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  خالد الهادي الفالح د.

لى نيب بعده سيدنا حممد وع ال احلمد هلل رب العاملني وحده ، والصالة والسالم على من
 آله وصحبه وبعد : 

بشكل فريد ونادر وذاع صيته كإمام يف السنة  –رمحه اهلل  –لقد اشتهر اإلمام مالك بن أنس 
ل : )قال يفىت ومالك يف املدينة ( وقي والفقه واألصول ... حىت صار مضربا لألمثال ، فقيل : )ال

 له الشعراء يف أشعارهم ومنظوماهتم ، فقال احلصري :فيه ما قال مالك يف اخلمر ( .. وتناو 

 وروى النعمان عن ماء السماء            كيف يروي مالك عن أنس

 وقال القحطاين يف نونيته :

 هو مذهب الزهري ووافق مالك           وكالمها يف شرعنا علمان

بل إن كثريا من مقوالته ذهبت مثال ؛ كقوله ) العلم يؤتى إليه واليأيت ( وقوله ) كل يؤخذ من 
، وقد اشتهر أيضا بأنه )عامل املدينة( قال  قوله ويرد إال صاحب هذا القرب ( وأشار إىل قرب النيب 

اس )يوشك أن يضرب الن ––سفيان بن عيينة : نرى أن هذا احلديث الذي يروى عن النيب
 (.2( إنه مالك بن أنس )1أكباد اإلبل يطلبون العلم فال جيدون أحدا أعلم من عامل املدينة()

                                                           
 -  جبامعة الزاوية -أستاذ الدراسات اإلسالمية املساعد 
 .2680رقم 5/47رواه الرتمذي  -1 
 ترتيب املدارك ، القاضي عياض  -2 



 

290 

 م2013هـ /  1435 األعمال الكاملة لمؤتمر اإلمام مالك

 (  1ورأى ذلك عبد الرزاق بن مهام ، وابن جريج ، وعبدالرمحن بن مهدي  وغريهم )

وذكر ابن رشد أنه هو املسمى بعامل املدينة لتعرفه به ، فإذا قال القائل : هذا قول عامل املدينة 
 (.2أو إمام دار اهلجرة علم أنه هو الذي يراد . )

وقال عبد احلليم اجلندي : ) وقد محل مالك وصف عامل املدينة عن جدارة حبلقته وطريقته 
(. وغريها من أقوال العلماء.. اليت تدل بوضوح على أن املقصود 3واتساع مدى عمره وأثره ، ... ( )

 لك بن أنس .بعامل املدينة إذا ذكر هذا الوصف هو ما

وسبق به  –رمحه اهلل  –موضوع البحث : تقوم فكرة هذا  البحث على ذكر مااشتهر به مالك 
غريه من العلماء ، وكان إماما فيه بال منازع ، وإظهار جوانب العبقرية يف هذه الشخصية النادرة 

 أدل على ، والاليت كانت هلا مكانة مرموقة يف نفوس العلماء على اختالف مناهجهم واجتاهاهتم 
 ذلك من انتشار مذهبه يف اآلفاق وشيوع  اجتهاداته وابتكاراته النادرة وأسبقياته املتميزة ... 

 -وتكمن فائدته يف إنصاف هذا العامل وإظهار عبقريته يف هذا الزمان واملكان الذي ظهر فيه 
ية ملن هذه الشخصمن يتنكر جلهود األئمة وينتقص من هؤالء الفحول ، وكذلك إبراز  –لألسف 

رام التشبه بالعلماء والتعلق هبم والسري على منواهلم ، ألنه كان هلذا اإلمام دور كبري يف البحث 
 العلمي ، وقواعد املنهجية العلمية الرصينة .

 وقد قمت بإعداد خطة للبحث يف هذا املوضوع قسمتها مبدئيا إىل ثالثة مباحث :
  العقيدة واحلديث .املبحث األول : ما اشتهر به مالك يف

 املبحث الثاين : ما اشتهر به مالك  يف األصول والفقه .
 املبحث الثالث : ما اشتهر به مالك يف التفسري واحرتام املدينة.

وأخريا اخلامتة والتوصيات ، وأقصد مبا اشتهر به : نوادره ، وما سبق به غريه من العلماء ،وصار 
ه ن غريه ، ومل يستطع أحد أن يتجاهل ملساته ونقوشه وإبداعاتإماما فيه بعد ذلك ، واشتهر به دو 

يف هذا املوضوع ، كاشتهاره بنقد الرجال ، واحلرص يف مسائل العقيدة ،وسبقه يف التأليف ومنهجه 
                                                           

 1/3املوطأ شرح الزرقاين على  -3
 .3/483املقدمات املمهدات البن رشد -2 
 . 183مالك بن أنس إمام دار اهلجرة   -3 
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يف اإلفتاء ، وأخذه بعمل أهل املدينة ، وغريها من املسائل اليت اشتهر هبا دون غريه ، أو اشتهر هبا 
أو كان هو السبب يف إبرازها وإشهارهاحىت نسبت إليه ونسي صاحبها ، وليس أكثر من غريه ، 

 القصد استقراء كل آثاره يف هذه العلوم املختلفة .

وإذا تتبعنا هذه العبقريات عرفنا السبب يف تقدمي هذا اإلمام على معاصريه وأقرانه ، فضال عمن 
ري الوقت ، وكذلك ذوبان شخصيات كث جاء بعده ، وانتشار مذهبه دون غريه من العلماء يف ذلك

 من العلماء الذين أخذوا عليه فيه ويف مذهبه .

وقد رجعت عند حبثي إىل كتب العلماء يف خمتلف التخصصات ، ككتب اجلرح والتعديل ، 
واحلديث واألصول والعقيدة والفقه والسري والرتاجم ... فلم أتفاجأ بوجود مكان واضح هلذا اإلمام 

ها ومكانة عالية يف نفوس العلماء ، ومن هذه الكتب مايلي : صحيح ابن حبان ، يف كل علم من
وتاريخ أيب زرعة الدمشقي ، وهتذيب التهذيب البن حجر العسقالين ، وتاريخ دمشق البن عساكر 

 ، وجامع العلوم واحلكم البن عبد الرب ، وكتب األصول ، والعقيدة والفقه والتفسري املختلفة .

يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي لبعض النماذج  –إن شاء اهلل  –ي وسيكون منهج
واألمثلة الدالة على املراد، متحريا الدقة يف النقل ، واملوضوعية يف البحث ، واإلنصاف لكل ذي 

 حق ، متمنيا من اهلل التوفيق والسداد ، وماتوفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب . 
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 المطلب األول : ما اشتهر به مالك في العقيدة :

 بدفاعه عن العقيدة واعتزازه مبذهب السلف الصاحل يف –رمحه اهلل  –لقد اشتهر اإلمام مالك 
بة واحملدثة يف ريالعقيدة الصحيحة املستقاة من الكتاب والسنة، والبعد عن الشبهات، و األقوال الغ

 الدين ؛ كآراء اخلوارج واجلهمية وأمثاهلم .

تكلم م ومن أشهر املواقف اليت رويت عن اإلمام يف هذا اجلانب وصارت دليال لكل كاتب أو
يريد الذب عن العقيدة الصحيحة ، موقفه من ذلك الرجل الذي سأله كيفية استواء اهلل على عرشه 

وم ، والكيف جمهول ، واإلميان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، ، فقال له مالك : اإلستواء معل
 (1) أراك إال رجل سوء وأمر بإخراجه " وما

ليعد من أهم املقوالت اليت رويت عن علماء املسلمني يف  –على اختصاره –إن هذا القول 
ذهب السلف م هذا العلم ؛ ففيه التأكيد على اإلميان بالعقيدة السليمة والتمسك هبا ، وفيه إظهار

يف إمرار الصفات ، والبعد عن التأويل ، وفيه تنفري املسلم من اخلوض يف مثل هذه املسائل واعتبار 
على قيام  يؤكد ذلك من البدع احملدثات ، وفيي أمره بإخراج هذا الرجل ووصفه بأنه رجل سوء ما

 . اإلمام بدور كبري يف ذلك الوقت   يف حماربة املبتدعة وأصحاب األهواء

وقد صرح مالك يف مواضع كثرية عن أسلوبه هذا املبين على تقليل الكالم يف أمور العقيدة ، 
وعدم ا خلوض يف تفاصيلها ، من ذلك قوله : " الكالم يف الدين أكرهه ، وكان أهل بلدنا يكرهونه 

ما حتته يأشبه ذلك ، وال أحب الكالم إال ف وينهون عنه ؛ حنو الكالم يف رأي جهم والقدر وكل ما
عمل ؛ فأما الكالم يف الدين ويف اهلل عز وجل ، فالسكوت أحب إيل ؛ ألنين رأيت أهل بلدنا 

 (.2حتته عمل " ) ينهون عن الكالم يف الدين إال ما

وقد بني مالك يف كلمته هذه مقصوده من الكالم يف الدين ، وأنه إمنا أراد به اخلوض يف مسائل 
أمور خطرية ، كالقول بالقدر ، وقول اجلهمية ، ونفي الصفات ..  من العقيدة قد جتر املسلم إىل

وما أشبه ذلك ، وكانت وجهة نظره هي اإلنصراف عن مثل هذه املسائل والتوجه إىل املسائل 
                                                           

 . 6/326حلية األولياء ، للحافظ أيب نعيم   -1
 .  2/938جامع بيان العلم وفضله / ابن عبد الرب  -2 
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الفقهية اليت ينبين عليها العمل وتنفع املسلم وتزيد من مكانته عند اهلل ؛ وهذا املوقف مأخوذ من 
]املائدة:  ژ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ژقول اهلل تعاىل: 

 (1" إن اهلل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال " )  [، وقوله  ١٠١

  ن حىت لوأجيامل أحدا من الناس يف هذا الش يكاد وألجل هذا املوقف الواضح كان مالك ال
ي ذئب ألنه كان يرى ــــــــــــــروي عنه أنه كان يهجر ابن أب كان من أكابر العلماء ؛ فمن ذلك ما

 ( .2القدر  )

فليس من السهل أن يقدم مالك على هجر مثل هذا العامل املشهود له بالفضل والعلم إال وقد 
أن يهجر كل  ثبت لديه وقوعه يف هذه البدعة ، ومالك إمام قدوة يستوجب عليه منصب اإلمامة 

 . ولذا قال القحطاين يف نونيته :من ثبتت بدعته حىت حيذر الناس من هذه البدعة.

 تلق مبتدعا وال متزندقا                        إال بعبسة مالك الغضبان ال

وحماربة البدع هي من أهم األعمال اليت اشتهر هبا هذا اإلمام ؛ ألهنا من صميم الدين ومن  
دين ثاق ببيان أحكام الكمال اإلميان ومن أهم واجبات العلماء الذين أخذ اهلل عليهم العهد واملي

يألو جهدا يف القيام مبثل هذه الواجبات  للناس وعدم كتم شيء من ذلك عنهم ، وقد كان مالك ال
؛فقد روي عنه قوله: " من أحدث يف هذه األمة شيئا مل يكن عليه سلفها ، فقد زعم أن رسول 

 ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ ژاهلل خان الرسالة ألن اهلل يقول 

 ( .3[ فما مل يكن يومئذ دينا ، فال يكون اليوم دينا " ) ٣]املائدة:  ژ ڌ ڌ

 ينشد : كثريا ما  –رمحه اهلل  –وكان 

 (4كان سنة                 وشر األمور احملدثات البدائع )  وخري أمور الدين ما

 
                                                           

 . 593، ومسلم ح/  2408رواه البخاري ح/ - 1 
 . 306/ 30هتذيب التهذيب ، ابن حجر  - 2 
 مقدمة كتاب اإلعتصام للشاطيب .- -3 
 نفسه . – 4
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 المطلب الثاني : ما اشتهر به مالك في الحديث :

 لي :ي بأمور عدة يف جمال احلديث ، لعل من أمهها ما –رمحه اهلل  –متيز اإلمام مالك 

 مكانته في علم الجرح والتعديل :

من املؤسسني هلذا العلم اجلليل الذي كان اهلدف منه نقد رواة  –حبق  –يعد اإلمام مالك 
احلديث ، وبيان من يؤخذ عنه احلديث من غريه .. فقد رويت عن العلماء أقوال عديدة يف هذا 

ان ك  رواه علي بن املديين عن عيينة ) ما على مكانته اجلليلة يف هذا العلم ، منها ماالشأن تدل 
 ( .1أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأهنم ()

وهي شهادة تدل على رسوخ قدم هذا اإلمام يف هذا العلم ، وسبقه إليه ، وقد أكد هذا األمر 
العلم وأظهره للناس قال ابن حبان ) كان مالك ابن حبان وصرح بأن مالكا هو أول من اهتم هبذا 

