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، فبعد شكر هللا سبحانه وتعاىل الذي وفقين هلذا  فإين أشكر  تتم الصاحلات احلمد هلل الذي بنعمته 
وعلى رأس ذلك جامعتنا املوقرة اليت كل من قدم إيل يد املساعدة يف إمتام هذا البحث املتواضع ، 

وكل مكونيها وعلى رأسهم فضيلة الدكتور التميمي ،  م دراسته األكادميية أاتحت الفرصة ملثلي أن يت
كر منهم فضيلة الدكتور أمحد الشيحة ، وال أنسى شيخنا وأستاذان املشرف ذ وبقية املعاونني له وأ

يف تقدمي املساعدة والقيام ابلواجب يف كل وقت وحني ،  الدكتور منصور يوسف الذي مل أيل جهدا 
، واليت كانت خري عون يل يف كل ما يعوق تقدمي يف املغرب  دارة اليت متثل اجلامعة كما أشكر اإل

 فللجميع مين الشكر والتقدير .
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم األمتان األكمالن على سيد األولني واآلخرين وعلى آله 
مث أما بعد : فهذا جهد املقل وصاحب وصحبه والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ، 

البضاعة املزجاة ، أهدي هذا العمل املتواضع إىل أبوي الكرميني اللذين مل أيلَوا جهدا يف احلرص على 
تعليمي والدعوة يل ابخلري ، كما أهدي هذا العمل أيضا إىل كل من أهلي ومشاخيي وإخواين من 

أتوسل أن جيعل هذا يف ميزان حسنايت ، وأن ينفعين به طالب العلم ، وهللا أسأل ، وأبمسائه وصفاته 
 بعد ممايت ، وأن يثيب كل من أسهم وأعان وقوم وصوب ، واحلمد هلل رب العاملني .
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 ملخص البحث

هذا البحث يدخل ضمن حمور مناهج احملدثني حيث تعلق ابملوازنة بني كتاب املوطأ وسنن ابن ماجه 
م املصطفى والوقف والرفع ، وقد اخرتته ألتشرف خبدمة كال ، وذلك من حيث الوصل واإلرسال ،

وقد قسمته إىل مقدمة وأربعة أبواب وخامتة، فاستغرقت األبواب الثالثة األول صلى هللا عليه وسلم . 
خلصت إىل أتكيد مكانة كل من الكتابني ، وقد  الناحية النظرية وبقي الباب الرابع للناحية التطبيقية

من ميزة جعلته يتبوأ مكانته بني كتب السنة مع التنصيص على األسباب املعتربة يف مع ما لكل واحد 
 املقل.وهذا جهد  ، يف اعتباره ضمن الكتب الستة ترجيح سنن ابن ماجه على املوطأ 

 جهد مقل جاد ابلذي وجد  \\ يف ابتدار ما قصد ألوتفما               
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Abstract 

 

This research is considered to be amongst the methodology of “muhadithen” since it is 

acomparison between muwata and sunan ibn majah ie wasl ; irsal and wakf and rafe.  I have 

chosen it so that I may have the honor of serving the prophets speech peace be upon him  I 

divided it into aprehce; 4chapters and a conclusion. The first 3 chapters are related to 

academic issues. While the fourth one is related to practical issues. I have mentioned in every 

chapter 2 sections. and in every section many topics and in every topic many subjects “ the 

plan of the reseach“ Then I mentioned a conclusion as king allah to makeit beneficial. I 

mentioned in it some conclusions that I have reached. And some advices. This is the best I 

could do I ask allah to accept this humble effort 

  



 

 ل
 

 الفهرس

 

 ....................................................................أصفحة الغالف

 ...............................ب البسملة..........................................
 االعتماد.........................................................................ج 

 ..............................................................دالتحكيم............
 إقرار.............................................................................ه

DECLARATIONو...................................................... 
 .......................................زحقوق الطبع...............................

 الشكر...........................................................................ح
 اإلهداء..........................................................................ط

 ...........................يملخص البحث........................................
Abstractك..................................................................... 

 ه ............................................................................ إقرار
 5 .......................................................................... املقدمة

 8 ..................................... الباب األول: التعريف ابإلمام مالك وكتابه املوطأ
 8 ............................................. الفصل األول: التعريف ابإلمام مالك

 8 ............................................ املبحث األول: امسه ونسبه وكنيته ومولده
 11 ................................. املبحث الثاين: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه -

 16 ................................................. تالمذتهاملبحث الثالث: شيوخه و 
 19 ..................................................... املبحث الرابع: مؤلفاته ووفاته

 21 .......................................... : التعريف بكتاب املوطأ الفصل الثاين
 21 .................................... : منهجية االمام مالك وشرطه املبحث األول -
 28 ................................................... : رواايت املوطأاملبحث الثاين -
 30 ........................................... أ: املؤلفات حول املوطاملبحث الثالث -



 

 م
 

 39 ............................... التعريف ابإلمام ابن ماجه وكتابه السنن الباب الثاين:
 39 ........................................ التعريف ابإلمام ابن ماجه الفصل األول:

 39 .......................................... : امسه ونسبه وكنيته ومولدهاملبحث األول
 42 .................................... مكانته العلمية وثناء العلماء عليه املبحث الثاين:

 44 ................................................. : شيوخه وثالمذتهبحث الثالثامل
 46 ..................................................... مؤلفاته ووفاته املبحث الرابع:

 48 ........................................ : التعريف بسنن ابن ماجه الفصل الثاين
 48 .................................... : منهجية االمام ابن ماجه وشرطهاملبحث األول
 52 ............................................. : رواايت سنن ابن ماجهاملبحث الثاين

 54 ..................................... : املؤلفات حول سنن ابن ماجهثالثاملبحث ال
 59 .... : مكانة املوطأ وسنن ابن ماجه بني الكتب الستة واملوازنة بني الكتابنيالباب الثالث

 59 ..................... مكانة املوطأ وسنن ابن ماجه بني الكتب الستة :الفصل األول
 59 ...................................... : مكانة املوطأ بني الكتب الستةاملبحث األول
 64 .............................. الكتب الستة : مكانة سنن ابن ماجه بنياملبحث الثاين

 69 ................................. املوازنة بني املوطأ وسنن ابن ماجه الفصل الثاين:
 69 ................................... : ترجيح سنن ابن ماجه على املوطأاملبحث األول

 69 ...................................... : العلماء القائلون بذلكاملطلب األول
 69 .................................................. : األسباباملطلب الثاين

 71 ................................... يح املوطأ على سنن ابن ماجه: ترجاملبحث الثاين
 71 ............................................. العلماء القائلون بذلك املطلب األول:

 71 .................................................. : األسباباملطلب الثاين
 72 ......................................................... الرتجيح املبحث الثالث:

 73 الوصل واالرسال والوقف والرفع عند اإلمامني مالك وابن ماجه )دراسة تطبيقية( الباب الرابع:
 73 ................ الوصل واإلرسال عند اإلمام مالك واإلمام ابن ماجه الفصل األول:

 73 .............................. : تعريف الوصل واإلرسال لغة واصطالحااملبحث األول



 

 ن
 

 73 ............................... تعريف الوصل لغة واصطالحا ملطلب األول:ا
 73 ............................................ تعريف الوصل لغة الفرع األول:

 73 ................................... تعريف الوصل اصطالحا: الفرع الثاين
 74 ....................................... تعريف االرسال لغةالفرع األول : 

 75 .................................. تعريف اإلرسال اصطالحا: الفرع الثاين
 77 .................................. : الوصل واإلرسال عند اإلمام مالكاملبحث الثاين

 77 .................................... : الوصل عند اإلمام مالكاملطلب األول
 79 ................................... : اإلرسال عند اإلمام مالكاملطلب الثاين

 88 .............................. : الوصل واإلرسال عند اإلمام ابن ماجهاملبحث الثالث
 88 ................................ : الوصل عند اإلمام ابن ماجه املطلب األول
 88 ............................................................ املطلب الثاين

 91 ................... : الرفع والوقف عند اإلمام مالك واإلمام ابن ماجه الفصل الثاين
 91 ................................. لغة واصطالحا : تعريف الرفع والوقفاملبحث األول

 91 ........................................ : الرفع لغة واصطالحااملطلب األول
 91 .................................................... : الرفع لغةالفرع األول

 92 ........................................................... الفرع األول
 92 ............................................................ الفرع الثاين

 94 ...................................... : الرفع والوقف عند اإلمام مالكاملبحث الثاين
 94 ...................................... : الرفع عند اإلمام مالكاملطلب األول
 94 ............................................................ املطلب الثاين

 95 ................................ جه: الرفع والوقف عند اإلمام ابن ما املبحث الثالث
 95 .................................. : الرفع عند اإلمام ابن ماجه املطلب األول
 95 ................................ : الوقف عند اإلمام ابن ماجه املطلب الثاين

 95 ....................................................................... : اخلامتة
 97 ......................................................... قائمة املصادر واملراجع:

 



 

5 


 :مذخو

اٟتمد هلل رب العا١تُت كالصالة كالسالـ األ٘تاف األكمالف على سيد األكلُت كاآلخرين كعلى 
أعٍت  -كصحبو كالتابعُت كمن تبعهم إبحساف إذل يـو الدين ٍب أما بعد  إف ٤تور ا١تناىج  آلو

يعترب ركيزة من الركائز اليت يدخل ضمنها ىذا العنواف الذم اخًتت للبحث  -مناىج احملدثُت
كىو ا١تقارنة كا١توازنة بُت ا١توطأ كسنن ابن ماجو ، كا١تقصود ٔتناىج احملدثُت الطرؽ اليت 

عملوىا ُب ٚتع اٟتديث كتدكينو كتداكلو مع ذكر األصوؿ اليت كضعوىا لذلك ، است
كاألساليب ا١تستخدمة ُب التصنيف كالتأليف مع ذكر العلـو اليت جعلوىا خادمة لذلك ، 
كابختصار شديد فإف ا١تقصود ٔتناىج احملدثُت تتبع طرقهم ُب ٚتع اٟتديث كركايتو كاٟتكم 

عرب العصور كذلك من خالؿ ا١تصنفات اليت كضعت ٢تذا الغرض   عليو كالعناية بسنده كمتنو
ا١تعتمد عليها ُب  أصوؿ السنة كمن ًب كاف ىذا البحث ا١تقًتح أل٫تية ا١تصدرين كاعتبار٫تا من 

إطار األصل الثاشل من مصادر التشريع االسالمي الذم ىو السنة النبوية على صاحبها أفضل 
الصالة كالتسليم .



ٕاراىمُضُع:*أسثاباخت

أ٫تية االشتغاؿ ابلعلـو الشرعية من حيث العمـو كابٟتديث النبوم الشريف من حيث  -1
 ا٠تصوص 

 ٖتقيق الكالـ ُب ا١توازنة بُت الكتابُت اللذين ٫تا موضوع الدراسة -2

 ا١تعركفة أصوؿ السنةمكانة الكتابُت بُت  -3

 ابلكالـ على الكتاب كصاحب الكتاب مع ا١تقارنة تنوع ا١توضوع إذ سىييعٌتى  -4
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مشنيحاىثضج:



 ما ىي األسباب الداعية إذل التأليف ُب ىذا ا١توضوع ؟  -1

ما الداعي إذل اعتبار سنن ابن ماجو ضمن الكتب الستة دكف ا١توطأ مع ما للموطأ من  -2
 مكانة ُب األكساط العلمية ؟ 

 ٤تاكلة استقراء األسباب ا١تعينة على ا١تقارنة على طريقة أىل الصنعة مع التدليل لذلك. -3
اىثضج:*أٌذاف



  االعتناء بكتايب ا١توطأ كسنن ابن ماجو  -1

 على أىم ا١تميزات ا١تعينة على ا١تقارنة الصحيحة ٤تاكلة البحث -2

 معاٞتة ىذه االشكالية ٔتوضوعية  -3

 
اىساتقح:*اىذراساخ

ال شك أف ىناؾ دراسات سابقة من حيث الكالـ ُب عمـو ا١توضوع أم ما يتعلق ٔتناىج 
احملدثُت ، كىناؾ بعض ا١تباحث اليت أشارت إشارات خفيفة إذل موضوعنا ىذا لكن دكف 
الدخوؿ ُب التفاصيل كال النظر ُب لب ا١توضوع ٦تا جعلٍت أىتم أكثر بدراسة ىذا ا١توضوع 

 بو .دراسة تليق 

 : من الدراسات اليت عنت هبذا ا١توضوع من حيث العمـو

ىػ 507)شركط األئمة الستة( للحافظ أيب الفضل دمحم بن طاىر ا١تقدسي ا١تتوَب سنة  -1
كىو كتاب يتناكؿ فيو شركط األئمة الستة : البخارم كمسلم كأبو داكد كالًتمذم كالنسائي 

 .كابن ماجو مع ذكر األسس ا١تعتمدة على ذلك 
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ىػ 584)شركط األئمة ا٠تمسة( للحافظ أيب بكر دمحم بن موسى اٟتازمي ا١تتوَب سنة  -2
 كىو كسابقو يبُت شركط أصحاب ىذه الكتب ُب اختيارىا كانتقائها ابستثناء ابن ماجو .

)مقدمة كتاب جامع األصوؿ( جملد الدين مبارؾ ابن األثَت اٞتزرم رٛتو هللا ا١تتوَب سنة  -3
دمة ضافية تناكؿ فيها ابن األثَت كثَتا من القواعد اليت بٌت عليها احملدثوف  ىػ كىي مق606

 كتبهم ، كٖتكم كثَتا من منهجهم .

إذل جانب ىذا ىناؾ دراسات لكثَت من ا١تعاصرين كا١تتأخرين تناكلت ىذا ا١توضوع يستفاد 
سة أسانيد منها ،على سبيل ا١تثاؿ كتاب )مناىج احملدثُت ُب ٗتريج اٟتديث الشريف كدرا

اٟتديث الشريف كالصناعة اٟتديثية( للدكتور علي انيف بقاعي ككتاب )تدكين السنة النبوية 
نشأتو كتطوره( للدكتور دمحم بن مطر الزىراشل رٛتو هللا األستاذ بقسم علـو اٟتديث كلية 
اٟتديث الشريف ابٞتامعة االسالمية اب١تدينة النبوية على صاحبها أفضل الصالة كأزكى 

لتسليم ، ككتاب )مناىج احملدثُت ، مالك ، أٛتد ، ابن خزٯتة ، ابن حباف ، اٟتاكم ، ا
الطرباشل( لألستاذ الدكتور دمحم بن تركي الًتكي ، أستاذ اٟتديث بقسم الثقافة االسالمية كلية 
الًتبية جامعة ا١تلك سعود ، ككتاب )االماـ الًتمذم كا١توازنة بُت جامعو كبُت الصحيحُت( 

)ا١توازنة بُت مسندم اإلمامُت أٛتد بن حنبل كبقي بن ٥تلد (  ككتاب عًتتور نور الدين للدك
، رٛتو هللا  كدار اٟتديثللشيخ احملدث أيب دمحم عبد اٟتق ا٢تامشي ا١تدرس اب١تسجد اٟتراـ 

للشيخ دمحم عبد الرشيد النعماشل ، كقد طبع قدٯتا  )اإلماـ ابن ماجو ككتابو السنن(ككتاب 
تاب )منهج اإلماـ ابن ماجو ( كك )ما ٘تس إليو اٟتاجة ١تن يطالع سنن ابن ماجو (ابسم 

للدكتور  )اإلماـ ابن ماجو صاحب السنن ( ككتاب، للدكتور فاضل بن خلف اٟتمادة الرقي 
ٟتسُت قاسم دمحم رسالة  )اإلماـ ابن ماجو ُب سننو (عبد العزيز عزت عبد اٞتليل ، ككتاب 

للدكتور مسفر بن عـز  )زايدات أيب اٟتسن القطاف على سنن ابن ماجو (، ككتاب ما جستَت
 هللا الدميٍت 
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*مىٍذاىثضج:

 أساسية:يقـو البحث على ثالثة مناىج  

  ا١تنهج االستقرائي : كقد استعملتو ُب تتبع مسائل ا١توضوع ُب مظاهنا  -1  

 ا١تنهج التحليلي : استعملتو ُب ٖتليل ا١تادة اليت ٚتعتها من استقراء ا١تظاف  – 2 

   ا١توازنة بُت الكتابُت مع ذكر الفركؽ كىو ا١تعرب ا١تنهج الوصفي : استعملتو ُب توصيف  -3 
٦تا أعطاشل تصورا صحيحا عليو ُب العنواف بقورل، من حيث الوصل كاإلرساؿ كالوقف كالرفع 

 ُب اٟتكم 
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 ادلقدمة
اٟتمد هلل رب العا١تُت كالصالة كالسالـ األ٘تاف األكمالف على سيد األكلُت كاآلخرين كعلى 

سبحانو فال شك أف هللا  :آلو كصحبو كالتابعُت كمن تبعهم إبحساف إذل يـو الدين ٍب أما بعد
فينفوف عنو عنو ىذا الدين كبعث بو أفضل رسلو كىيأ لو رجاالت يذبوف  رتضىاكتعاذل  

اميلُّٱ: كل ذلك لتحقيق قولو تعاذلكأتكيل اٞتاىلُت  انتحاؿ ا١تبطلُت ٖتريف الغالُت ك 
" فهم أمناء هللا من خليقتو كالواسطة بُت   9 اٟتجر:  َّىنننمنزنرنمم

 ،كآايهتم ابىرة ،زاىرة كفضائلهم سائرة ملتو. أنوارىمكاجملتهدكف ُب حفظ  ،النيب  ملسو هيلع هللا ىل كأمتو
أك تستحسن رأاي  ،ككل فئة تتحيز إذل ىول ترجع إليو ،كمذاىبهم ظاىرة كحججهم قاىرة

كالرسوؿ فئتهم  ،اب عدهتم كالسنة حجتهمفإف الكت ،سول أصحاب اٟتديث ،تعكف عليو
يقبل منهم ما رككا عن  ،ك ال يلتفتوف إذل اآلراء ،ال يعرجوف على األىواء ،كإليو نسبتهم

إذا اختلف  ،كأكعية العلم كٛتلتو ،حفظة الدين كخزنتو ،الرسوؿ كىم ا١تأمونوف عليو كالعدكؿ
 1".عا١تسمو فما حكموا بو فهو ا١تقبوؿ  ،ُب حديث كاف إليهم الرجوع

قاؿ اإلماـ اٟتافظ أبو دمحم علي بن حـز الظاىرم رٛتو: "١تا بينا أف القرآف ىو األصل ا١ترجوع 
ككجدانه عز  ،إليو ُب الشرائع، نظران فيو فوجدان فيو إ٬تاب طاعة ما أمران بو رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل

النجم:   ََّّجييهىهمهجهينىنمنخنحنجنٱُّٱٱ:كجل يقوؿ فيو كاصفا لرسولو  ملسو هيلع هللا ىل

٤ - ٣ 

فصح لنا بذلك أف الوحي ينقسم من هللا عز كجل إذل رسولو  ملسو هيلع هللا ىل على قسمُت: أحد٫تا كحي 
متلو مؤلف أتليفا معجز النظاـ كىو القرآف، كالثاشل كحي مركم منقوؿ غَت مؤلف كال معجز 

الوارد عن رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل، كىو ا١تبُت عن هللا عز كجل النظاـ كال متلو لكنو مقركء، كىو ا٠ترب 
 ٤٤ل:النح ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميٱُّٱٱ:مراده منا. قاؿ هللا تعاذل

 ٩اٟتجر:  َّننمنزنرنمماميلُّٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹك ...  
 
 ٤٤األنبياء:  َّٱيلىلملخلٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٱٹك 

                                  
 (9-8)، د.ط ، ص: احلديثشرف أصحاب ا٠تطيب البغدادم،  1
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تعاذل كما قدمنا أف كالـ نبيو  ملسو هيلع هللا ىل كلو كحي، كالوحي بال خالؼ ذكر، كالذكر ٤تفوظ  فأخرب
بنص القرآف. فصح بذلك أف كالمو  ملسو هيلع هللا ىل كلو ٤تفوظ ْتفظ هللا عز كجل مضموف لنا أنو ال 

شيء فهو يضيع منو شيء، إذ ما حفظ هللا تعاذل فهو ابليقُت ال سبيل إذل أف يضيع منو 
 1منقوؿ إلينا كلو. فلٌلو اٟتجة علينا أبدا "

اىتعزٔفتمىاٌذاىمضذحٕه-



فهذه الكلمة: )مناىج احملدثُت( مركبة من لفظتُت: لفظة )مناىج( كلفظة )٤تدثُت( فلفظة 
نػٍهىجي كا١تًنػٍهىجي كالنػٍَّهجي كىو السبيل كالطريق نٍ )ا١تناىج( ىي ٚتع مً  ضح الواهاج كىو ُب اللغة: الىمى

 ٤٤ا١تائدة:  َّىنننمنزنرنُّٱٱٱتعاذل:السهل ا١تستقيم كمنو قولو 

" خطة البحث العلمي ُب  :ىو طريقة ٚتع كترتيب كتنظيم ا١تعلومات أك قل :كُب االصطالح
 ،شطر ُب تناكؿ ا١تادة ،الدراسات سواء األدبية أك الفكرية )أك غَت٫تا ( كتنقسم إذل شطرين

فشطر ا١تادة يتطلب  .كشطر ُب معاٞتة التطبيق ك٫تا األساس الذم ال يقـو ا١تنهج إال عليو
ر، ٍب تصنيف ىذا اجملموع ٍب  يتػىيىسًٌ

قبل كل شيء ٚتعها من مظاهنا على كجو االستيعاب ا١ت
كٔتهارة كحذر حىت  ،كذلك بتحليل أجزائها بدقة متناىية ،٘تحيص مفرداتو ٘تحيصا دقيقا

كما ىو صحيح مستبينا ظاىرا بال غفلة  ،رس أف يرل ما ىو زيف جليا كاضحايتيسر للدا
أما شطر التطبيق فيقتضي إعادة تركيب ا١تادة بعد نفي زيفها ك٘تحيص  .كبال ىول كبال تسرع

ٍب على الدارس أف يتحرل  ،جيدىا ابستيعاب أيضا لكل احتماؿ للخطأ أك ا٢تول أك التسرع
ألف أخفى إساءة ُب كضع إحدل اٟتقائق  ،ىو حق موضعها لكل حقيقة من اٟتقائق موضعا

كإف أم دارس  ،خليق أ ف يشوه عمود الصورة تشويها ابلغ القبح كالشناعة ،ُب غَت موضعها
 2ينبغي أف يكوف قد ملك األسباب اليت ٕتعلو أىال ١تعاانة ا١تنهج " 

ابٟتديث الشريف كقد كىو من حيث العمـو ا١تشتغل  :كأما لفظة )احملدثُت( كىي ٚتع ٤تدث
فمنهم من عرفو ابٟتد األعلى قاصدا بذلك احملدث  ،تباينت ضوابط العلماء ُب تعريفو

                                  
   1 ،   98-96ص:  1، ج: 1، ط.األحكامحكام يف أصول اإلابن حـز

منذر دمحم ، ك  8، ص:   1ط. الشريعةمنهج البحث العلمي وكتابتو يف علوم ، دمحم بن عمر بن سادل ابزموؿ  2
 ، مادة : هنج . 2ط، معجم حممود دمحم شاكر،  سعيد أبو شعر
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علما أبف  ، كطرؼ آخر اجتهد كجعل لذلك ضابطا ،كمنهم من عرفو ابٟتد األدسل ،الكامل
قاؿ التاج السبكي رٛتو هللا  ،احملدث ُب عصر من العصور ال يتساكل مع غَته ُب عصر آخر

" من عرؼ األسانيد كالعلل كأٝتاء الرجاؿ كالعارل كالنازؿ كحفظ من  –معرفا احملدث  -
ذلك ٚتلة مستكثرة من ا١تتوف كٝتع الكتب الستة كمسند أٛتد كسنن البيهقي كمعجم 

 1" ىذا أقل درجاتو "  :الطرباشل كضم إذل ىذا القدر ألف جزء من األجزاء اٟتديثية " كقاؿ
" كأما احملدث ُب عصران  فهو من اشتغل ابٟتديث  :هللا سيد الناس رٛتوكقاؿ أبو الفتح ابن 

ك٘تيز ُب ذلك حىت  ،كاطلع على كثَت من الركاة كالركاايت ُب عصره ،ركاية ككتابة كٚتع ركاة
كذكر اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا أنو من يشتغل  2عرؼ فيو حظو كاشتهر فيو ضبطو " 

كعلى كل  ،كا١تسألة فيها تفصيالت ليس ىذا مكاهنا كإ٪تا القصد االشارة 3ابلسنة النبوية 
حاؿ فإف ىذا ا١تركب الذم ىو )مناىج احملدثُت( يقصد بو كهللا أعلم الطرؽ اليت استعملوىا 

كاألساليب ا١تستخدمة ُب  ،كاألصوؿ اليت كضعوىا لذلك ،ُب ٚتع اٟتديث كتدكينو كتداكلو
كابختصار شديد فإف ا١تقصود  ،لعلـو اليت جعلوىا خادمة لذلكالتصنيف كالتأليف مع ذكر ا

ٔتناىج احملدثُت ىي تتبع طرقهم ُب ٚتع اٟتديث كركايتو كاٟتكم عليو كالعناية بسنده كمتنو 
فا١تناىج  ،عرب العصور كذلك من خالؿ ا١تصنفات اليت كضعت لكل علم من علـو اٟتديث

٫تيتها إذ من خال٢تا يتبُت األصل الثاشل من مصادر إذا تيعٌت ابلركاية كالدراية كىنا تكمن أ
 .التشريع االسالمي الذم ىو السنة فيتميز الصحيح من غَته

  :قاؿ السيوطي ُب األلفية

ذك قوانُت ٖتد // يدرل هبا أحواؿ منت كسند                             اٟتديث  ملع
 4كد ردػػػػػػػػػػػػػكا١ت  وؿػػػػػػػرؼ ا١تقبيعػػػػػػػػػػػػػػػػأف   //     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودػػك ا١توضػػػػػػػوع كا١تقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفذان

