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الكالسرشادإ
:حديثختريجِ إىل 

الِعْلَم؛َيْطُلُبونَ اِإلِبلِ َأْكَبادَ النَّاسُ َيْضِربَ َأنْ يُوِشكُ «
»الَمِديَنةِ َعاِلمِ ِمنْ َأْعَلمَ َأَحًداَيِجُدونَ َفَال 

وبيان 
مالكلميَّة لإلمامِ ة العِ املكانَ 

-رمحه اهللا تعاىل-

:بقلم
)الضّياءيأب(

اجلزائريبن ضيف اهللا شيحانيحمفوظ 
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بسم اهللا الرَّمحن الرَّحيم
وعلى آله وصحبه.،بعدهيبَّ الم على من ال نَ الة والسَّ هللا وحده، والصَّ احلمدُ 

 بعد: أما
اجم والطَّ منكثريٍ يففقد اشَتهرَ  بَقات، والتَّاريخ والسِّري واملناقب اليت أوردت ُكتب الرتَّ

: قال رسول -ولفظه-،أيب هريرةعنىالذي يـُْروَ ديثاحل، - اهللاهرمح- ترمجة اإلمام مالك 
َفَال َيِجُدوَن َأَحًدا َأْعَلَم يُوِشُك َأْن َيْضِرَب النَّاُس َأْكَباَد اِإلِبِل َيْطلُُبوَن الِعْلَم؛«:ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

.»ِمْن َعاِلِم الَمِديَنةِ 
الذي َبشَّر به احلديث.العاملِ : بأنَّه -رمحه اهللا-وتأوَّل بعض العلماء يف اإلمام مالك

.عامل املدينةونهُ : كانوا يرَ (وهو أحد رواة هذا احلديث)يّينةبن عُ فيان سُ اإلمام قال 
التَّابعني. بقوله: (كانوا)فيانسُ عِين : يَ بن مهديّ محان عبد الرَّ قال 

وإســحاقر،ابّكــبــنوالــزبرياملــديين،وابــنعمامــة،بــنوذؤيــبمعــني،بــنااً أيضــعنــهرواهو 
ــيُ ســفيانمســعهــمكلّ إســرائيل،أيببــنا أوأراه،أوأحســبه،أوه،وأظنُّــ: يقــولأومبالــك،رهفسِّ

.يرونهكانوا
وقـال عبـد ؛: ابن جريج، وابن مهدي، ووكيـع، واألوزاعـيأيضاً والتَّفسريوعلى هذا التَّأويل

(عـاِمل املدينـة) لغـريه، وال ضـربت ه مالـك، وال نعـرف هـذا االسـم:نا نرى أنـَّالرزاق الصَّنعاين: كُ 
.)1(ربت إليهأكباد اإلبل إىل أحٍد مثل ما ضُ 

" و"اجلـرح والتعـديل،هيبلـذّ لإلمـام ا)58، 8/56("سـري أعـالم النـبالءو")، 1/208فاظ" ("تذكرة احلانظر: )1(
.البن فرحون)14و13" (ص: املذهبعلماءأعيانمعرفةيفاملذهبالديباج، و")1/12(

.العلمطلبيفويسافرونيـَْرَحلونيعينَألْكَباِدَها،احملاذيأي) اإلبلأكباد: (قوله
ـعـنكنايـةاإلبـل،أكبادربض: الطييبقال أكبادهـاعلـىويضـرباإلبـل،يركـبذلـكأرادمـنألنَّ ريع؛الّسـريالسَّ

.احلنفيعلي القاريللعالمة )1/339("املصابيحمشكاةشرحاملفاتيحاةقمر انظر: ".بالرجل
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، واحلــديث لــيَس ، أنَّ التَّأويــل فــرع التَّصــِحيحطالَّبــهو ديثاحلــأهــل وال خيفــى علــى قلــت:
، علــى أنَّ القطــع بــأنَّ املــراد أغىن هــذا عــن التَّكلــِف يف تأويلــه، فــ)هنــابيســيأيت بصــحيٍح (كمــا 

. !!ك، حيتاج إىل دليل (صريح) أيضاً، وال دليلهو اإلمام مال-لو صحّ -باحلديث 
حلـديث ونزَّلـه العلماء محل افإنَّ بعض-ومن باب التَّضعيِف املَضاعف-وزيادة على ذلك 

.بيَّ سعيد بن املساإلمام على: 
عـــن ذلـــك، كمـــا نُقـــل دالزَّاهـــريّ َمـــعبـــد اهللا بـــن عبـــد العزيـــز العُ اإلمـــام : وبعضـــهم قـــال هـــو
.سفيان بن عيينة أيضاً 

، ُعَمـرِيُّ الفهـودٌ أحـانكـإن: يقـولرَّةً منيثالثمنثرأكسفيانتُ عمس: ادمحَّ بنمينُعقال
.لَّ وجزَّ عاهللاَخيَْشىيالَّذاملُِ عالدابالعمريّ عُ الفذلك،دأحازمانِنيفانكإن: ناسفيقال

