف املوطأ.

وهذا احلديث جاء مرساًل يف املوطأ، وقد روي موصواًل من وجوه أخرى، كما عند البخاري، 
 . ، من حديث أيب هريرة 3ومسلم

رََة، أنه قال اْلبُ َرِم بِاْلُكوَفِة، عن َكْعِب بن ُعجْ  : عنه قال: حدبين شيخ ِبُسوقِ ثاني األحاديث
، لكر الطرباين أن الشيخ الذي 4وأنا أنفخ حَتَْت ِقْدٍر ألصحايب..."احلديث َجاَءين رسول اهلل

يروي عنه عطاء هو عبد الرمحن بن أيب ليلى، ومل يقم على للك دلياًل، بل اكتفى بإخراج احلديث 
 .5من طريق مالك به

ل ابن عبد الرب: وهذا بعيد؛ ألن عبد الرمحن بن أيب ليلى أشهر يف التابعني من أن يقول فيه قا
عطاء حدبين شيخ، وأظن القائل بأنه عبد الرمحن ملا عرف أنه كويف، وأنه الذي يروي احلديث عن  
كعب بن عجرة ظن أنه هو...وقد روى هذا احلديث عبد اهلل بن معقل عن كعب بن عرجة، وقد 

ن للك الشيخ الذي لكره عطاء اخلراساين، فهو كويف ال يبعد أن يلقاه عطاء، وهو أشبه عندي، يكو 
 .6واهلل أعلم

                                                           

 (.4/196. مصنف عبد الرزاق) 1
 (. 244-10/243. العلل للدارقطين) 2
 (.1111، رقم2/781(، وصحيح مسلم )1834، رقم 2/684. صحيح البخاري) 3
 (. 939، رقم 1/418. املوطأ ملالك) 4
 (. 256، رقم19/120. املعجم الكبري للطرباين) 5
 (. 5-21/4. التمهيد البن عبد الرب) 6
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، كالمها من طرق عن 1وهذا احلديث بابت اخرج يف الصحيحني، كما عند البخاري، ومسلم
َلى، حدبين َكْعُب بن ُعْجرَةَ   به َنوه. جُمَاِهد، حدبين عبد الرمحن بن أيب لَي ْ

َهِب : "َتَصاَفُحوا يَْذَهِب اْلِغلُّ، َوتَ َهاَدْوا حَتَابُّوا َوَتذْ عنه قال: قال رسول اهلل والحديث الثالث:
، وهذا املرسل مل أقف عليه موصواًل، وهو يف فضائل األعمال، ومن اآلداب الشرعية 2الشَّْحَناُء "

"ما من ُمْسِلَمنْيِ يَ ْلَتِقَياِن  اهلل قال: قال رسول اليت استحبها الشرع احلنيف، ففي حديث الرباء
 .3فَ َيَتَصاَفَحاِن إال ُغِفَر هَلَُما قبل أَْن يَ تَ َفرَّقَا"

 .4:" هتادوا حتابوا"قال  ويف استحباب اهلدية حديث أيب هريرة

شريك بن عبد اهلل بن أىب منر، القرشي، أبو عبد اهلل، ، مات بعد األربعني ومائة، روى  عاشرا:
 .5ماعةله اجل

، ولكره ابن حبان يف الثقات، وقال رمبا 7، وقال مرة: ليس بالقوي6قال ابن معني: ليس به بأس
 . 10، وقال احلافظ: صدوق خيطىء9وقد نصَّ على توبيقه، وتقويته عدد من العلماء. .8أخطأ

 .له يف املوطأ حديثان

                                                           

 (. 1201، رقم 2/860(، وصحيح مسلم )1720، رقم 2/644. صحيح البخاري) 1
 (. 1617، رقم 2/908. املوطأ ملالك) 2
(. وقال َحَسٌن َغرِيٌب من حديث  2727، رقم 5/74(، والرتمذي )5212، رقم4/354. أخرجه أبو داود ) 3

 قد ُرِوَي هذا احلَِْديُث عن اْلبَ رَاِء من َغرْيِ َوْجٍه.أيب إسحاق عن اْلبَ رَاِء، و 
 (. 594، رقم208. أخرجه البخاري يف األدب املفرد) ص  4
(، وهتذيب الكمال 4/363(، واجلر  والتعديل البن أيب حاُت)4/236. انظر ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري) 5

 .(4/296(، وهتذيب التهذيب البن حجر)12/475للمزي)
 (. 131. تاريخ ابن معني )رواية عثمان الدارمي( )ص  6
 (.4/5. الكامل البن عدي) 7
 (.4/360. الثقات البن حبان) 8
 (.22/61(، والتمهيد البن عبد الرب)1/453. معرفة الثقات للعجلي) 9