                                  
   95، ص:   1، ، ط. معيد النعم ومبيد النقمالسبكي،  1 
  165، ص: 2،  د.ط ، ج: أجوبة ابن سيد الناسابن سيد الناس،  2
  70،  د.ط ،  ص: األثر  مصطلح أىل نزىة النظر يف توضيح خنبة الفكر يفابن حجر العسقالشل ،  3
 " كاٟتديثي ا١تبتدم ُب طلب اٟتديث " . 218ص:   النكت على ابن الصالحكقاؿ ُب    
، 1ج: ، 1ط. ،إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر يف علم األثراإلثيويب، دمحم بن علي بن آدـ ك أٛتد شاكر  4

 23ص:
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 كتابو ادلوطأالباب األول: التعريف ابإلمام مالك و 

 ابإلمام مالك فاألول: التعري الفصل

 ونسبو وكنيتو ومولده و: امساألكؿا١تبحث 
ٓتاء  -مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرك بن اٟتارث بن غيماف بن خيثػىٍيل 

ّتيم ٍب  :كقاؿ اٝتاعيل بن أيب أكيس ك الدار قطٍت ،معجمة ٍب ٔتثلثة قالو ابن سعد كغَته
 :ٓتاء معجمة  مضمومة  كاثء مثلثة كقاؿ ُب القاموس :كقيده ابن ما كوال كضبطو ،ٔتثلثة

بن عمرك بن اٟتارث األصبحي بفتح الباء  -.إلماـ مالك أك ىو ابٞتيمخثيل كزبَت جد ل
فهو من  ،نسبة إذل ذم أصبح بطن من ٛتَت كينتهي نسبو إذل يشجب بن يعرب بن قحطاف

عتاقة   موذلال  بكر الصديق فهو موذل حلف رىط أيب تيم هللا ُب بٍت حلفو ُب قريشب العر 
كقدكة دار ىجرة سيد ا١ترسلُت ا١تستفيض مذىبو ُب شيخ االسالـ  إماـ األئمة اجملتهدين 

 .1ا١تغربُت كا١تشرقُت أبو عبد هللا ا١تدشل رٛتو هللا

كأبوه أنس بن مالك كاف فقيها، كقيل كاف مقعدا يعيش من صنعة النباؿ كدل يكن لو اشتغاؿ 
مالك ابٟتديث كثَتا كلذلك دل ٧تد ١تالك عنو ركاية تصح ٓتالؼ أخيو أيب سهيل عم اإلماـ 

يقصد  -" أعمامو  :قاؿ الذىيب رٛتو هللا .كىو من مواليد اٟتجاز ككاف عنده أربع إخوة
أما   2أكالد أيب عامر." ،كالنضر ،كالربيع ،أبو سهيل انفع كأكيس :ىم –مالك رٛتو هللا 

دية نسبة إذل قبيلة أزد كىي من أشهر قبائل العرب ز ألفهي العالية بنت شريك ا :كالدتو
أما جده: مالك بن  .فهي تلتقي مع زكجها أنس أبهنما من عرب اليمن ،القحطانيةاٟتمَتية 

                                  
 .48-47ص: 1، ج: 2، ط. ادلسالك دلعرفة أعالم مذىب مالكترتيب ادلدارك وتقريب القاضي عياض ،  1

أقرب ادلسالك إىل موطأ كنوف، سيدم دمحم التهامي،  ، 49-48ص:  8، ج: 1ط. النبالء،سري أعالم  ،الذىيب
 ، بتصرؼ . 18، د.ط ، ص:اإلمام مالك

 .49ص:  8، ج: 1ط. النبالء،سري أعالم  ،الذىيب2 
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أيب عامر فهو من كبار التابعُت كعلمائهم كأحد األربعة الذين جهزكا عثماف كدفنوه ليال، 
ككاف ٦تن يكتب ا١تصاحف حُت ٚتع عثماف ا١تصاحف، كىو ثقة ذكره ابن سعد ُب الطبقة 

كحساف بن  ،كعائشة كأيب ىريرة ،ركاية عن عمرك كعثماف كطلحة كلوالتقريب الثانية كما ُب 
مات سنة ثنيت  ،كالربيع ،كأبو سهيل انفع ،أنس :اثبت كعقيل بن أيب طالب كيركم عنو بنوه

 1 عشرة كمائة

كمن ا١تستغرب أف ال يركم عنو حفيده مالك، كقد كاف عند كفاتو ُب حدكد العشرين  قلت:
 من عمره.

قيل إنو صحايب شهد ا١تغازم كلها مع  ،أنس أيضا :عامر انفع بن عمرك كاٝتو أبو :كجد أبيو
كقيل ليس بصحايب بل ىو اتبعي ٥تضـر كاف ُب زمن النيب  ملسو هيلع هللا ىل  ،رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ما عدا بدرا

يست ألنو كإف أدرؾ عائشة بن سعد بن أيب كقاص فالصحيح أهنا ل ،كدل يلقو كىو الصحيح
 2صحابية 

أكيس بن مالك ذكره ابن حباف ُب الطبقة الثالثة  :كأما أعمامو فكما سبق عند الذىيب أهنم
كأشهرىم   ،كركل عنو سليماف بن بالؿ ،كالربيع بن مالك ركل عن أبيو مالك ،من الثقات

ركل عن ابن عمر كأنس  ،أبو سهيل انفع بن مالك كاف من العلماء الذين ركم عنهم العلم
كردم كقد رادكدمحم ابنا جعفر بن أيب كثَت كالكل عنو ابن أخيو مالك كالزىرم كإٝتاعيل كر 

كبو   ،النضر :كلو من اإلخوة ،أكثر اإلماـ مالك من الركاية عنو  كتكرر اٝتو ُب ا١توطأ كثَتا
كأخرل كانت  ،أـ أيب بكر األعشى كأـ إٝتاعيل :كمن االخوات ، 3 كاف يعرؼ قبل اشتهاره

" كاف ١تالك رٛتو هللا  :قاؿ ابن عبد الرب ،كلو من األبناء: أربعة .تسكن معو هتيء لو فطوره
فأما ٭تِت كأـ ابنها، فلم يوص هبما إذل أحد  .أـ ابنها ،كٛتاد ،كدمحم ،٭تِت :أربعة من البنُت

رجل من  ،بيبفأكصى هبما إذل ابراىيم بن ح ،فكاان مالكيُت ألنفسهما. كأما ٛتاد كدمحم

                                  
 . 47ص: 1، ج: 2، ط. ادلدارك وتقريب ادلسالك دلعرفة أعالم مذىب مالكترتيب القاضي عياض ،  1 
  . 18، د.ط ، ص:أقرب ادلسالك إىل موطأ اإلمام مالككنوف، سيدم دمحم التهامي،  2
 .48ص: 1ج:ترتيب ا١تدارؾ  3
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ككانت بنتو فاطمة أـ البنُت ٖتفظ ا١توطأ ككانت   1 ".ينة كاف مشاركا حملمد بن بشَتأىل ا١تد
ككاف ابنو دمحم  ،تقف خلف الباب فإذا غلط القارئ نقرت الباب فيفطن مالك فَتد عليو

كقد أرخى سراكيلو فيلتفت مالك إذل  ،٬تيء كىو ٭تدث كعلى يده ابشق كنعل كتب فيو
قاؿ: الفورم: كنا ٧تلس عنده كابنو  .ىذا ابٍت كىذه ابنيت :بو كيقوؿ إ٪تا األدب مع هللاأصحا

 .2 إف ٦تا يهوف علي أف ىذا الشأف ال يورث كيقوؿ:يدخل كٮترج كال ٬تلس. فيقبل علينا 

ُب ىذه األسرة العلمية كلد اإلماـ مالك رٛتو هللا ُب خالفة سليماف بن عبد ا١تلك بن مركاف 
كىي سنة كفاة أنس بن مالك الصحايب اٞتليل آخر   -ثالث كتسعُت من ا٢تجرة سنة 

كىي قرية بوادم القرل بُت خيرب كتيماء  ،ككانت كالدتو بذم ا١تركة -الصحابة موات ابلبصرة 
 .3ّتزيرة العرب كقد نشأ رٛتو هللا ُب صوف كرفاىية كٕتمل 

  

                                  
 1ج:كترتيب ا١تدارؾ  ، 86ص:  ، 1فتح الرب ُب الًتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الرب، ط. مقدمة ا١تغراكم، ، 1

  .48ص:
 .49-48ص: 1ج:ترتيب ا١تدارؾ  2
 . 49ص: 8السَت، ج: ،49ص: 1ج:ترتيب ا١تدارؾ  3
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 عليو  وثناء العلماء العلمية ومكانت: الثاشلا١تبحث  -
قاؿ الشيخ احملدث كالفقيو األصورل شرؼ الدين أيب الركح عيسى بن مسعود بن منصور 

ٍنجالٌب رٛتو هللا
ى
نشأ  ،" مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي ا١تدشل :الزكاكم ا١ت

كحفظ  ،كٚتع علومهم ،فتعلم منهم ،برا تقيا ،ضابطا متقنا ،حافظا ثبتا ،بينهم غالما عاقال
كأخذ العلم عن ٨تو مائة شيخ  ،كأحكم قواعدىم ،كعرؼ مذاىبهم ،كنقل آاثرىم ،آرائهم

كنبل قدره  ،كاشتهر علمو ،كإال كقد تبُت فضلو ،فما لبث فيهم ،انتقاىم كارتضاىم ٚتلة
فساد ٚتيع  ،كأذعنوا لعلمو ،فأقركا بفضلو ،كظهرت سيادتو ،كعرفت مكانتو ،كعظمت منزلتو

كٝتي: عادل ا١تدينة، كإماـ دار ا٢تجرة، كاشتهر خربه ُب األمصار  .أىل زمانوأقرانو كفاؽ 
كانتشر ُب سائر األقطار، كضربت إليو أكباد اإلبل، كارٖتل الناس إليو من كل مصر، كأتوه 

فمتع هللا  ،من كل قطر، فجلس لتدريس العلم كىو ابن سبعة عشر سنة، كأشياخو متوافركف
كشهد لو التابعوف ابلفقو كاٟتديث  ،عاش قريبا من تسعُت سنةف ،ا١تسلمُت بطوؿ حياتو

... كاشتهرت عنو ركاية العلم ُب األقطار، كنقل .كسألوه عن أمر دينهم ،كاحتاج إليو معلموه
عنو إذل سائر األمصار، فركل عنو أىل اٟتجاز، كأىل اليمن، كأىل العراؽ، كخراساف 

 1" .كاألندلس ،كمصر كإفريقية ،كالشاـ

أف أحوج فيو  فيو،كلقد رفع هللا من قدره "  هللا:أيب زيد ا١تالكي رٛتو  هللا بنأبو دمحم عبد  قاؿ
،ككفد التابعُت ابقوف كابلناس يومئذ حياة  سنة،كىو ابن سبع عشرة  حلق،كلقد  معلميو.إليو 

ُب  عنو كيستفتونو٭تدث الناس  –بعد ذلك  –،قد رأكه لذلك أىال . ٍب أقاـ سبعُت سنة 
 لو ابلفقو كاٟتديث كلقد التابعوف، كشهدكاكاستفتاه  األقطار.إليو ا١تطااي من  دينهم، كتشد

 دينو.زيد بن أسلم لنفسو ُب مسألة من أمر استفتاه 

فيستفتيٍت. كاحتاج إليو ُب العلم معلموه  كاف أيتيٍت   عنو، إالقل رجل كتبت  مالك:قاؿ 
قدمت ا١تدينة بعد  شعبة:قاؿ  العشرين.مات كمالك دكف  ا١توت،فإنو قدصل  انفعا،إال  كلهم،

: أدخليو  -كقد أخربتو أنو ابلباب -حلقة. كقاؿ ابن ىرمز ٠تادموك١تالك  بسنة،موت انفع 

                                  
 20-19، ص:  1،  ط. مناقب سيدان اإلمام مالكالزكاكم ا١تنجالٌب،  1
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نظراؤه ، فأكثر من أف نوعبو . كأما ككاف ربيعة يرجع إليو ُب غَت شيء عادل الناس . فذلك 
كاٟتديث يسمع اٟتالؿ كاٟتراـ  مالك،٬تلس ُب حلقة  ككاف ابن عيينة ُب ىذا الكتاب .

حىلَّقى لنفسو 2كال يتكلم ْترؼ ، فإذا خرج 1ا١تعموؿ بو
. ككاف الثورم ُب اٟتج يتبع مالكا  3

كالليث بن كركل عنو السفياانف كشعبة كٛتاد بن زيد مثلو اقتداء بو .فما فعل فعل سفياف 
كركل عنو الدراكردم كابن أيب سعد ، كركل عبد ا١تلك بن جريج عن الثورم عن مالك . 

 ا١توت.فإنو قدصل  انفعا،أك أخذ عنو إال  عنو،. ككل إماـ أخذ عنو مالك فقد ركل  حاـز

 نظرائو.ككثَت ٦تن يكثر ذكره من  شهاب،كركل عنو ابن 

كر ُب ذلك من ، فلم يفعل حىت شا 5إذل اٟتضور مع معلميو ُب ا١تشورة 4األمَتكقد استدعاه 
 أىال فحضر معهم .، فأمركه بذلك ، كرأكه لذلك التابعُت من شاكره 

  عصره.كشهد لو ابلتماـ كاإلمامة أئمة  التابعوف،كاستفتاه 

كذلك ما أتكلو فيو كثَت من أئمة التابعُت  فيو.كعال القـو من أمره أمر جليل قواىم على ذلك 
كىو حديث الشك  ىريرة،، كركاه جابر كأبو أنو العادل الذم بشر بو رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل كاتبعيهم،

ينقضي الناس فال  )، كىو قوؿ الرسوؿ  ملسو هيلع هللا ىل ، إذ قاؿ : فنحتاج إذل ذكر إسناده  ثباتو،ُب 
أعلم منو ، ليس على ظهر األرض  )، كُب حديث آخر :  6(ادل ا١تدينة عادل أعلم من عيبقى 

                                  
 (، كالتصحيح1/315) الذب عن مذىب مالك /  ىذه الكلمة قد طمست ُب أصل النقل من كتاب ابن أيب زيد1

 (24من كتاب ا١تنجالٌب )مناقب سيدان االماـ مالك / ص:
 كالتصحيح من كتاب ا١تنجالٌب  -أم ُب كتاب ابن أيب زيد اآلنف الذكر –ىذه الكلمة مطموسة أيضا ُب األصل  2
 ىكذا ُب كتاب ا١تنجالٌب ، بينما كتب ُب األصل أعٍت كتاب ابن أيب زيد :" من حلقة منذ كانت لو حلقة "  3
 ُب كتاب ا١تنجالٌب : " أمَت ا١تدينة "  4
 ُب كتاب ا١تنجالٌب : " فامتنع "  5
 انظر اٟتديث ا١توارل  6
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، قاؿ ابن مهدم : : كانوا يركنو مالكا قاؿ ابن عيينة  1(فيضرب الناس إليو أكباد اإلبل 
 .، كقد أدرؾ التابعُت يعٍت من أدرؾ 

، عبد ا١تلك ابن جريج الذم بشر بو الرسوؿ  ملسو هيلع هللا ىل  ا١تدينة،كقد أتكؿ ذلك فيو أنو عادل 
 كعبد الرٛتاف بن مهدم كككيع ، ك٨تو ذلك عن األكزاعي .كسفياف بن عيينة 

اٞتلة الكبار األئمة على ىذا التأكيل فيو إال كقد أتكدت فيو األمور ا١توجبة كما تقدـ ىؤالء 
 لذلك.

السالمة لدينك العلماء فقاؿ لو : اي أخي إف أردت  2قاؿ ٛتاد بن زيد لرجل جاءه ُب مسألة
 ، مالك إماـ الناس .إذل قولو فإنو حجة  4كسربعادل ا١تدينة  3فعليك

 عنو من األانـ. مالك أماف ١تن أخذ  نقي،علم مالك علم  الليث: كقاؿ:

                                  
/  4( ) ا١تدينة عادل ُب جاء ما ابب ،. كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ عن العلم أبواب)  السنن ُب الًتمذم أخرجو1

 ،( 8095: )برقم( 1678/  2( ) عنو هللا رضي ىريرة أيب مسند)  ادلسند ُب ، كأٛتد( 2680: )برقم( 412
شرح  ُب ، كالطحاكم( 4277: )برقم( 263/  4( ) ا١تدينة أىل عادل فضل ، ا١تناسك كتاب)  الكربى ُب كالنسائي
 أكباد الناس يضرب أف يوشك قولو من كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ عن ركم  ما مشكل بياف ابب)   ادلشكل

: برقم( 187/  10)ك  ،( 4016: )برقم( 186/  10( ) ا١تدينة عادل من أعلم عا١تا ٬تدكف فال العلم طلب ُب اإلبل
 أف على الداؿ ا٠ترب ذكر ، اٟتج كتاب)   الصحيح ُب حباف ، كابن( 4018: )برقم( 188/  10)ك ،( 4017)

 العلم كتاب)  ادلستدرك ُب كاٟتاكم، ( 3736: )برقم( 52/  9( ) غَتىم علماء من أعلم يكونوف ا١تدينة أىل علماء
( 91/  1)ك ، (306: )برقم( 90/  1( ) ا١تدينة عادل من أعلم عا١تا ٬تدكا فال اإلبل أكباد يضربوا أف الناس يوشك ،

 1( ) كعملهم اٟتجاز أىل قوؿ ترجيح على بو يستدؿ ما ابب ، الصالة كتاب)  السنن ُب ، كالبيهقي( 307: )برقم
 من طريق سفياف بن عيينة عن ابن جريج عن أيب الزبَت عن أيب صاحل عن أيب ىريرة هنع هللا يضر   (1842): برقم( 386/ 

(( كجاءت 1/317أعٍت كتاب: )الذب عن مذىب مالك ) –الكلمة ا١توالية ُب ىذا النقل مطموسة ُب األصل 2
 ا " .( " اختلف الناس فيه24كاضحة ُب كتاب: )مناقب سيدان االماـ مالك ، ص: 

 ( " فسل عادل ا١تدينة " .24ُب كتاب : )مناقب سيدان االماـ مالك ، ص: 3
 ( " كصر" .24كذا ُب األصل ، كُب كتاب : )مناقب سيدان االماـ مالك ، ص:   4
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قاؿ غرض إذل أف قاؿ رٛتو : ابلٍب استطرد ابن أيب زيد رٛتو هللا ُب نقل النقوؿ ا١توفية قلت :  
العزيز العمرم : قاؿ مالك : رٔتا كردت علي ا١تسألة ، فتمنعٍت من عبد الرٛتاف بن عبد 

الطعاـ كالنـو ، فقلت : كدل اي أاب عبد هللا ، فو هللا ما كالمك عند الناس ، إال كنقش ُب 
 حجر ، فقاؿ رل : فمن أحق ٔتن يكوف ىكذا ٦تن يكوف ىكذا .

: لو سئل مالك عن ما ىو ُب  قاؿ ابن الدراكردم : رأيت ُب ا١تناـ ، كأف قائال يقوؿ رل
الدقة مثل الشعر ، كُب الثبات مثل الصخر ، دل يزؿ موفقا ، ما كاف يقوؿ الكالـ الذم كاف 

 يقوؿ .

 ككاف إذا سئل مالك ، فأكؿ ما ٬تيب ، أف يقوؿ : ما شاء هللا . 

 1كىذا يكثر علينا ذكره، كيطوؿ بو الكتاب. "

: " كدل يكن اب١تدينة عادل من بعد التابعُت يشبو مالكا ُب قاؿ االماـ الذىيب رٛتو هللا ُب سَته 
العلم ، كالفقو ، كاٞتاللة ، كاٟتفظ ، فقد كاف هبا بعد الصحابة مثل سعيد بن ا١تسيب 

كعكرمة ، كانفع ، كطبقتهم ، ٍب زيد بن أسلم ، كابن ، كالقاسم ، كسادل ،  2كالفقهاء السبعة
كربيعة بن أيب عبد الرٛتاف  ، كأيب الزاند ، ك٭تِت بن سعيد ، كصفواف بن سليم ، شهاب 

، كعبد العزيز بن ا١تاجشوف ، كابن أيب ذئب ، اشتهر ذكر مالك هبا ، فلما تىفانىوا كطبقتهم 
، كأقراهنم ، فكاف مالك ىو ا١تقدـ  ، كالدراكردمبن بالؿ ، كفليح بن سليماف كسليماف 

 3من اآلفاؽ ، رٛتو هللا ."فيهم على اإلطالؽ ، كالذم تضرب إليو آابط اإلبل 

كما قاؿ ابن انصر الدين الدمشقي   كالعباد فمالك رٛتو هللا قد طبقت علومو البالد قلت:
ىذا ا١تبحث قوؿ االماـ الذىيب رٛتو ُب تذكرتو : " كخَت ما أختم بو  ُب نظمو ، 4رٛتو هللا

                                  
وكشف ما  الذب عن مذىب مالك يف غري شيء من أصولو، وبعض مسائل من فروعو، ،ابن أيب زيد القَتكاشل1

 .  321...314ص: 1، ج: 1ط. ،األسالفلبس بو بعض أىل اخلالف، وجهلو من حماج 
 كىم من ذكركا ُب ىذا النظم: إذا قيل من ُب الفقو سبعة أْتر// ركايتهم ليست عن العلم خارجة  2

 يماف خارجػػػػػة فقل ىم عبيد هللا عركة قاسػػػػم // سعيد أبوبكر سل                                       
  . 58ص: 8،ج: السَت 3
 . 428ص: 1، ج: 1، ط.التبيان لبديعة البيانابن انصر الدين الدمشقي،   4
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كاثنيها كعلو الركاية أحدىا طوؿ العمر لغَته  اجتمعتكقد اتفق ١تالك مناقب ما علمتها 
صحيح الركاية ، اتفاؽ األئمة على أنو حجة الذىن الثاقب كالفهم كسعة العلم كاثلثتها 

تقدمو ُب الفقو كالفتول ، كاتباعو السنن ، كخامستها ٕتمعهم على دينو كعدالتو كرابعتها 
 1."كصحة قواعده 

  

                                                                                               
 خذ الفقيو مىالكى اٞتىوادا // قد طبَّقٍت علومو الًبالدا هللا :  عند قوؿ ا١تؤلف رٛتو    
 . 212ص: 1، د.ط ، ج: تذكرة احلفاظالذىيب،   1
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 المذتوتو شيوخو  :الثالثا١تبحث 

جد ُب عصر أتباع التابعُت رٛتهم هللا لقد من هللا عن االماـ مالك رٛتو هللا كأكرمو أبف كي 
فدخل ُب كصف ا٠تَتية اليت أخرب هبا الصادؽ ا١تصدكؽ  ملسو هيلع هللا ىل كما ُب الصحيح : " خَت 

فتتلمذ ١تا يقرب من  1ٍب يفشوا الكذب ..."الناس قرشل ٍب الذين يلوهنم ٍب الذين يلوهنم 
فكاف من أشد الناس تركا لشذكذ ثالٙتائة اتبعي ك١تا يقرب من أضعافهم من أتباع التابعُت 

أنو قاؿ : بسنده إليو  2، فقد ذكر اٟتافظ ابن عبد الرب رٛتو هللاكأشدىم انتقادا للرجاؿ العلم 
، لقد أدركت سبعُت ٦تن ٭تدث : قاؿ  " إف ىذا العلم دين فانظركا عمن أتخذكف دينكم
، فما ، كأشار إذل مسجد رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل فالف : قاؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ، عند ىذه األساطُت 

على بيت ا١تاؿ لكاف أمينا ، ألهنم دل يكوان من أخذت عنهم شيئا ، كإف أحدىم لو اؤ٘تن 
إذل " " كبسنده أيضا على اببو .، كقدـ علينا ابن شهاب فكنا نزدحم ف أأىل ىذا الش
فبعضهم قد  كأكثر،مشايخ أبناء مائة أدركت اب١تدينة  يقوؿ:ٝتعت مالكا  قاؿ:أشهب أنو 

، كبعضهم دل أحدث من أحاديثو شيئا ، كبعضهم دل أحدث أبحاديثو كلها  أبحاديثو،حدثت 
 " يكونوا ثقات فيما ٛتلوا ، إال أهنم ٛتلوا شيئا دل يعقلوه .، ألهنم دل كدل أترؾ اٟتديث عنهم 

كمن أشهر من أخذ عنهم رٛتو هللا : ربيعة بن أيب عبد الرٛتاف ا١تعركؼ بربيعة الرأم ، كعبد 
 زيد ك ، كجعفر بن دمحم الصادؽ، كانفع ا١تدشل موذل ابن عمر، كابن شهابالرٛتاف بن ىرمز 

 بن أيب عبلة ا١تقدسي ، كأيوب السختياشل ، كابراىيم  بن ذكواف كأبو الزاند عبد هللابن أسلم ، 

                                  
( برقم: 4569/  8) مسند البصريُت مهنع هللا يضر ، حديث عمراف بن حصُت رضي هللا عنهما ( )  ادلسندأخرجو أٛتد ُب  1
/  3) كتاب الشهادات ، ابب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد ( ) الصحيح ( ، كالبخارم ُب 20134)

بة رضي هللا تػىعىاذلى عنهم ) كتاب فضائل الصحابة ، ابب فضل الصحا  الصحيح( ، كمسلم ُب 2651( برقم: )171
) كتاب السنة ، ابب ُب فضل أصحاب النيب  السنن ( ،  كأبو داكد ُب 2535( برقم: )185/  7ٍبيَّ الذين يلوهنم ( )

) أبواب الفنت عن رسوؿ هللا صلى هللا   السنن( كالًتمذم ُب 4657( برقم: )346/  4صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ( ، )
) كتاب األٯتاف  اجملتىبكالنسائي ُب  (،2221)( برقم: 78/  4عليو كسلم . ، ابب ما جاء ُب القرف الثالث ( )

 (.1/  3818( برقم: )752/  1ابب الوفاء ابلنذر ( ) كالنذكر،

 . 72ص:،   1، ط. د الربفتح الرب ُب الًتتيب الفقهي لتمهيد ابن عب مقدمة ا١تغراكم، ،2
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، كىشاـ بن عركة ، كعامر بن عبد هللا بن كٛتيد الطويل ، كعائشة بنت سعد بن أيب كقاص 
كغَتىم كىم ما يقارب ا١تائة  ، كأبو األسود دمحم بن عبد الرٛتاف بن نوفل القرشي .الزبَت 

إذل جانب من  ، 1األندلسيكنيف ٦تن ركل عنهم ا١ترفوع كما ُب كتاب ابن خلفوف األزدم 
، كقد أخذ عنو رٛتو هللا بعض ركل عنهم اآلاثر ا١توقوفة على الصحابة كالتابعُت رٛتهم هللا 

ابن عبد هللا  ، كيزيد بنشيوخو كابن شهاب ك٭تِت بن سعيد بن قيس األنصارم ا١تدشل 
كغَتىم كقد ٚتع ا٠تطيب البغدادم رٛتو ا٢تادم ا١تدشل ، كزيد بن انيسة اٞتزرم الرىاكم 

: " كقد كنت  3ُب السَت كقاؿ الذىيب 2كغَته أٝتاء الركاة عن مالك كاختصره الرشيد العطار
 ." يقارب عددىم ألفا كأربع مائة أفردت أٝتاء الركاة عنو ُب جزء كبَت 

شاب طرم ، كقصده طلبة العلم من : " كحدث عنو ٚتاعة كىو حي  4قاؿ الذىيب رٛتو هللا
كما بعد ذلك ، كازدٛتوا عليو ُب خالفة الرشيد ، اآلفاؽ ُب آخر دكلة أيب جعفر ا١تنصور 

 كإذل أف مات ." 