أول من انتقى الرجال من الفقهاء باملدينة ، وأعرض عمن ليس بثقة يف احلديث ، ومل يكن يروي 
رج ه ختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإال ما صح والحيدث إال عن ثقة ، مع الفقه والدين والفضل والنسك ، وب

 ( .2الشافعي .. ( )

فهذه الكلمة تدل على أنه أول من بادر إىل هذا العلم ، كما تدل على اهتمامه بالصحيح 
 وإعراضه عما سوى ذلك . –  –فقط من أحاديث النيب 

لقد صار مالك قدوة للعلماء يف هذا العلم ، وصار الكثري منهم يتبع آثاره ويهتدي بآرائه ؛ 
 ن عيينة ) إمنا كنا نتبع آثار مالك وننظر إىل الشيخ إن كتب عنه وإالقال ابن خزمية يف صحيحه ع

 تركناه ، وما مثلي ومثل مالك إال كما قال الشاعر :

 (3وابن اللبون إذا ما ُلز يف قرن            مل يستطع صولة البزل القناعيس )

كبرية   ىل عنايةالذي هو مصدر التشريع الثاين بعد القرآن ليحتاج إ –  –إن حديث النيب 
وبعد عن التساهل ؛ السيما وأن كتابته قد تأخرت مقارنة بسرعة كتابة القرآن األمر الذي مسح 

                                                           
 . 5/32هتذيب التهذيب ، ابن حجر العسقالين  -- 1
 . 9/8هتذيب التهذيب  -2 
 نفسه .– 3 
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بوجود الضعيف ، بل املوضوع فيه ، وهو أمر احتاج إلجياد علم اجلرح والتعديل لتنقية السنة من  
عن أهله ، فكل دخيل ، فشدد مالك يف هذا الشأن ووضع شروطا وضوابط لقبول احلديث من 

يؤخذ العلم من أربع ويؤخذ ممن سوى ذلك ؛  معن بن عيسى قال : كان مالك بن أنس يقول ال
س يؤخذ من كذاب يف أحاديث النا يؤخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى للحديث ، وال ال

يؤخذ من صاحب هوى يدعو إىل هوى  وال –ص –تتهمه أنه يكذب على رسول اهلل  وإن كنت ال
 ( .1حيدث ( ) يعرف ما وال من شيخ له فضل وعبادة إذا كان ال، 

 وهذه الشروط هي ما مساها العلماء فيما بعد بالعدالة والضبط .

 بني املائة وحنو ذلك وقال عبد اهلل بن وهب: قال مالك:)أدركت هبذه البلدة رجاال
نهم ؟ يف السن يؤخذ ع يؤخذ عنهم، ليسوا بأئمة ، قلت : وغريهم دوهنم حيدثون األحاديث ، ال

 ( .2قال : نعم ( )

عندي بعد التابعني أنبل من مالك وال أجل منه وال أوثق وال آمن على  وقال النسائي : ) ما
( 3علمناه حدث عن مرتوك إال عبد الكرمي ( ) احلديث منه ، وال أقل رواية عن الضعفاء ، ما
 احلديث ونقد الرواة .ومعلوم أن النسائي كان من املتشددين يف رواية 

 فهذه األقوال وغريها كثري تدل داللة واضحة إىل سبقه هلذا العلم ورسوخه فيه .

 هنيه وحتذيره من أن حيدث املسلم بكل ما مسع :

 قال عبداهلل بن وهب : قال يل مالك بن أنس : ) اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما
 ( .4ا مسع ( )مسع ، وال يكون إماما أبدا وهو حيدث بكل م

                                                           

 . 1/41تاريخ أمساء الثقات ، النووي  -1 
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باملرء كذبا أن  " كفى ––فكثرة احلديث توقع يف الكذب، وقد جاء يف النهي عنها قوله 
 ( .1) "حيدث بكل ما مسع

 الثقة في روايته من قبل العلماء :-3

اتفقت كلمة العلماء على توثيق مالك ، وتقدمي روايته على رواية غريه من العلماء ، ومن أشهر 
 : هذه األقوال مايلي

 ( .2قال البخاري : ) أصح األسانيد كلها ، مالك عن نافع عن ابن عمر ( )

 ( .3وقال النسائي : ) أثبت أصحاب نافع ، مالك بن أنس ( )

 ( .4وقال حيىي بن سعيد  : ) ما يف القوم أصح حديثا من مالك ( )

 ( .5)الك(م : )قلت أليب: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال:ل عبد اهلل بن  أمحد بن حنبلوقا

( وقال أيضا : )كل من 6وقال حيىي بن معني : ) أوثق الناس يف الزهري مالك بن أنس ( )
 روى عنه 

 (7مالك فهو ثقة إال عبد الكرمي ( )

وقال ابن عدي : ) روى مالك عن أيب الزبري أحاديث وكفى بأيب الزبري صدقا أن حيدث عنه 
 .(8مالك ؛ فإن مالكا اليروى إال عن ثقة ( )
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مالك عن نافع عن ابن عمر ، مث مالك عن الزهري  وقال أبوداود : أصح حديث رسول اهلل 
 ( .1مث مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة ( ) –يعين ابن عمر  –عن سامل عن أبيه 

وقال أبو الوليد الباجي : ) وما اتفق على صحته من األسانيد ماروى الزهري عن سامل عن أبيه 
والزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب  –  –عمر ، والزهري عن سامل عن أبيه عن النيب  عن

هريرة ، والزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة ، والزهري عن عبيد اهلل بن عبداهلل بن مسعود عن 
 ( .2) (وعبيد اهلل بن عمر مامل خيتلفوا ،الك بن أنس ، وابن عيينة ، ومعمرابن عباس ، إذا رواه م

 ( .3وقال احلافظ  ابن حجر : ) كما فعل مالك فإنه مل يقع يف التدليس أصال ( )

فكل هذه األقوال تدل على اتفاق العلماء على توثيقه ، وال تكاد جتد رجال يف طبقته أو بعدها 
 أثىن العلماء عليه وعلى روايته هبذا الشكل .