أراه: يقــولمالــك،حيــاةيفــذاثحــدَّ إذاةيينــعُ بــنســفيانكــان:اربّكــبــنبريالــزُّ قــالو 
.اهدالزّ ريّ مَ العُ العزيزعبدبناهللاعبدهأرا: فقال،بعدُ رجعمثزماناذلكعلىفأقام،مالكاً 
ذه الصِّ من يتَّ أطلقه يف كلِّ العلماء من من و  .األزمنةربَ فة من علماء املدينة عَ صف 

ية.فبعض علماء احلنمن غريهو ،أبو جعفر الطحاوياإلمام قَالَ كما 
نبــيدُ ســعوهــو،زمانــهاملعــنَّــهأباتَّصــفمــنىعلــطَِبــقٌ منرباخلــاهــذ: هيبوقــال اإلمــام الــذَّ 

.)1(...وقتهيفسٍ أنبنومالكه،وقتيفاملسيِّب
إليــه االحتمــال ســقط بــه والــدَّليل إذا تطــرَّق-، املتباينــةو أويالت املختلفــةإىل غريهــا مــن الـــتَّ 

.وأحكم، واهللا أعلم-كما يقول علماء األصول،  ستداللاال
:ختريج احلديث

:اليةالتَّ راسةدِّ اللنا من خالل كما سيتبنيَّ ت،ثبُ ال يَ و اإلسناد فيضعديثاحلهذاو 

اإلحكـــام"و،للـــذَّهيب)12/212("تـــاريخ اإلســالم"، و)384و57-8/56ســـري أعــالم النـــبالء " (":انظــر)1(
"اآلثـــارمشـــكلشـــرحو")، 7/374"حتفـــة األحـــوذي " (و،البـــن حـــزم)136-6/135" (األحكـــامأصـــوليف
.)1/55("مالكاإلمامموطأعلىالزرقاينشرحو"، للطحاوي)4018(
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.والّلفظ له)2680رقم: ، 4/344" (الرتمذي يف "السُّنناإلمام أخرجهفقد •
.)7980رقم: ، 13/358" (أمحد يف "املسنداإلمام و • 
. )12-11/عديل" (صتقدمة اجلرح والتوابن أيب حامت يف "• 
.)101/ 1("الرجالأمساءيفالكامل"يف وابن عديّ • 
.)347، 1/346("املعرفة والتاريخ"والفسوي يف • 
.)307، رقم: 1/168(" على الّصحيحنييف "املستدركالنيسابوريواحلاكم • 
،80(رقم:"ري جابرغعنبريالزّ أيبأحاديث"جزء فيه يفاألصبهاينيخالشّ وأبو• 

81 ،82(.
.)44،45،46(رقم: عن مالك"األكابررواهما"يفّدوريالخملدبنوحممد•
.)1/210("احلديثعلماءمعرفةيفيف "اإلرشادواخلليلي• 
.)4277، رقم: 4/263نن الكربى" (سائي يف "السّ والنّ • 
.)1810، رقم: 1/567(نن الكربى"السّ يف "والبيهقي • 
.)6/134" (األحكامأصوليفيف "اإلحكاماهريالظَّ وابن حزم• 
.)طاألرناؤو / 4016،4017،4018رقم: مشكل اآلثار" (حاوي يف "شرح والطَّ • 
.)837رقم: الرتمجة /3/241واخلطيب البغدادي يف "تاريخ بغداد" (• 
.)اإلحسان/3736، رقم: 9/52(يف "صحيحه" وابن حّبان • 
"الفقهاءاألئمةالثالثةفضائليفاالنتقاء")، و1/85("مهيدالتَّ "يف وابن عبد الَرب • 
).21، 20(ص/
.)52رقم: " (اللطيف، و"املعجم)56- 8/55(" أعالم النبالءهيب يف "سريوالذّ •

املفضلنبعلياحلسنوأبو،)2/ 1" (أنسبنمالكأخبار"يفاملرينصروأبو[• 
كما يف -)175/ 3" (قزوينتاريخ"يفوالرافعي،)2- 1/ 8" (األربعني"يفاملقدسي

.])383/ 10("السِّلسة الصَّحيحة" 
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.)66ص/("بغية امللتمس"العالئي يف ينالدّ صالحاحلافظو • 
"اإلمام مالكعن أبرواة املوطّ الكالسَّ إحتاف"الدمشقي يف ين الدِّ وابن ناصر• 

.وغريهم؛)104-97ص/(
َنةفيان بن عن سُ :ةعدَّ من طرق ، عن احلٍ ، عن أيب صَ بري، عن أيب الزُّ ريجٍ ، عن ابن جُ ُعيَـيـْ