 :قاؿ الفقيو األصورل شرؼ الدين أيب الركح عيسى بن مسعود بن منصور الزكاكم ا١تنجالٌب 

ركل عنو من األئمة ا١تشهورين كالعلماء ا١تذكورين: دمحم ابن شهاب الزىرم إماـ السنة " 
كموسى بن عقبة  ،ك٭تِت بن سعيد األنصارم ،كربيعة بن أيب عبد الرٛتاف فقيو أىل ا١تدينة

  .ىؤالء كلهم أشياخو

كأمَت ا١تؤمنُت  ،كسفياف بن عيينة عادل أىل مكة ،كسفياف بن سعيد الثورم إماـ أىل العراؽ
كعبد ا١تلك بن جريج كعبد  ،كمسلم ابن خالد الز٧تي شيخ الشافعي ،ىاركف الرشيد العباسي

كدمحم بن عبد  ،كالليث بن سعد إماـ أىل مصر ،الرٛتاف ابن عمرك األكزاعي إماـ أىل الشاـ
يفة كأبو حن ،كدمحم بن إدريس الشافعي ،الرٛتاف بن أيب ذئب القرشي أحد علماء ا١تدينة

                                  
 1، ط. أمساء شيوخ مالك بن أنسابن خلفوف األندلسي، 1
، كاستدرؾ  راكاي 990فقد ذكر صاحب الكتاب األصل ،  1، ط.جمرد أمساء الرواة عن مالكالرشيد العطار،  2

 راكاي. 1586:  احملقق عددا آخر فبلغوا عنده
  . 52ص: 8،ج: السَت 3
  . 55ص: 8،ج: السَت 4
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كدمحم بن اٟتسن  ،كصاحبو أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم القاضي ،النعماف بن اثبت اإلماـ
ك٭تِت بن ٭تِت النيسابورم  ،كعبد الرٛتاف بن مهدم شيخ اإلماـ أٛتد بن حنبل ،الشيباشل

كأبو رجاء قتيبة بن سعيد البلخي شيخ البخارم كمسلم رٛتهما هللا   ،شيخ مسلم بن اٟتجاج
كعبد هللا بن عبد  ،كعبد الرٛتاف بن القاسم ا١تصرم ،بن كىب القرشي ا١تصرم كعبد هللا

كدمحم بن إسحاؽ بن يسار صاحب  ،كأشهب بن عبد العزيز العامرم ا١تصرم ،اٟتكم ا١تصرم
كعبد هللا بن يوسف  ،ك٭تِت بن سعيد القطاف البصرم ،كككيع بن اٞتراح الكوُب ،)السَت(

كعبد الرزاؽ بن ٫تاـ  ،ن عبد العزيز بن عبد هللا العمرمكعمر ب ،التنيسي شيخ البخارم
كأبو مسهر عبد  ،كأبو نعيم الفضل بن دكُت الكوُب ،كالفضيل بن عياض الزاىد ،الصنعاشل

كعبد العزيز بن عبد هللا بن أيب سلمة ا١تاجشوف ا١تدشل كعبد هللا  ،األعلى بن مسهر الدمشقي
كعبد ا١تلك ابن ا١تاجشوف ا١تدشل  ، النخعي القاضيكشريك بن عبد هللا ،ابن ا١تبارؾ ا٠تراساشل

كأبو بسطاـ شعبة بن اٟتجاج  ،قاضي القَتكاف -ابن عبد هللا  :كقيل -كٝترة بن عيسى 
كأبو إٝتاعيل ٛتاد ابن زيد بن درىم  ،العتكي كأبو سلمة ٛتاد بن سلمة بن دينار البصرم

كأبو إسحاؽ إبراىيم  ،بن أدىم ا٠تراساشل كإبراىيم ،البصرم  كأبو نصر بشر بن اٟتارث الزاىد
كأبو الفيض ذك النوف  ،كالوليد بن مسلم الشامي ،بن دمحم بن اٟتارث بن ماء السماء القَتكاشل

كعبد هللا بن  ،كعبد هللا بن غازل قاضي إفريقية ،كأسد بن الفرات اإلفريقي ،بن إبراىيم ا١تصرم
كعبد هللا  ،ك٭تِت ابن ٭تِت االندلسي ،كزايد بن عبد الرٛتاف األندلسي ،أيب حساف التونسي

  .بن مسلمة  القعنيب  البصرم

كٚتع كثَت غَت ىؤالء، يزيدكف عن ألف شيخ ٦تن أخذكا عنو العلم، كركل عنو اٟتديث 
  1خالؼ من دل أيخذ عنو ٦تن ال ٭تاط هبم كثرة، كال ٭تصوف عدة. "

كنشر العلم قدٯتا :" كسبب كثرة الركاية عنو أنو انتصب للركاية  2هللاقاؿ اٟتافظ العالئي رٛتو 
على ساكنها  –من سائر األمصار ، ككاف اب١تدينة النبوية ا١تشرفة كقصده الناس ، ر كثَتا مًٌ كعي 

                                  
 .  20-19، ص:  1،  ط. مناقب سيدان اإلمام مالكالزكاكم ا١تنجالٌب، 1 
 . 66ص: ،  2، ط. بغية ادللتمس يف سباعيات حديث اإلمام مالك بن أنسالعالئي،  2
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كغالب من ٯتر هبا حاجا يكتب عنو ، فانتشرت الركاية عنو ُب  –أفضل الصالة كالسالـ 
 البلداف هنع هللا يضر ." 

  



 

24 


 : مؤلفاتو ووفاتو ا١تبحث الرابع

: " ابب : ذكر آتليفو غَت ا١توطأ ، اعلموا  1قاؿ القاضي عياض رٛتو هللا ُب ترتيب ا١تدارؾ
أبسانيد صحيحة ركية عنو ، أكثرىا أف ١تالك رٛتو هللا تعاذل أكضاعا شريفة مكفقكم هللا تعاذل 

لكنو دل يشتهر عنو منها كال كاظب على إٝتاعو كركايتو غَت ا١توطأ حذفو ُب غَت فن من العلم 
إ٪تا ركاىا عنو من كتب هبا إليو أك سألو إايىا  ، آتليفوكتلخيصو لو شيئا بعد شيء كسائر منو 

ُب القدر كالرد على فمن أشهرىا رسالتو إذل ابن كىب أحد من أصحابو كدل تركىا الكافة 
، ٍب الدالة على سعة علمو هبذا الشأف رٛتو هللا القدرية كىو خيار الكتب ُب ىذا الباب 

قاؿ الذىيب كىذا سند صحيح مشهور الرجاؿ ككلهم ثقات ."  ساؽ إسناده إليها ٍب قاؿ :
، ـ كحساب مدار الزماف كمنازؿ القمركلو مؤلف ُب النجو : " كإسنادىا صحيح "  2ُب السَت

كىو كتاب جيد مفيد جدا قد اعتمد الناس عليو ُب ىذا الباب  : " 3قاؿ القاضي عياض
عبد هللا بن مسركر الفقيو القركم ُب أتليفو ُب ىذا الباب أصال كعليو اعتمد أبو دمحم كجعلوه 

سوقو السند إذل  بعد:  4كالكتاب ركاه سحنوف عن ابن انفع ، قاؿ القاضي عياض" .
 كمن  5سحنوف ، كىذا أيضا سند صحيح ركاتو كلهم ثقات . كقد شهره الذىيب ُب السَت

، كرسالتو إذل أيب  6عشرة أجزاءمؤلفاتو أيضا : رسالة ُب األقضية كتب هبا إذل بعض القضاة 
ا١تشهورة ُب غساف دمحم بن مطرؼ ُب الفتول كىي مشهورة ، كرسالتو إذل ىاركف الرشيد 

: " كقد أنكرىا بعض مشاٮتنا إٝتاعيل القاضي  7آلداب كا١تواعظ قاؿ القاضي عياضا
كإف طريقها ١تالك ضعيف كفيو أحاديث ال كأبو دمحم بن أيب زيد كقالوا إهنا ال تصح كاألهبرم 
 : "إسنادىا منقطع " بل قاؿ :" ىذه الرسالة موضوعة "  8قاؿ الذىيب ُب السَتنعرفها " 

                                  
 .109ص: 1ا١تدارؾ، ج:ترتيب  1
 . 88ص: 8، ج: السَت 2
 .109ص: 1ا١تدارؾ، ج:ترتيب  3
 نفس ا١ترجع  4
 . 88ص: 8، ج: السَت 5
 ".٣تلد  " 88ص: 8السَت، ج:قاؿ الذىيب ُب  6
 .110ص: 1ا١تدارؾ، ج:ترتيب  7
 . 89ص: 8، ج: السَت 8
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كمن مؤلفاتو أيضا كتابو من التفسَت لغريب القرآف الذم يركيو عنو خالد بن عبد الرٛتاف 
كىو جزء كاحد كما نص الذىيب من ركاية ابن القاسم عنو  ، كأيضا كتاب )السر(ا١تخزكمي 

رٛتو هللا ، كمن مؤلفاتو أيضا : رسالتو إذل الليث ابن سعد ُب إٚتاع أىل ا١تدينة ، كىي 
  معركفة .

من ذلك ُب ربيع : " قد قدمنا اتريخ كفاتو ، كأف الصحيح  1اؿ القاضي عياض رٛتو هللاق
اثنُت كعشرين يوما من مرضو ." قاؿ األكؿ سنة : تسع كسبعُت كمائة ، يـو األحد كلتماـ 

كجعلها ، فال اعتبار لقوؿ من غلط قلت : تواترت كفاتو ُب سنة تسع : "  2الذىيب رٛتو هللا
، كمطرؼ فيما حكي عنو ، فقاال : ، كال اعتبار بقوؿ حبيب كاتبو ُب سنة ٙتاف كسبعُت 
من  قلت : قد كاف ىذا اإلماـ: "  3كقاؿ ُب موطن آخر من السَتسنة ٙتانُت كمائة ." 

الكرباء السعداء ، كالسادة العلماء ، ذا حشمة كٕتمل ، كعبيد ، كدار فاخرة ، كنعمة ظاىرة 
كاف يقبل ا٢تدية ، كأيكل طيبا ، كيعمل صاٟتا . كما أحسن قوؿ  الدنيا كاآلخرة ،كرفعة ُب

يختَّم ابن ا١تبارؾ فيو 
 : صىميوت إذا ما الصَّمت زيَّن أىلىو // كفتَّاؽي أبكاًر الكالـ ا١ت

 ".// كًسيطٍت لو اآلدابي ابللحًم كالدَّـ  كعى ما كعى القرآف من كل حكمة                

  

                                  
 .129ص: 1ا١تدارؾ، ج:ترتيب  1
  . 131ص: 8، ج: السَت 2
 . 133ص: 8، ج: السَت 3
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 ادلوطأ بكتاب : التعريف الفصل الثاين

 : منهجية االمام مالك وشرطو  ا١تبحث األكؿ -    
ككالـ أىل العلم حولو نستنتج بعض ما يدلنا على من خالؿ إ١تاحة يسَتة ُب كتاب ا١توطأ 

ذكر ٚتاعة من العلماء  كمااٟتديثية اليت تعترب من النواة األكذل   ا١تعلمةُب ىذه ماـ إلمنهجية ا
" أف أكؿ من كضع كتااب من حديث النيب صلى هللا  1العالئي ُب بغية ا١تلتمس ذلك أفادك 

عليو كسلم على األبواب اإلماـ مالك ، يعنوف ا١توطأ ، كبقية الكتب اليت أبيدم الناس 
عملت بعده ، كىذه إحدل ا١تناقب الكربل لو رٛتو هللا ، ألنو ال ريب ُب أف تقييد العلم 

عظيم ، ١تا يتضمن ذلك من حفظو كصيانتو عن الضياع ، كعن اإلدخاؿ  كتدكينو فيو فضل
 فيو ما ليس منو " 

ىذا النقل يتبُت أف اٞتميع اتفقت كلمتهم على أف ا١توطأ ىو أكؿ كتاب ألف ُب  بناء علىك 
كعليهما  ، إذ يعترب األصل األكؿ كاللباب ، كالبخارم األصل الثاشل ُب ىذا الباب االسالـ

ق وافً كي يي لً ك  ،جعل هللا لو القبوؿ على كجو األرضمن ًب  ك اٞتميع من أىل التصنيف بٌتى 
٧تملو فيما  جعلو كذلك متميزا  سلك ُب ذلك منهجاماـ مالك رٛتو هللا إلف افإا٠تيرٍب ا٠تىربى 

 يلي : 

ترتيبو الكتاب على الكتب كاألبواب ٍب ذكر األحاديث كاآلاثر اليت تندرج ٖتت  -1
 األبواب.ىذه 

ختمو كثَتا من الكتب بباب يسمى اٞتامع يذكر فيو ما تفرؽ من ذلك الكتاب  -2
 إليو.كىذا شيء دل يسبق  عبارة عن خالصة الباب.بل يكوف أحياان 

كثَت من األبواب على أنواع األحاديث كلها، أقصد ا١تسند كا١ترسل   اشتماؿ -3
بعضها ُب  كالبالغ كغَتىا، بينما قد ٧تد ُب بعض األبواب األحاديث فقط، ك

 فقط.اآلاثر 

                                  
 .  82ص:، بغية ا١تلتمس ُب سباعيات حديث اإلماـ مالك بن أنس  1
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فيو  ال ٕتد، فبعضها اختالؼ النصوص اليت تذكر ُب كل ابب من حيث العدد  -4
ال يذكر ُب البعض اآلخر ، بينما إال نصا كاحدا كبعضها ٣تموعة من النصوص 

 إال رأيو فقط كما ُب ابب )ما ال زكاة فيو من الفواكو كالقضب كالبقوؿ( .
٥تالفتو ١تا جرل عليو الفقهاء ُب التصنيف من البداءة بكتاب الطهارة ، كبدأ  -5

، كالوقت ، كقد كجو ذلك العلماء أبف الصالة ىي أـ العبادات بكتاب الوقوت 
، من شركطها ، فإذا دخل الوقت كجبت الصالة  أصل ُب كجوب الصالة كىو

 ككجب قبلها الوضوء كىو داخل ُب أبواب الطهارة .
ُب الغالب ٍب ا١تراسيل ٍب اآلاثر عن الصحابة ألحاديث ا١تتصلة ا١ترفوعة اببداءتو  -6

 . 1كالتابعُت ٍب البالغات ٍب رأيو بعد ذلك
تركيزه ُب اآلاثر على أقواؿ عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر كابنو عبد هللا هنع هللا يضر كىو ما  -7

يسمى ابلًتكيز على ا١تدرسة العمرية ، ذكر الكاندىلوم رٛتو هللا ُب أكجز 
إف اإلماـ مالك هنع هللا يضر جعل بناء أنو قاؿ : " عن كرل هللا الدىلوم  2ا١تسالك 

ا١ترفوعة إذل النيب  ملسو هيلع هللا ىل موصولة أك مرسلة ، كبعدىا على مذىبو على الركاايت 
كبعد ذلك على أقواؿ فقهاء قضااي عمر ٍب على فتاكل ابن عمر رضي هللا عنهما 

بن يسار ، كأيب سلمة ا، كابن ا١تسيب كعركة كقاسم ، كسادل كسليماف ا١تدينة 
 ، كعمر بن عبد العزيز كغَتىم " كأيب بكر بن عمرك بن حـز 

كىذا األمر منو  معقبا على ما ذكر " 3قاؿ األستاذ الدكتور دمحم بن تركي الًتكي
ُب الغالب األعم ، إال أنو قد ٮتالف ىذا الًتتيب أحياان : ففي ابب )صالة 

عمر ٍب أتبعو ابن عن  ابتدأ أبثرمن كتاب )قصر الصالة ُب السفر( النافلة( 
، كلعل السبب ُب ذلك ين ٍب ذكر بعد٫تا حديثا متصال إذل النيب  ملسو هيلع هللا ىل أبثرين آخر 

                                  
      1، ط.مناىج احملدثني: مالك ، أمحد ، ابن خزمية ، ابن حبان ، احلاكم ، الطرباين الًتكي، دمحم بن تركي، 1

 بتصرؼ . 27-26ص: 
 . 97ص: 1، ج:  1، ط. أوجز ادلسالك إىل موطأ مالكالكاندىلوم، دمحم زكراي ،  2
      1، ط.مناىج احملدثني: مالك ، أمحد ، ابن خزمية ، ابن حبان ، احلاكم ، الطرباين الًتكي، دمحم بن تركي،  3

 . 28-27ص: 
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، كاف صر٭تا ُب الداللة على عنواف الًتٚتة أف األثر الذم أكرده عن ابن عمر  
. ككذلك فعل ُب ابب جزية أىل بينما أف اٟتديث ا١ترفوع دل يكن كذلك 

فقد قدـ بالغا عن الزىرم عن النيب صلى هللا  الزكاة،من كتاب  كاجملوس،الكتاب 
ُب الداللة ككاف أيضا ألنو أكضح  مرفوع،ٍب أتبعو ْتديث متصل  كسلم،عليو 

الًتٚتة. كىذا األمر ٭تتاج إذل تتبع للخركج بقاعدة ُب ذلك كمعرفة أسبابو لعنواف 
   ".عند اإلماـ مالك 

كُب األبواب. ُب آخر كذكر عنو أيضا أنو كاف ٬تعل أحاديث زيد بن أسلم  -8
مالك ا١توطأ كجعل  :" قاؿ عبد الرٛتاف بن زيد بن أسلم كضع 1ا١تذىب الديباج 

 ١تا قبلها " فقلت لو ُب ذلك فقاؿ إهنا كالشرح أحاديث زيد ُب آخر األبواب 
:" كلعل ا١تراد ىنا ما كاف من أقواؿ  2قاؿ األستاذ الدكتور دمحم بن تركي الًتكي 

أحاديثو اليت ركاىا عنو مالك ، فقد كقفت على ركاايت كثَتة زيد ، كليس ٚتيع 
مالك ركاايت زيد ُب البداية ، كالذم كقفت عليو ُب أتخَتىا كانت جعل اإلماـ 

( 1/21،217ُب أقوالو الفقهية أك تفسَته أك ٨تو ذلك كما ُب ا١توطأ )فقط 
 كىذا ليس خاصا بزيد كحده ، فقد تقدـ أنو يؤخر أقواؿ التابعُت عن الصحابة " 

من ركاية اٟتديث ا١ترفوع كأيب بكر الصديق اكثاره من آاثر الصحابة ا١تقلُت  -9
 كعثماف بن عفاف مهنع هللا يضر .

 اكثاره من الركاية عن أمهات ا١تؤمنُت كاب٠تصوص عائشة اهنع هللا يضر . -10
فقد ركل عن علي كابن عباس لنيب  ملسو هيلع هللا ىل كغَتىم من الصحابة مهنع هللا يضر ركايتو عن آؿ ا -11

 كفاطمة كاٟتسن كاٟتسُت ٓتالؼ ما شغب بو البعض من ٖتاشي الركاية عنهم .
تعقيبو على النصوص ابلتأكيد أك الشرح أك االيضاح مع ذكر األمثلة ، كىذا غَت  -12

 . 3ُب اآلخرأقوالو أك آرائو اليت ٬تعلها غالبا 

                                  
 . 104ص:  1ج: 1، ط.الديباج ادلذىب يف معرفة أعيان علماء ادلذىبابن فرحوف ا١تالكي،  1
 .28ص: ا١ترجع السابق،  2
مناىج احملدثني: مالك ، الًتكي، دمحم بن تركي، ،  10، ص:، د.ط  ادلوطآت لإلمام مالك هنع هللا يضرنذير ٛتداف ،  3

 ، بتصرؼ  27ص: ،  1، ط.أمحد ، ابن خزمية ، ابن حبان ، احلاكم ، الطرباين 



 

29 


كىو يتكلم عن  1قاؿ ابن العريب ا١تالكي رٛتو هللا ُب مقدمة القبس كا١تسالك  -13
، كنبو فيو على معظم ٘تهيد األصوؿ للفركع منهجية ا١توطأ :" إف مالكا بناه على 

 الذم يرجع إليها مسائلو كفركعو " .أصوؿ الفقو 
كالعقدية كاألخالقية بركاية صحيحة كلغة  تكاملت فيو القضااي الفقهية كاألصولية -14

 التناكؿ.متينة مع السالسة كاليسر ُب 
كابٞتملة فإف ا١توطأ قد ٘تيز ابٞتمع بُت اٟتديث القورل كالسنة الفعلية كآاثر  -15

 .2الصحابة اليت عملوا هبا 

أتليف  أما شرطو فالقاعدة أف الشرط ىو بياف كتوضيح للخطوات اليت اتبعها ا١تصنف ُب 
أك يذكره ُب مواطن إما أف يذكره ا١تؤلف ُب ا١تقدمة  أحواؿ،كتابو كىذا الشرط تكوف لو ثالثة 

 الدراسة.يستنبطو العلماء من خالؿ أف كإما  أخرل،

من ا١تعلـو أف اإلماـ مالك رٛتو هللا دل يضع مقدمة لكتابو ذكر فيها شرطو كمنهاجو كإ٪تا ك 
ما استنبطو العلماء من خالؿ دراستهم لكتابو كجدت لو أقواؿ تصب ُب الباب زايدة على 

 ع من ذلك ما يلي: مَّ تجى فى 

اٟتافظ ابن  أف اإلماـ مالك اشًتط الركاية ُب كتابو عن الثقات . كإذل ىذا يشَت -1
 عبى تى  بقولو :" كمن اقتصر على حديث مالك رٛتو هللا ، فقد كيًفيى  3الرب عبد

، ألف مالكا ى ال تنفصم ثقى التفتيش كالبحث ، ككضع يده من ذلك على عركة كي 
كقاؿ أيضا ُب موطن قد انتقد كانتقى ، كخلص كدل يرك إال عن ثقة حجة " 

عن رجل فقاؿ : ىل عن بشر بن عمر قاؿ : سألت مالك بن أنس "  4آخر
   رأيتو ُب كتيب ؟ قلت : ال ، قاؿ لو كاف ثقة لرأيتو ُب كتيب "

                                                                                               
 
 .  1، ط. ادلسالك يف شرح موطأ مالك، ك 1، ط.القبس يف شرح موطأ مالك ابن أنسابن العريب، 1
 ، بتصرؼ . 252-247، د.ط ، ص: لإلمام مالك هنع هللا يضر ادلوطآتنذير ٛتداف ،  2
 . 60ص: 1، ج: 3، ط. التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيدابن عبد الرب،  3
  . 68ص: 1، ج:نفس ا١ترجع  4
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بقولو :  1قلت : فقد عقب النوكم رٛتو هللا على ىذا ُب شرحو على مسلم 
ىذا تصريح من مالك رٛتو هللا أبف من أدخلو ُب كتابو فهو ثقة ، فمن كجدانه "

، كقد اختلف ُب كتابو حكمنا أبنو ثقة عند مالك ، كقد ال يكوف ثقة عند غَته 
تعديال لو ، فذىب بعضهم إذل أنو العلماء ُب ركاية العدؿ عن ٣تهوؿ ىل يكوف 

ككذا  ، تعديل ، كذىب اٞتماىَت إذل أنو ليس بتعديل كىذا ىو الصواب "
: " فهذا القوؿ يعطيك أبنو ال يركم إال عمن ىو عنده ثقة .  2الذىيب رٛتو هللا 

ال يلـز ٦تا قاؿ أف كل من ركل أف يركم عن كل الثقات ، ٍب كال يلـز من ذلك 
من حاؿ قة ، أف يكوف ثقة عند ابقي اٟتفاظ ، فقد ٮتفى عليو عنو كىو عنده ث

 شيخو ما يظهر لغَته ، إال أنو بكل حاؿ كثَت التحرم ُب نقد الرجاؿ رٛتو هللا " 
أف مالكا كاف من  على كعلى كل حاؿ فقد نص غَت كاحد من أىل العلم

تقنهم أللرجاؿ ك ا١تتثبتُت إذ كاف رٛتو هللا أشد الناس تركا لشذكذ العلم كانتقادا 
عن عبد الكرصل بن أيب ا١تخارؽ ، كقد كمع ذلك فقد انتقد عليو ركايتو حفظا 

كإ٪تا ركل عن عبد الكرصل بن أيب بقولو :"  3أجاب عن ذلك اٟتافظ ابن عبد الرب
ا١تخارؽ كىو ٣تتمع على ضعفو كتركو ، ألنو دل يعرفو إذ دل يكن من أىل بلده ، 

، كدل يدخل ُب كتابو عنو حكما ككاف حسن السمت كالصالة فغره ذلك منو 
 أفرده بو"  

كىذا مستفاد أف اإلماـ مالك تبعا ١تنهجو فقد حاكؿ أف ال يذكر إال الصحيح  -2
قوؿ الشافعي من مثل كاليت تصب ُب ىذا ا١تعٌت موعة من أقواؿ أىل العلم من ٣ت

كُب  أكثر صوااب من موطأ مالك "من العلم  األرض كتاب ُب:"ما  4رٛتو هللا

                                  
 . 108ص: 1، ج: 1، ط.صحيح مسلم شرحالنوكم،  1
 . 72ص: 8، ج: السَت 2
 . 60ص: 1، ج:التمهيد  3
، ابن عبد  150ص:،آداب الشافعيكُب،12:ص1:ج، 1، ط. تقدمة اجلرح والتعديل،أيب حاًب ابن4

كشف ادلغطا ، ابن عساكر ،  507، ص:  1، ج: ادلدخل، البيهقي ،  77، ص:  1، ج: 3، ط.التمهيد الرب ، 
 كإسناده صحيح  16ح: 60، ص: 1، ط.يف فضل ادلوطا 
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غَته من مالك " كقوؿ  موطأبعد كتاب هللا أصح من ما أعلم شيئا  " 1لفظ
:" أكؿ من صنف الصحيح مالك "  2قاؿ مغلطام ، إذل أف كىكذامعاصريو 

:" كتوخى فيو القوم من حديث كىو يتكلم عن ا١توطأ  3كقاؿ اٟتافظ ابن حجر
:" كتاب مالك صحيح عنده كعند من يقلده على  4أىل اٟتجاز " كقاؿ أيضا

 اب١ترسل كا١تنقطع كغَت٫تا " ما اقتضاه نظره من االحتجاج 
كخصوصا ما يتعلق بكالـ النيب أف اإلماـ مالك رٛتو هللا كاف يتحرل ُب األلفاظ  -3

:" كل حديث للنيب  ملسو هيلع هللا ىل يؤدل على لفظو ،  5 فقد صح عنو كما ُب الكفاية  ملسو هيلع هللا ىل
كقاؿ أيضا  كقد كعلى ما ركل كما كاف عن غَته فال أبس إذا أصاب ا١تعٌت " 

ث يقدـ فيها كيؤخر كا١تعٌت كاحد :" أما ما كاف منها من قوؿ سئل عن األحادي
، كأكره أف يزاد فيها كينقص منها ، كما كاف من رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل فإشل أكره ذلك 

 6فال أرل بذلك أبسا إذا كاف ا١تعٌت كاحد "قوؿ غَت النيب  ملسو هيلع هللا ىل 
ُب حرم ُب األلفاظ فكذلك التحرم أف اإلماـ مالك رٛتو هللا إذل جانب الت -4

:" ال أتخذ  7كُب ىذا يقوؿ رٛتو هللا كما ُب الكفاية للخطيبكالعدالة  الضبط
العلم من أربعة كخذ ٦تن سول ذلك : ال أتخذ من سفيو معلن ابلسفو ، كإف  
كاف أركل الناس . كال أتخذ من كذاب يكذب ُب أحاديث الناس إذا جرب 

كال من صاحب كإف كاف ال يتهم أف يكذب على رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل  عليو،ذلك 
إذا كاف ال يعرؼ ما  كعبادة،كال من شيخ لو فضل ىول يدعو الناس إذل ىواه. 