 (. 266. التقريب البن حجر)ص  10
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 .1ثعنه عن أيب َسَلَمةَ بن عبد الرمحن أَنَّهُ قال: مسع قَ ْومٌ اإِلقَاَمةَ فَ َقاُموا ُيَصلُّوَن..."احلدي أولهما:

 . 2مرفوعاً. كما عند ابن خزمية، وحكم عليه بالغرابه وهذا املرسل رواه شريك عن أنس 

لا أُِقيَمْت الصَّاَلُة قال:" إ ، عن النيب قلت: يف معناه أحاديث بابتة كما يف حديث ُهَريْ رَةَ 
 .3فال َصاَلَة إال اْلَمْكُتوبَُة"

فقال يا َرُسوَل اهلل:  عنه عن أنس أَنَُّه قال:" جاء َرُجٌل إىل رسول اهلل  والحديث الثاني:
، 5وهذا احلديث أخرجه البخاري، من طريق مالك عن شريك به. .4"َهَلَكِت اْلَمَواِشي..."احلديث

 حيحني، وما رواه له مالك بابت.وشريك اخرج له يف الص

عبد الرمحن بن حرملة بن عمرو، األسلمي، أبو حرملة، املدين، مات سنة مخس  الحادي عشر:
، قال حيىي بن سعيد، عن عبد الرمحن بن حرملة: قال كنت سيء احلفظ أو كنت ال 6وأربعني ومائة

خالد: مسعت حيىي وسئل  ، وقال أبو بكر بن7أحفظ قال فرخص يل سعيد بن املسيب يف الكتاب
، وقال ابن معني: صاحل، وقال أبو حاُت: يكتب حديثه وال حيتج 8عن ابن حرملة فضعفه ومل يرضه

 .10، ولكره ابن حبان يف الثقات، وقال كان خيطئ9به

                                                           

 (.1/128. املوطأ ملالك) 1
 (. 1126، رقم2/170. صحيح ابن خزمية) 2
 (.710، رقم 1/493. صحيح مسلم) 3
 (. 450، رقم1/191. املوطأ ملالك) 4
 (.970، رقم1/343. صحيح البخاري ) 5
 (، 17/58(،وهتذيب الكمال للمزي)5/270. ترجته يف التاريخ الكبري للبخاري) 6
 (. 3/206. تاريخ ابن معني )رواية الدوري() 7
 (.2/328. ضعفاء العقيلي) 8
 (.5/223والتعديل البن أيب حاُت) . اجلر  9

 (. 7/68. الثقات البن حبان) 10
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، 2صدوق رمبا أخطأ ، وقال احلافظ:1قلت: هو ممن احتمل اجلهابذة حديثه، وقواه غري واحد
دنيني الذين عرفهم وانتقى من حديثهم، وقد أخرج له يف املوطأ مخسة وهو من شيوخ مالك امل

 .أحاديث

نَ َنا َوبَ نْيَ اْلُمَناِفِقنَي ُشُهوُد  عنه عن َسِعيِد بن اْلُمَسيَِّب أَنَّ َرُسوَل اهلل أولها:  قال:" بَ ي ْ
املنافقني"   :" ليس صالة أبقل علىقال  . وهذا املرسل بابت من حديث أيب هريرة3اْلِعَشاِء.."

 .4كما عند البخاري، ومسلم

قال:" الَ يَ زَاُل الناس خِبَرْيٍ ما َعجَُّلوا  ما رواه عنه عن َسِعيِد بن اْلُمَسيَِّب َأنَّ َرُسوَل اهلل وثانيها:
، ومن طريق مالك 6به ، وهو حديث بابت لكره مالك من حديث أيب محيد الساعدي5اْلِفْطَر"

 .8مسلم من طريق عبد العزيز عن أبيه به، وأخرجه 7أخرجه البخاري

عنه أن َرُجاًل َسَأَل ابن اْلُمَسيَِّب فقال: أْعتمر قبل أن َأُحجَّ؟ فقال َسِعيٌد: نعم؛ َقِد  وثالثها:
وهذا إخبار من ابن املسيب رمحه اهلل مبا هو متواتر عند . .9قبل ان حَيُجَّ" اْعَتَمَر رسول اهلل 
 كل عمره قبل احلج.اعتمر   األئمة، وهو أنه 

ِه أن َرُسوَل اهلل  ورابعها: قال:" الرَّاِكُب  عنه عن َعْمرِو بن شعيب عن أبيه عن َجد 
 . 10َشْيطَاٌن.."