.ريرة مرفوعاً بهأيب هُ 
.!حسن"وقال الرتمذي: "حديثٌ 

.هيب!!"، ووافقه الذَّ وقال احلاكم: "صحيح عل شرط مسلم ومل خيرجاه
شاكرحممد ، وصححه أيضاً، العالمة أمحد - ملعروفتساهله اعلى-حه ابن حّبان وصحّ 

.-صبفلم يُ - ) 7967" (يف "حتقيقه للمسند- رمحه اهللا- 
عبدبنامللكعبد:وهو(ابن جريجإال أنَّ ؛حيحالصَّ رجالواحلديث رجاله ثقات

ال من املشهورين بالتَّدليس، )املكيحممد بن مسلم بن تدرسهو:و (بريوأبا الزّ ،)العزيز
اإلمام عنه قالحىت ،، وال يدلِّس إال عن ضعيفدليسالتّ يئه سفإنّ ؛ما األول منهماسيّ 
منمسعهفيماإاليدّلسالقبيح،تدليسهفإنجريجابنتدليسجتّنب": ارقطينالدّ 
.رق احلديثالتَّحديث يف شيٍء من طُ ح أحدمها ب، ومل يصرِّ اعنعنَ وقد؛)1("وحجمر 

لس هو : حكم حديث املدّ أنَّ - ومصطلحهيف علم أصول احلديث-من املعلوم املقرَّرِ و 
.بينهماه أسقط ضعيفاً ح بالسَّماع من شيخه الحتمال أنَّ التَّضعيف، إذا مل يصرِّ 

عبيدبناهللاعبيدأيوبأيبعن) 4016" (املشكلشرح"يفحاويالطّ أخرجهمااوأمَّ 
جريجابنعنسفيان،حدثنا: قالمعروف،بنهارونحدثنا: قالالطرباين،عمرانبنا

يكنملفإن؛وهمٌ حديثبالتَّ ريججُ ابنفتصريح،بهصاحل،أيبعن،الزبريأبوثناحدّ : قال

/ 9()،402/ 6("التهذيبذيبو"، )2/204(،)1/520("تقريب التهذيب"انظر ترمجتهما يف: )1(
العسقالين.حافظ ابن حجرللكلها ،)110و، 83رقم: ("سنيطبقات املدلّ "و)، 440
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الطحاويعنهيرووملمعروف،غريفهوالطحاوي،شيخمنفيهفالوهمأخطأ،قدالناسخ
.- )1(طكما قال الشيخ شعيب األرناؤو - .مواضعثالثةيفإال" املشكل"يف

فيما نُقل وذلك ،بالوقفأمحداإلمام أيضاً احلديث أعلّ قدوزيادة على ما سبق فقلت:
، 136/ص(" خلاللامن علل املنتخب"يفاملقدسيقدامةابناإلمام ذكرفقد؛عنه

:قالهأنَّ عنه) 67رقم:
.ا.هـ"ريرةهُ أبابهزْ جيُ فلمة،مرّ سفيانُ فهُ وأوقَ "

-اهللاُ شاءإن-رةيهر يبأعن"حيث قال:،يف املسندأيضاً أمحد ام اإلموهو ظاهر صنيع 
.- واهللا أعلم-،)"وسلَّمهِ يعلاهللاُ لَّىص(النَّيبِّ عن

برواةالكإحتاف السّ "يف مشقياحلافظ ابن ناصر الدِّ قال فقد ،ة أخرىوللحديث علَّ 
):101(ص/ " مالكاإلمامعناملوطّأ

ي: قال يل أبو احلجاج املزّ و ": ههيب فيما وجدته خبطِّ الذَّ حممد بن أبو عبد اهللا قال احلافظ 
بري، مل يسمعه ابن جريج من أيب الزُّ عن هذا احلديث، فقال له: سأل البخاريَّ مسلماً إنَّ 

."لهوقبَّ فقام مسلمٌ 
مةِ املدينلهأعن"الكامل"يفَعِديّ بنااحلافظ هنقلد ذلك ما يؤيّ و  َّ سمعيمل":واقالَأ

.-)12/91" (الفتحكما ذكر احلافظ ابن حجر يف "- ؛"الزُّبـَْري يبأمنجٍ ُجَريبنا
منالزبريأيبمساععدم: وهيأيضاً،هيبالذَّ اإلمام ذكرهاأخرىعّلةإىلةفاضهذا باإل

علىالّذهيبظاحلافاكاستدر خمتصر"كتاب يفنقِّ امللَ ابناإلمام ذكر؛ فقد صاحلأيب
باً قِّ عَ مُ احلديثيف هذاقوله،هيبالذَّ عن) 17، رقم: 84/ 1("اكماحلاهللاِ عبديبأُمستدَرك