: فذكرت ىذا اٟتديث ١تطرؼ بن عبد هللا  " قاؿ ابراىيم بن ا١تنذر٭تدث.

                                  
 .507، ص:  1، ج: ادلدخلالبيهقي ، 1
  76، ص:إصالح كتاب ابن الصالح،مغلطام2
 . 6، ص:  1، ط. ىدي الساري مقدمة فتح الباري،  ابن حجر3
 .117، ص:  1ط.،  النكث على كتاب ابن الصالح ونكث العراقي،  ابن حجر4
، ٖتقيق كتعليق أيب اسحاؽ ابراىيم بن مصطفى الدمياطي   الرواية علمالكفاية يف معرفة أصول ا٠تطيب البغدادم،  5

 . 558ص: 1ـ ( ، ج:2003 -ىػ 1423)دار ا٢تدل ،  1ط.
 . 559ص: 1، ج:نفس ا١ترجع  6
 . 356ص: 1، ج:نفس ا١ترجع  7
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كلكن أشهد لسمعت  !ما ىذا ؟اليسارم موذل زيد بن أسلم فقاؿ : ما أدرم 
مشيخة ٢تم فضل  -يعٍت ا١تدينة –يقوؿ : لقد أدركت هبذا البلد مالك ابن أنس 

كصالح كعبادة ٭تدثوف ، ما ٝتعت من كاحد منهم حديثا قط ، قيل كدل اي أاب 
 عبد هللا ؟ قاؿ : دل يكونوا يعرفوف ما ٭تدثوف . 
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 : رواايت ادلوطأ الثاشل ا١تبحث - 
مثل موطأ مالك رٛتو هللا  -بعد كتاب هللا-كحفظة كتااب لو ركاة الظاىر أنو دل يعرؼ التاريخ  

:" كالذم اشتهر من نسخ  1، قاؿ القاضي عياض رٛتو هللا  كانتشرتفاشتهرت الركاية عنو 
قل منو تعاذل أك نى أك كاف ُب ركاايت شيوخنا رٛتهم هللا عليو  ا١توطأ ٦تا ركيتو أك كيًقفى 
٨تو عشرين نسخة كذكر بعضهم أهنا ثالثوف نسخة كابهلل ت آأصحاب اختالؼ ا١توط

  "التوفيق

ىو:" أنو انتصب للركاية كنشر العلم قدٯتا  2كما قاؿ العالئي رٛتو هللا كلعل سبب ذلك  
، كقصده الناس من سائر األمصار ، ككاف اب١تدينة النبوية ا١تشرفة على ساكنها كعيمًٌر كثَتا 

كغالب من ٯتر هبا حاجا يكتب عنو فانتشرت الركاية عنو ُب البلداف أفضل الصالة كالسالـ 
 هنع هللا يضر " 

ٚتاعة كثَتة ، كبُت  –رٛتو هللا  –: " كقد ركل )ا١توطأ( عن اإلماـ مالك  3كقاؿ أيضا 
كنقص ، كمن أكربىا كأكثرىا زايدات موطأ أيب اختالؼ من تقدصل كأتخَت ، كزايدة هتم ركااي

أحد األئمة الثقات الذين ركل عنهم الشيخاف ُب  مصعب أٛتد بن أيب بكر الزىرم
زايدة على سائر ا١توطآت  -: ُب موطأ أيب مصعب ىذا . قاؿ أبو دمحم بن حـز صحيحيهما 

، كىو من آخر من ركل عن مالك ، كىذا يدؿ على أف مالكا كاف يزيد ٨تو مئة حديث  –
ُب ا١توطأ أحاديث بلغتو فيما بعد ، أك كاف أغفلها ٍب أثبتها ، ككذلك يكوف العلماء ، رٛتهم 

  هللا تعاذل " 

و رٛتو هللا ككصل إذل أقصى بناء على ىذا الكالـ فقد انتشر ا١توطأ ُب حياة مؤلفقلت :  
، كقد مات بعضهم قبل ا١تؤلف بزماف ، كقد ركاه ما يقارب مائة شخص كغراب  البالد شرقا

كقد كصلتنا بعض ىذه الركاايت كانلت نصيبا من العناية كالتحقيق ، كبعضها ما يزاؿ ُب 

                                  
 . 108ص: 1، ج:الًتتيب  1
 .66ص: أنس، بغية ا١تلتمس ُب سباعيات حديث اإلماـ مالك بن  2
 . 87ص:  ، نفس ا١ترجع 3
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ليستفيد منها العلماء ٢تا من ٮترجها للناس  ئأك ا١تفقود نسأؿ هللا أف يهيعداد ا١تخطوط 
 . كطالب العلم 

 ُب ركاة ا١توطأ أذكر منها :كقد ألفت كتب عديدة 

 ق430نعيم األصفهاشل ا١تتوَب : يبأل (ركاة ا١توطأ عن) كتاب -1
 ق 524ا١تتوَب : دمحم ىبة هللا بن األكفاشل  يبأل (ركاة ا١توطأ عن مالك)ككتاب  -2
ا١تتوَب قبل علي بن الزىراء  يبأل (موطأ مالكترتيب السالك لركاة )ككتاب  -3

  1ق703
اٖتاؼ السالك بركاة ا١توطأ عن اإلماـ مالك( البن انصر الدين )ككتاب  -4

:" كقد ٚتع الركاة عن مالك مفردا ابلتصنيف  2ق كفيو842 :ا١تتوَبالدمشقي 
، كأبو بكر قطٍت ، كأبو نعيم األصفهاشل الدار عدة من العلماء منهم : أبو اٟتسن 

  دائم األندلسي كغَتىم"، كعبد هللا بن أيب أٛتد بن علي ا٠تطيب البغدادم 
للسيد دمحم بن العلوم ا١تالكي ككتاب )أنوار ا١تسالك إذل ركاايت موطأ مالك(  -5

  ق  1425اٟتسٍت ا١تتوَب: 

كقد رٛتو هللا الركاة إذل تسعة كتسعُت راكاي  3كقد أكصل اٟتافظ ابن انصر الدين الدمشقي
اٟتافظ  ذكر بعضهم ككذا ، ُب ترتيب ا١تدارؾ نيفا كستُت  القاضي عياض رٛتو هللامنهم ذكر 

ُب مقدمة شرحو على  4كذكرىم منسوبُت إذل بلداهنم الزرقاشل ُب كتابو التقصي،  ابن عبد الرب
 .ا١توطأ 

                                  
( كالكتاب توجد نسخة منو ُب خزانة  131اجمللد األكؿ، اٞتزء الثالث /، د.ط ، اتريخ الرتاث العريبسيزكُت، فؤاد،  1
 . 476بن يوسف ٔتراكش رقم : ا

 . 79-78ص:،  1، ط.إحتاف السالك برواة ادلوطأ عن اإلمام مالكابن انصر الدين الدمشقي،  2
 انظر ا١ترجع السابق3
 . 9، ص: 1، د.ت ج: شرح الزرقاين على موطأ مالكالزرقاشل ، 4
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ئة راك كما ُب مقدمة ٖتقيقو احفظو هللا إذل م 1كقد أكصلهم الدكتور دمحم مصطفى األعظمي
إبخراج كتاب مستقل ُب ا١توضوع يسر هللا ، ككعد لكتاب ا١توطأ ركاية ٭تِت بن ٭تِت الليثي 

 ذلك .

  

                                  
  189، ص: 1، ج: موطأ مالكاألعظمي ، 1
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 : ادلؤلفات حول ادلوطأ ا١تبحث الثالث -
بكتاب من كتب اٟتديث كالعلم  نتى عٍ :" دل يػي  1قاؿ القاضي عياض رٛتو هللا ُب ترتيب ا١تدارؾ

اعتناء الناس اب١توطأ فإف ا١توافق كا١تخالف اجتمع على تقديره كتفضيلو كركايتو كتقدصل حديثو 
طرفا كنذكر بعد ىذا اباب فيمن ركاه من اٞتملة ذلك ُب ابب قبلو كتصحيحو ، كقد ذكران 

كحديثو كالتصنيف ُب ذلك عن مالك إف شاء هللا تعاذل ، فأما من اعتٌت ابلكالـ على رجالو 
كالعربية ، كٚتع كثَت منهم حديث من ا١تالكيُت كغَتىم من أصحاب اٟتديث فعدد كثَت 

 مالك من ا١توطأ كغَته ." 

  منها: قسم،قلت: كٯتكن تقسيم ىذه ا١تؤلفات إذل أكثر من 
َمىٍا:شزَساىمُطأأ(

 ق186ابلصائغ ا١تتوَب سنة : ا١تعركؼ أليب دمحم عبد هللا بن انفع  (تفسَت ا١توطأ) -1
 (1/360( كابن فرحوف ُب الديباج)1/106ُب الًتتيب) عياض ذكره القاضي

 (8/86كالذىيب ُب السَت)
ا١تتوَب سنة : أليب دمحم بن كىب بن مسلم القرشي موالىم  (تفسَت ا١توطأ) -2

كابن فرحوف ُب  (1/106ذكره القاضي عياض ُب الًتتيب) ق197
( ب)تفسَت 9/225كٝتاه ُب)( 8/86كالذىيب ُب السَت) (1/367الديباج)

 غريب ا١توطأ( 
ق ذكره 212ا١تتوَب سنة : دمحم عيسى بن دينار القرطيب أليب  )تفسَت ا١توطأ( -3

 (8/86كالذىيب ُب السَت)( 1/106القاضي عياض ُب الًتتيب)
سنة ا١تتوَب مركاف عبد ا١تلك بن حبيب القرطيب ا١تالكي  )تفسَت ا١توطأ( أليب -4

( كابن فرحوف ُب 1/106ذكره القاضي عياض ُب الًتتيب) ق238
كقد طبع الكتاب ابسم )تفسَت  ،( 8/86كالذىيب ُب السَت)( 2/11الديباج)

ُب ٣تلدين بتحقيق عبد  ق1421ٔتكتبة العبيكاف الرايض طبعة :  غريب ا١توطأ(
 الرٛتاف بن سليماف العثيمُت 

                                  
 .105ص: 1ا١تدارؾ، ج:ترتيب  1
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 ق243ا١تتوَب سنة : ِت التجًجييب ا١تصرم حرملة بن ٭ت)تفسَت ا١توطأ( أليب حفص  -5
 ( 8/86( كالذىيب ُب السَت)1/106ذكره القاضي عياض ُب الًتتيب)

 بن السرح ا١تتوَب سنة : بن عبد هللا )تفسَت ا١توطأ( أليب طاىر أٛتد بن عمرك -6
كابن فرحوف ( 12/62كُب السَت)( 2/504الذىيب ُب التذكرة)ق ذكره 250

كشرح ": ُب الديباج  الذىيب ُب السَت كابن فرحوف قاؿ ك( 1/142ُب الديباج)
 "موطأ ابن كىب 

ا١تتوَب سنة : الفقيو ا١تشهور من ا١تالكية حملمد بن سحنوف )تفسَت ا١توطأ(  -7
 ( 8/86( كالذىيب ُب السَت)1/106ق ذكره القاضي عياض ُب الًتتيب)256

بن ابراىيم بن مزين موذل رملة بنت عثماف بن  زكرايء)تفسَت ا١توطأ( ليحِت بن  -8
 (2/343ق ذكره ابن فرحوف ُب الديباج)259 ا١تتوَب سنة :عفاف هنع هللا يضر 

ا١تتوَب م البَتم مرًٌ ُت الي نً مى )تفسَت ا١توطأ( أليب عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن أيب زى  -9
كابن فرحوف ُب ( 1/106ذكره  القاضي عياض ُب الًتتيب)ق 399سنة : 
فسماه القاضي ُب الًتتيب :"ا١تغرب" كٝتاه السيوطي ُب ( 2/215الديباج)

ىو اختصار شرح  "، ب:"ا١تقرب" كقاؿ ابن فرحوف ُب الديباج : 10التنوير ص:
 "للموطأ ابن مزين 

)تفسَت ا١توطأ( أليب جعفر أٛتد بن نصر الداكدم األسدم من األئمة ا١تالكية  -10
( كٝتى 1/141ق ذكره ابن فرحوف ُب الديباج)402ة : ا١تتوَب سناب١تغرب 

 شرحو على ا١توطأ :" النامي ُب شرح ا١توطأ " 
القرطيب أليب عبد هللا دمحم بن ٭تِت بن دمحم بن اٟتذاء التميمي  )تفسَت ا١توطأ( -11

كابن فرحوف ُب ( 1/107ق ذكره القاضي ُب الًتتيب )410ا١تتوَب سنة : 
فرحوف :" لو شرح ُب ا١توطأ ٝتاه )كتاب كقاؿ ابن ( 2/219الديباج )

 " ٙتانوف جزءا  االستنباط ١تعاشل السنن كاألحكاـ من أحاديث ا١توطأ (
َب سنة ا١تتو عي القرطيب ازً نى أليب ا١تطرؼ عبد الرٛتاف بن مركاف القى )تفسَت ا١توطأ (  -12

كابن فرحوف ُب الديباج ( 1/106ق ذكره القاضي ُب الًتتيب ) 413
 : " كلو تفسَت ُب ا١توطأ ، مشهور مفيد " كقاؿ  (1/428)
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بن دمحم بن مغيث القاضي ا١تعركؼ  بن عبد هللا أليب الوليد يونس )تفسَت ا١توطأ ( -13
( 1/107ذكره القاضي ُب الًتتيب )ق 429ا١تتوَب سنة : اببن القصار القرطيب 

ُب تفسَت  كقاؿ : " ألف كتاب ا١توعب( 2/356كابن فرحوف ُب الديباج )
 ا١توطأ " 

ق 440قبل سنة :ا١تتوَب مركاف بن علي البيوشل )تفسَت ا١توطأ ( أليب عبد ا١تلك  -14
( 2/320كابن فرحوف ُب الديباج )( 107-1/106ذكره القاضي ُب الًتتيب )

كقاؿ :"كلو أتليف ُب شرح ا١توطأ مشهور حسن ركاه عنو حاًب الطرابلسي ، كابن 
ّتامعة سيدم دمحم بن عبد هللا  كالكتاب قد حقق ُب رسالة دكتوراة اٟتذاء " 

كانؿ صاحبها أخوان الدكتور عبد الرحيم أيت  ـ2013دجنرب 10بفاس بتاريخ 
درجة مشرؼ جدا مع التوصية ابلطبع ، كقد نص احملقق على أف بوحديد 

ف بتحقيق عبد العزيز الصغَت دخاالكتاب قد طبع بوزارة األكقاؼ القطرية 
لكن مليء ابلسقط كالتحريف كالزايدات اليت ليست  ـ2012ا١تسيلي سنة : 

 صفحة .50كقد بُت ذلك ُب ٨تو ابألصل 
القَتكاشل ا١تالكي األديب اللغوم )تفسَت ا١توطأ( أليب علي اٟتسن بن رىًشيق   -15

 ، 1ق على الصحيح كما ُب كفيات األعياف البن خلكاف463ا١تتوَب سنة : 
 كيقاؿ إنو اختصار للتمهيد .( 2/191ذكره الزركلي ُب األعالـ )

ا١تتوَب سنة : للحافظ أيب عمر يوسف بن عبد الرب النَّمىرًم )تفسَت ا١توطأ(  -16
لو كتاب )التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعاشل كاألسانيد( ككتاب )االستذكار ق 463

كالكتاابف لرأم كاآلاثر( ١تذاىب علماء األمصار فيما تضمنو ا١توطأ من معاشل ا
يعترباف من أفضل ما ألف ُب شرح ا١توطأ إف دل يكوان األفضل على االطالؽ ك٫تا 

قد رتب على شيوخ مالك ٦تا جعل الفائدة  األكؿف ، عمدة كل من جاء بعد٫تا
، كقد إال ا١تتخصص ، كالثاشل رتب على أبواب كتاب ا١توطأ  فيو ال يصل إليها

٣تلدا ٣30تلدا كالثاشل طبع طبعات ُب  24اؼ ا١تغربية ُب طبع األكؿ طبعة األكق
ىشاـ بن أٛتد ا١تعركؼ اببن  أبو الوليدكالشرحاف مشهوراف كقد ٚتع بينهما 

                                  
 .  70ص: 2، ج: 1، ط. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكاف ،  1
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كما أفاد القاضي عياض ُب الًتتيب   ُب مؤلف ،ق509ا١تتوَب سنة : العواد
الدكتور كقد رتب األكؿ ترتيبا فقهيا شيخنا الشيخ إال أنو دل يكملو .  (1/107)

٣تلدا ، كخدـ الثاشل كذلك  12دمحم بن عبد الرٛتاف ا١تغراكم حفظو هللا ُب 
:)بغية ا١تستفيد فيما زاد بو االستذكار على التمهيد( إال أف الشيخ ال يريد كٝتاه
مستقال كىو اآلف يعمل على د٣تو ابلتمهيد على أنو عمل كاحد بناء على  طبعو

 يسر هللا إ٘تامو كاالستفادة منو . ا ا١توطأأف صاحبو اٟتافظ أاب عمر شرح هبم
القاضي الشهَت )تفسَت ا١توطأ( أليب الوليد سليماف بن خلف بن سعيد التجًجًييب  -17

كقد كقد ٝتى شرحو ب)ا١تنتقى شرح موطأ مالك(ق 494ا١تتوَب سنة : ابلباجي 
كقد  ، ٣تلدات بتخريج دمحم رمضاف كدمحم مسعد عن ا١تكتبة التوفيقية9طبع ُب 

كىو نو ٥تتصر للتمهيد ، كلو شرحاف آخراف )االستيفاء ُب شرح ا١توطأ( إقيل 
 (1/334كىو كتاب حفيل كثَت العلم كما أفاد ابن فرحوف ُب الديباج )األصل 

كىو كاف  كقاؿ : "ىذا دل يتم (1/107كذكره القاضي عياض ُب الًتتيب )
، ك)االٯتاء( كىو اختصار  (18/538الذىيب ُب السَت)ذكره  ك "أكربىا كأٚتعها

 .كما نص ابن فرحوف ا١تنتقى  
ا١تتوَب النحوم البىطىٍليػىٍوًسي  يدلسًٌ األيب دمحم عبد هللا بن دمحم بن )تفسَت ا١توطأ(  -18

 (1/107ق ٝتاه )ا١تقتبس( كما ذكر القاضي عياض ُب الًتتيب)521سنة : 
ُب  كذكر لو ىذا التفسَت دكف تسميتو ابن فرحوفككصفو أبنو كبَت 

 .(  19/532( كالذىيب ُب السَت)1/389الديباج)
أليب بكر دمحم بن عبد هللا ا١تشهور ابلقاضي أيب بكر بن العريب )تفسَت ا١توطأ(  -19

ٝتاه )القبس على موطأ مالك بن أنس( ق 543ا١تتوَب سنة :م رً افً معى ا١تالكي الى 
( 2/235( كذكره ابن فرحوف ُب الديباج )1/107) ذكره القاضي ُب الًتتيب

، كاألكؿ قد طبع ُب كزاد كتااب آخر كىو)ا١تسالك ُب شرح موطأ مالك( 
٣تلدات دار 8، كالثاشل طبع ُب دمحم عبد هللا كلد كرصل ٣تلدات بتحقيق الدكتور 3

الغرب االسالمي ، ٖتقيق : دمحم بن اٟتسُت السليماشل كعائشة بنت اٟتسُت 
 .ماشل السلي
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أليب عبد هللا دمحم بن سعيد بن أٛتد بن سعيد كيعرؼ اببن زرقوف  (تفسَت ا١توطأ) -20
ق ٝتاه )األنوار( ٚتع فيو بُت )ا١تنتقى كاالستذكار( 586ا١تتوَب سنة: األنصارم 

 .( 2/240ذكره ابن فرحوف ُب الديباج )
ا١تتوَب من أىل طرطوشة )تفسَت ا١توطأ( أليب اجملد عقيل بن عطية القضاعي  -21

( كقاؿ :" كرأيت ٓتط 2/132ق ذكره ابن فرحوف ُب الديباج )608سنة:
 شيخنا أيب عبد هللا بن مرزكؽ أنو شرح ا١توطأ " .