                                                           

 (، 17/60(. وهتذيب الكمال للمزي)4/310. انظر الكامل البن عدي) 1
 (. 339. تقريب التهذيب البن حجر)ص  2
 (. 292، رقم1/130. املوطأ ملالك) 3
 (. 651، رقم1/451(، وصحيح مسلم)626، رقم1/234. صحيح البخاري) 4
 (.635، 1/289. موطأ مالك) 5
 (. 634، رقم1/288. املوطأ ملالك ) 6
 (.1856، رقم2/692. صحيح البخاري) 7
 (.  1098، رقم 2/771. صحيح مسلم) 8
 (.760، رقم1/343. املوطأ ملالك) 9

 (. 1764، رقم2/978. املوطأ مالك) 10
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، ومل ينفرد به ابن حرملة؛ فقد رواه ابن 2، وحسنه ابن حجر1وهو حديث بابت صححه احلاكم
 .3عجالن عن عمرو به َنوه

:"الشَّْيطَاُن يَ ُهمُّ بِاْلَواِحِد  عنه عن ابن املسيب مرسالً مبعىن احلديث الرابع أنه قال  وخامسها:
، وصله عبد الرمحن بن أيب الزناد عن ابن حرملة عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة 4َوااِلبْ نَ نْيِ.."

 .6ن ال يعرف. وهذا احلديث ضعفه ابن القطان وقال: فيه م5. احلديثقال: قال رسول اهلل 

، قال 7عثمان بن حفص بن عمر بن عبدالرمحن بن خلدة، الزرقي، األنصاري الثاني عشر:
، وقال ابن 10، وقال ابن عبد الرب: بقة9، ولكره ابن حبان يف الثقات8البخاري: ال يتابع يف حديثه

 11حجر: كان رجالً صاحلاً، ويل قضاء املدينة يف خالفة عبد امللك.
 بد الرب له على اعتبار رواية مالك عنه، ولكر ابن حبان له يف الثقات.ولعل توبيق ابن ع

أخرج له مالك حديثا واحداً؛ عنه َعِن ابن ِشَهاٍب أنه بَ َلَغُه أن أَبَا لَُبابََة ابن عبد اْلُمْنِذِر حني 
ار  بل تابعه ، وهذا مل ينفرد به ابن احل12تَاَب اهلل عليه، قال: يا َرُسوَل اهلل أهجر َداَر قَ ْوِمي.."

،  من طريق عقيل، ويونس عن ابن شهاب بلفظ" أمسك 13غري واحد كما عند البخاري، ومسلم

                                                           

 (. 2495، رقم2/112. املستدرك) 1
 .(6/53. فتح الباري البن حجر) 2
 (. 2496، رقم2/112(، واحلاكم يف املستدرك)2570، رقم4/152. أخرجه ابن خزمية يف صحيحه) 3
 (. 1765، رقم2/978. املوطأ مالك) 4
 (. 7834، رقم 14/253. أخرجه البزار يف مسنده) 5
 (. 4/408. بيان الوهم واإليهام البن القطان) 6
 (.4/133(، ولسان امليزان للحافظ)5/43للذهيب)(، وامليزان 3/198. ترمجته يف ضعفاء العقيلي) 7
 (.5/175. الكامل البن عدي) 8
 (. 5/155. الثقات البن حبان) 9

 (. 20/81. التمهيد البن عبد الرب) 10
 (.  1/282. تعجيل املنفعة للحافظ) 11
 (. 1022، رقم2/481. املوطأ ملالك) 12
 (. 2769، 4/2120(،وصحيح مسلم)2606، رقم3/1013. صحيح البخاري) 13
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، وأمحد، 1عليك بعض مالك فهو خري لك"، وأخرجه عبد الرزاق، من طريق معمر عن الزهري به
 .2من طريق ابن جريج عن الزهري به

ة، تويف  س  عد بن عبادة، أبو أميعمرو بن احلار  بن يعقوب بن عبد اهلل، موىل الثالث عشرر:
، إال ما نقل عن أمحد أنه قال: ما يف املص        ريني أببت 4، وبقه جل النقاد3س        نة مثان وأربعني ومائة

، وقال األبرم عن االمام 5من الليث، وقد كان عندي عمرو بن احلار ، ُث رأيت له أش        ياء مناكري
، وقال 6دة أحاديث يض         طرب فيها وخيطىءأمحد إنه محل عليه محالً ش         ديداً، وقال يروي عن قتا

 .7احلافظ: بقة، فقيه، حافظ

وَل اهلل  ُروٍز، َعِن اْلبَ رَاِء، َأنَّ َرس    ُ ِئَل َماَلا  أخرج له مالك حديثاً واحداً عنه عن ُعبَ ْيِد بن فَ ي ْ س    ُ
َحايَا؟.."  وهذا حديث بابت،مل ينفرد ابن احلار ، بل تابعة س             ليمان بن عبد ،8يتقى ِمَن الض             َّ

، وقال 11، وابن حبان10، قال الرتمذي: حس     ن ص     حيح، وص     ححه ابن خزمية9الرمحن الدمش     قي
 .12احلاكم: صحيح، ومل خيرجاه

                                                           