 انفراده برواية بعض األحاديث :

توجد إال عند مالك مثل حديث عن  اجي  :  ) وقد روى مالك أحاديث الالوليد الب قال أبو
 ( .4دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه املغفر ( ) –ص  –ابن شهاب عن أنس أن رسول اهلل 

لقد كان مالك من السابقني يف رواية احلديث ، ألنه توفرت له عوامل مل تتوفر لغريه مع اجلد 
ه على ابن أنس الذي كان حيث املدينة مصدر احلديث النبوي ، وهوواإلجتهاد يف األمر ؛ فهو ابن 

طلب العلم ، وهو حفيد مالك بن أيب عامر من كبار التابعني  وعلمائهم.. قال الذهيب اتفق ملالك 
علمتها اجتمعت لغريه : أحدها طول العمر  وعلو الرواية ، وثانيها الذهن الثاقب وسعة  مناقب ما

اق العلماء على أنه حجة صحيح الرواية ، ورابعتها جتمعهم على دينه وعدالته العلم ، وثالثها اتف
 (  .5واتباعه للسنن ، وخامستها تقدمه يف الفقه والفتوى وصحة قواعده  )
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جعل ابن مهدي يقول : ) سفيان الثوري إمام يف احلديث وليس بإمام يف السنة ،  وهذا ما
 ( .1احلديث ، ومالك بن أنس إمام فيهما مجيعا ( ) واألوزاعي إمام يف السنة وليس بإمام يف

 أول من ألف كتابا في الحديث هو مالك بن أنس : -5

كتاب املوطأ لإلمام مالك هو أول كتاب يؤلف يف احلديث ويصل إلينا ، وقد كان واليزال هلذا 
 الكتاب مكانة كبرية ومنزلة عند العلماء وطلبة العلم .

ة بن سعد : أن أبا جعفر املنصور قال ملالك وقد التقى به يف املدينجاء يف الطبقات الكربى ال
نسخ نسخا مث فت–يعين املوطأ  –وهو مسافر للحج : إين عزمت أن آمر بكتبك هذه اليت وضعتها 

عدوه إىل غريه يت أبعث إىل كل مصر من أمصار املسلمني منها بنسخة وآمرهم بأن يعملوا مبا فيها ال
 تفعل هذا فإن أمري املؤمنني ال من هذا العلم احملدث .. فقال مالك : ياويدعوا ما سوى ذلك 

الناس قد سبقت هلم أقاويل ومسعوا أحاديث ، ورووا روايات ، وأخذ كل قوم مبا سبق إليهم وعملوا 
به  ، ودانوا به .. وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وماهم عليه وما اختار كل أهل بلد 

 ( .2طاوعتين على ذلك ألمرت به ( ) ال : لعمري لوألنفسهم . فق

لقد اهتم العلماء قدميا وحديثا هبذا الكتاب ، فحفظوه ، وقاموا بشرحه وتدريسه ، وقامت حوله 
املختصرات والشروح واحلواشي ، وقاموا بنقد رجاله وأسانيده .. مما يدل على أمهية هذا الكتاب يف 

 نفوس املسلمني .

فعي : ) خرجت من مكة فلزمت هذيال يف البادية أتعلم كالمها وآخذ بلغتها قال اإلمام الشا
وكانت أفصح العرب فأقمت معهم مدة أرحل برحيلهم وأنزل بنزوهلم فلما أن رجعت إىل مكة 
جعلت أنشد األشعار ، وأذكر أيام الناس فمر يب رجل من الزهريني فقال يل : يا أبا عبد اهلل عز 

علم والفقه هذه الفصاحة والبالغة ، قلت : من بقي ممن يقصد ؟ قال : مالك علّي أال تكون يف ال
بن أنس سيد املسلمني ، قال : فوقع ذلك يف قليب وعمدت إىل املوطأ فاستعرته من رجل مبكة 

 ( 3وحفظته.. ( )
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 فهذا النص يدل بوضوح على اهتمام الناس يف ذلك الوقت هبذا الكتاب وتداوله بينهم .

 العلم أكثر صوابا من كتاب ي األرض كتابا يفــــــــــــــــــما أعلم فاإلمام الشافعي يقول: )وكان 
 ( .1( )مالك

وقال الدكتور صبحي الصاحل : أما موطأ مالك فإنه يلي الصحيحني يف الرتبة ، على الرأي 
 ( 2القائل بأنه سادس الكتب الستة .. )

 احترامه للحديث النبوي : -6

ال حيدث إ حيدث إال عن طهارة ، وال شديد االحرتام للحديث النبوي ؛ فكان ال كان مالك
 مبجلسه بوقار وهيبة ، وال حيدث واقفا ، أو يف الطريق .. 

عن ابن قرمي األنصاري قال : مر مالك بن أنس على ابن حازم وهو حيدث فجازه ، فقيل له 
س فيه ، فكرهت أن آخذ حديث رسول فقال : إين مل أجد موضعا أجل –أي مل ال تأخذ عنه  –

 (.3وأنا قائم ) اهلل 

وعن ابن أيب أويس : كان مالك إذا أراد أن حيدث توضأ ، وجلس على فراشه ، وسرح حليته ، 
ومتكن يف اجللوس بوقار وهيبة مث حدث ، فقيل له يف ذلك فقال : أحب أن أعظم حديث رسول 

وال أحدث به إال على طهارة متمكنا ، وكان يكره أن حيدث يف الطريق وهو قائم أو  –  –اهلل 
(.. وعن أيب مصعب:  4) –  –يستعجل ، فقال أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول اهلل 

 (5.)إال وهو على الطهارة إجالال حلديث رسول اهلل حيدث حبديث رسول اهلل  كان مالك ال
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 المطلب األول : ما اشتهر به مالك في األصول :

قه يعين أن من سب من املعلوم أن اإلمام الشافعي هو من أسس علم اصول الفقه ، لكن هذا ال
من العلماء مل يكن هلم حظ يف اإلسهام يف نشأة هذا العلم اجلليل ، ومن هؤالء العلماء مالك فقد  

 كان له حظ وافر يف هذا اجملال ، وأخلص اسهاماته يف هذا اجملال يف النقاط اآلتية : 

 ترسيخ مبدأ التعددية المذهبية ، وبيان عدم عصمة العلماء :-1

مالكا رفض اقرتاح أيب جعفر املنصور الذي أراد به تعميم كتاب املوطأ على  لقد علمنا أن
إذا  وقوع الضرر والشدة على الناس األمصار اإلسالمية ، وبني رأيه يف هذه املسألة بوضوح ؛ وهو

ألزموا برأي واحد بعد أن انتشرت السنن واألحاديث بني الناس ، وكان جوابه واضحا وصرحيا ) .. 
قد سبقت هلم أقاويل ، ومسعوا أحاديث ورووا روايات ، وأخذ كل قوم مبا سبق إليهم  فإن الناس

وعملوا به ودانوا به .. وإن ردهم عما اعتقدوه شديد ، فدع الناس وما هم عليه وما اختار كل أهل 
 ( .1بلد ألنفسهم .. ( )

هاد ، وعدم لتنوع يف االجتوالشك أن يف هذا املوقف احرتاما آلراء العلماء اآلخرين ، واعرتافا با
 التعصب للرأي .