ق 609)تفسَت ا١توطأ( أليب اٟتسن علي بن أٛتد بن دمحم الغساشل ا١تتوَب سنة: -22
ذكره ابن فرحوف ُب الديباج ٝتاه )هنج السالك للتفقو ُب مذىب مالك( 

 كقاؿ " ألفو ُب عشرة ٣تلدات " . (2/106-107)
ق لو 911ا١تتوَب سنة:)تفسَت ا١توطأ( أليب الفضل جالؿ الدين السيوطي  -23

كالثاشل كىو ٥تتصر ٝتاه )تنوير شرحاف األكؿ ٝتاه )كشف ا١تغطى عن ا١توطأ( 
 كالكتاب طبع عدة طبعات .اٟتوالك عن موطأ مالك( 

ا٢تركم ا١تشهور بعلي القارم ا١تتوَب )تفسَت ا١توطأ( لعلي بن سلطاف دمحم  -24
ق لو شرح على موطأ دمحم ُب ٣تلدين مشتمل على نفائس لطيفة 1014سنة:

  1كغرائب شريفة
ا١تعركؼ ابلشيخ بَتل زاده اٟتنفي )تفسَت ا١توطأ( أليب دمحم ابراىيم بن حسُت  -25

ٝتي ب)الفتح لو شرح على موطأ دمحم ُب ٣تلدين  ق 1092ا١تتوَب سنة: 
 2(الرٛتاشل

ا١تتوَب )تفسَت ا١توطأ( حملمد بن عبد الباقي الزرقاشل ا١تالكي األزىرم  -26
 ، ق لو شرح مشهور بشرح الزرقاشل ككأنو اختصار للتمهيد كالفتح1122سنة:

 .طبع عدة طبعات 

                                  
أوجز ادلسالك إىل  ، الكاندىلومك ، 107-106ص:1، ج: 3،  ط. التعليق ادلمجد على موطأ دمحماللكنوم ،  1

 .  124ص:1، ج موطأ مالك
أوجز ادلسالك إىل موطأ الكاندىلوم ،  ، ك 106ص: 1، ج: 3، ط. التعليق ادلمجد على موطأ دمحماللكنوم ،  2

 . 125ص: 1، ج: 1، ط.مالك
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لو شرح على ق 1171ا١تتوَب سنة:)تفسَت ا١توطأ( لعثماف بن سعيد الكماخي  -27
طبع ُب ا١توطأ بركاية دمحم بن اٟتسن الشيباشل ٝتاه )ا١تهيأ ُب كشف أسرار ا١توطأ( 

 .أربع ٣تلدات ٖتقيق كٗتريج أٛتد علي عن مركز الًتاث الثقاُب ا١تغريب 
بن كجيو الدين ا١تعركؼ بورل هللا الدىلوم ألٛتد بن عبد الرحيم )تفسَت ا١توطأ(  -28

بشرحُت ، أحد٫تا )ا١تصفى( ابلفارسية ق شرح ا١توطأ 1176ا١تتوَب سنة : 
 . ٥1تتصرا من األكؿكالثاشل )ا١تسول( ُب العربية 

)تفسَت ا١توطأ( للشيخ سالـ هللا الدىلوم من أكالد الشيخ عبد اٟتق الدىلوم  -29
 . 2دل يطبع بعدلى أبسرار ا١توطأ( ق ٝتى شرحو )احمل1229ا١تتوَب سنة : 

ق لو 1304ا١تتوَب سنة :عبد اٟتي اللكنوم )تفسَت ا١توطأ( أليب اٟتسنات  -30
تعترب شرحا طويال ٝتاه )التعليق ا١تمجد على موطأ دمحم( حاشية على موطأ دمحم 

 ٖتقيق كتعليق الدكتور تقي الدين الندكم .كقد طبع الكتاب ُب ثالث ٣تلدات 
ق 1331التهامي كنوف ا١تتوَب سنة : سيدم دمحم للشيخ العالمة  )تفسَت ا١توطأ(  -31

كقد طبع طبعة األكقاؼ ا١تغربية سنة كقد ٝتاه )أقرب ا١تسالك إذل موطأ مالك ( 
 ق كىو جزء كاحد .1408: 

ا١تتوَب سنة : للشيخ العالمة دمحم الطاىر بن عاشور التونسي )تفسَت ا١توطأ(  -32
كىو جزء ا١تغطى من ا١تعاشل كاأللفاظ الواقعة ُب ا١توطا (  ٝتاه )كشفق 1394

 كاحد طبع بدار النوادر القيمة .
ق ٝتاه 1402ا١تدشل ا١تتوَب سنة :  للشيخ دمحم زكراي الكاندىلوم)تفسَت ا١توطأ(  -33

)أكجز ا١تسالك إذل موطأ مالك ( كقد طبع ُب ٙتاشل عشرة ٣تلد ابعتناء كتعليق 
 األستاذ الدكتور تقي الدين الندكم .

:َمىٍا(فٓشزسغزٔثًب

)تفسَت غريب ا١توطأ( أليب عبد هللا أصبغ بن الفرج بن سعيد ا١تتوَب سنة :  -1
 ( .1/263ُب الديباج )رحوف ق ذكره ابن ف225

                                  
  .123ص: 1ج:أكجز ا١تسالك  ك ،105ص: 1ج:التعليق ا١تمجد  1
 . 123-122ص: 1ج:أكجز ا١تسالك  ك، 104ص: 1ج:التعليق ا١تمجد  2
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ق 249)غريب ا١توطأ( حملمد بن عبد هللا بن عبد الرحيم الربقي ا١تتوَب سنة :  -2
كقاؿ : "كللربقي أيضا شرح  (1/106القاضي عياض ُب الًتتيب ) ذكره

 ( .2/154)ابن فرحوف ُب الديباج  ك تغريبو"
ق ذكره 250)غريب ا١توطأ( ألٛتد بن عمراف األخفش ا١تتوَب قبل سنة :  -3

كٝتاه   (79، كابن خَت ُب فهرستو)ص:( 1/351السيوطي ُب بغية الوعاة )
اشل ُب اتريخ ا١تكتبات ، كالشيخ عبد اٟتي الكتكتاب تفسَت غريب ا١توطأ 

يقصد مكتبة  –كمن أغرب ما رأيت فيها ( كقاؿ : " 333االسالمية)ص:
 ق .356، عليو ٝتاع اترٮتو عاـ غريب ا١توطأ لألخفش النحوم  -القَتكاف

)غريب ا١توطأ( البن القاسم العثماشل ا١تصرم ذكره القاضي عياض ُب الًتتيب  -4
 ( كقاؿ : "شرح غريبو" 1/106)

ق 544للقاضي عياض ا١تتوَب سنة :)مشارؽ األنوار على صحيح اآلاثر(  -5
  ، كقد طبع طبعات ا١توطأ كالصحيحُتكىذا الكتاب شرح فيو غريب 

:َمىٍاخ(فٓرراىً



ق ذكره 249)رجاؿ ا١توطأ( حملمد بن عبد هللا بن عبد الرحيم الربقي ا١تتوَب سنة :  -1     
( كابن فرحوف ُب الديباج 8/86( كالذىيب ُب السَت)1/106القاضي عياض ُب الًتتيب )

(2/154) 

ق  ذكره 380أليب عبد هللا دمحم بن أٛتد بن مفرج ا١تتوَب سنة : )رجاؿ ا١توطأ(- 2      
 (8/87( كالذىيب ُب السَت)1/106القاضي عياض ُب الًتتيب )

ق 410أليب عبد هللا دمحم بن ٭تِت بن اٟتذاء التميمي ا١تتوَب سنة : )رجاؿ ا١توطأ(  -3     
اب طبع طبعة األكقاؼ ا١تغربية ٝتاه )التعريف ٔتن ذكر ُب ا١توطأ من النساء كالرجاؿ( كالكت

، دراسة كٖتقيق : الدكتور دمحم عز الدين ا١تعيار . ذكره القاضي عياض ُب ُب ثالث ٣تلدات 
 ( 2/219كابن فرحوف ُب الديباج )( 8/86كالذىيب ُب السَت ) (1/106ب)الًتتي
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ا١تتوَب سنة: أليب عمر أٛتد بن دمحم بن عبد هللا ا١تعافرم الطلمنكي )رجاؿ ا١توطأ(  -4    
كابن  (8/86كالذىيب ُب السَت ) (1/106ق ذكره القاضي عياض ُب الًتتيب )429

 ( .1/156فرحوف ُب الديباج )

ق ٝتاه 911جالؿ الدين السيوطي ا١تتوَب سنة : أليب الفضل )رجاؿ ا١توطأ(  -5   
كالكتاب طبع عدة طبعات إما مع طبعة ا١توطأ أك مع شرحو  )إسعاؼ ا١تبطأ برجاؿ ا١توطأ (

 .للسيوطي )تنوير اٟتوالك( 

 
:َمىٍاث(أسماءاىزَاجَاىشُٕط

ق 662)٣ترد أٝتاء الركاة عن مالك( للحافظ ا١تعركؼ ابلرشيد العطار ا١تتوَب سنة  -1      
عبد ا٢تادم السلفي. كمعو طبع ُب مكتبة الغرابء األثرية بتحقيق أيب دمحم سادل بن أٛتد بن 

 للمحقق.استدراؾ على ا٠تطيب كالعطار 

)أٝتاء شيوخ مالك بن أنس ( أليب عبد هللا دمحم بن اٝتاعيل بن خلفوف األزدم  -2    
 .ق طبع ُب أضواء السلف بتحقيق أيب عبد البارم رضا بوشامة اٞتزائرم 636ا١تتوَب سنة : 

 
:د(مؤىفاخأخزِ



٦تا ال شك فيو أف ا١توطأ قد حظي بعناية فائقة كما أشرت ُب بداية ا١تبحث كالٯتكن    
االحاطة بكل ما ألف فيو كإ٪تا القصد التقريب من ابب قولو تعاذل }فإف دل يصبها كابل 

 كمن ىذه ا١تؤلفات ما يلي :فطل{ 

لد الدكرم العطار للحافظ أيب عبد هللا دمحم بن ٥ت )ما ركاه األكابر عن مالك بن أنس( -1  
 ق طبعة دار ابن حـز 331ا١تتوَب:سنة: 

لكل من : ىشاـ بن عمار ، كأيب أٛتد اٟتاكم ،كزاىر  )عوارل اإلماـ مالك بن أنس( -2 
، كسليم الرازم ، كا٠تطيب البغدادم ، كأيب اليمن الكندم ، كعمر اٟتاجب ، الشحامي 
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كقد طبعت ىذه ُب كتاب كاحد ، بتحقيق دمحم اٟتاج الناصر ، كصدر ُب أربعة أجزاء ، كطبع 
مستقال ق 378ا١تعركؼ ابٟتاكم الكبَت ا١تتوَب سنة عوارل االماـ مالك للحافظ دمحم بن دمحم 

 عن دار ابن حـز كدار سحنوف . ،بتحقيق الشيخ دمحم الشاذرل النيفر

١توطأ من ا١تعاشل كاألسانيد( أك)التقصي ٟتديث ا١توطأ كشيوخ )ٕتريد التمهيد ١تا ُب ا -3 
انجي ق ابعتناء الدكتور 463االماـ مالك ( للحافظ أيب عمر بن عبد الرب ا١تتوَب سنة :

 عن دار كتاب انشركف ، السويد 

ٖتقيق  ،ق385( للدار قطٍت ا١تتوَب سنة :)األحاديث اليت خولف فيها مالك بن أنس  -4 
 أيب عبد البارم رضا بوشامة اٞتزائرم .

ق، ٖتقيق أيب 379البن ا١تظفر البزاز ا١تتوَب سنة : )غرائب حديث مالك بن أنس ( -5 
 عبد البارم رضا بوشامة اٞتزائرم .

)ا١تنتخب من غرائب أحاديث مالك بن أنس( أليب بكر ابن ا١تقرئ األصبهاشل ا١تتوَب  -6 
 عبد البارم رضا بوشامة اٞتزائرم . ق ، ٖتقيق أيب381سنة: 

للحافظ العالئي ا١تتوَب سنة  )بغية ا١تلتمس ُب سباعيات حديث االماـ مالك بن أنس(-7
 عن دار النوادر . ،، ٖتقيق كدراسة ٛتدم عبد اجمليد السلفيق 761

ق 571)كشف ا١تغطا ُب فضل ا١توطا( للحافظ ابن عساكر الدمشقي ا١تتوَب سنة :-8
 اٟتديث الكتانية . لد بن دمحم ا١تختار البداكم السباعي ، عن دارابعتناء خا

)مناقب سيدان االماـ مالك( لشرؼ الدين أيب الركح عيسى الزكاكم ا١تنجالٌب ا١تتوَب سنة -9
 ق ، ابعتناء ىاركف بن عبد الرٛتاف آؿ ابشا اٞتزائرم ، عن دار ابن حـز .743

ٖتقيق الدكتور  ق،386سنة:عن مذىب مالك ( البن أيب زيد القَتكاشل ا١تتوَب  الذب)-10
 ٣تلدين.كطبع ُب  للعلماء،عن الرابطة احملمدية  العلمي،دمحم 

حبيب هللا )إضاءة اٟتالك من ألفاظ دليل السالك إذل موطأ االماـ مالك( للشيخ دمحم -11
 ٖتقيق دمحم صديق ا١تشاكم . ق ،1363بن مااياب اٞتكٍت الشنقيطي ا١تتوَب سنة :
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)ا١تسند ١توطأ االماـ مالك بن أنس( أعده كرتبو كحققو حسُت بن ٧تمة الورغاشل -12
 اٞتيجلي كعبد اٟتليم بن دمحم ا٢تادم قابة .

بقلم الشيخ أيب عاصم بشَت ضيف بن أيب  )ا١تدخل إذل موطأ االماـ مالك بن أنس(-13
 ـز .بكر ا١تالكي اٞتزائرم ، عن دار ابن ح

ق ، ٖتقيق 911)تزيُت ا١تمالك ٔتناقب اإلماـ مالك ( ٞتالؿ الدين السيوطي ا١تتوَب: -14
 ، عن دار الرشاد اٟتديثة .ىشاـ بن دمحم حيجر اٟتسٍت 

)تقييد ُب ختم ا١توطأ ( لشيخ اٞتماعة ابلرابط العالمة احملدث دمحم ا١تكي البطاكرم -15
ٖتقيق : ٚتاؿ القدصل ، الرابطة احملمدية للعلماء ، منشورات مركز ق 1355ا١تتوَب سنة : 

 الدراسات كاألْتاث كإحياء الثرات .

)زكائد ا١توطأ كا١تسند على الكتب الستة لإلمامُت : مالك كأٛتد ( ٚتع كترتيب صاحل -16
 أٛتد الشامي ، طبع ُب ثالث ٣تلدات ، عن دار كنوز اشبيليا .

طبع ق 1394 سنة:ا١تتوَب  أبو زىرةلإلماـ دمحم  كفقهو( آراؤه كعصره،حياتو  )مالك،-17
 العريب.بدار الفكر 

كقد طبع  مشعل اٟتدارم ، للدكتور)اإلماـ مالك كأثره ُب علم اٟتديث النبوم(  -18
ٔتطبعة غراس للنشر كالتوزيع ، كالكتاب ُب األصل عبارة عن ٣تموعة من األْتاث العلمية 

 احملكمة .

، طبعة كزارة ق 1400)٣تموعة أْتاث ندكة االماـ مالك ا١تنعقدة ُب فاس عاـ -19
 تقع ُب ثالثة أجزاء األكقاؼ ابلرابط ، ك 
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 التعريف ابإلمام ابن ماجو وكتابو السنن :الثاينالباب 

 التعريف ابإلمام ابن ماجو :األولالفصل 

 امسو ونسبو وكنيتو ومولده :األكؿا١تبحث 
الرىبىًعي يدىو دمحم بن يزً 

اإلماـ اٟتافظ  يًٍت كً زٍ و القى ابن ماجى أبو عبد هللا   2ابلوالء موالىم 1
كقد اختلف ُب لفظة .  حافظ قزكين ُب عصره كالتاريخ ، كالتفسَت ، صاحب السنن ، 

كا١تعٌت ، قاؿ ابن خلكاف من حيث اللفظ   -3علما على ىذا الرجل صارتاليت  – (ماجو)
كقاؿ ُب " ماجو : بفتح ا١تيم كاٞتيم كبينهما ألف كُب اآلخر ىاء ساكنة "  4(الوفيات)ُب 

                                  
" الربعي بفتح الراء كالباء كُب آخرىا  : قاؿ ، 16-15ص: 2، د.ط ، ج: اللباب يف هتذيب األنسابابن األثَت،  1

  1، ط. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكاف،  ىذه نسبة إذل ربيعة .." ٍب ذكر عدة قبائل ،  –عُت مهملة 
  .قاؿ " كىي اسم لعدة قبائل ال أدرم إذل أيها ينسب ا١تذكور" ،  105ص: 4ج:

،  أبو األشباؿ، قاؿ: " )الوالء( النصرة لكنو خص ُب الشرع )بوالء( العتق " ،  1، ط.ادلصباح ادلنريالفيومي،  2
، كمعو شرح دمحم بن علي شرح ألفية السيوطي يف علم احلديث إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر يف علم األثر

 ( : 2/387قاؿ السيوطي ُب األلفية ).  387ص: 2، ج: 1بن آدـ اإلثيويب، ط.
 " ك٢تم معرفة ا١توارل // كما لو ُب الفن من ٣تاؿ 

 كال عتاقة كالء حلف // كالء إسالـ كمثل اٞتعفي "   
  شيخنا الشيخ دمحم بن الشيخ علي بن آدـ اإلثيويب حفظو هللا معلقا قاؿ:

 تنبيو: يطلق ا١توذل على عدة معاف نظمتها بقورل:
 كيطلق ا١توذل على معػػػػػاف ** قربتػػها ابلنظم للمعانػػػػػػػػػي

 ا١تالك العبد كمعتػػػػق أتػػػػى ** ابلكسر كالفتح فكل ثبتػػػػػػػػػػا
 كالصاحب القريب كابن العػم ** كاٞتار كالنزيل عند القػػػػػػـو

 كالولػػػػي ** كالعم كالشػػريك اي أخػػػػػػػػػػي كاالبن كاٟتلػػػيػف
 كالرب كالناصر كابن األخت ** كالصهر كا١تنعم ككسرا أيتػػي

 كمنعم عليو فتحػػػػا ثبتػػػػػػػػػا ** كالتابع احملب خا٘تا أتػػػػػػػػػى
 فهذه إحدل كعشػػركف كقػػػػد ** سردىا القاموس فاحفظ ما كرد

 
كزاد " إال أهنم اتفقوا على  . 189، د.ط ، ص:  إضاءة الدجنة يف التعريف اببن ماجوين ، رستم ، دمحم زين العابد 3

 ".أنو لقب لوالده 
 . 105ص: 4، ج: 1، ط. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكاف ،  4
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" ماجو : بسكوف ا٢تاء كما جـز بو الشمس ابن خلكاف  1)القاموس كشرحو اتج العركس(
اٟتافظ أيب عبد هللا دمحم بن يزيد الربعي القزكيٍت ، صاحب التفسَت كالتاريخ لقب كالد اإلماـ 

، فقد : كما ذىب إليو ا١تصنف  2قاؿ شيخنا ، ،كما زعمو بعضه كالسنن ،ال لقب جده 
كغَته ، قالوا : كعليو فيكتب اف ذعلى ذلك ىبة هللا بن زاجـز بو أبو اٟتسن القطاف ، ككافقو 

، كىو أف )ماجو( اسم . كىناؾ قوؿ آخر ذكره ٚتاعة كصححوه )ابن ماجو( ابأللف ال غَت 
" ماجو ، كىو لقب  3(الرسالة ا١تستطرفة)دمحم بن جعفر الكتاشل ُب كقاؿ ، كهللا أعلم " ألمو 

ساكنة كصال ككقفا ألنو اسم ، كىاؤه ، خالفا ١تن زعم ذلك أبيو ال جده ، كال أنو اسم أمو 
كأنو ابلتخفيف اسم " أف ماجو لقب يزيد  4كذكر الرافعي ُب )اتريخ قزكين(أعجمي " 
مبحثا ُب ىذه ا١تسألة  5(السنن)ُب آخر كتاب كذكر األستاذ دمحم فؤاد عبد الباقي أعجمي " 

، فساؽ القائلُت بلفظ ماجو اب٢تاء ٍب ختم بقولو :" كىل بعد ضبط ابن خلكاف ، مقاؿ 
ئ كساؽ القائلُت بلفظ ماجة ، ٍب قاؿ : " كإ٪تا أتعبت معي القراء لكيال ٮتطًٌ إلنساف ؟؟ " 
، كمن قاؿ : ابن سى بو تى ؤٍ . فمن قاؿ : ماجو فهو على صواب كأمامو ما يػي بعضهم بعضا 

  6أف ٮتالفو سواه ."ه شيئا أيضا كليس بضارًٌ ماجة ، فهو على بينة 

ىو نطق  من حيث اللفظ قلت : من خالؿ ما ذكر يتبُت على أف الصواب إف شاء هللا
ذىب  نطق بو كما ٝتع كإذل ىذافهو يي  اب٢تاء الساكنة كصال ككقفا ألنو اسم أعجمي (ماجو)

آدـ  علي بن  الشيخ شيخنا الشيخ دمحم ابن إليو  جنح من تقدـ كابن خلكاف كغَته ، ك

                                  
 . 127ص: 6، ج: 1، ط. اتج العروس من جواىر القاموسالزبيدم ،  1
ىػ  انظر ترٚتتو ُب مقدمة 1170الطيب  الفاسي  ا١تدشل ا١تعركؼ ابلشركي ا١تتوَب سنة :  يقصد أاب عبد هللا دمحم بن 2

عبد اٟتي الكتاشل . كذكر الشيخ  دمحم عبد الرشيد  دمحم (( للشيخ1071-2/1067التاج كُب )فهرس الفهارس )
" قاؿ شيخنا )يريد الشيخ أاب  ( عند نقلو عن التاج ،170النعماشل ُب كتابو )االماـ ابن ماجو ككتابو السنن ، ص: 

 الطيب الفاسي( " .
 .12، ص: 5، ط.الرسالة ادلستطرفة لبيان مشهور كتب السنة ادلشرفةالكتاشل،  3
 . 49ص: 2، د.ط ، ج:التدوين يف أخبار قزوينالرافعي،  4
  .  1522-1520ص: 2د.ط ، ج: السنن ، ابن ماجو،  5
تعليق الشيخ أيب غدة  على رسالة االماـ الذىيب )ذكر من ، ينظر  6ط.، أربع رسائل يف علوم احلديثأ بوغدة،  6

 . 199-198ص: ،  يعتمد قولو ُب اٞترح كالتعديل(
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ككذا شيخنا الشيخ الدكتور صاحل ابن عبد  1اإلثيويب ُب مقدمة شرحو على سنن ابن ماجو
على صاحبو أفضل الصالة  2اع السنن اب١تسجد النبوم الشريفهللا العصيمي ُب ٣تلس ٝت

ىل ىو  على ثالثة أقواؿ ، (ماجو)كأما من حيث ا١تعٌت فقد اختلف ُب  .كأزكى التسليم 
ىو كالذم يظهر من خالؿ أقواؿ احملققُت أف )ماجو( لقب أبيو ؟ أك جده؟ أك اسم أمو ؟ 

 4ة كالنهايةكابن كثَت ُب البداي 3لقب ألبيو يزيد كىو الذم نص عليو الرافعي ُب اتريخ قزكين
، كالزبيدم ُب التاج كما سبقت االشارة ككذا دمحم بن جعفر الكتاشل ُب الرسالة ا١تستطرفة 

كشاه عبد العزيز الدىلوم ُب كتابو )عجالو انفعو( بقولو " إف ماجو لقب أبيو ، ال جده ، 
 ". كأما القزكيٍت : 5، ككقع ُب ذلك أغالط "كال اسم أمو ، كىو ابلتخفيف ال ابلتشديد 

كُب آخرىا نوف ىذه ٖتتها نقطتاف ككسر الواك كسكوف الياء فبفتح القاؼ كسكوف الزام 
، نسب إليها ٚتاعة من العلماء ُب كل  6ا١تعركفة، كىي إحدل ا١تدائن النسبة إذل قزكين 

 .  7فن"

إدريس صاحبو ُب ق ، قاؿ جعفر بن 209كأما مولده فقد اتفق ا١تًتٚتوف لو أنو كلد سنة : 
 8التاريخ :" كٝتعتو يقوؿ : كلدت ُب سنة تسع كمائتُت "

 

                                  
 1، ج:  1، ط.مشارق األنوار الوىاجة ومطالع األسرار البهاجو يف شرح سنن اإلمام ابن ماجواإلثيويب،  1

 . 10-9ص:
قاؿ : الشيخ كىو يتكلم عن ابن ماجو " اي ـ ،  2014 -ق1435،  جملس مساع السنن البن ماجوالعصيمي ،  2

 صاح نطق ماجو ** اب٢تا بال ٞتاجو 
 . 49ص:2،  د.ط  ، ج:التدوين يف أخبار قزوينالرافعي،  3
 قاؿ فيها :" كيعرؼ يزيد ٔتاجو موذل ربيعة "،   71ص: 11، ج: 1، ط.البداية والنهايةابن كثَت،  4
 . 170-169، ص: 6، ط.بن ماجو وكتابو السنناإلمام االنعماشل،   5
" ىذه النسبة إذل قزكين ، ، كقاؿ :  105ص: 4، ج: 1،  ط.وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكاف،  6

 .كىي من أشهر مدف عراؽ العجم ، خرج منها ٚتاعة من العلماء " 
 .  34ص: 3، د.ط  ، ج: اللباب يف هتذيب األنسابابن األثَت،  7
   1، ط.التقييد دلعرفة رواة السنن وادلسانيد، ك ابن نقطة، ،  391ص: 4، ج: 2، ط.معجم البلداناٟتموم،   8

 . 121-120ص:
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 مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو الثاشل:ا١تبحث 


ابن ماجو رٛتو هللا ُب القرف الثالث ا٢تجرم ىذا القرف الذم استول فيو  بزغ ٧تم اإلماـلقد 
كمالك سوؽ التدكين على ساقو إذ ُب ىذه ا١ترحلة ًب تدكين السنن من قبل اٟتفاظ  

، كما ًب التصنيف ُب أحواؿ الركاة كعلم الرجاؿ ، الشيخُت كأصحاب السنن كغَتىم ك 
ُب ىذه تعترب األصل الثاشل للتشريع اإلسالمي ،  فتظافرت اٞتهود ٠تدمة السنة النبوية اليت

فأكضح بركايتو خَتات أنواع " الفًتة ظهر اٟتافظ ابن ماجو القزكيٍت كلبنة من لنب ىذا الصرح 
 األعالـ  أحد األئمة"   2كما قاؿ ابن انصر الدين  كاف ، ف 1" ، كىي : السنن النبويةالعلـو 

" ىو إماـ من أئمة  3الرافعي ُب التدكين قاؿكصاحب )السنن( أحد كتب اإلسالـ " 
 .ا١تسلمُت ، كبَت متقن مقبوؿ ابالتفاؽ " 

: " أبو عبد هللا دمحم  4قاؿ اٟتافظ أبو الفضل دمحم بن طاىر ا١تقدسي ُب )شركط األئمة الستة(
، ، ككاف عارفا هبذا الشأف لو سنن كتفسَت كاتريخ بن يزيد يعرؼ اببن ماجو موذل ربيعة ، 

 : البصرة كالكوفة ، كبغداد كمكة كالشاـ كمصر كالرم لكتب اٟتديث " .ارٖتل إذل العراقُت 

٤تتج بو ، لو معرفة ابٟتديث ،  5قاؿ أبو يعلى ا٠تليلي : " ىو ثقة كبَت ، متفق عليو
" أبو عبد هللا دمحم بن  7كقاؿ أيضا كما ُب)التقييد ١تعرفة ركاة السنن كا١تسانيد( . 6كحفظ"

                                  
 . 815ص: 2، ج: 1،  ط.التبيان لبديعة البيانابن انصر الدين الدمشقي،  1
  .816ا١ترجع السابق، ص: 2
 . 49ص: 2، د.ط ، ج:التدوين يف أخبار قزوينالرافعي،  3
التقييد دلعرفة رواة السنن ، ك ابن نقطة ،  102، ص: 1،  ط.شروط األئمة الستةابن طاىر ا١تقدسي،  4

 . 121، ص: 1، ط.وادلسانيد
( للحافظ ابن ماجو كىو كتابو السنن بتحقيق كتعليق : 15أم متفق على إمامتو ، أفاده ُب ) جامع السنن ، ص:  5

ن الطبعات للسنن إذ ضبطت على سبع نسخ خطية ، كىي اليت اعتمدىا  عصاـ موسى ىادم كىذه  الطبعة ىي أحس
 شيخنا الشيخ الدكتور صاحل ابن عبد هللا العصيمي ُب ٣تلس السماع .