 (.16395، رقم9/74. مصنف عبد الرزاق) 1
 (. 16124، رقم3/502. أمحد يف املسند) 2
(، وهتذيب الكمال 3/970(، والتعديل والتجريح للباجي)20/163. ترمجته يف التمهيد البن عبد الرب) 3

 (.8/13(.، والتهذيب للحافظ)21/570للمزي)
(. وهتذيب الكمال 7/229(. والثقات البن حبان)6/225. اجلر  والتعديل البن أيب حاُت) 4

 (.1/183(. وتذكرة احلفاظ للذهيب)21/573للمزي)
 (. 13/12. تاريخ بغداد للخطيب) 5
 (. 5/305(، وامليزان للذهيب)45/467. تاريخ دمشق البن عساكر) 6
 (. 419. التقريب للحافظ ) 7
 (. 1024، رقم2/482الك). املوطأ مل 8
 (. 1497، رقم85/ 4(، والرتمذي ) 2802، رقم3/97. أخرجه أبو داود) 9

 (. 2912، 4/292. صحيح ابن خزمية) 10
 (. 5921، رقم13/243. صحيح ابن حبان) 11
 (. 1/640. املستدرك للحاكم) 12
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، 1حممد بن مس   لم بن تدرس أبو الزبري، املكي، مات س   نة س   ت وعش   رين ومائة الرابع عشررر:
ه، وليتين ما  تقال سويد بن عبد العزيز: خدعين شعبة فقال يل ال حتمل عنه، فإين رأيته يسيء صال

، وكان ش    عبة يذمه يقول: كان ال حيس    ن يص    لي، وملا رأى كتاب ابن ش    هاب 2كنت رأيت ش    عبة
، وقال أمحد بن حنبل: كان أيوب يض       عفه، 4، وقال مرة: رأيته يزن ويس       رتجح يف امليزان3عنه مزقه

 .5وقال أمحد: احتمله الناس، ليس به بأس، وقال أبو حاُت: يكتب حديثه وال حيتج به

ن حد  عنه مالك، فإن مالكا ال يروي إال عن بقة، أقال ابن عدي: كفى بأيب الزبري صدقاً 
وهو يف نفسه بقة، إال أن يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون للك من جهة الضعيف، وال يكون 

، وقال احلافظ: 7وقد نص على توبيقه مجع من اجلهابذة.. اه 6من قبله، وهو صدوق وبقة ال بأس به
 . 8ال أنه يدلسصدوق إ

 .أخرج له مالك مثانية أحاديث

 اهلل عنه عن أيب الطَُّفْيِل َعاِمِر بن َوابَِلَة، َأنَّ ُمَعاَل بن َجَبٍل أخربه أَن َُّهْم َخَرُجوا مع رسول أولها:
 . 10. وهذا احلديث أخرجه مسلم من طريق مالك به9َعاَم تَ ُبوَك.."احلديث

                                                           

(، والتعديل والتجريح 12/143(، والتمهيد البن عبد الرب)1/221. ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري) 1
 (. 9/390(، والتهذيب البن حجر)2/640للباجي)

 (. 6/122. الكامل البن عدي) 2
 (. 1/151. اجلر  والتعديل البن أيب حاُت) 3
 (. 4/130. ضعفاء العقيلي) 4
 (. 8/75ن أيب حاُت:). اجلر  والتعديل الب 5
 (. 6/125. الكامل البن عدي) 6
 (. 2/216(، والكاشف للذهيب)26/409(. وهتذيب الكمال للمزي)5/352. انظر الثقات البن حبان) 7
 (. 506. التقريب للحافظ)ص  8
 (. 328، رقم1/143. املوطأ ملالك) 9

 (. 706، رقم1784/ 4. صحيح مسلم) 10



 د. منصور سلمان نصر نصار

 

 الجامعة األسمرية اإلسالمية

279 

الظُّْهَر  عن عن َسِعيِد بن ُجبَ رْيٍ، عن عبد اهلل بن َعبَّاٍس، أَنَُّه قال صلى رسول اهلل  وثانيها:
. وهذا احلديث اخرج يف الصحيح؛ أخرجه مسلم من طريق مالك به، ومن طرق 1َواْلَعْصَر مجيعا.."

 .2عن اأْلَْعَمِش عن َحِبيِب بن أيب بَاِبٍت عن َسِعيِد بن ُجبَ رْيٍ به
كان يُ َعل ُمُهْم هذا   عنه عن طاوس اْلَيَماين ، عن عبد اهلل بن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اهلل  وثالثها:

 .3الدَُّعاَء كما يُ َعل ُمُهُم السُّورََة ِمَن اْلُقْرآِن.."
، 4وهذا احلديث بابت اخرج يف الصحيح، عن غري واحد من الصحابة، فأخرجه البخاري، ومسلم

ومسلم من حديث عائشة ،من حديث أيب هريرة
5. 