)، وكالم حمققه 241/ 3("للخطيبتاريخ بغداد": انظر أيضاً و ، )13/359" (مسند اإلمام أمحد"ريجيف خت)1(
ذلك منه.: ال يصحّ حديث عند الطحاويابن جريج بالتَّ عن تصريح فقد قال،معروفدعوابشَّار الدكتور 
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البخاريسألهألنَّ مسلم؛خيرجهملإمنا: قلت": "على شرط مسلم":على احلاكم يف قوله
.)1("صاحلأيبمنيسمعملبريالزُّ أباأنَّ وهية؛علَّ له: فقالعنه،
أعلَّ قد ،- رمحه اهللا-اإلمام البخاريهيب أنَّ الذَّ اإلمام كالممننا هُ حنن نستفيدُ و 

:تنياحلديث بعلَّ 
.بريالزُّ أيبو ريججُ ابناالنقطاع بني األولى:
.صاحلأيبو الزُّبريأيب بني االنقطاعوالثانية:

: يثداحلاهذ) عن 2/33" (الكبرييوخالشُّ معجم"كتابه يف  هيب أيضاً قال الذَّ قد و 
مل: قيل،لِّسدَ مفجير جنواب؛فـََوقـََفهُ جيُجر ابنعن،اريباحملعن،السُّكوينّ رٍ دبوأباهُ وَرو 
.مْتِنهَنَكارَةِ معلٍ علالثُ ثههذو ،الزُّبريأيبنمهيسمع

حيث ؛، بعنعنة أيب الزبري فقط)6/135" (اإلحكام"مام ابن حزم يف ه اإلواحلديث أعلَّ 
يف - اهللارمحه-مث بالغ"؛ أخربناأو،حدثنايقلملماسدلّ موهوالزبريأبوسندهيفقال: "

.!!هني بستدلِّ للمُ يف انتقادهرفَ وأسْ ،والكذبالوضعِ بحيث حكم عليه هردِّ 
كتابيفالواقعني واإليهاممِ الوهْ بيان"يف ان الفاسيّ احلافظ ابن القطَّ وضعفه أيضًا 

وانتقاده له، اعرتاضه عليه، أثناء )1865، رقم: 4/305اإلشبيلي" (لعبد احلقّ األحكام
وبني أنَّ "؛عنها مصححًا هلا وليست بصحيحةسكتَ أحاديثباب ذكر "وذلك يف: 

.سنيمسلسل باملدلِّ احلديثأنَّ و ،غري صحيحتبعاً للرتمذيلهتصحيح عبد احلقّ 
؛ مرفوعاً - رضي اهللا عنه- األشعري موسىأيبحديثمنشاهدٌ وللحديث قلت:

: النقطاعهوذلك ، أيضاً ندضعيف السَّ يه، ألنه ال يقوِّ نه ولك

قلت: فهو قال: فهو للحاكم، و : "وحيث أقول: )1/39(مة كتابه املذكورن يف مقدِّ قّ قال ابن امللَ تنبيه:)1(
،  ابن امللقن عليهوليست من زياداتصراحة،هيبالذَّ اإلمام من قول هي هذه العبارة أنَّ ناوهذا يفيد؛"هيبللذَّ 

هذا الذي هو أصل و "للذهيبالتلخيص"مطبوعة ساقطة من هذه العبارةمع العلم أنَّ الكتاب؛حمققرّجحهاكما 
".املختصر"
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/1("الكامل"يف )، وابن عدي 1/347(تاريخ"والاملعرفة "أخرجه الفسوي يف فقد 
من، )20/ص("االنتقاء")، وابن عبد الرب يف 134/ 6("اإلحكام"يف )، وابن حزم 101

، هندأيببنسعيدعن،عمربناهللاعبيدحدثنا: التميميمنذرأيبحممدبنزهري:حديث
.- قارببلفظ مُ - :مرفوعاً موسىأيبعن

.أبو حامتاإلمام كما قال ؛"الغلطكثري":-اخلراساينالتميميوهو-هذازهريو 
): 242/ 7الدارقطين يف "العلل" (عنه قال هند؛أيببنوسعيد

"مل يسمع من أيب موسى شيئاً".
لق سعيد بن أيب هند أبا موسى األشعري"، كما يف وقال أبو حامت الرازي: "مل ي

.)246(رقم: " املراسيلأحكاميفالتحصيلجامع، و")75(ص/ "املراسيل"
".موسىأيبعنأرسلثقة،): "2409يف "التقريب" (رقم: ابن حجراحلافظقالو 
منهمو،رين املشتغلني باحلديثعاصِ املُ بعضأيضاً احلديثفَ قد ضعَّ و:

ضعيف اجلامع الصغري" "و،)4833رقم: ("ة الضعيفةلسِ السِّ ":مة األلباين يفالعالَّ • 
.)246، و"ختريج املشكاة" ()1/502"ضعيف الرتمذي" (و،)6448(رقم: 
.)39:، رقم61/"النافلة يف األحاديث الضعيفة والباطلة " (ص: احلويين يفالشيخ و • 
)7980رقم: ("مسند اإلمام أمحد"ختريج :يفشعيب األرناؤوط يخ الشّ وضعفه أيضاً • 