 .636ص: 2التذكرة، ج: ك ،279ص:13السَت، ج 6
  . 121، ص: 1، ط. التقييد دلعرفة رواة السنن وادلسانيدابن نقطة ،  7



 

50 


يزيد كيعرؼ اببن ماجو ، موذل ربيعة ، عادل هبذا الشأف ، كرع مكثر ، صاحب تصانيف ُب 
 .التاريخ كالسنن " 

" صاحب كتاب السنن ا١تشهورة ، كىي دالة على  1قاؿ اٟتافظ ابن كثَت ُب )البداية كالنهاية(
 عملو كعلمو ، كتبحره كاطالعو ، كاتباعو للسنة ُب األصوؿ كالفركع " .

 ابن ماجو " قد كاف 2الذىيب قاؿ: يعترب من أعياف األئمة ، ابن ماجو إلماـل حاؿ فاكعلى ك
 " . حافظا انقدا صادقا ، كاسع العلم

 

               

                                  
  . 71 -70ص: 11ج: 1، ط.والنهايةالبداية ابن كثَت،  1
 . 278ص: 13، ج: السَت 2
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 المذتو ثشيوخو و  :الثالثا١تبحث  


" دمحم بن يزيد ، أبو عبد هللا بن ماجو القزكيٍت ، صاحب كتاب  1قاؿ اٟتافظ ابن نقطة
كطاؼ البالد ، ٝتع ٔتكة من دمحم بن ٭تِت بن أيب عمر العدشل ، كأيب مركاف السنن . رحل 

، براىيم بن دمحم الشافعي إ، ك ، كىدية بن عبد الوىاب الصدقي دمحم بن عثماف العثماشل 
كاب١تدينة من إبراىيم بن ا١تنذر اٟتزامي ، كأٛتد بن أيب بكر الزىرم ، كٔتصر من يونس بن 

، كأٛتد بن عمرك بن السرح ، كحرملة ين ٭تِت ، كدمحم ٛتاد زغبة  عبد األعلى ، كعيسى بن
، كعبد هللا كعبد الرٛتاف بن إبراىيم دحيم كبدمشق من ىاشم بن عمار بن رمح كغَتىم ، 

، كابلكوفة من أيب كريب ، كىناد بن بن بشَت بن ذكواف ، كأٛتد بن أيب اٟتوارم بن أٛتد 
، كدمحم بن إٝتاعيل بن ، كمسركؽ بن ا١ترزابف ، كايب بكر ، كعثماف ابٍت أيب شيبة السرم 

ٝترة األٛتسي ، كدمحم بن عبد هللا بن ٪تَت ، كعلي بن ا١تنذر الطريقي ، كبواسط من أٛتد بن 
سناف القطاف ، كدمحم بن عبادة ، ك٘تيم بن ا١تنتصر ُب آخرين ، كابلبصرة من دمحم بن بشار 

، كعباس بن عبد العظيم العنربم ، كببغداد من أيب نصر بن علي ، كأٛتد بن عبدة بندار ، ك 
خيثمة زىَت بن حرب ، كىاركف بن عبد هللا اٟتماؿ ، كأيب ثور إبراىيم بن خالد الفقيو ُب 

" كٝتع من : علي بن دمحم الطنافسي اٟتافظ أكثر عنو ،  2قاؿ الذىيب ُب السَتآخرين . " 
يغىلًٌس كمن : جيبىارة بن 

الزبَتم ، كىو من قدماء شيوخو ، كمن : مصعب بن عبد هللا  ،ا١ت
 .كسويد بن سعيد .......كخلق كثَت مذكورين ُب سننو كآتليفو " 

بعد نقلو لكالـ أيب يعلى ا٠تليل بن عبد هللا  - 3قاؿ اٟتافظ ابن كثَت ُب )البداية كالنهاية(
" كقد ترٚتناىم ُب كتابنا التكميل  –كذكره طرفا من مشاٮتو  (ابن ماجو)ُب ا٠تليلي القزكيٍت 

 كهلل اٟتمد كا١تنة " .

                                  
 .  120-119ص: ،  1، ط. التقييد دلعرفة رواة السنن وادلسانيدابن نقطة ،  1
 . 278-277ص:13، ج: السَت 2

   . 71ص:  11، ج: 1، ط.البداية والنهايةابن كثَت،  3
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بعد ذكره ١تصنف ابن عساكر ُب أٝتاء شيوخ األئمة  1قاؿ الشيخ دمحم عبد الرشيد النعماشل
 -كىو ابللغة األردية –: " كقد استقصيت ُب كتايب )اإلماـ ابن ماجو كعلم اٟتديث(  2الستة

، كرتبتهم على بالدىم ، فبلغ  أٝتاء شيوخ ابن ماجو الذين ركل عنهم ُب )سننو( ك)تفسَته(
، ككلهم مًتٚتوف ُب )هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ( للحافظ أيب اٟتجاج  310عددىم 

ب ، ك)خالصة تذىيب هتذي، ك)تقريب التهذيب( ا١تزم ، كفركعو مثل )هتذيب التهذيب( 
  الكماؿ( كغَتىا " .

الكبار القدماء : ابن ٝتويو ، كدمحم بن عيسى الصفار  : " ركل عنو  3قاؿ اٟتافظ ابن نقطة
 كإسحاؽ بن دمحم ، كعلي بن إبراىيم ، كجدم أٛتد بن إبراىيم ، كسليماف بن زيد " .

: " ركل عنو : علي بن سعيد بن عبد هللا العسكرم  4قاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب التهذيب
ا٠تليلي القزكيٍت جد اٟتافظ أيب يعلى كإبراىيم بن دينار اٞترشي ا٢تمداشل ، كأٛتد بن ابراىيم 

، ، كجعفر بن إدريس ، كإسحاؽ بن دمحم القزكيٍت كأبو الطيب أٛتد بن ركح الشعراشل 
، كأبو ، كدمحم بن عيسى الصفار د القزكيٍت كسليماف بن يزيكاٟتسُت بن علي بن يزدانيار ، 

أٛتد بن دمحم بن حكيم ا١تدشل  كأبو عمرك، بن سلمة القزكيٍت اٟتافظ اٟتسن علي بن إبراىيم 
 األصبهاشل كآخركف " .

 

   

                                  
 .  173، ص: 6، ط.اإلمام ابن ماجو وكتابو السننالنعماشل،  1
طبع الكتاب ابسم )ا١تعجم ا١تشتمل على ذكر أٝتاء شيوخ األئمة النبل( للحافظ أيب القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة  2

 ىػ.571هللا ا١تعركؼ اببن عساكر ا١تتوَب سنة: 
  . 121، ص: 1، ط. التقييد دلعرفة رواة السنن وادلسانيدابن نقطة ،  3
 . 727ص: 3، ج:  1،  ط. يب التهذيبهتذابن حجر العسقالشل،  4
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 مؤلفاتو ووفاتو ا١تبحث الرابع: 
 

كىي: )السنن( من مصنفاتو ال يكاد يزيد من ترجم للحافظ ابن ماجو عن ذكره لثالثة كتب 
ُب )شركط األئمة  1. قاؿ اٟتافظ أبو الفضل دمحم بن طاىر ا١تقدسيك)التفسَت( ، ك)التاريخ( 

"  2كقاؿ اٟتافظ ابن نقطة" " لو سنن كتفسَت كاتريخ الستة( كىو يتكلم عن ابن ماجو 
: " اٟتافظ ، صاحب كتاب  3قاؿ اٟتافظ ا١تزم صاحب تصانيف ُب التاريخ كالسنن " .

ككذا ُب   4(السَت)قاؿ الذىيب ُب  ن( ذك التصانيف النافعة كالرحلة الواسعة " . )السن
" صاحب السنن :ُب)التذكرة(كقاؿ  "،)التفسَت(  ك ك)التاريخ(،" مصنف )السنن(  :5التاريخ

)السنن( ك)التاريخ( " صنف  :6الدمشقيكقاؿ ابن انصر الدين  ".كالتفسَت كالتاريخ 
 ." ك)التفسَت( 

، كأما )التفسَت( الفصل الثاشل كىو ا١توارل ٢تذا الفصل أما )السنن( فسيأٌب الكالـ عليها ُب 
كذكره السيوطي  :" كالبن ماجو تفسَت حافل " . 7فقد قاؿ عنو ابن كثَت ُب )البداية كالنهاية(

فقد قاؿ كأما )التاريخ(  ضمن التفاسَت ا١تسندة إذل الصحابة كالتابعُت كأتباعهم . 8ُب االتقاف
: " كرأيت بقزكين  9عنو اٟتافظ أبو الفضل دمحم بن طاىر ا١تقدسي ُب )شركط األئمة الستة(

ُب كقاؿ عنو ابن خلكاف  لو اترٮتا على الرجاؿ كاألمصار من عهد الصحابة إذل عصره " .

                                  
 .  102، ص: 1، ط.شروط األئمة الستةابن طاىر ا١تقدسي،  1
  . 121، ص: 1، ط. التقييد دلعرفة رواة السنن وادلسانيدابن نقطة ،  2
 .40ص: 27، ج: 4، ط.هتذيب الكمال يف أمساء الرجالا١تزم،  3
 .  277ص:13، ج: السَت 4
 .مع تقدصل التفسَت عن التاريخ ،  625ص: 11، ج: 2ط.ادلشاىري واألعالم،  ووفيات اتريخ اإلسالمالذىيب،  5
 . 816ص: 2، ج: 1، ط.التبيان لبديعة البيانابن انصر الدين الدمشقي،  6
   . 71ص:  11، ج: 1، ط.البداية والنهايةابن كثَت،  7
 . 1235ص: 2، د.ط ، ج: اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي ،  8
،  التقييد دلعرفة رواة السنن وادلسانيد، ك ابن نقطة ،  102ص: 1، ط.شروط األئمة الستةطاىر ا١تقدسي، ابن 9 
 .120ص: ،   1ط.
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كالبن ماجو " : 2كقاؿ ابن كثَت كاتريخ مليح " .كلو تفسَت القرآف الكرصل  :"  1)الوفيات(
 تفسَت حافل كاتريخ كامل من لدف الصحابة إذل عصره " .

: " كرأيت بقزكين لو  3قاؿ اٟتافظ دمحم بن طاىر ا١تقدسي ُب كتابو )شركط األئمة الستة(
ٓتط من عهد الصحابة إذل عصره ، كُب آخره اترٮتا على الرجاؿ كاألمصار )أم البن ماجو( 

 بن يزيد بن ماجو ا١تعركؼ اببن ماجو يـو : مات أبو عبد هللا دمحمجعفر بن إدريس صاًحبو 
، من سنة ثالث كسبعُت كمئتُت لثماف بقُت من شهر رمضاف ، كدفن ليلة الثالاثء االثنُت 

كمات كلو أربع كستوف سنة ، كصلى عليو أخوه  .كٝتعتو يقوؿ : كلدت ُب سنة تسع كمئتُت 
  عبد هللا " .دفنو أبو بكر كأبو عبد هللا أخواه كابنو أبوبكر ، كتوذل 

، كقيل : سنة :" قلت : مات ُب رمضاف سنة ثالث كسبعُت كمئتُت  4قاؿ الذىيب ُب السَت
 ".ٜتس . كاألكؿ أصح كعاش أربعا كستُت سنة 

 

  

                                  
 .105ص: 4، ج: 1، ط.وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكاف،  1
   . 71ص:  11، ج: 1، ط.البداية والنهايةابن كثَت،  2
،  التقييد دلعرفة رواة السنن وادلسانيد، ك ابن نقطة ،  102ص: 1، ط.األئمة الستةشروط ابن طاىر ا١تقدسي،  3

  121 -120ص: ،   1ط.
 . 279ص:  13السَت ، ج:  4
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 : التعريف بسنن ابن ماجو الفصل الثاين

 منهجية االمام ابن ماجو وشرطو: ا١تبحث األكؿ


الناظر ُب صنيع االماـ ابن ماجو يرل أنو دل ينص على شرطو ُب اختيار األحاديث اليت إف  
،  كالدراسة رٍب ؼ ذلك ابلسَّ رً ، كإ٪تا عي فيو منهجيتو  يذكر، ككذلك دل ضمنها كتابو السنن 

بقولو : " اعلم أف  1األئمة الستة(ىذا أشار اٟتافظ ابن طاىر ا١تقدسي ُب )شركط  ٨تو كإذل
، دل ينقل عن كاحد منهم  -يقصد بقية الكتب الستة  –البخارم كمسلما كمن ذكران بعدىم 

، كإ٪تا يعرؼ ذلك من ما يكوف على الشرط الفالشل أنو قاؿ : شرطت أف أخرج ُب كتايب 
 بذلك شرط كل رجل منهم " سرب كتبهم فػىييعلىم 

 غدة ُب يقوؿ الشيخ عبد الفتاح أبو –تضح يمن خالؿ ىذه الكلمة للحافظ ابن طاىر 
)شركط األئمة حينما يقوؿ العلماء "  أنو -اٟتازمي  ابن طاىر ك ُتاٟتافظ يتىٍ الى رسى مقدمتو لً 

، أك )شرط البخارم( ، أك )شرط الشيخُت( ، فال ا٠تمسة ( أك )شركط األئمة الستة ( 
ُب  ا١تعٌت ا١تعركؼ للشركط ، كإ٪تا الشركط ىنا عبارة عن مناىج ىؤالء األئمة يعنوف بو ذلك 

ق بذلك تحً لٍ ُب كتبهم كعن التزاماهتم ُب ذلك ، كتػى كيفية اختيار األحاديث لتخر٬تها 
 3يقوؿ ُب )البدر ا١تنَت(ىذا ما جعل االماـ ابن ا١تلقن  ، 2ُب تصانيفهم "كأىدافيهم هم أغراضي 

 ." كأما سنن أيب عبد هللا ابن ماجو القزكيٍت : فال أعلم لو شرطا " 

السنن النبوية دكف  و ٚتعى كابلنظر إذل ىذه األقواؿ يتبُت أف االماـ ابن ماجو كاف ىدفي قلت : 
كل ٤تدث ألف   و ، بل غايةى تى إذ كانت ىذه غايػى  ، على شركط الركاية ُب القبوؿ كالردالًتكيز 

، مع حسن التبويب  ، كجودتوكقد ٘تيز ابن ماجو ُب كتابو بقوة الًتتيب  . ُب ىذا الباب 

                                  
 .  85، ص: 1، ط.شروط األئمة الستةابن طاىر ا١تقدسي،  1
 . 58، ص:  1، ط.ثالث رسائل يف علم مصطلح احلديثأ بوغدة،  2
 .425ص: 1، ج: 1، ط.ري يف ختريج أحاديث الشرح الكبريالبدر ادلنابن ا١تلقن،  3
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 بوى تكوف شً تكاد ىذه ا١تيزة الظاىرة  ك،  1ابن أيب شيبةٔتنهج شيخو  ذلك ُبكلعلو  أتثر 
 العلم .أىل  بُت اتفاؽو 

كىو كتاب مفيد قوم التبويب ُب الفقو " ":  2علـو اٟتديثكثَت ُب اختصار قاؿ اٟتافظ ابن  
 ":" كتابو ُب السنن جامع جيد كثَت األبواب كالغرائب 3كقاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب التهذيب

قوم النفع ُب الفقو " كقاؿ صديق حسن خاف : " كتابو كتاب مفيد  4كقاؿ ابن األثَت
: " كُب الواقع الذم فيو من حسن الًتتيب كسرد األحاديث ابالختصار  5اٟتطةالقنوجي ُب 

كمن ا١تميزات أيضا عدـ تكراره لألحاديث مع   ُب أحد من الكتب "من غَت تكرار ليس 
يقوؿ األستاذ عبد الرٛتاف بن ٤تي  –كُب ىذه اٞتزئية  ، الختصار كما نبو القنوجيسردىا اب

كىذه ا١تيزة تذكران بصحيح مسلم حيث إف الكتابُت كليهما ٘تيزا بتجريد  :"  - 6الدين
أك األحاديث النبوية فقط ، لكن مسلم يكرر اٟتديث الواحد بعدة أسانيد للفوائد االسنادية 

سلك طريق االختصار يشبو ُب ذلك منهج أيب داكد ُب االكتفاء غَتىا ، لكن ابن ماجو 
ُب أنو يذكر ، لكن ٮتتلف كتاب أيب داكد عن ابن ماجو عددة بركاية كاحدة من االسانيد ا١تت

ذلك إال اندرا ، فا٠تالصة ال يذكر كآاثر عن الصحابة كالتابعُت كغَتىم ، كابن ماجو راسيل م
 ُب ىذه الفقرة أف ابن ماجو مع حسن الًتتيب يسرد األحاديث ابالختصار من غَت تكرار " 

األحاديث ا١تسندة اجملردة دكف غَتىا من  جانب إيرادإذل  -كمن ٦تيزاتو أيضا ُب منهجو 
فإنو قليل التعليق على األحاديث بل تكاد  –كأقواؿ الفقهاء  7أقواؿ الصحابة كالتابعُت 

                                  
  . 120، ص: 6، ط.اإلمام ابن ماجو وكتابو السننالنعماشل،  1
 . 660ص: 2، ج: 1، ط.الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديثأبو األشباؿ،  2
 . 737ص: 3، ج: 1، ط. هتذيب التهذيبابن حجر العسقالشل ،  3
 .   398ص: ، 1،  ط.احلطة يف ذكر الصحاح الستةصديق حسن خاف،  4
 الذكر.انظر: ا١ترجع السالف  5
،  1، ط.تعريف ادلسلمني أبئمة الكتب الستة وبكتبهم الناقلة لسنن خامت النبينيابن ٤تيي الدين، عبد الرٛتن،  6

 .100ص:
 .( 120بو السنن ، ص:منهج شيخو ابن أيب شيبة كما نبو النعماشل ُب كتابو )االماـ ابن ماجو ككتا 7
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يقوؿ األستاذ عبد  –كأما ترتيبو ُب إيراد األحاديث على األبواب فهو ،    1 تكوف اندرة
: " ُب ىذا الشأف كافق البخارم كمسلما ، كخالف أاب داكد  - 2الرٛتاف بن ٤تي الدين

كالًتمذم كالنسائي . حيث إف البخارم كمسلما قدـ كل كاحد منهما على أبواب الطهارة 
، كمسلم قدـ كتاب عدة أبواب ، ُب البخارم مثال قدـ كتاب بدء الوحي ٍب االٯتاف ٍب العلم 

الذين خالفا طريقة أيب داكد كالًتمذم كالنسائي  أبواب االٯتاف ، كأركاف االسالـ فهما بذلك
، حيث بدأ كل منهم بكتاب الطهارة كا١تياه ٍب الصالة رتبوا كتبهم على األبواب الفقهية 

طريقة الشيخُت ، فبدأ كتابو أكال أبوااب ُب كالصياـ كالزكاة ....إخل . فطريقة ابن ماجو تشبو 
، ٍب همية كا٠توارج ، ٍب أبوااب ُب أحاديث الصفات ، ٍب أبوااب ُب الرد على اٞتاتباع السنة 

 ، ٍب بعد ذلك شرع ُب أبواب الطهارة كالصالة ." أبوااب ُب العلم 

كهبذه ا١تيزة  فإف اٟتافظ ابن ماجو ٚتع بُت طريقة الفقهاء كاحملدثُت فهو أقرب إذل قلت : 
كال أدؿ على ذلك تقدٯتو لكتابو هبذا ا١تبحث ا١تتعلق ابلعقيدة كاتباع  البخارم ُب استنباطاتو

بينما اكتفى البخارم إذل جانب دقة تبويبو كاستيعابو لكل قضااي الكتاب ا١تعُت ، السنة 
ُب ىذا كىو الًتغيب  اكال شك أف لكليهما مقصد ُب التقدمة ْتديث األعماؿ ابلنيات

إال ابلنصوص الشرعية كتااب أك سنة ، كلقد أشار أبو  كالًتىيب كالذم ال ينبغي أف يكوف
بقولو : " فقد أحسن ا١تصنف  3اٟتسن دمحم ابن عبد ا٢تادم السندم إذل ىذا ُب حاشيتو

فإف هبذا الباب رٛتو هللا تعاذل كأجاد حيث بدأ ىذا الكتاب ا١توضوع لتحقيق السنن السنية 
ابلسنة ما ىو أحد األدلة السنية سواء كاف ا١تراد ره على كجوب اتباع السنة هبا مدااألخذ 
كأما على الثاشل فألف الدين سواء كاف اثبتا  أك ٘تاـ الدين ، أما على األكؿ فظاىراألربعة 

  إذل السنة " .ابلكتاب أك ابلسنة ٭تتاج طالبو 

                                  
فيو : )قاؿ  2958فيو : )قاؿ ابن ماجو : أك كما قاؿ ، كتبتو حفظا ( ، ح  2765ح ،  السننابن ماجو ، ُب  1

 فيو : )قاؿ ابن ماجو : ىذا حديث أيب بكر(  2961ابن ماجو : ىكذا ٔتكة خاصة ( ، ح 
،  1، ط.ستة وبكتبهم الناقلة لسنن خامت النبينيتعريف ادلسلمني أبئمة الكتب الابن ٤تيي الدين، عبد الرٛتن،  2

 .101 -100ص:
، كهبامشو كفاية اٟتاجة ُب شرح سنن ابن ماجو للسندم كمصباح الزجاجة ُب زكائد ابن سنن ابن ماجوابن ماجو ،  3

 . 15، ص: 1ماجو للبوصَتم، ط.
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" ما :  1كابٞتملة يقوؿ شيخنا الشيخ دمحم ابن الشيخ علي بن آدـ االثيويب ُب مقدمة شرحو
رٛتو هللا تعاذل ، كأنصع تبويبو ، حيث بدأ كتابو ب)ابب اتباع سنة أحسن صنيع ا١تصنف 

إشارة إذل تصنيفو ُب ٚتع سننو  ملسو هيلع هللا ىل ، كتنبيها للطالب على أف األخذ هبذه رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل( 
، ألنو السنن ىو الدين القوصل ، كالصراط ا١تستقيم ، ٍب عقب ىذا الباب أببواب اإلٯتاف 

بيت العز كالشرؼ ، ٍب أتبعو بفضائل أصحاب رسوؿ هللا صلى هللا األساس لبناء اليمكىلًٌف 
، عرؼ فضلهم ، كييشهر قدرىم أف يي م ، ألهنم مبلغوا ىذه السنن إذل األمة ، فينبغي عليو كسل

، كغَتىم ٍب عقد اباب لذكر ا٠توارج الذين خرجوا على أىل اٟتق من أصحاب رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل 
ب)ابب من سن سنة حسنة أك سيئة ( ، ، ليجتنب الناس بدعهم ، كا٨ترافاهتم ، ٍب أتبعو 

، ٍب  السنة القائمة ، كإماتة السنة اليت أيميتتابب من أحيا سنة قد أميتت( حثا على نشر ك)
، كتعليمها ، ٍب ، إشارة إذل أف ىذه السنن إ٪تا ٖتقق ، كتنشر بتعلمها العلم  أببوابختمو 

، كمسلسال ألبواب السنن حسب دخل ُب ا١تقصود ابدائ ب)كتاب الطهارة كسننها( 
تناسبها ، كالتئامها ، فللو دره من مصنف مهذب ، ك٤تدث مرتب ، فجزاه هللا تعاذل أحسن 

من سنن ، كزفو إليها من عطااي كمنن ، كهللا تعاذل مة اإلسالمية ألعلى ما أسداه إذل ااٞتزاء 
 .أعلم ابلصواب كإليو ا١ترجع كا١تآب " 

 

                

                                  
 1، ج:  1، ط. يف شرح سنن اإلمام ابن ماجو مشارق األنوار الوىاجة ومطالع األسرار البهاجواإلثيويب ،   1

 . 27ص:
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 : رواايت سنن ابن ماجو الثاشل ا١تبحث


، براىيم القطاف إعنو علي بن : " كا١تشهوركف بركاتو السنن  1قاؿ الرافعي ُب اتريخ قزكين
بن عيسى ا١تطوعي ، كأبو بكر حامد بن كسليماف بن يزيد القز كيناف ، كأبو جعفر دمحم 

، كإبراىيم  3: سعدكفكزاد " كمن الركاة عنو  2كنقل اٟتافظ كالـ الرافعيليثوية األهبرايف "  
 بن دينار " 

كمن الركاة أيضا : أٛتد بن إبراىيم بن ا٠تليل كىو جد اٟتافظ أيب يعلى ا٠تليلي كقد ذكره ُب 
ك ذكره "  –ككتب مسنده بيده  –كقاؿ :" ٝتع بقزكين أاب عبد هللا ابن ماجو  4االرشاد

كقاؿ :" ٝتع دمحم ابن ماجو ، كإبراىيم بن ديزيل ، ككتب السنن عن ابن  5الذىيب ُب التاريخ 
كما  انسخ الًتكية األسداابذمكنسختو ىي إحدل النسخ اليت اعتمد عليها  ماجو بيده " 

 . 6ذكر ُب آخرىا 

: علي بن دمحم بن إبراىيم اٞتعفرم ، كىي النسخة الثانية اليت اعتمدىا انسخ كمن الركاة 
 الًتكية .