لقد حفظ الناس مقولة  مالك املشهورة يف هذا اجملال وتناقلوها عنه ، واستدلوا هبا على عدم 
 عصمة العلماء وهي ) كل يؤخذ من قوله ويرد إال صاحب هذا القرب ( 

ل أيضا على تدل على التواضع فقط ؛ بل تد وهذه الكلمة ال –  –وأشار إىل قرب النيب 
بيان هذا األصل العظيم وهو عدم تقديس آراء الرجال مهما أوتوا من العلم والفضل ؛ بل التقديس 

 . – –فقط لكتاب اهلل وسنة نبيه 

وعن معن بن عيسى قال : مسعت مالكا يقول : ) إمنا أنا بشر أخطيء وأصيب فانظروا يف 
 ( 2رأيي فما وافق السنة فخذوا به ( )
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 حصر اإلفتاء في العلماء المشهود لهم بالعلم : حرصه على -2

فال ينبغي أن يتصدر للفتوى كل أحد ؛ ألن للفتوى شروطا وضوابط البد من توفرها يف أهل 
لم ، حيكم به إال شيوخه الذين علموه ، وأخذ عنهم الع اإلفتاء ، وتوفر هذه الشروط يف املفيت ال

 (1ين أهل لذلك ( )قال مالك : ) ما أفتيت حىت شهد يل سبعون أ

يأخذ العلم عن كل أحد ؛ بل على املشهود هلم  وهلذا كان مالك شديد النقد للرجال ، ال
 باحلفظ والورع والعدالة يف الدين .

 أدري " ووصيته لتالميذه بها : التزامه بقولة " ال-3

أو كان  ،توى إذا كان السائل من مكان بعيدكان أسلوب مالك يف اإلفتاء أنه يتوقف يف الف
ت مقاتله لها أصيب" فإن أغفأدري الإلجابة؛ فاشتهر عنه هذا القول )ُجنة العامل "غري متأكد من ا
 ( 2( )أدري" فعلت : "الأل ألواحي من من قول مالك بن أنس: لو شئت أن أم( وقال ابن وهب

صديق ملالك ، قال :  –شيخ من أهل مصر  –وعن احلارث بن مسكني عن عمر بن يزيد 
أبا عبداهلل يأتيك ناس من بلدان شىت ، قد أنضوا مطاياهم ، وأنفقوا نفقاهتم ،  ملالك : يا قلت

الشامي  عبداهلل يأتيين أدري ! فقال مالك : يا يسألونك عما جعل اهلل عندك من العلم تقول : ال
فيه  من شامه ، والعراقي من عراقه ، واملصري من مصره ، فيسألونين عن الشيء لعلي أن يبدو يل

 ( 3غري ما أجبت به ، فأين أجدهم ؟ )

والتوقف والرتيث يف اإلفتاء هو دأب الصحابة والتابعني ، لكن املقصود هنا هو أن هذا اإلمام 
هو من أظهره للناس وشهره ، وعود تالميذه عليه .وقد رويت عنه روايات كثرية يف هذا الشأن ، 

 دري .أ عن القليل منها ، ويقول يف معظمها : ال وأنه كان يسأل املسائل الكثرية فال جييب إال
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 تنوع مصادره وكثرتها :

 ا ماهو متفق عليه ، ومنه مذهبه على مجلة من األدلة منها ما –رمحه اهلل  –بىن اإلمام مالك 
والقياس وعمل أهل املدينة ،  هو خمتلف فيه ، وهي تتلخص يف : القرآن والسنة واإلمجاع

واالستصحاب ، والعرف ، واملصاحل املرسلة ، وسد الذرائع ، وقول الصحايب ، ستحسان ، واال
 وشرع من قبلنا ، ومل يعنت كثريا بالدليلني األخريين .

به  ؛ ويعينالكتاب والسنة إىل مخسة أدلة وهي: ظاهر الكتاب، وظاهر السنةكما إنه قسم 
 (  .1)لعلة ملفهوم باألوىل، والتنبيه على االعموم، ودليل الكتاب، ودليل السنة، ومفهوم املخالفة، وا

وهذا التوسع كان راجعا حلصيلة مالك الثرية من الكتاب والسنة واإلمجاع ، قال الشافعي : قال 
يل حممد بن احلسن الشيباين : أيهما أعلم صاحبنا أم صاحبكم ؟ يعين أبا حنيفة ومالكا ، فقال : 

افعي : فأنشدك اهلل من أعلم بالقرآن صاحبنا أم قلت : على اإلنصاف ؟ قال : نعم ،قال الش
صاحبكم ؟ قال : اللهم صاحبكم ، قال : قلت فأنشدك اهلل من أعلم بالسنة صاحبنا أم صاحبكم 

 ؟ قال : اللهم صاحبكم ، قال : قلت فأنشدك اهلل من أعلم باقاويل أصحاب رسول اهلل 
،  م ، قال الشافعي : فلم يبق إال القياساملتقدمني ، صاحبنا أم صاحبكم ؟ قال : اللهم صاحبك

 ( 2يكون إال على هذه األشياء فعلى أي شيء تقيس ( ) والقياس ال

وال شك أن هذا التوسع يف األدلة عند اإلمام مالك له فائدته اليت غذت الفقه بالنصوص 
ري من لكثواألحكام وأوجدت ثراء ملموسا يف املادة الفقهية جعلت من هذا املذهب مقصدا وملجأ 

العلماء ، يستقون منه األحكام ويفتون الناس مبوجبها ، ويفهمون الكتاب والسنة عن طريقه ، 
عقدنا مقارنة بسيطة بينه وبني مذهب الظاهرية الذي ضيق أصحابه على  ويتضح هذا الثراء إذا ما

، وجلأوا إىل  مأنفسهم ؛ فلم يأخذوا بغري النص أو اإلمجاع املستند إىل النص ، فجمد الفقه عنده
 أحكام غاية يف الغرابة لعدم أخذهم بالقياس وغريه من األدلة العقلية .