.)53-9/52: "صحيح ابن حبان" (يف حتقيقه لـكذلك وأشار إىل علته  
يفختريج "جامع األصول:عبد القادر األرناؤوط يفث احملدِّ الشيخ وضعفه أيضًا • 

). 6836رقم: ، 9/241" (سولالرَّ أحاديث
يد السَّ و •  حديثمن: "األحكام الوسطىه لكتابلفي يف خترجيالشيخ محدي عبد ا

س يف امللتمِ بغيةُ ":ج كتابخترييف ، و )1/94عبد احلق اإلشبيلي (حافظلل"ملسو هيلع هللا ىلصيبّ النَّ 
.)66ص/(للحافظ العالئي "ات حديث مالك بن أنسباعيّ سُ 
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)، 3/241("تاريخ بغداد"ختريج :ار عواد معروف البغدادي يفبشَّ دكتورالوضعفه• 
"الرجالأمساءيفذيب الكمال":كتابحتقيق  يف ، و )4/412("لرتمذياسنن"ختريج يف و 

.)27/117(املزيمجال الدينللحافظ
السة وجواهر •  وضعفه أيضًا الشيخ مشهور حسن آل سلمان يف ختريج كتاب: "ا

).809، رقم: 172/ 3العلم" أليب بكر الدينوري (
ص/("ةتَ حاح السِّ ة يف ذكر الصِّ طَّ احلِ ":كتابيف حتقيق  احلليبوالشيخ علي حسن • 
موسوعة األحاديث ":كتابهيفأيضاً وجي، وذكره القنَّ خان يق حسن للعالمة صدِّ ) 416

).30121، رقم: 12/73عيفة واملوضوعة" (ثار الضَّ واآل
"جزء أحاديث أيب الزبري عن غري :الشيخ بدر بن عبد اهللا البدر يف ختريجوضعفه أيضاً •

).80، رقم: 135يب الشيخ األصبهاين (ص/جابر" أل
ريةخِ ذَ ": حتقيقه لكتابو خترجيه وائي يف فريَ المحنالرَّ عبدالدكتور أيضاً ضعفه وأشار إىل•

، 5/2807(يقِدساملاِهرطبنحممد للحافظ،"روف واأللفاظج على احلُ املخرّ احلفاظ
.)6581رقم: 

الوْهمِ بيان":رجيه لكتابختحتقيقه و يف وضعفه أيضًا الدكتور احلسني آيت سعيد• 
.)1865: رقم(يّ الفاسِ القطَّانبنال" األحكامكتابيفالواقعنيواإليهام
ةالعلميّ بن أنسمالكاإلماممكانة:

؛ ال يعين مطلقاً ناعة احلديثيةبوته من حيث الصِّ ، وعدم ثُ هذا احلديثفوضعقلت:
ال من ،الرفيعمقامه أبدًا وال ميسّ ،- رمحه اهللا- اإلمام مالك ةأو مكانقليل من شأنِ التَّ 

.-اهما اهللا وإيَّ نَ دَ ه-اس النَّ م بعضكما قد يتوهَّ وال من بعيد، قريبٍ 
يف قلوب وعظيمة،كبرية- اهللارمحه- مالكاإلمام نزلة، فمعلى العكس من ذلكبل 

وأحد،األّمةوفقيه ، دار اهلجرةإماماإلمام الكبري،فهو،األجيالو القرونعرب املسلمني
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احلالصَّ لف وأحد أعيان السَّ ، سالماإلبالدِ يفاملتَّبعةاملذاهبأصحاباألربعة،األئمَّة
.همنثركأبلاإلادأكبالنَّاسُ يهإلبَ ضر دٌ أحه ر عصيفنكُ يملأنَّهَرْيبَ الو الكرام، 

ِكينِّ ول؛ه، أشهر من أن ُتذَكرلمه ودينه واستقامتِ يف ع، ومنزلته العليَّةالعلميَّةتهإنَّ مكانو 
َّ ناهُ رأيت أقوال األئّمة والعلماء فيه، وثنائهم عليه، ردِ سَ ، من خالل بوضوٍح أكثرتتجلَّىاأ

م له باإلمامة والصَّالح والعلم ،يف الفقهتـَْقِدِميهِ ىعلمهاعوإمجبُّت، واحلفظ والتث،وشهاد
:ما يلي،اعليهقفتُ اليت و ، فيهأقواهلمؤوس ن رُ بالكتاب والسُّنة؛ وم

الشَّافعي: محمد بن إدريس قال تلميذه اإلمام -1
.  )1(إذا ذُكر العلماُء فمالٌك النَّجم

لذهب علم أهل احلجاز. ،وقال: لوال مالك وسفيان بن ُعيينة
علــيَّ مــن مالــك، وقــال أيضــاً: مالــٌك ُمعلمــي وأســتاِذي ومنــه تعلَّمنــا العلــم، ومــا أحــٌد أمــنّ 