اليت ذكرىا اٟتافظ ُب التهذيب فقد نقل عنها ا١تزم ُب )ٖتفة  كأما ركاية إبراىيم بن دينار
ابستثناء كمع ذلك فإهنا دل تصل إلينا كبقية الركاايت  ،   7األشراؼ( كُب )هتذيب الكماؿ( 

كىي ا١تتداكلة اليـو ركاية أيب اٟتسن علي بن إبراىيم بن سلمة القطاف فإهنا أشهر الركاايت 
 ، بل لعل من طريقو فقط يتصل اإلسناد إذل السنن .بُت أىل العلم 

                                  
 .  50 – 49ص: 2، د.ط ، ج:التدوين يف أخبار قزوينالرافعي،  1
 . 738ص: 3، ج: 1، ط. هتذيب التهذيبابن حجر العسقالشل ،  2
كقاؿ : " كقد رأيتو ُب ركاية ،  35ص: 4، ج: 1، ط. النكت الظراف على األطرافابن حجر العسقالشل ،  3

 سعدكف ، عن ابن ماجو ُب نسخة صحيحة ٣تودة ، كفيها عدة أحاديث ُب الطهارة ، دل أرىا ُب ركاية غَته " 
 .  277، ص:د.ط اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، ،   ا٠تليلي 4
 .   528ص: 7، ج: 2ط.ادلشاىري واألعالم،  اتريخ اإلسالم ووفياتالذىيب ،  5
 . 18، ٖتقيق : عصاـ موسى ىادم ، ص: جامع السننابن ماجو ،  6
 .461ص: 10، ج: 4، ط.هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ا١تزم، 7
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بن سلمة علي بن إبراىيم كأبو اٟتسن ىذا ىو اٟتافظ القدكة ، شيخ االسالـ ، أبو اٟتسن 
 1ئتُت . ٝتع من أيب عبد هللا بن ماجو سننو، مولده ُب سنة أربع كٜتسُت كمالقزكيٍت القطاف 

:" عادل ّتميع العلـو : التفسَت ، كالنحو ، كاللغة ، كالفقو القدصل دل  2ا٠تليلي ُب االرشادكقاؿ 
كلو زايدات على  يكن لو نظَت ، دينا ، كداينة ، كعبادة " توُب سنة ٜتس كأربعُت كثالٙتائة .

جو كأليب اٟتسن القطاف زايدات كثَتة عن األسانيد ُب كتاب ابن ما:"  3السنن ، قاؿ الذىيب
، اترة بلفظ : )قاؿ أبو اٟتسن القطاف ( كىذه الزايدات أتٌب بعد  أحاديث السنن بصيغ " 

أك )قاؿ أبو اٟتسن ابن سلمة كاترة )قاؿ أبو اٟتسن ( كاترة )قاؿ أبو اٟتسن بن سلمة ( 
كطبعت ُب مؤلف صغَت الدكتور مسفر بن عـز هللا الدميٍت  أفرد ىذه الزايداتالقطاف ( كقد 

 .ٝتاه )زايدات أيب اٟتسن القطاف على سنن ابن ماجو( 

 

                

                                  
  . 463ص: 15، ج: السَت 1
 . 259اإلرشاد للخليلي ، ص: 2
 . 355ص: 20، ج:اتريخ االسالـ  3



 

61 


 ادلؤلفات حول سنن ابن ماجو : ا١تبحث الثالث


أٯتا اعتناء ، فمن شارح لو كمن معلق ، كمن متكلم على رجالو لقد اعتٌت العلماء هبذا السفر 
 ، أك ٤تقق لنسخو .أك ٣ترد لزكائده 
 مهشزَصً:

ق 629: العالمة عبد اللطيف البغدادم ا١تعركؼ اببن اللباد ا١تتوَب سنة  -1
شرح أحاديث ابن ماجو ا١تتعلقة ابلطب )انظر: شذرات الذىب البن العماد 

 كقد استخرج منو تلميذه اٟتافظ الربزارل كتاب األربعُت الطبية (( 5/235)
ق ، لو كتاب 636ا١تتوَب سنة : اٟتافظ زكي الدين دمحم بن يوسف الربزارل  -2

األربعُت الطبية ا١تستخرجة من سنن ابن ماجو كشرحها للعالمة عبد اللطيف 
البغدادم الذم تقدـ معنا ، كالكتاب حققو العالمة عبد هللا كنوف ا١تغريب 

ـ ، كقد طبع أيضا ببَتكت سنة 1979كطبعتو كزارة األكقاؼ ا١تغربية سنة : 
 1اٟتوت كما أفاد النعماشل ق بتحقيق كماؿ يوسف1405

ُب شرح قطعة من سنن ابن ماجو ق 762اٟتافظ مغلطام ا١تتوَب سنة :  -3
ٜتس ٣تلدات ٝتاه )اإلعالـ بسنتو عليو الصالة كالسالـ( طبع ٔتكتبة ابن 

 عباس ، ضبط كٗتريج كتعليق : أٛتد بن إبراىيم بن أيب العينُت .
شرح ق 804توَب سنة : ا١تاٟتافظ سراج الدين عمر بن علي بن ا١تلقن  -4

ٝتاه )ما ٘تس إليو اٟتاجة على الكتب ا٠تمسة ُب ٙتاف ٣تلدات زكائده على 
 كىو ما زاؿ ٥تطوطا .سنن ابن ماجو ( 

ق لو شرح 808الشيخ العالمة كماؿ الدين أبو البقاء الدمَتم ا١تتوَب سنة :  -5
ٝتاه )الديباجة على سنن ابن ماجو ُب ٨تو ٜتس ٣تلدات مات قبل أف يتمو 

                                  
 . 234، ص: 6، ط. اإلمام ابن ماجو وكتابو السنن،  النعماشل 1
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منها ُب خزانة أنو رأل نسخة ٥تطوطة  1ذكر النعماشلبشرح سنن ابن ماجو ( 
 . 332دمحم آابد طونك من أعماؿ راجبواتنو اب٢تند ٖتت رقم : 

ق لو تعليق لطيف على كتاب 841ا١تتوَب سنة : اٟتافظ سبط ابن العجمي  -6
 ( .7/372السنن ذكره ابن العماد ُب الشذرات )

اختصر ق 844ا١تتوَب سنة : الشيخ مشس الدين ابن عمار ا١تصرم ا١تالكي  -7
، ٍب سنن ابن ماجو ُب كتاب ٝتاه )الغيوث الثجاجة ُب ٥تتصر ابن ماجو ( 
 . شرح ىذا ا١تختصر ُب كتاب ٝتاه )الديباجة لتوضيح منتخب ابن ماجو (

ن ق شرح سن892الشيخ دمحم بن رجب الزبَتم القاىرم كاف حيا سنة :  -8
ابن ماجو ، كنقل شرحو أبو اٟتسن السندم ُب مواضع من شرحو على سنن 

مازاؿ  ، ٝتى شرحو )ما تدعو إليو اٟتاجة إذل سنن ابن ماجو (ابن ماجو 
 .٥تطوطا 

لو حاشية ق 911اٟتافظ عبد الرٛتاف بن أيب بكر السيوطي ا١تتوَب سنة :  -9
ماجو( طبع على سنن ابن ماجو ٝتاىا )مصباح الزجاجة على سنن ابن 

مرات كلعل أفضل الطبعات ، طبعة دار النوادر ُب ٣تلدين ٖتقيق توفيق 
 . و٤تمود تكل

ا١تتوَب سنة العالمة احملدث الكبَت أبو اٟتسن دمحم بن عبد ا٢تادم السندم  -10
لو حاشية على كتاب السنن ٝتاىا )كفاية اٟتاجة على سنن ابن ق 1138
كقد طبعت نن ابن ماجو كىي مشهورة ْتاشية السندم على س ماجو (
منها طبعة دار الفكر ، مع السنن ٗتريج كعناية : صدقي ٚتيل طبعات 
 العطار .

لو ذيل ق 1296احملدث عبد الغٍت الدىلوم ا١تتوَب سنة : الشيخ العالمة  -11
طبع ُب دىلي على ىامش على كتاب السنن ٝتاه )إ٧تاح اٟتاجة ( نفيس 
 .السنن 

                                  
 . 257ص: ا١ترجع السابق، 1
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ق 1306ا١تتوَب سنة :  الباٚتعاكم  ا١تالكي الشيخ علي بن سليماف الدمنيت -12
على سنن ابن ماجو كٝتاه )نور مصباح الزجاجة على اختصر شرح السيوطي 

 طبع ٔتطبعة الوىيب ٍب األزىرية . سنن ابن ماجو (
لو على الكتاب ق 1315ا١تتوَب سنة : الشيخ احملدث فخر اٟتسن الكنكوىي  -13

كحاشية ١تسمى)إ٧تاح اٟتاجة( حاشية ٚتعها من شرح عبد الغٍت الدىلوم ا
كأضاؼ إليها أشياء السيوطي ا١تسماة )مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجو ( 

 كقد طبعت .أخرل 
 السنن،لو حاشية على كتاب ق 1352 سنة:ا١تتوَب الشيخ دمحم أنوار الكشمَتم  -14

 ا٠تواطر.ذكره صاحب نزىة 
مطبوعة على ىامش لو حاشية ق 1366الشيخ دمحم العلوم ا١تتوَب سنة :  -15

 . الكتاب ٝتاىا )مفتاح اٟتاجة بشرح سنن ابن ماجو (
ا١تتوَب سنة : الشيخ دمحم اٟتفيد بن عبد الصمد كنوف اٟتسٍت اإلدريسي  -16

لو شرح على سنن ابن ماجو ٝتاه )إٖتاؼ ذم التشوؽ كاٟتاجة إذل ق 1416
ق ُب تسع 1421طبع طبعة األكقاؼ ا١تغربية سنة  قراءة سنن ابن ماجو (

 .٣تلدات 
إىداء ، لو شرح على سنن ابن ماجو ٝتاه )العدكم  أٛتد الشيخ صفاء الضوم -17

 مطبوع ُب ٜتس ٣تلدات . الديباجة على سنن ابن ماجو (
الشيخ أبو إسحاؽ اٟتوشل لو شرح على سنن ابن ماجو ، ٝتاه )مسيس اٟتاجة  -18

ماجو ( ذكره ُب رسالتو )النافلة ُب األحاديث الضعيفة إذل تقريب سنن ابن 
 كالكتاب لعلو ُب عداد ا١تخطوط . 1كالباطلة(

لو شرح على سنن ابن ماجو ٝتاه الشيخ دمحم ابن الشيخ علي بن آدـ االثيويب   - 19     
 كقد طبع منو إذل )مشارؽ األنوار الوىاجو كمطالع األسرار البهاجو ُب شرح سنن ابن ماجو (

 ق1427اآلف شرح ا١تقدمة كىي ُب أربع ٣تلدات ، طبعة : دار ا١تغٍت 

                                  
 . 9، ص: 1، ط.النافلة يف األحاديث الضعيفة والباطلة،  اٟتويٍت 1
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العالمة عبد احملسن العباد فقد شرحو ُب ٣تالس إمالء ُب مسجد النيب  الشيخ -20      
   . ملسو هيلع هللا ىل

ذكرىا النعماشل كىناؾ شركح أخرل ابللغة الفارسية كاألردية كشرحو غَت كاحد ُب ٣تالس ،  
 كتابو .ُب  

 
ب(رراىً:



عن ق أٝتاء من انفرد ابن ماجو إبخراج حديثهم 748جرد اٟتافظ الذىيب ا١تتوَب سنة : 
رجاؿ الصحيحُت كٚتعهم ُب كتاب رتبو على الطبقات كٝتاه )اجملرد ُب أٝتاء رجاؿ سنن ابن 

ق ٖتقيق كتعليق كاستدراؾ : الدكتور ابسم 1409كالكتاب طبع بدار الراية للنشر  ماجو (
 فيصل اٞتوابرة .

 
:خ(تخزٔزً



كتكلم عليها ق 840على الكتب ا٠تمسة اٟتافظ البوصَتم ا١تتوَب سنة : خرج زكائده  -1
 كقد طبع الكتاب طبعاتصحة كضعفا ، كٝتاه )مصباح الزجاجو ُب زكائد ابن ماجو ( 

 كقد نبو الشيخ أبو غدة ُب ٖتقيقو لكتاب النعماشل إذل ذلك ُب ا١تقدمة .يعوزىا التحقيق 

كبُت الصحيح من الضعيف كقد ـ 1998 سنة:خرج أحاديثو الشيخ األلباشل ا١تتوَب  -2
 طبعا معا 

كطبعة ُب ٣تلد انشركف  كقد طبع الكتاب عدة طبعات ٥ترجة األحاديث كطبعة الرسالة -3
بتحقيق كتعليق الشيخ شعيب األرانؤكط رٛتو هللا ك٣تموعتو ، كىي ُب ٜتس الرسالة العا١تية 

، كطبعة دار الفكر ُب ٣تلد ، كطبعة دار الكتب العلمية بتحقيق ٤تمود دمحم ٤تمود ٣تلدات 
حسن نصار كىي ُب ٜتس ٣تلدات ، كطبعة دار الصديق ُب ٣تلد ، كطبعة بشار عواد 

 كغَتىم من الطبعات عة األعظمي معركؼ ، كطب
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:أخزِ مؤىفاخ ث(

 من ا١تؤلفات اليت عنيت اببن ماجو :

كتاب )اإلماـ ابن ماجو ككتابو السنن( للشيخ دمحم عبد الرشيد النعماشل ، كقد  -1
 طبع قدٯتا ابسم )ما ٘تس إليو اٟتاجة ١تن يطالع سنن ابن ماجو( 

 كتاب )اإلماـ ابن ماجو صاحب السنن ( للدكتور عبد العزيز عزت عبد اٞتليل  -2
 كتاب )منهج اإلماـ ابن ماجو ( للدكتور فاضل بن خلف اٟتمادة الرقي  -3
 ُب سننو ( إعداد حسُت قاسم دمحم رسالة ماجستَت كتاب )اإلماـ ابن ماجو  -4
للدكتور مسفر بن عـز كتاب )زايدات أيب اٟتسن القطاف على سنن ابن ماجو (  -5

 هللا الدميٍت .
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 بني الكتب الستة وادلوازنة بني الكتابني مكانة ادلوطأ وسنن ابن ماجو :الثالثالباب 

 مكانة ادلوطأ وسنن ابن ماجو بني الكتب الستة: الفصل األول

 مكانة ادلوطأ بني الكتب الستة :األكؿا١تبحث 
شهرتو ٚتيع  تٍ بٌػقى ىذا الكتاب ، بل طى قدٯتا كحديثا على مكانة كلمة العلماء لقد اتفقت  

ر أنو أكؿ  كً كقد ذي ، لو شهرة كأقول بو عناية إال كىو أكثر دل أيت زماف حىت إنو داير االسالـ 
كقاؿ ا٠تطيب ،  1ماليوأكبو جـز االماـ الرافعي ُب ، على ترتيب أبواب الفقو  فى كًٌ كتاب دي 

، اٞتامعة للمسانيد ، كغَت ا١تسانيد للكتب ا١تصنفة ُب األحكاـ بعد ذكره  -  2البغدادم 
، كأما موطأ مالك بن أنس فهو مقدـ ُب ىذا النوع : "  -مثل كتب ابن جريج ..كغَته 

ُب مناقب سيدان كقاؿ الزكاكم ا١تنجالٌب  .بتدأ بذكره على كل كتاب لغَته " ك٬تب أف يي 
للمؤلفُت ، كقد ألف قبلو مالكا فتح الباب  : " فإف قيل : كيف قلتم إف 3االماـ مالك

، كسعيد بن أيب عركبة ، كعبد العزيز بن أيب سلمة ، كأيب ، كعبد ا١تلك بن جريج ٚتاعة 
أكلئك دل تكن ؟ قلنا : ، على ا٠تالؼ ُب ا١تتقدـ منهم إذل ذلك بكر بن دمحم ، كأيب حنيفة 
كاألثر ، كالفقو كصحيح النظر ، كترتيب ُب اٞتمع بُت اٟتديث آتليفهم على مثل )ا١توطأ( 

، كترتيب التصنيف ، ىذا ٦تا دل يسبق ، كحسن السياؽ ُب التأليف ، ككضع الًتاجم الكتب 
كاشتهر ، كشاع ذكره ، ، كال كقع نظر غَته قبلو عليو ، فلذلك ظهر أتليفو مالكا أحد إليو 

  ْتسن نيتو على التحقيق " .كانتشر ، مع ما قرنو هللا بو من التوفيق ، كسعادة مؤلفو 

عموما كبُت الكتاب بُت كتب السنة ىذا  مكانة كترتيبُب آراء العلماء  تكقد اختلف : قلت
.ها ُب االصطالح كما ىو منى كإف كاف ليس ضً  خصوصا،الكتب الستة  كمنشأ ىذا  معلـو

، من قولو : " ما على  5كأبلفاظ ٥تتلفة 4صحاحا٠تالؼ ىو ما كرد عن الشافعي أبسانيد 

                                  
 .264ص: 1، ج: 1، ط.البدر ادلنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري ا١تلقن،ابن  1
  .186ص: 2، ج:د.ط اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع،  البغدادم،ا٠تطيب  2
 . 13 -12، ص: 1، ط. مناقب سيدان اإلمام مالك،  الزكاكم ا١تنجالٌب 3
 . 836 -835ص: 2، ج: 4، ط.حترير علوم احلديث،  اٞتديع 4

 . 77 -76ص: 1، ج: 3، ، ط. التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد،  ابن عبد الرب 5
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ما ُب األرض كتاب من كتاب مالك " ، كقولو : " كتاب بعد كتاب هللا أصح ظهر األرض  
كتاب ىو أقرب إذل "ما كضع على األرض  من موطأ مالك " ، كقولو : من العلم أكثر صوااب 

 ك " تعاذل أنفع من كتاب مالما كتاب بعد كتاب هللا ، كقولو : " القرآف من كتاب مالك " 
على أنو قاؿ ذلك قبل كجود كالـ الشافعي   ؿى كًٌ أي تي فػى غَت ذلك ٦تا يطوؿ الكالـ بذكره ، إذل 

، بل كأصح تلك الكتب حديثا إذل زمن كأعظم نفعا  ، فكاف ا١توطأ أجلَّ الصحيحُت 
أف الكتب ا١تصنفة ُب : "  1ليقوؿ كرل هللا الدىلوم ُب ا١تسوٌ  – مى لً عي فػى  أصحاب الصحيح .

 ، صحيح البخارمكالنسائي كما يتعلق ابلفقو من  ، كسنن أيب داكد ، كصحيح مسلمالسنن  
فيها ، ٖتـو حومو كترـك ركمو ، كمطمح نظرىم كجامع الًتمذم ، مستخرجات على ا١توطأ 

، ، كاستدراؾ ما فاتو ، كذكر ا١تتابعات كالشواىد ١تا أسنده كصل ما أرسلو ، كرفع ما أكقفو 
كابٞتملة : فال ٯتكن ٖتقيق اٟتق ُب ىذا كال  بذكر ما ركم خالفو .كإحاطة جوانب الكالـ 

 .ذاؾ ، إال إبكبابو على ىذا الكتاب " 

بعد ذكره ١تقارنة عجيبة بُت كتاب ،  2ُب النكت يقوؿ اٟتافظ ابن حجر كلعل ىذا ما جعل 
ؽ على صدي ُب الصحيح يى أف أكؿ من صنف ف : " اٟتاصل من ىذا إ ، البخارم كا١توطأ

، فكتابو أصح من الكتب ا١تصنفة ُب ىذا الفن من ابعتبار انتقائو كانتقاده للرجاؿ مالك 
، كالثورم ، كابن كما قاربو ، كمصنفات سعيد بن أيب عركبة ، كٛتاد بن سلمة أىل عصره 

اؿ الشافعي  ، كعبد الرزاؽ ، كغَتىم ، ك٢تذا قاسحاؽ ، كمعمر ، كابن جريج ، كابن ا١تبارؾ 
أصح من كتاب مالك " فكتابو صحيح عنده كعند من تبعو " ما بعد كتاب هللا عز كجل 
 .٦تن ٭تتج اب١ترسل كا١توقوؼ " 

: " أف االختالؼ ُب ىذا يسَت  -3يقوؿ الدكتور نور الدين عًت –كالتحقيق ُب ىذه ا١تسألة 
أبف نقوؿ : ا١توطأ أكؿ كتب الصحيح كجودا ، ابلنظر ٯتكن أف يعترب خالفا لفظيا ، كذلك 

بغَت ا١ترفوع من أقواؿ الصحابة للحديث الصحيح ، نعٍت ٚتعو ٦تزكجا إذل مطلق اٞتمع 

                                  
 . 63ص: 1، ج:، د.ط ادلوطأادلسوى شرح ،   الدىلوم 1
 . 118، ص:  1، ط.النكث على كتاب ابن الصالح ونكث العراقي،  ابن حجر العسقالشل 2
 .251، ص: 33، ط.منهج النقد يف علوم احلديث،  عًت 3
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من اٟتديث ا١ترفوع بعض ما كرد فيو ، كذلك كصف ا١توطأ ، فإنو ٚتع ُب الباب كالتابعُت 
ب عليها ببياف العمل هبا كما يتفرع عليها كفتاكل التابعُت ، ككثَتا ما يعقًٌ كمن أقواؿ الصحابة 

  " . فلم يكن ا١توطأ ٣تردا للحديث ا١ترفوع بل ٦تزكجا بغَته .من مسائل الفقو 

توف على مقدمة ابن الصالح كعلى رأسهم وف كا١تنكًٌ قككالـ الدكتور ىذا قد أ١تح إليو ا١تعلًٌ 
 . 1ُب نكتواٟتافظ ابن حجر 

 دج عي : ؼ " بعض أىل العلم ال يػى  - 2يقوؿ اٟتافظ ُب النكت –كنظرا ١تا تقدـ من األقواؿ 
، )ُب كتابو : التجريد للصحاح كالسنن(  ، كما صنعى رىزًين السَّرقيسًطي السادس إال )ا١توطأ(

 . كتبعو اجملد ابن األثَت ُب )جامع األصوؿ( ، ككذا غَته " 

، منهم من مرتبة ىذا الكتاب إذل ثالثة أقساـ  آراؤىم ُب نقسمتكابٞتملة فإف العلماء قد ا
جعلو ُب الطبقة األكذل مع صحيحي البخارم كمسلم كإذل ىذا ذىب الشيخ كرل هللا 

ابعتبار كمنهم من جعلو مقدما على الصحيحُت ،  3الدىلوم ُب كتابو )حجة هللا البالغة(
بخارم ال يبغي ْتديثو بدال اآلفاؽ ، حىت إف ال طبقت ككذا مكانة صاحبو اليتالسبق الزماشل 

:" كإف  4كُب ىذا يقوؿ : صديق حسن خاف ،الباب كىو ا١تقدـ عنده ُب أحاديث إف كجده 
كُب ىذا يقوؿ كمنهم من جعلو دكهنما  مقدـ على الكل " ،شئت اٟتق الصريح ؼ)ا١توطأ( 

ٖتت  6كقد ٠تص كالمو فيو اٟتافظ السيوطي ُب التدريب 5ابن حـز ُب كتابو )مراتب الداينة(
قاؿ : " كأما ابن حـز فإنو قاؿ : أكذل الكتب عنواف )ا١توطأ كرتبتو بُت كتب السنة( 

، ٍب صحيح سعيد بن السكن ، كا١تنتقى البن اٞتاركد ، كا١تنتقى لقاسم بن أصبغ  الصحيحاف 
ئي ، كمصنف قاسم بن أصبغ ، كمصنف ٍب بعد ىذه الكتب كتاب أيب داكد ، ككتاب النسا

                                  
  .119-118ص:  العراقي،النكت على كتاب ابن الصالح كنكت  1
 .290 -289ا١ترجع السابق، ص: 2
 .  249ص: 1، ج: 2، ط.حجة هللا البالغة،   الدىلوم 3

 . 399، ص: 1، ، ط.احلطة يف ذكر الصحاح الستة،  صديق حسن خاف 4
ىذا الكتاب ْتثت عنو كثَتا فلم أظفر بو ، بل تبُت رل فيما بعد كهللا أعلم  أنو من الكتب ا١تفقودة كقد نقل عنو  5

 السيوطي كٝتاه ، كالظاىر أنو كاف عنده ، كما نقل عنو قبل الذىيب ُب التذكرة كالسَت كالتاريخ .
 .  187 -186ص: 1ج: ،  1ط. تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي، ،  السيوطي 6
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، : أيب بكر كعثماف ، كابن راىويو ، كالبزار كابٍت أيب شيبة الطحاكم ، كمسانيد أٛتد 
، كابن سنجر ، كيعقوب بن شيبة ، كعلي ابن ، كاليمسًندم كالطيالسي ، كاٟتسن بن سفياف 

. ٍب بعدىا ، اليت أيفرًدت لكالـ رسوؿ هللا ًصرفا ، كابن أيب غرزة ، كما جرل ٣تراىا ا١تديٍت 
فيو الصحيح فهو أجل ، مثل مصنف عبد الكتب اليت فيها كالمو ككالـ غَته ، ٍب ما كاف 

، ، ككتاب دمحم بن انصر ا١تركزم ، كمصنف بقي بن ٥تلد الرزاؽ ، كمصنف ابن أيب شيبة 
يد بن منصور ، كمصنف ككيع  ، كمصنف سع، ٍب مصنف ٛتاد بن سلمة ككتاب ابن ا١تنذر 
، كمسائل ابن ، كموطأ ابن كىب ، كموطأ مالك ، كمالك ابن أيب ذئب كمصنف الفراييب 

، ، كفقو أيب عبيد ، كفقو أيب ثور ، كما كاف من ىذا النمط مشهورا كحديث شعبة حنبل 
كما جرل ٣تراىا . ، كابن مهدم ، كمسدد ، ، كاٟتميدم كسفياف ، كالليث ، كاألكزاعي 

 فهذه طبقة موطأ مالك ، بعضها أٚتع للصحيح منو ، كبعضها مثلو ، كبعضها دكنو ." 