كان إلا قام إىل   عنه، عن طاوس اْلَيَماين ، عن عبد اهلل بن َعبَّاٍس، أَنَّ َرُسوَل اهلل  ورابعها:
 .6الصَّالَِة من َجْوِف اللَّْيِل...احلديث

، كالمها من طرق عن طاوس 7وهذا احلديث اخرج يف الص       حيحني؛ أخرجه البخاري، ومس       لم
 به.

هنى عن َأْكِل حلُُوِم الضََّحايَا بَ ْعَد َبالَبَِة  عنه عن َجاِبِر بن عبد اهلل َأنَّ َرُسوَل اهلل  وخامسها:
، ومس      لم من طرق 9. وهو حديث بابت أخرجه البخاري من حديث س      لمة بن األكوع8أَيَّاٍم..."

 . 10عن جابر به َنوه

                                                           

 (. 330قم، ر 1/144. املوطأ ملالك) 1
 (. 705، رقم 1/490(، و) 705، رقم1/489. صحيح مسلم) 2
 (. 501، رقم1/215. املوطأ ملالك) 3
 (. 589، رقم1/412(،وصحيح مسلم)1311، رقم1/463. صحيح البخاري) 4
 (. 589، رقم1/412. صحيح مسلم) 5
 (. 502، رقم 1/215. املوطأ ملالك) 6
 (. 770، ورقم 769، ورقم 768، رقم 1/534صحيح مسلم)(، و 1069، رقم1/377. صحيح البخاري) 7
 (. 1029، رقم2/484. املوطأ ملالك) 8
 (. 5249، رقم5/2115. صحيح البخاري) 9

 (.  1973، 1972، 1971، و1970، رقم 3/1562. صحيح مسلم) 10
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َعاَم احلَُْديِْبَيِة اْلَبَدنََة عن  اهلل، أنه قال: "ََنَْرنَا مع رس           ول عنه، عن َجاِبر وسرررررررررادسرررررررررها:
َعٍة.. "  . وهذا حديث بابت أخرجه مسلم من طريق مالك به، ومن طريق  عطاء عن جابر1َسب ْ

 . 2أهنم َنروا البقرة عن سبعة"
وَل اهلل وسررررابعها: َماِلِه..." عنه، عن َجاِبِر َأنَّ َرس     ُ . وهذا حديث 3هنى َأْن يَْأُكَل الرَُّجُل ِبش     ِ

 .4بابت أخرجه مسلم من طريق مالك به
. وهذا حديث بابت 5قال:" أَْغِلُقوا اْلَباَب..." أَنَّ َرُسوَل اهلل  عنه عن َجابِر وثامنها:

 من طرق عن عطاء عن جابر7، وأخرجه البخاري، ومسلم6أخرجه مسلم من طرق عن الزبري به
 به َنوه.

 ح، وكل ما رواه له مالك بابت صحيح.وعطاء روى له اجلماعة، واحتج به أصحاب الصحي

يزيد بن عبد اهلل بن قسيط، الليثي، املديين، أبو عبد اهلل، مات سنة ابنتني  الخامس عشر:
، ولكره ابن 9، قال مالك: الرجل ليس هناك عندنا، وقال أبو حاُت: ليس بقوي8وعشرين ومائة

 .10حبان يف الثقات، وقال: رمبا أخطأ

                                                           

 (. 1032، رقم2/486. املوطأ ملالك) 1
 (. 1318، رقم955/ 2. صحيح مسلم) 2
 . 16439، رقم2/922. املوطأ ملالك) 3
 (.  2099، رقم3/1661. صحيح مسلم) 4
 (. 1659، رقم2/928. املوطأ ملالك) 5
 (. 2012، رقم3/1594. صحيح مسلم) 6
 (.2012، رقم3/1594(، وصحيح مسلم)3106، رقم3/1195. صحيح البخاري) 7
(، وهتذيب الكمال 3/1231(، والتعديل والتجريح  للباجي)9/273. ترمجته يف اجلر  والتعديل البن أيب حاُت) 8

 (.7/250(، وامليزان للذهيب)32/177للمزي)
 (.9/273. اجلر  والتعديل البن أيب حاُت) 9

 (. 5/543. الثقات البن حبان) 10
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.اه  ، أخرج له مالك يف 2، وقال احلافظ: بقة1العلماء على توبيقه، وأنه من الفقهاء قلت: جلّ 
املوطأ حديثًا مسندًا واحداً؛ قال: عن يَزِيَد بن عبد اهلل بن ُقَسْيٍط، عن حُمَمَِّد بن عبد الرمحن بن 

 .3ْت"ُيْسَتْمَتَع ِِبُُلوِد اْلَمْيَتِة إلا ُدبِغَ أََمَر أن  أن َرُسوَل اهلل بَ ْوبَاَن، عن أُم ِه، عن َعاِئَشَة َزْوِج النيب