.)2(وجعلت مالكاً حجة بيين وبني اهللا تعاىل
وقال عبد الرحمن بن مهدّي: -2

م أربعة: الثَّ  اد بن يزيد. وري، ومالك، واألوزاعي، ومحَّ أئّمة النَّاس يف زما
.)3(وقال أيضاً: ما رأيت أحداً أعقل من مالك

فيان بن عيينة: وقال سُ -3
وقال: ما رأيت أحداً أجـود أخـذاً للعلـم مـن .)4(وهو حجَّة زمانه،مالك عامل أهل احلجاز

.  )5(مالك، وما كان أشّد انتقاده للرِّجال والعلماء

) بلفٍظ ُمقارب.66/كشف املغّطى" للحافظ ابن عساكر (ص)، و"1/272" (العرب")1(
.)228/)، و"الديباج املذهب" (ص8/457"سري أعالم النبالء" ()2(
ذيب التهذيب6/359)، و"احللية" (8/76"السِّري" ()3( .)10/7(")، و"
.)15/)، و"الديباج" (ص8/57"السِّري" ()4(
.) للخليلي1/211)، و"اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث" (21/"الديباج" (ص)5(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





)11(

وقال يحي بن سعيد القطَّان: -4
ما يف القوم أصحُّ حديثاً من مالك.

.)1(: مالك إماٌم يف احلديثوقال أيضاً 
:  لتَّعديل في زمانه)مام الَجرح واوقال اإلمام يحي بن َمعين (إ-5

.)2(مالٌك أمري املؤمنَني يف احلديث
وقال عبد اهللا بن أحمد: -6

.)3(: مالك أثبت يف كل شيءٍ قلت أليب: من أثبت أصحاب الزُّهري ؟ قال
:  الحافظ أبو نعيم األصفهاني فقالوذكره-7

يف املغــــــربني ، املســــــتفيض مذهبــــــه هور يف البلــــــدين احلجــــــاز والعــــــراقنياملشــــــ،إمــــــام احلــــــرمني
، ملسو هيلع هللا ىلص، ورث حــديث رســول اهللا ، مالــك بــن أنــس، كــان أحــد النــبالء وأكمــل العقــالءواملشــرقني

.    )4(…بلوىفابتلي بال،، حتقق بالتَّقوىنشر يف أمته علم األحكام واألصولو 
: إلمام أبو حاتم محمَّد بن حبَّانوقال ا-8

ــهــاء باملدينــةجــال مــن الفقأول مــن انتقــى الرِّ -رمحــه اهللا-كــان مالــك  ن لــيس ، وأعــرض عمَّ
، وال حيــــدِّث إال عــــن ثقــــة، مــــع الفقــــه والــــدِّين ، ومل يكــــن يــــروي إال مــــا صــــحَّ بثقــــٍة يف احلــــديث

.)5(، وبه خترَّج الشافعيوالنُّسكوالفضل 
: -رحمه اهللا-وقال فيه اإلمام النووي -9

.)246/" (صدراسات يف مصادر الفقه املالكي)، و"8/75"سري أعالم النبالء" ()1(
.ور الدين العرت) البن رجب احلنبلي، بتحقيق ن1/185" ("شرح علل الرتمذي)2(
ذيب األمساء و )3( .)1/208)، و"تذكرة احلفاظ" (2/385اللغات" ("
.)6/316"حلية األولياء وطبقات األصفياء": ()4(
.) البن حبان البسيت التَّميمي7/459: ("الثقات")5(
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وتوقريه، واإلذعان له يف ف العلماء على: إمامته وجاللته وعظم سيادته، وتبجيله أمجعت طوائِ 
.)1(ملسو هيلع هللا ىلصاحلفظ والتثبت، وتعظيم حديث رسول اهللا 

:-اهللارحمه-ةوقال شيخ اإلسالم ابن تيميّ -10
من جاللة القدر عند مجيع األمة، أمرائها وعلمائها - رمحه اهللا- كان ملالك بن أنس 
يكن يف وقته أجلُّ تها، من القدر ما مل يكن لغريه من نظرائه، وملومشاخيها وملوكها وعامّ 

.)2(عند األمَّة منه

:وقال اإلمام شمس الدين الذَّهبيّ -11
.وقد اتَّفق ملالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغريه

.وسعة العلم،والفهم،الذِّهن الثاقبوثانيتها:.وعلو الرِّواية،طول العمرأحدها:
جتمعهـــم علـــى دينـــه ورابعتهـــا:.يـــةة صـــحيح الرِّواه حّجـــفـــاق األئمـــة علـــى أنـَّــاتّ وثالثتهـــا:

.)3(وصحَّة قواعده،تقدمه يف الفقه والفتوىوخامستها:.وعدالته واتباعه السُّنن
وقال الحافظ ابن األثير الجزري: -12