وعندما أخذ اإلمام مالك هبذه املصادر املتنوعة فإنه قد مجع بني النقل الصحيح ، واملعقول 
 –الراجح ، فخّلف ثروة فقهية هائلة متثلت يف كتاب )املوطأ( الذي مجع فيه أحاديث عن الرسول 
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ان يدور ك  وأقوال الصحابة والتابعني ، و)املدونة الكربى( وهي خالصة ما –ى اهلل عليه وسلم صل
 يف جملسه من أسئلة وإجاباهتا اليت رواها تلميذه عبد الرمحن بن القاسم العتقي.

لقد كان املذهب املالكي من أكثر املذاهب انتشارا بسبب هذه اخلاصية اليت أوجدت ثروة فقهية  
إجابة عن كل مسألة أو نازلة حتدث يف بالد اإلسالم ، باإلضافة إىل خاصية أخرى وهي  كبرية ، و 

كثرة تالميذ اإلمام مالك مقارنة بأقرانه كالليث بن سعد ، واألوزاعي ، وسفيان الثوري ؛ فقد أخذ 
 عن مالك خلق كثري ؛ منهم اإلمام الشافعي ، واإلمام حممد بن احلسن الشيباين ، وعبدالرمحن بن

 العتقي ، وابن املاجشون ، وأشهب ... وغريهم من العلماء  

 األخذ بعمل أهل المدينة : 

يث حب واملقصود به عمل أهل املدينة الذي أدركه مالك ومن قبله من العلماء يف أمور الدين،
 جيري جمرى النقل عن النيب : ماعرب عنه ابن تيمية بأنه وهو ما  اتصل العمل به إىل زمن النيب

(1") وسواء صرحوا بنقله عنه(   أو كان له حكم الرفع بأن كان الجمال للرأي فيه وهذا من
 ( .2باب تقدمي املتواتر على اآلحاد ( )

فقد أخذ مالك هبذا الدليل اتباعا لشيخه ربيعة بن عبد الرمحن الذي كان يقول : ) ألف عن 
 ( .3ألف خري من واحد عن واحد ( )

صدر الثمني وهذه الثروة من السنة ، واستدل هبا ومتسك بأحكامها ؛  وانتصر مالك هلذا امل
كصفة األذان واإلقامة ، وترك اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم يف الصالة ،وحجم الصاع واملد ، 

ومسجده ومنربه والروضة الشريفة ، وكرتكه أخذ الزكاة  –  –وأوقاف املدينة ، وموضع قرب النيب 
 ( .4بكوهنا عندهم كثري ... ) –  –لمه من اخلضراوات مع ع

وقد استدل مالك ومن اخذ هبذا املصدر بأدلة كثرية ، وخالفه الكثري من العلماء ، فلم يأخذوا 
به مجلة وتفصيال ، وأخذ بعض العلماء بعمل أهل املدينة النقلي دون العقلي ، واملقصود هنا هو 
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ستفادة منه يف الوصول إىل احلكام در ، واالالسبق يف إظهار هذا املصان مالكا كان له قصب 
الشرعية حىت اشتهر به ونسب إليه قال الباجي : ) .. وذلك أن مالكا إمنا عول على أقوال أهل 
املدينة وجعلها حجة على ما طريقه النقل ، كمسألة األذان ، وترك اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم 

جه اليت طريقها النقل واتصل العمل هبا يف املدينة على و  ، ومسألة الصاع ... وغري ذلك من املسائل
 ( 1خيفى مثله ونقل نقال حيج ويقطع العذر .. ( ) ال

 المطلب الثاني : ما اشتهر به مالك في الفقه : 

دور كبري يف نشر العلوم الشرعية ؛ من احلديث ، والفقه  ،  –رمحه اهلل  –لقد كان ملالك 
واألصول ، والتفسري .. ؛ فقد ظل مالك يدرس ألجيال كثرية ، ويف شت التخصصات وهو الذي  
كان يهتم بدروس العلم ويرفع من شأهنا وحيث الناس على احرتامها ؛ فقد كان مالك يتوضأ ويلبس 

 . ب املناسبة لدرس العلم ، ويتطيب ؛ احرتاما لكتاب اهلل وحديث رسول اهلل الثيا

الرشيد  حصل بينه وبني الرشيد عندما طلب ومن أشهر مقوالته اليت نقلت عنه يف هذا اجملال ما
املؤمنني إن  أمري منه أن يقدم إىل بغداد ليؤدب للرشيد ولديه األمني واملأمون فقال له مالك : ) يا

فإن عززمتوه عز وإن ذللتموه ذل وإن العلم يؤتى إليه  –يعين بين هاشم  –العلم منكم خرج هذا 
يأيت .. فقال له : صدقت ، سأرسلهما إليك ، فقال : بشرط أن جيلسوا حيث ينتهي هبم  وال

يتخطوا رقاب الناس .. ( فهذا القول من هذا اإلمام يدل على عزة النفس ، وعدم  اجمللس وال
لحكام ، كما يدل بوضوح على احرتامه للعلم وإعزازه له واحرتام طلبته وعدم التمييز بينهم التزلف ل

 أو حماباة أحذ منهم على اآلخر .

وكان ملالك اجتهادات وآراء فقهية كثرية ونوادر اشتهر هبا ومتسك هبا مع تعرضه لألذى يف 
وط جلده ثني سوطا ، وقيل مائة سسبيلها ؛ روى أهل الرتاجم يف كتبهم أن مالكا جلد أكثر من ثال

، فسعي القن يفيت بأنه ليس على مستكره طجعفر بن سليمان أمري املدينة للعباسيني وذلك أنه كا
ع عن هذه ـــــــــــــ، وأىب أن يرتاجناس للعباسيني إذا كانت عن إكراهيرى أميان بيعة ال به على أنه ال

 (2الفتوى  )
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 المطلب األول : ما اشتهر به في التفسير :

مشهورا باحلديث والفقه ؛ فهو صاحب املوطأ يف احلديث ، واملدونة  –رمحه اهلل  –كان مالك 
يف الفقه ، ومل يكن منصرفا إىل التفسري ؛ بل على العكس من ذلك رويت عنه روايات يف كراهته ، 

ذلك التفسري بالرأي ، أو اإلكثار منه .. ولكن مع هذا فقد ورد  عن مالك تفسري ولعل قصده ب
 لبعض اآليات القرآنية ، واشتهرت عنه هذه التفاسري ؛ من هذه التفاسري ما يلي :  