، 5، وقال ابن عبد الرب: هذا حديث بابت من جهة اإلسناد4وهذا احلديث صححه ابن حبان
َشاًة  وله شاهد من يف الصحيحني من حديث ابن َعبَّاٍس رضي اهلل عنهما قال: "َوَجَد النيب 

َها َمْواَلٌة ِلَميْ  ال: َهالَّ انْ تَ َفْعُتْم ِِبِْلِدَها، قالوا: ِإن ََّها َمْيَتٌة؟ ق ُمونَةَ من الصََّدَقِة، قال النيب َمي َتًة، أُْعِطَيت ْ
 .6إمنا َحُرَم َأْكُلَها"

  

                                                           

(. املغين 32/179(. هتذيب الكمال للمزي)23/74رب)(. التمهيد البن عبد ال7/258. الكامل البن عدي) 1
 (.2/750للذهيب)

 (. 602. التقريب للحافظ)ص  2
 (. 1064، رقم 2/498. املوطأ ملالك) 3
 (. 1286، رقم4/102. صحيح ابن حبان) 4
 (. 23/76. التمهيد البن عبد الرب) 5
 (. 363، رقم1/276(، ومسلم )1421، رقم543/ 2. أخرجه البخاري ) 6
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 المطلب الثاني: من ُتكلِّم فيه ألجل مذهبه )من رُمي ببدعة(.

، اختلف العلماء 1بور بن زيد ، الديلي موالهم، املدين، مات سنة مخس وبالبني ومائة أواًل: 
يف بور بن زيد هل رمي بالقدر، أم أن الذي رمي به هو ابن يزيد، ورجح الذهيب أن من قال إنه 

، قال ابن حجر: مل يتهمه ابن 2ابن يزيد فقد اشتبه عليه بابن يزيد، أو أن ابن الربقي قد رماه بذلك
ور ابن زيد، ل له كيف رويت عن بالربقي، ومل يشتبه عليه، وإمنا َحكى عن مالك رمحه اهلل، ملا قي

وداود بن احلصني، ولكر غريمها، وكانوا يرمون بالقدر؟! فقال مالك: كانوا ألن خيروا من السماء إىل 
 .3األرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة اه  احتج به اجلماعة 

 قلت: لكن هناك من العلماء من نص على أنه له رأي، منهم حيىي بن سعيد القطان حيث
. وقال ابن عبد الرب: كان ينسب إىل رأى اخلوارج، والقول 4قال: إمنا كان رأيه، وأما احلديث فإنه بقة

، وعلى القول بأنه كان يرى رأي اخلوارج، أو كان ممن 5بالقدر، ومل يكن يدعو إىل شيء من للك
ه، وهو حمتج به عند قيقول بالقدر، فإنه رمحه اهلل مل يكن داعية ملذهبه، وقد أطبق العلماء على توبي

 .6اجلماعة، وجمموع ما أخرج له مالك أربعة أحاديث كلها يف األحكام

داود بن احلصني، أبو سليمان، القرشي، األموي، املدين، مات سنة مخس وبالبني ومائة  ثانياً:
أنه  ، ووصف ب9، وإمنا ُضّعف يف روايته عن عكرمة8، وبقه جلُّ العلماء7باملدينة، روى له اجلماعة

                                                           

(، وهتذيب الكمال 2/468(، واجلر  والتعديل البن أيب حاُت)2/181. ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري) 1
 (.4/416للمزي)

 (.1/124.املغين للذهيب)  2
 (. 394. مقدمة فتح الباري البن حجر)ص 3
 (.2/1. التمهيد البن عبد الرب) 4
 (. 2/1. املصدر نفسه) 5
 1012، رقم2/475((، وبالثا 980، رقم2/459(، وبانيها: )632، رقم 1/287). أوهلا يف املوطأ ملالك 6

 (، 1433، رقم746/ 2( ورابعها:)
(، والتهذيب البن 8/379(، وهتذيب الكمال للمزي)2/310. انظر ترمجته يف التمهيد البن عبد الرب)7

 (.3/157حجر)
 (،1/340للعجلي)(، ومعرفة الثقات 3/178. تاريخ ابن معني )رواية الدوري()8
 (.8/381(، وهتذيب الكمال للمزي)3/408. اجلر  والتعديل البن أيب حاُت)9
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كان يرى مذهب الشراة، قال ابن حبان: كان يذهب مذهب الشراة، وكل من ترك حديثه على 
اإلطالق وهم؛ ألنه مل يكن بداعية إىل مذهبه، والدعاة جيب جمانبة رواياهتم على األحوال، فمن 

ديثه ح انتحل َنلة بدعة ومل يدع إليها وكان متقناً،كان جائز الشهادة حمتجاً بروايته، فإن وجب ترك
، وقال احلافظ: بقة، إال يف عكرمة، 1وجب ترك حديث عكرمة ألنه كان يذهب مذهب الشراة مثله

 .2ورمي برأي اخلوارج

قلت: روى له اجلماعة، ومل خيرج له مالك من طريق عكرمة، وجمموع ما أخرجه له مخسة 
 3أحاديث، كلها يف األحاكم وهي بايتة جلها اخرجه يف الصحيح.