ــافعي مــن  هــو إمــام أهــل احلجــاز، بــل إمــام النَّــاس يف الفقــه واحلــديث، وكفــاه فخــراً: أن الشَّ
.)4(أصحابه 
ُظ ابن َحجر العسقالني: وقال عنه الحاف-13

اإلمــام] البخــاري: [قــال عنــه إمــاُم دار اهلجــرة، ورأس املتَّقــني، وكبــري املتثبِّتــني، حــّىت الفقيــه، 
.)5(أصحُّ األسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر

.)2/383(ت"ذيب األمساء واللغا")1(
).5/272("املسائلجامع: "كتابهيف)2(
.)1/212كتابه: "تذكرة احلفاظ" (يف  )3(
.ؤوطااألرنالقادرعبد)، حتقيق 1/180("ملسو هيلع هللا ىلص"جامع األصول من أحاديث الرسول)4(
ذيب التهذيب" ()، و2/223/959" ("تقريب التهذيب)5( "10/7(.
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مة عبد الحّق الّدهلوي: وقال العالّ -14
.)1(تَّابعنيحجًة من تبع ال،ورعاً فقيهاً حمدثاً ،كان ثقة مأموناً 

: المدنيمة محمد زكريا الكاندهلويوقال عنه العالَّ -15
، وفقيـــه األمـــة إمـــام دار اهلجـــرة، ... كـــان اإلســـالمر هـــو أحـــد األئمـــة األعـــالم، وركـــن مـــن أ

.)2(ل الفضالء ...قوصدر الصدور، وبدر البدور، أكمل العلماء، وأع
يف الثـََّناء على هذا اإلمام اجلليـل الكبـري يف ، )3(إىل غري ذلك من األقوال والشَّهادات الزَّكية

...القدمي واحلديث
ومآثره:بعض مؤلفات العلماء يف مناقبه

مبناقــبوحــديثاً فقــد اعتــىن العلمــاء والبــاحثون قــدمياً ،األقــوالمــن مــا ســبقإىلضــافةباإلو 
ــــهــــذا اإلمــــاموفضــــائل ــــم الشــــامخ، و ل،املبجَّ يف كتــــب نهمغــــري واحــــد مــــبالرتمجــــةوأفــــردهُ الَعَل

.ةستقلَّ مُ 
:فمن المطبوع منها

لإلمام ، "حنيفةوأيب،والشافعي،مالكالفقهاءاألئمةالثالثةفضائليفاالنتقاء"- 1
يف اجلزء األول منه و ؛ه)463(ت/بن عبد الرب النمري القرطيبيوسف أيب عمر حلافظ ا

ة يف تراجم مدَ عُ ترب عيالكتابو ، أصحابهوأخبارمالك،اإلمام ألخبار وشاملة ترمجة مستوفاة 
.)4(للباحثنيامهممرجعاً عدُّ خاص، ويُ شكلٍ ب، واإلمام مالك الثالثةاألئمة
للقاضي عياض بن ،"مالكب"ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذه- 2

، عن مالك هامن أوسع الرتاجم وأدقِّ يه)، له فيها ترمجة ه544موسى اليحصيب (ت/

، بتحقيق احلليب.)415/ة" لصديق حسن خان (صكما يف: "احلطّ )1(
.-بتصرف-)77-1/74موطأ مالك" ("أوجز املسالك إىل كتابه: يف  )2(
.، وغريه)2/246عر يف حياته وبعد وفاته يف: "ترتيب املدارك"(وانظر ما قيل يف اإلمام من الشِّ )3(
دار البشائر اإلسالمية.، ط/ غدةوطبعة الشيخ عبد الفتاح أبطبع الكتاب عدة طبعات؛ ومن أحسنها )4(
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يف القول مبا ال مزيد عليهعياض، وشيوخه وتالمذته، أشبع فيها القاضياقبه وفضائلهومن
.)1(هذا املوضوع

بنحيىيزكريايبأل،"وأمحد،والشافعي،ومالك،حنيفةأيب:األربعةاألئمةمنازل"- 3
.)2()هـ550ت/(السلماسياألزديأمحدبنإبراهيم
املالكيواويأيب مسعود احلمريي الزَّ وح عيسى بنالرّ أليب ،"مالكاإلمام مناقب"- 3
.)3(ه)744(ت/ 
يوسف بن حسن بن عبد اهلادي أليب احملاسن،"الك إىل مناقب مالكإرشاد السَّ "- 4

من غزير املادة العلمية، يعدُّ كتاب كبري احلجم، هو  و ، ه)909احلنبلي (ت/الصَّاحلي 
.)4(ا هو مطبوعك، ممَّ اإلمام مالف يف مناقب ما صنِّ وأمجع أحسن
، للحافظ أيب الفضل جالل الدين "تزيني املمالك مبناقب سيدنا اإلمام مالك"- 5