[فقال الكيف  ٥]طه:  ژ ڑ ژ ژ    ڈ ژ. ما اشتهر عنه يف تفسري قوله تعاىل 
جمهول ، واإلميان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وأظنك ، واالستواء منه غري منه غري معقول

 ( .1صاحب بدعة ، وأمر به فأخرج . )

نها ؛ فكان مالك كارها للسؤال ع –جل جالله  –فهذه اآلية تتعلق بصفة من صفات املوىل 
ألنه كان على مذهب السلف يف إمرار آيات الصفات دون اخلوض فيها، أوتعطيلها ، أو تأويلها ، 

 للجوء إىل التشبيه ..أو ا

  ڌ ژ:عاىليوم القيامة من قوله ت –سبحانه–إثبات رؤية املؤمنني هلل  –رمحه اهلل–وفهم مالك 

فعن احلسن بن عبد العزيز قال مسعت مالك بن  [ ١٥]املطففني:  ژ ڈ    ڈ  ڎ  ڎ       ڌ

ثوابه ، قال قوم يقولون إىل  [ ٢٣-٢٢القيامة:] ژ ٺ ٺ     ڀ  ڀ   ڀ   ڀ پ ژ:أنس يقول

 .(2)[  ١٥]املطففني: ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ      ڌ  ڌ ژ:مالك كذبوا فأين هم عن قول اهلل تعاىل

يسميه العلماء مفهوم املخالفة ؛ حيث فهم من حجب الكافرين عن رهبم يوم القيامة  وهذا ما
 عقوبة هلم ؛ أن املؤمنني ينعمون برؤيته سبحانه .
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 المطلب الثاني : احترامه للمدينة : 

 يتضح احرتام مالك للمدينة من عدة وجوه :

 عدم مغادرتها إال للحج والعمرة :-1

إىل املدينة صارت مهبط الوحي ، ومكان اإلميان والعلم ، ومهاجر  –  –بعد أن هاجر النيب 
 .الصحابة والتابعني وموئلهم ، أثىن اهلل ورسوله عليها وعلى أهلها ..

ولد فيها مالك ونشأ وطلب العلم ، ووجد بغيته  من العلماء املتكاثرين فيها ؛ فلزمها ومل يغادرها 
إال للحج أو العمرة، السيما وأنه روى العديد من األحاديث يف فضلها ، وفضل السكن هبا، وقد 

 لعلم يؤتى إليه والامر بنا رّده على الرشيد عندما أراد أن يصطحبه لبغداد لتأديب أبنائه وقوله له : 
 يأيت .

ج سبيل إىل اخلرو  وأراد املأمون اصطحاب مالك إىل دار اخلالفة فأىب ذلك وقال له ) .. وال
(  وقال " املدينة تنفي خبثها  1قال " واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون " ) –  –معك فإن النيب 

 ( .2كما ينفي الكري خبث احلديد " )

  –أي املدينة  –بن سعد اليت دعاه فيها لألخذ بعمل أهل املدينة ) إليها  وقال يف رسالته لليث
كانت اهلجرة وهبا نزل القرآن وأحل احلالل وحرم احلرام إذ رسول اهلل بني أظهرهم حيضرون الوحي 
والتنزيل ... مث قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ويل األمر من بعده ، فما نزل مما عملوا 

، وما مل يكن عندهم فيه علم سألوا عنه .. مث كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك  أنفذوه
 ( .3السبيل ويتبعون تلك السنن .. ( )

 يت هبا املدينة وفضلت هبا على األمصار الظمالك من أجل هذه اخلصائص اليت ح فكان
يا جيد مربرا قو  فإنه اليغادرها ، ويرى احلجة يف  إمجاع أهل العلم من أهلها ،ومن جانب آخر 
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ملغادرة املدينة ؛ فالناس يأتون إليها لطلب احلديث والفقه يف الدين ، وهي حمروسة من الفنت ومن 
 الدجال ، وإليها يأرز الدين واإلميان ..

 عدم ركوب الدآبة فيها : – 2

استحياء يركب فيها دآبة  أنه كان ال –  –مما روي عن مالك يف شدة احرتامه ملدينة النيب 
يطؤها بقدميه ، فهو يستحي أن يطأ بأقدام دآبته  –  –وتواضعا ؛ ألن هذه البالد كان النيب 

 كان ممشى للنيب وأصحابه الكرام .  ما

 حفاظه على مسجدها ومنبرها : -3

قال عبد اهلل بن عبد احلكم : ) مسعت مالك بن أنس يقول : شاورين هارون الرشيد يف ثالث 
وجيعله  –  –وطأ يف الكعبة وحيمل الناس على ما فيه ، ويف أن ينقض منرب النيب ؛ يف أن يعلق امل

  –من جوهر وذهب وفضة ، ويف أن يقدم نافع بن أيب نعيم إماما يصلي يف مسجد رسول اهلل 
اختلفوا  –  –فقلت : يا أمري املؤمنني ، أما تعليق املوطأ يف الكعبة فإن أصحاب رسول اهلل  –

واختاذك  – –وتفرقوا يف اآلفاق ، وكل عند نفسه مصيب ، وأما نقض منرب رسول اهلل  يف الفروع
وأما تقدمتك نافعا إماما  –  –إياه من جوهر وذهب وفضة فال أرى أن حترم الناس أثر النيب 

يؤمن أن تندر منه نادرة  فإن نافعا إمام يف القراءة ال –  –يصلي بالناس يف مسجد رسول اهلل 
 ( 1أبا عبداهلل ( ) راب فتحفظ عليه ، قال : وفقك اهلل يايف احمل

رمان وعدم ح –ص  –فانظر من خالل هذا النص إىل بعد أفق مالك ، وحرصه على أثر النيب 
الذي كان يصعده وخيطب عليه أعظم يف نفوس  –  –الناس منه ، ومن رؤيته ؛ وألن منرب النيب 

 الناس من اجلوهر والذهب والفضة .