  

                                                           

 (. 6/284. الثقات له)1
 (198. التقريب للحافظ)ص 2
، رقم 2/620(، وبالثها: املوطأ)327، رقم1/143(، وبانيها: املوطأ)211، رقم 1/94. أوهلا يف املوطأ)3

 (. 1555، رقم2/862((، وخامسها1295رقم 2/625(، ورابعها: املوطأ)1285
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 الخاتمة

احلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات، وبعد، فيمكن من خالل الدراسة السابقة أن أمجل أهم 
 النتائج فيما يلي: 

. اإلمام مالك من أبرز من انتقى الرواة، حىت اعتمد العلماء يف توبيقهم لكثري من الرواة مبجرد 1
 .روايته عنهم، ووبق بعض اجلهابذة من روى عنه مالك ولو كان جمهوالً 

 . ليس كل من روى عنه مالك يعّد بقة، فقد روى عمن اتفق على ضعفه.2

. مذهب مالك جواز الرواية عمن ُرمي ببدعة ما مل يكن داعية لبدعته، أو روى ما يوافق 3
 مذهبه.

 . تساهل بعض العلماء يف قوهلم أن كل شيوخ مالك بقات ما خال ابنني. 4

 من اجلر  سبعة عشر راوياً.. بلغ عدد شيوخ مالك الذين لكروا بشئ 5

ري هم بابت، أو يكون يف غنر  من شيوخه ما يُنكر، بل كل ما رواه ع. مل يرو مالك عمن جُ 6
 األحكام. 

. انتقاء مالك لألحاديث اليت يرويها عن شيوخه الذين ُتكلم فيهم، فال حاجة لتخطئة اإلمام 7
هم عمن ُتكل م احيب الصحيح يف روايتيف روايته عمن ُتكّلم فيهم، فال خيتلف حاله عن صنيع ص

فيهم؛ حيث انتقوا من أحاديثهم، فمن أنكر على اإلمام روايته لبعض الضعفاء، قوله ضعيف وال 
 يؤبر يف األحاديث اليت رواها عنهم.

 تم بحمد اهلل تعالى
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم. *

 -ه ، مكتبة الرشد  385مالك بن أنس، أبو احلسن الدارقطين  . األحاديث اليت خولف فيها 1
 م، حتقيق : أبو عبد الباري رضا.1997 -ه 1418 -الرياض 

، 1405 -بريوت  -ه ، مؤسسة الرسالة 259أحوال الرجال، إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين،  2
 حتقيق : صبحي البدري السامرائي. 1ط

 1409 -بريوت  -ه ، دار البشائر اإلسالمية 256ري، األدب املفرد، حممد بن إمساعيل البخا 3
 ، حتقيق : حممد فؤاد عبدالباقي. 3، ط1989 -

ه ، املكتبة التجارية الكربى   911اسعاف املبطأ برجال املوطأ، عبدالرمحن ابن أيب بكر السيوطي، 4
 .1969 – 1389 -مصر 

 ، حتقيق حممد زينهم.1، ط أمساء شيوخ مالك،  البن خلفون األندلسي، مكتبة الثقافة، مصر 5
 -بريوت  -ه  ، دار الكتب العلمية  702االقرتا  يف بيان االصطال ، ابن دقيق العيد ،  6

1406 – 1986  
، 804البدر املنري يف ختريج األحاديث واألبار الواقعة يف الشر  الكبري، سراج الدين ابن امللقن،  7

، حتقيق : مصطفى 1م، ط2004-ه 1425 -السعودية -الرياض -دار اهلجرة للنشر والتوزيع 
 أبو الغيط و عبداهلل بن سليمان.

 -الرياض  -ه ، دار طيبة 628بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام، البن القطان الفاسي،  8
 ، حتقيق : د. احلسني آيت.1م، ط1997-ه 1418

وإحياء الرتا   ه، مركز البحث العلمي233تاريخ ابن معني )رواية الدوري(، حيىي بن معني  9
 ، حتقيق : د. أمحد سيف.1، ط1979 - 1399 -اإلسالمي مكة املكرمة 

دمشق  -ه، دار املأمون للرتا  233تاريخ ابن معني )رواية عثمان الدارمي(، حيىي بن معني   10
 ، حتقيق : د. أمحد سيف.- 1400 -

، 1984 - 1404 -الكويت  -، الدار السلفية 385تاريخ أمساء الثقات، عمر بن أمحد ،  11
 ، حتقيق : صبحي السامرائي.1ط

 بريوت  -ه، دار الكتب العلمية 463تاريخ بغداد، أمحد بن علي اخلطيب البغدادي  12
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 لبابة حسني.