وهو كتاب نفيٌس وماتع، وجامع ملادة علمية غزيرة يف جمال مناقب )،ه911يوطي (ت/السُّ 
.)5(اإلمام مالك استقاها املؤلف من كتب كثرية، وفيها ما هو يف حكم املفقود

.)6("، للشيخ حممد أبو زهرةوفقهه،اته، عصره، وآرائهي: ح"مالك- 6
.)7(بن أنس"، ألمني اخلويل"مالك - 7

سنة:الطنجي،تاويتابنجزاء، وقد صدر اجلزء األول منه بتحقيق أ8:يفطبع عدة مرات، منها باملغرب)1(
.)193-104الرتمجة من (ص/ ه، وفيم1965

.م2002سنة: :األوىلالطبعة،قدحالرمحنعبدبنحممود: حققبت،الوطنيةفهدامللكمكتبةمطبوع يف)2(
طيبة باملدينة املنورة.حممد الدرديري يف مكتبة اهر ططبع الكتاب بعناية الدكتور ال)3(
م. 2009دار ابن حزم سنة: يف مطابع، رضوان بن غربية:الدكتورعنايةو تحقيقوقد طبع ب)4(
.وديب، واملغرب، وغريهايف القاهرة، ، وهو مطبوع مراراً )5(
م.1946طبع بالقاهرة سنة: )6(
م.1951بالقاهرة سنة: ،أجزاء3يف مطبوع)7(
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.)1(رة" لعبد احلليم اجلندياهلجإمام دار مالك بن أنس دار "- 8
حملمد بن علوي املالكي، مطبوع يف آخر " كتاب إمام دار اهلجرة مالك بن أنس"، - 9

.)2("روايات موطأ مالككتابه: "أنوار املسالك إىل 
لدكتور حممد عز الدين لألستاذ اواملدونة بعيون مغربية"، ،واملوطأ،اإلمام مالك"-10
.)3(اإلدريسياملعيار 
؛ وقد )4(للدكتور مشعل احلدادي"،"اإلمام مالك وأثرُه يف علم احلديث النَّبوي-11

ا يف الكتاب معظم أمساء  املصنفات يف مناقب مالك، استعرض املؤلف ضمن دراسة قام 
ا؛ مع العلم أّن  وخاصة املخطوطة واملفقودة منها، ورتَّبها حسب تاريخ وفيات أصحا
معظمها قد عرَّج عليها، وعدَّها من قبله القاضي عياض يف "ترتيب املدارك"، واإلمام الذَّهيب 

.يف "تاريخ اإلسالم"، و"سري أعالم النبالء"
ته، شخصيَّ وعن -رمحه اهللا- تب عن اإلمام مالكوأما ما كُ ..،.فاتملصنّ اإىل غريها من 

الت والدَّ والدِّ ،من املقاالت، واألحباثومنهجه ات، يَ يات وامللتقَ رِ شْ والنَّ ،تورياراسات يف ا
...عدّ ى أو يُ صَ فأكثر من أن حيُ 

 ُام:قَ يف هذا املَ الصة الكالمِ وخ

اجح الرَّ حلديث واملناقب؛ة، ويف كثري من كتب انهذا احلديث املشتهر على األلسِ أنَّ - 1
عدد غري قليل من قِ وافُ تَ ل، و اليت سبقت اإلشارة إليهاللِ للعِ ، من قبل إسنادهه ال يصحُّ فيه أنَّ 

.على تضعيفه بسببهاباحلديث أهل العلم 

م.1969املعارف بالقاهرة، سنة: طبع يف دار )1(
ه.1400سنة: الدوحة،طبع يف )2(
م.2016ة: ن، سوالوراقة الوطنية، مراكش، املغرباملطبعةطبع يف )3(
م.2004الكويت،،مطبوع يف دار غراس للنشر والتوزيع)4(
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محه ر - اس مبكانة ومنزلة اإلمام مالكطلقاً، املسَ القول بضعف احلديث، ال يعين مُ أنَّ - 2
هدنا اهللا - واألشخاصلمذاهبلبون يتعصّ ِممَّنإخواننا م بعض توهَّ يو ظنّ قد ي، كما- اهللا
أهل العلم من اثنانخيتلف فيه وال ،بةقاطِ نةالسُّ أهلعند ومٌ معلُ ام اإلمام قَ مَ ف، - اهموإيَّ 

واإلميان.
.ايةفَ كِ ويف هذا القدرِ 

.العالمينربِّ هللالحمدو 
)أجمعينهوصحبِ آلهِ وعلى،محمدنانبيِّ علىاهللاىوصلَّ (

َأْنَت،ِإالَّ ِإَلهَ َال َأنْ َأْشَهدُ َوِبَحْمِدَك،اللَُّهمَّ َوُسْبَحاَنكَ "
"ِإلَْيكَ َوَأتُوبُ َأْستَـْغِفُركَ 

:كتبه
ياء/ أبو الضّ 

الجزائريشيحانيبن العربي اهللاضيفبنمحفوظ
)عنهاهللاعفا(
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