حريصا على احلفاظ على احلرمني من أي عبث أو تغيري ؛ فقريبا  –رمحه اهلل  –كان مالك   لقد
حصل عندما استشار أبو جعفر املنصور مالكا يف نقض بناء الكعبة وبنائها على  من هذا املوقف ما

كما جاء يف حديث عائشة   –  –قواعد ابراهيم ، وإدخال احلجر فيها ، وهو ما أراده النيب 
هور وترك ذلك سدا للذريعة وخوفا من فتنة الناس ، فقال مالك له : أنشدك اهلل يا أمري املؤمنني املش
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ته من يشاء أحد منهم أن يغريه إال غريه ، فتذهب هيب أال جتعل هذا البيت ملعبة للملوك  بعدك ال
ة الثمين ة(فأعرض هارون عن الفكرة بسبب هذه املشور 1قلوب الناس ، فصرفه عن رأيه فيه ... )

 حرتام الشديد الذي يكنه هذا اإلمام للحرمني الشريفني .اليت تدل على اال

 اعتداده بعمل أهلها وإجماعهم : – 4

تقدم يف املبحث الثاين كيف انفرد مالك باألخذ بعمل أهل املدينة ، ودافع عنه كثريا ، وراسل 
 العلماء املعاصرين له وطلب منهم األخذ هبذا املصدر املهم ..

وهذا كله يرجع إىل نظرة اإلمام مالك اخلاصة إىل املدينة ، ومتييزه هلا عن غريها من املدن ؛ ألهنا 
منزل الوحي ومهاجر النيب ودار اخلالفة الراشدة ... فكان يرى هلا هذه املكانة العظيمة اليت تفرض 

 ع غريهم من الناس .ق بني إمجاع أهلها وعملهم  وإمجا على الناس التفري

بعد هذه اجلولة القصرية يف رحاب كتب احلديث والفقه واألصول .. والبحث عن اآلثار املتعلقة 
 هبذا اإلمام الفذ ، أختتم هذه الرحلة الشيقة بالنتائج اآلتية :

يعتربمالك بن أنس من كبار األئمة والعلماء الذين كان جلهودهم وعلومهم فضل كبري على -1
 هذه األمة .

ملالك بن أنس الكثري من األحكام ، والتعليقات ، والتوضيحات للكتاب والسنة ..اليت كان -2
 سبق هبا غريه واشتهر هبا  دون سواه .

مل يكن مالك متقدما ومشهورا يف الفقه فقط كما يعتقد البعض ؛ بل كان له دور كبري يف  -3
 احلديث ، واألصول ، والسري ، وغريها من العلوم األخرى .

 يات :التوص

 اإلكثار من إقامة املؤمترات والندوات عن مثل هؤالء األئمة .-1

 طباعة الكتب واملطويات اليت تدرس هذه الشخصيات املتميزة ونشرها بني أبناء اجملتمع .-2
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 تكثيف األحاديث اإلذاعية اليت هتتم بنفس الشأن . -3

عله خالصا ام هبذا البحث ، أن جيويف اخلتام أسأل اهلل العلي العظيم الذي أعانين ووفقين للقي
كان فيه   على ما يؤاخذين لوجهه الكرمي ،وأن ىينفع به كاتبه وقارئه ومراجعه إنه جواد كرمي ، وأن ال

 .حلكيمإنه هو العليم ا –دون قصدي–من خطأ 

 القرآن الكرمي ، برواية حفص عن عاصم املدين .

 يف التدليس من الشيوخ ، محاد بن محد األنصاري . احتاف ذوي الرسوخ فيمن وقع -

 هـ .1331االعتصام ، أليب إسحاق الشاطيب ، الطبعة األوىل مبطبعة املنار مبصر  -

 .1984تاريخ أمساء الثقات ،أبو زرعة الدمشقي دار السلفية الكويت  -

ر ، ة والنشتاريخ دمشق ، أبو القاسم بن علي بن احلسن بن عساكر ، دار الفكر للطباع -
1995 . 

 تذكرة احلّفاظ لإلمام أيب عبد اهلل مشس الدين حممد الذهيب ، دار الكتب العلمية .  -

 . حلياةالقاضي عياض ، دار مكتبة ا ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ، -

التعديل والتجريح ملن خرّج له يف البخاري يف اجلامع الصحيح ، سليمان خلف سعد بن أيوب  -
 . 2010الباجي ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،املغرب ، 

تنوير احلوالك شرح موطأ مالك ، تأليف اإلمام جالل الدين السيوطي ، دار إحياء الكتب  -
 العربية .

شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، ضبط ومراجعة  هتذيب التهذيب للحافظ -
 .  . 1995صدقي مجيل العطار ، دار الفكر ، الطبعة األوىل 

جامع بيان العلم وفضله ، أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب بن عاصم القرطيب ، دار  -
 .1،1994ابن اجلوزي ط
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 ينة ، د. عبد السالم مولود البدوي ، مكتبة أوالد الشيخاجلواهر الثمينة يف بيان أدلة عامل املد -
 للرتاث.

حلية األولياء وطبقات األصفياء للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ، مطبعة السعادة  -
1979. 

الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب ،البن فرحون املالكي ، حتقيق حممد األمحدي أبو النور  -
 دار الرتاث ، القاهرة .، مكتبة 

 سنن الرتمذي أليب عيسى  حممد بن عيسى بن سورة ، حتقيق أمحد شاكر ،دار احلديث ،القاهرة.    -

 شرح الزرقاين على موطأ مالك للزرقاين ، مكتبة ومطبعة املشهد احلسيين القاهرة . -

 صحة أصول مذهب أهل املدينة ، البن تيمية ، مطبعة اإلمام مبصر . - 

 . 1983صحيح مسلم بشرح النووي ، دار الفكر  -

الطبقات الكربى ، حممد بن سعد بن منيع اهلامشي البصري ، املعروف بابن سعد ، دار الكتب  -
 .1995، 1العلمية ، ط

 .1984علوم احلديث ومصطلحه عرض ودراسة  ، صبحي الصاحل ، دار العلم للماليني ، -

حمي  للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، حتقيق فتح الباريء بشرح صحيح البخاري ، - 
 الدين اخلطيب ، دار الريان للرتاث .

 مالك ابن أنس إمام دار اهلجرة ، عبد احلليم اجلندي ، دار املعارف  . -

املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته املدونة من األحكام الشرعيات ، والتحصيالت احملكمات  -
ألمهات مسائلها املشكالت ، تأليف أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ، حتقيق حممد 

 . 1988حجي ، دار الغرب اإلسالمي الطبعة األوىل 

ار املعارف ، دقيين، حتقيق عائشة بنت الشاطيءبلال ،مة ابن الصالح وحماسن االصطالحمقد -
2008. 

 .1970لبيهقي ، دار الرتاث ،مصر ، مناقب الشافعي ، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى ا -