، 1986 - 1406 -سوريا  -ه، دار الرشيد 852تقريب التهذيب، أمحد بن علي بن حجر  19
 حتقيق : حممد عوامة. 1ط

ه، وزارة عموم 463 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر ابن عبد الرب ، 20
 ، حتقيق : مصطفى بن أمحد العلوي.1387 -املغرب  -األوقاف

 - 1404 -بريوت  -ه، دار الفكر  852هتذيب التهذيب ، أمحد بن علي بن حجر:  21
 1، ط 1984

 - 1400 -بريوت  -ه، مؤسسة الرسالة 742هتذيب الكمال، يوسف بن الزكي املزي،  22
 ، حتقيق : د. بشار عواد.1، ط1980

، دار 354الثقات، اسم املؤلف:  حممد بن حبان بن أمحد أبو حاُت التميمي البسيت الوفاة:  23
 ، الطبعة : األوىل، حتقيق : السيد شرف الدين أمحد1975 - 1395 -الفكر 

 -ه، عامل الكتب 761جامع التحصيل يف أحكام املراسيل، أبوسعيد بن خليل العالئي ،  24
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 ، حتقيق : د. حممد مصطفى األعظمي1970 -
 -بريوت  -ه، دار ابن كثري ، اليمامة 256صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري  33

 حتقيق : د. مصطفى البغا.   3، ط1987 - 1407
مد : حمبريوت، حتقيق  -ه، دار إحياء الرتا  العريب 261صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج  34

 فؤاد عبد الباقي.
، - 1396 -حلب  -ه، دار الوعي 256الضعفاء الصغري، حممد بن إمساعيل البخاري  35

 حتقيق : حممود إبراهيم زايد.1ط
ه  1404 -بريوت  -ه، دار املكتبة العلمية  322الضعفاء الكبري، حممد بن عمر العقيلي   36

 ، حتقيق : عبد املعطي قلعجي. 1م ، ط1984 -
ه ، 500ت من انتخاب الشيخ أيب طاهر السلفي، املبارك بن عبد اجلبار الطيوري الطيوريا 37

، حتقيق : دمسان حيىي  1م، ط2004-ه  1425 -الرياض / السعودية  -أضواب السلف  
 معايل.

 -الرياض  -ه، دار طيبة 385العلل الواردة يف األحاديث النبوية، علي بن عمر الدارقطين  38
 يق : د. حمفوظ الرمحن زين اهلل.  ، حتق 1، ط1985 - 1405
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بريوت ، حتقيق  -، دار املعرفة  852فتح الباري شر  صحيح البخاري ، أمحد  بن حجر  39
 حمب الدين اخلطيب.

 - 1409 -بريوت  -ه، دار الفكر 365الكامل يف ضعفاء الرجال، عبداهلل بن عدي  40
 حتقيق : حيىي اختار غزاوي. 3، ط1988

 -حلب  -ه ، دار الوعي 354والضعفاء واملرتوكني، حممد بن حبان:  اجملروحني من احملدبني 41
 حتقيق : حممود إبراهيم زايد. 1ه ، ط1396

بريوت  -ه  ، دار الكتب العلمية  405املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبداهلل احلاكم،  42
 ، حتقيق : مصطفى عطا.1م ، ط1990 -ه  1411 -

 مصر. –سة قرطبة ه، مؤس 241املسند، أمحد بن حنبل   43
حتقيق :  2، ط1403ه، املكتب اإلسالمي  بريوت   211املصنف، عبد الرزاق بن مهام  44

 حبيب الرمحن األعظمي.
 - 1404 -املوصل  -ه، مكتبة الزهراء 360املعجم الكبري، سليمان بن أمحد الطرباين  45

 حتقيق : محدي بن عبداجمليد السلفي. 2، ط1983
 -السعودية  -املدينة املنورة  -ه ، مكتبة الدار 261معرفة الثقات، أمحد بن عبد اهلل العجلي   46

 حتقيق : عبد العليم البستوي. 1، ط1985 - 1405
 ه ، حتقيق : الدكتور نور الدين عرت.748املغين يف الضعفاء، حممد بن أمحد الذهيب  47
مصر حتقيق : حممد  -الرتا  العريب  ه، دار إحياء179موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس   48

 فؤاد عبد الباقي.
بريوت  -ه، دار الكتب العلمية 748ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حممد بن أمحد الذهيب  49

 ، حتقيق : الشيخ علي حممد معوض.1، ط1995 -
 -بريوت  -ه، دار املعرفة 852هدي الساري مقدمة فتح الباري، أمحد بن علي بن حجر  50

  .، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي- 1379