-،  ابن حـز السابق الذكر لو كالـ  3كالتاريخ  2ككذا ُب السَت  1كنقل الذىيب ُب التذكرة
" : ٍب أردفو بقولو  –الكالـ الذم كاف جوااب على من يقوؿ أبف : )أجل ا١تصنفات ا١توطأ( 

مع )سنن( أيب  أف يذكر تلو )الصحيحُت( قلت : ما أنصف ابن حـز ، بل رتبة )ا١توطأ(
كقدـ ا١تسندات النبوية الصرؼ ، كإف للموطأ لوقعا ُب النفوس  ب ، داكد كالنسائي ، لكنو أتدَّ 

 كمهابة ُب القلوب ال يوازيها شيء ."  

كغَته كىذا القسم الثالث ىو رأم ٚتهور احملدثُت كذلك للكالـ ا١تعركؼ ُب ا١ترسل قلت : 
قولو : "  ٦4تا ىو مذكور ُب اببو ، كقد ذكر ابن حـز ُب مراتب الداينة كما ُب التدريب

كأحصيت ما ُب موطأ مالك ، كما ُب حديث سفياف بن عيينة ، فوجدت ُب كل كاحد 
، ا مسندا ، كثالٙتائة مرسال كنيفا ، كفيو نيف كسبعوف حديثا منهما من ا١تسند ٜتسمائة كنيف

 قد ترؾ مالك نفسو العمل هبا ، كفيها أحاديث ضعيفة كىاىا ٚتهور العلماء "  

                                  
  .1153ص: 3اٟتفاظ، ج:تذكرة  1
  . 203-202ص: 18، ج: السَت 2
  . 417-416ص:  30، ج: اتريخ االسالـ  3
  187ص:  1، ج:التدريب  4
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ىذا الكالـ ٍب قاؿ : " قلت : كىذا ىو الصواب  1كنقل الشيخ األلباشل ُب رده على البوطي
دراسة علمية عن كثب ، ككل )ا١توطأ(  الذم يشهد بو كل عارؼ هبذا العلم ، درس أحاديث

 بشهادة الواقع كالنقد العلمي الصحيح " ما قد يقاؿ على خالفو فهو مردكد 

 

               

                                  
دفاع عن احلديث النبوي والسرية يف الرد على جهاالت الدكتور البوطي يف كتابو " فقو السرية" ، األلباشل ،   1

 . 137، ص: 1، ط. الروض الداين يف الفوائد احلديثيةك  ، 14، ص:  1ط.
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 مكانة سنن ابن ماجو بني الكتب الستة  :ا١تبحث الثاشل


ا١تعركفة ستة ، كيعترب سنن أف أمهات اٟتديث اشتهر عند اٞتم الغفَت من أىل اٟتديث لقد 
 –: كتابو الدىلوم : " قاؿ الشيخ عبد اٟتق  1، قاؿ ُب اٟتطةمن ىذه األمهات ابن ماجو 

كاحد من الكتب االسالمية اليت يقاؿ ٢تا األصوؿ الستة كالكتب الستة  –أم ابن ماجو 
يريدكف بو ركاية  اٞتماعة.ركاه  احملدثوف:كإذا قاؿ  الستة.كاألمهات  قلت:كالصحاح الستة . 

غَت ، فمرادىم ىذه األربعة كإذا قالوا ركاه األربعة  الستة،ُب تلك الكتب  الستة،ىذه الرجاؿ 
 البخارم كمسلم ." 

"  3كقاؿ ابن خلكافأحد األئمة األعالـ الستة " "  2قاؿ اٟتافظ العراقي ُب طرح التثريب 
أف ىذا الكتاب ىو آخر ىذه  كما اشتهر أيضاككتابو ُب اٟتديث أحد الصحاح الستة "  

" كىذا الكتاب ىو سادس الكتب  4، قاؿ القاسم ابن يوسف التجييب الكتب الستة 
 كثر مشاٮتهم "  أا٠تمسة ا١تذكورين ُب ا١تعتمدة ُب السنة ، كقد شارؾ مصنفو األئمة 

ف سننو ابلصحيحُت ، قرى كيي إذل ىذا بقولو "  5كأشار أبو القاسم الرافعي ُب أخبار قزكين 
 كسنن أيب داكد ، كالنسائي ، كجامع الًتمذم " 

هبا  :" أبو عبد هللا دمحم بن يزيد بن ماجو القزكيٍت ، صاحب السنن اليت كىمَّلى  6كقاؿ ابن كثَت
، اٟتافظ ابن عساكر ، اليت اعتٌت أبطرافها الكتب الستة كالسنن األربعة بعد الصحيحُت 

: " صاحب كتاب  7كقاؿ ُب البدايةككذلك شيخنا اٟتافظ ا١تزم اعتٌت برجا٢تا كأطرافها " 
كاتباعو للسنة ُب االصوؿ كىي دالة على عملو كعلمو كتبحره كاطالعو السنن ا١تشهورة 

                                  
 . 397، ص: 1،  ط. احلطة يف ذكر الصحاح الستة،  صديق حسن خاف 1
 .   104ص: 1، ج: 2، ط.طرح التثريب يف شرح التقريب العراقي، 2
 . 105ص: 4، ج: 1،  ط.وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،  ابن خلكاف 3
  . 118، ص: ، د.ط  برانمج التجييب، القاسم بن يوسف،  التجييب 4
 . 49ص: 2، ج:، د.ط التدوين يف أخبار قزوين،  الرافعي 5
 .   362،  ص: 1ط. ،اختصار علوم احلديثابن كثَت،  6
 .71 -70ص: 11، ج: 1، ط.البداية والنهاية كثَت،ابن   7
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، كيشتمل على اثنُت كثالثُت كتااب ، كألف كٜتسمائة ابب ، كعلى أربعة آالؼ كالفركع 
ول اليسَتة . كقد حكي عن أيب زرعة الرازم أنو انتقد منها بضعة عشر حديث كلها جياد س

أف سننو ُب اٟتديث  1كذكر حاجي خليفة  حديثا .رٔتا يقاؿ إهنا موضوعة أك منكرة جدا " ،
 من الكتب الستة .

لت هبا الكتب الستة مي ىي اليت كى أف سنن ابن ماجو كابٞتملة فال خالؼ بُت أىل العلم 
، كابلتارل فهي آخر ىذه الكتب ، كأف أكؿ من أٟتقها ىو بعد الصحيحُت كالسنن األربعة 

بقولو " كما أخرب بذاؾ  -بعد معرفة كدراسة  2اٟتافظ أبو الفضل دمحم بن طاىر ا١تقدسي 
كلعمرم إف كتاب أيب عبد هللا بن ماجو من نظر فيو علم مزية الرجل من حسن الًتتيب 

كا١تقاطيع كا١تراسيل كال يوجد فيو من النوازؿ كترؾ التكرار كقلة األحاديث كغزارة األبواب 
عند أكثر ، كىذا الكتاب كإف دل يشتهر  أبو زرعةإال قدر ما أشار إليو كالركاية عن اجملركحُت 

شأف كما زندراف كطربستاف  كقوىستاف ، فإف لو ابلرم كما كاالىا من داير اٞتبل الفقهاء 
ما يعرؼ بو قزكين ، كقد ذكر لو ُب اتريخ ، عليو اعتمادىم ، كلو عندىم طرؽ كثَتة عظيم 

ا١تقدسي ُب الكماؿ ُب أٝتاء ٍب بعد ذلك اٟتافظ عبد الغٍت  - 3اٞتاىل قدره كمنزلتو " 
، ٍب بعد ذلك  ، كا١تقصود رجاؿ الكتب الستة الذم ىذبو اٟتافظ ٚتاؿ الدين ا١تزم الرجاؿ 

إذل يومنا ذلك العمل على  ، كاستمر تبعهم على ذلك أصحاب األطراؼ كالرجاؿ كالناس 
 ىذا .

 

 

 




                                  
 .16ص: 6، ج:د.ط  والفنون،عن أسامي الكتب  كشف الظنون خليفة،حاجي  1
 ككذا شركط األئمة الستة  لو،أطراؼ الكتب الستة ُب  2
  . 120، ص: 1، ط. التقييد دلعرفة رواة السنن وادلسانيد،  ابن نقطة 3
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 فائدة :

أبو ابلرم حكاية كتبها :" رأيت على ظهر جسر قدصل  1قاؿ اٟتافظ دمحم بن طاىر ا١تقدسي 
حاًب اٟتافظ ا١تعركؼ ٓتاموش قاؿ أبو زرعة الرازم : طالعت كتاب أيب عبد هللا بن ماجو فلم 

 ، فما فيو شيء ، كذكر قريب بضعة عشر أك كالما ىذا معناه " إال قدرا يسَتا أجد فيو 

كيذكر ىذا يعرض على ايب زرعة ٍب علق على كالـ أيب زرعة بقولو : " كحسبك من كتاب 
  كالنقد " . الكالـ بعد إمعاف البصر

ىذه النسخة ، يعٍت كتابو عن ابن ماجو قولو : " عرضت  2اٟتموم ُب معجم البلدافكذكر 
تعطلت ىذه الناس ، على أيب زرعة فنظر فيو كقاؿ : أظن ىذه إف كقعت ُب أيدم ُب السنن 

، ٍب قاؿ : لعلو ال يكوف فيو ٘تاـ ثالثُت حديثا ٦تا ُب إسناده اٞتوامع كلها ، أك قاؿ أكثرىا 
 4كالتذكرة 3كذكر الذىيب ٨تو ىذا ُب السَت، أك قاؿ عشرين أك ٨تو ىذا من الكالـ " ضعف 
حافظا انقدا صادقا ، : " قلت : قد كاف ابن ماجو  6كما ُب السَت  ٍب علق عليو 5كالتاريخ

 ، كقليل من ا١توضوعات )سننو( ما ُب الكتاب من ا١تناكَت غض من رتبة كاسع العلم ، كإ٪تا 
، كأما حديثا ، األحاديث ا١تطرحة الساقطة ثالثُت بفإ٪تا عٌت  –إف صح  –كقوؿ أيب زرعة 

كقاؿ ُب التذكرة :" قلت ، فكثَتة ، لعلها ٨تو األلف "  األحاديث اليت ال تقـو هبا حجة 
 كتاب حسن لوال ما كدره أحاديث كاىية ليست ابلكثَتة " أيب عبد هللا  سنن 

 –رٛتو هللا  –من أيب زرعة ٍب قاؿ : " كىذا الكالـ ىذا ،  كالـ أيب زرعة  7كذكر ابن ا١تلقن
 بعدـ صحتو عنو ، فإنو غَت الئق ّتاللتو " لوال أنو مركم عنو من أكجو ، ٞتزمت 

                                  
 .120ص:  ا١ترجع السابق، 1
 .391ص: 4ج: ، 2،  ط.معجم البلدان اٟتموم، 2
 . 278، ص:  13ج:3
 . 636، ص:  2 ج:4
  . 625، ص:  11ج:5
 . 279-278، ص: 13ج: 6
 .426ص: 1، ج: 1، ط.البدر ادلنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري ا١تلقن،ابن  7
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ساؽ كالـ ابن ماجو عن أيب زرعة ابن انصر الدين الدمشقي بصيغة التمريض ٦تا قلت : 
كأما ما حكاه ابن بقولو : "  1تضعيفو بل جـز اٟتافظ ابن حجر بذلك ُب النكت إذل يومئ

٦تا فيو الرازم أنو نظر فيو فقاؿ : لعل ال يكوف فيو ٘تاـ ثالثُت حديثا طاىر عن أيب زرعة 
فلعلو أراد ما فيو من  ٤تفوظة،كإف كانت  إسنادىا،حكاية ال تصح النقطاع  فهيضعف . 

القدر. كقد أك كاف ما رأل من الكتاب إال جزءا منو فيو ىذا  الغاية،الساقطة إذل حاديث ألا
على أحاديث كثَتة منو بكوهنا ابطلة أك ساقطة أك منكرة ، كذلك ٤تكي ُب  حكم أبو زرعة 

  كتاب العلل البن ايب حاًب " 

ُب شرح اإل١تاـ قولو : " ىذا الكالـ من كنقل ابن ا١تلقن ُب البدر ا١تنَت عن الشيخ تقي الدين 
 موطن كقاؿ ُب، كٛتلو على كجو يصح " البد من أتكيلو ، كإخراجو عن ظاىره أيب زرعة 

، كلعلو أراد ذلك اٞتزء الشيخ تقي الدين : " البد من أتكيلو جزما  ، قاؿ 2آخر من البدر
 ٦تا يصح " .الذم نظر فيو ، أك غَته 

كثَت األبواب كالغرائب : " كتابو ُب )السنن( جامع جيد   3كابٞتملة يقوؿ اٟتافظ ُب التهذيب
كفيو أحاديث ضعيفة جدا حىت بلغٍت أف السرم كاف يقوؿ : مهما انفرد ٓترب فيو فهو 
ضعيف غالبا ، كليس األمر ُب ذلك على إطالقو ابستقرائي ، كُب اٞتملة ففيو أحاديث كثَتة 

ما سيٍت دمحم بن علي اٟت، كهللا تعاذل ا١تستعاف . ٍب كجدت ٓتط اٟتافظ مشس الدين منكرة 
ا١تزم يقوؿ : كل من انفرد بو ابن ماجو فهو ضعيف ٝتعت شيخنا اٟتافظ أاب اٟتجاج  لفظو:

ا٠تمسة ، انتهى ما كجدتو ٓتطو ، كىو القائل يعٍت بذلك ما انفرد بو من اٟتديث عن األئمة 
كأما ٛتلو على  أكذل،كالـ شيخو لكن ٛتلو على الرجاؿ ككالمو ىو ظاىر   (!يعٍت)

األحاديث الصحيحة كاٟتساف ٦تا انفرد بو األحاديث فال يصح كما قدمت ذكره من كجوه 
 " عن ا٠تمسة 

                                  
 . 289ص: ، 1، ، ط.النكث على كتاب ابن الصالح ونكث العراقي،  ابن حجر العسقالشل 1
 .428ص: 1ا١ترجع السابق، ج: 2
 . 738 – 737ص: 3، ج: 1، ط. هتذيب التهذيبابن حجر العسقالشل ،  3
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٦تا ك اٟتساف قد بيض اٟتافظ ُب التهذيب لتقدصل األمثلة من األحاديث الصحاح  قلت:
بن الشيخ انفرد بو ابن ماجو ، لكنو دل ٮترجها ، كقد اعًتض على كالمو شيخنا الشيخ دمحم 

بقولو ، قاؿ اٞتامع عفا هللا تعاذل عنو " ىذا  1ُب شرحو على ابن ماجواإلثيويب  بن آدـ علي
كإما ، كىي إما صحيحة ، فإف فيو أحاديث انفرد هبا الكالـ ليس بصحيح على إطالقو 

، ككذا ٛتل اٟتافظ ىذا الكالـ ُب )التهذيب( على الرجاؿ غَت صحيح ، ألنو انفرد حساف 
 " . –إف شاء هللا  –ثقات كسوؼ تراىم حُت أنبو عليهم ُب ىذا الشرح  برجاؿ

  

                                  
 1، ج:  1، ط.مشارق األنوار الوىاجة ومطالع األسرار البهاجو يف شرح سنن اإلمام ابن ماجو،  اإلثيويب 1

   .8ص:
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 بني ادلوطأ وسنن ابن ماجو ادلوازنة :الثاينالفصل 

 : ترجيح سنن ابن ماجو على ادلوطأا١تبحث األكؿ

  العلماء القائلون بذلك :األكؿا١تطلب 
ماجو إذل األصوؿ سبقت االشارة إذل أف ابن عساكر حكى أف أكؿ من أضاؼ كتاب ابن 

بقولو : " فإنو   1بن طاىر ، كىو كما قاؿ كما أفاد اٟتافظ ُب النكت الستة ىو أبو الفضل
الستة فعده معهم ، ٍب عمل اٟتافظ آخر ُب شركط األئمة عمل أطرافو معها ، كصنف جزءا 

عبد الغٍت كتاب )الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ( الذم ىذبو اٟتافظ أبو اٟتجاج ا١تزم فذكره 
 فيهم" 

فاستقر أف ىؤالء ىم الذين  ىذا،قلت: كتبع ىؤالء كل من جاء بعدىم من اٟتفاظ إذل يومنا 
 من خالؿ صنيعهم .رجحوا سنن ابن ماجو على ا١توطأ 

  األسباب :الثاشلا١تطلب  
من األسباب الوجيهة اليت جعلت ىؤالء العلماء يرجحوف سنن ابن ماجو على ا١توطأ ما  

ابن طاىر كمن تبعو عن عد )ا١توطأ( إذل عد كإ٪تا عدؿ بقولو : "  2اٟتافظ ُب النكت هأفاد
من األحاديث ا١ترفوعة يسَتة جدا ابن ماجو ، لكوف زايدات ا١توطأ على الكتب ا٠تمسة 

ٓتالؼ ابن ماجو ، فإف زايداتو أضعاؼ زايدات ا١توطأ فأرادكا بضم كتاب ابن ماجو إذل 
 تكثَت األحاديث ا١ترفوعة ، كهللا أعلم " .ا٠تمسة 

ٍب قاؿ : " كقد أبرزت من كتاب ابن ماجو  3كذكر ٨تو ىذا الكالـ السخاكم ُب فتح ا١تغيث
 "  –رٛتهم هللا كإايان  –جواىر أكضحتها ُب جزء أفردتو ٠تتمو 

                                  
 . 290، ص: 1، ، ط.العراقيالنكث على كتاب ابن الصالح ونكث ،  ابن حجر العسقالشل 1
 .291ص: ا١ترجع السابق،  2
 .156ص: 1، ج: 1، ، ط.فتح ادلغيث بشرح ألفية احلديث،  السخاكم 3
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قلت : كىذه األحاديث الزكائد على الكتب ا٠تمسة فقد أكردىا ابن ماجو أبسانيده ك إف 
كيًجدىت فيها ٦تا يساعد على التقوية كتكثَت األحاديث ا١ترفوعة ، كما أشار اٟتافظ  كستتضح 

  . ىذه النتيجة عند التطبيق كا١تقارنة العملية إف شاء هللا

 فائدة : 

كتاب   يقوؿ : ينبغي أف ييعدَّ : " ككاف اٟتافظ صالح الدين العالئي  1اؿ اٟتافظ ُب النكتق
، فإنو قليل الرجاؿ الضعفاء ، اندر الدارمي سادسا للكتب ا٠تمسة بدؿ كتاب ابن ماجو 

فهو مع ذلك أكذل من  كالشاذة ، كإف كانت فيو أحاديث مرسلة كموقوفة األحاديث ا١تنكرة 
  . " كتاب ابن ماجو

بعد ذكره لقـو من ا١تًتككُت كاجملهولُت الذين رككا عن  2كقاؿ ابن رجب اٟتنبلي ُب شرح العلل
الزىرم كىم الطبقة ا٠تامسة : " فلم ٮترج ٢تم الًتمذم كال أبوداكد كال النسائي ، كٮترج ابن 
ماجو لبعضهم ، كمن ىنا نزلت درجة كتابو عن بقية الكتب ، كدل يعده من الكتب ا١تعتربة 

 سول طائفة من ا١تتأخرين " 

 
 
 

 

 

               

                                  
 . 289، ص:  1، ط.النكث على كتاب ابن الصالح ونكث العراقي،  ابن حجر العسقالشل 1
 . 615ص:  2، ج : 1، ط. شرح علل الرتمذيابن رجب اٟتنبلي ،   2
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 : ترجيح ادلوطأ على سنن ابن ماجو ا١تبحث الثاشل 

 العلماء القائلون بذلك  :ا١تطلب األكؿ 
ين زً من خالؿ ما ذكر علم أف من أىل العلم من ال يعد السادس إال ا١توطأ كما صنع رى 

أفاد ذلك  السرقسطي كتبعو ُب ذلك اجملد ابن األثَت ُب )جامع األصوؿ( ، ككذا غَته .
 ُب فتح ا١تغيث . 2ككذا السخاكم 1اٟتافظ ُب النكت

  : األسبابا١تطلب الثاشل 
رجاال "  ، كقد سبق كأف  كأتقني  أحاديثى  " ُب اٞتملة أنظفي  - 3يقوؿ اٟتافظ –كا١توطأ 

ذكرت أف ا١توطأ لو كقع ُب النفوس كىذا كهلل اٟتمد كاضح إذ صاحبو غٍت عن التعريف 
 ، ككبَت ا١تتثبتُت " رأس ا١تتقنُت كيكفيو قوؿ اٟتافظ ُب التقريب : " 

 

               

                                  
 . 290- 289، ص:  1، ط.النكث على كتاب ابن الصالح ونكث العراقيابن حجر العسقالشل ، 1
 .156ص: 1، ج: 1، ، ط.فتح ادلغيث بشرح ألفية احلديثالسخاكم ، 2
 . 120ص:  ا١ترجع السابق ،  3
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 الرتجيح  ا١تبحث الثالث: 


قد رجح سنن ابن ماجو على ا١توطأ ، كمن من خالؿ ا١تقارنة بُت الكتابُت من حيث الزكائد ف
حيث الصحة فَتجح ا١توطأ ، ك١تا كاف ا١توطأ قليل األحاديث ا١ترفوعة كثَت ا١تراسيل ًب ترجيح 

الدراسة سيأٌب ُب كما سنن ابن ماجو عليو من ىذا اٞتانب نظرا العتبار ىذه الزكائد ،  
 إف شاء هللا .التطبيقية 
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)دراسة مامني مالك وابن ماجو إلواالرسال والوقف والرفع عند االوصل  :الباب الرابع
 تطبيقية(

 

 مام ابن ماجوإلمام مالك واإلرسال عند اإلالوصل وا :األولالفصل 

 رسال لغة واصطالحاإلتعريف الوصل وا: ا١تبحث األكؿ

 واصطالحاتعريف الوصل لغة  :ا١تطلب األكؿ

  تعريف الوصل لغة :الفرع األكؿ 
كاتصل الشيء كالوصل ضد ا٢تجراف ، كالوصل خالؼ الفصل .... : "  1اللسافقاؿ ُب 
 ". أهناه إليو كأبلغو إايه كأكصلو:إليو ككصَّلو  ينقطع،دل  ابلشيء:

 : " كاتصل الشيء ابلشيء : دل ينقطع "  2قاؿ ُب التاج

ا١تؤتصل كيقاؿ ا١تتصل ككذا ، كاسم ا١تفعوؿ منو ا١توصوؿ كاالتصاؿ ضد االنقطاع قلت : 
 4، كقيل ُب األـ 3ابلفك كا٢تمز ، كقد استعملو الشافعي ُب الرسالة

 الوصل اصطالحاتعريف : الفرع الثاشل 
الوصل كما سبق من حيث اللغة فهو خالؼ الفصل، كاالتصاؿ ضد االنقطاع، كأما  

: " كيقاؿ فيو أيضا ا١توصوؿ ،   5اصطالحا ، فا١تتصل يقوؿ اٟتافظ أبو عمرك ابن الصالح

                                  
 .، مادة: كصل 1، ط.لسان اللسان هتذيب لسان العرب ،منظورابن  1

 40ص: 31، ج: 1، ط. جواىر القاموساتج العروس من الزبيدم ، 2
 .كنبو الشيخ أٛتد شاكر أهنا لغة اٟتجاز ،  464، ص:د.ط   ،الرسالة ،الشافعي 3
فتح  ، السخاكم، ك  313ص: ،  1، ط.النكث على كتاب ابن الصالح ونكث العراقيابن حجر العسقالشل،  4

 . 185ص: 1، ج:  1ط. ، ادلغيث بشرح ألفية احلديث
 . 44،  ص:  3، ط. علوم احلديث البن الصالحابن الصالح ،  5
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كمطلقو يقع على ا١ترفوع كا١توقوؼ : كىو الذم اتصل إسناده فكاف كل كاحد من ركاتو قد 
 ٝتعو ٦تن فوقو حىت ينتهي إذل منتهاه " 

: " ىذا عند اإلطالؽ ، كما يشَت إليو قوؿ ابن الصالح :  1قاؿ السخاكم ُب شرح األلفية
كمطلقو أم : ا١تتصل يقع على ا١ترفوع كا١توقوؼ ، أما مع التقييد فهو جائز ، بل كاقع أيضا 
ُب كالمهم ، يقولوف : ىذا متصل إذل سعيد بن ا١تسيب ، أك إذل الزىرم ، أك إذل مالك ، 

أم طريقو بسماع كل كاحد من ركاتو لو ٦تن فوقو  : " 2كقاؿ ُب شرح التقريب ك٨تو ذلك " 
  على ا١تعتمد "  إذل منتهاه ، ككذا لو كاف ابإلجازة

ٔتعٌت كاحد ، كىو أف يسلم السند جعلوا )ا١تتصل( ك)ا١توصوؿ( : "   3قاؿ ُب النكت الوفية
ا١تدلسُت  ، حىت ٮترج عن ذلك معنعناتمن السقط حقيقة كحكما  من ابتدائو إذل انتهائو

فإهنا ٤تكـو عليها ابالنقطاع ، إال إف فتش ، فباف االتصاؿ . فا١تتصل كا١توصوؿ من صفات 
  االسناد " 

 اصطالحا لغة و تعريف اإلرسال: ا١تطلب الثاشل

  تعريف االرسال لغة:  الفرع األكؿ
فأرسلتو أم خليتو " كأرسل الشيء : أطلقو كأ٫تلو . كاف رل طائر  :   4قاؿ ُب اللساف

يقاؿ : أرسلت الطائر  كأ٫تلو.أطلقو  الشيء:" أرسل   5ُب ا١تعجم الوسيط قاؿ   "كأطلقتو 
: عليو  -الرسوؿ: بعثو برسالة. ك -أرسل الكالـ: أطلقو من غَت تقييد، ك كيقاؿ:من يدم . 

  َّيفىفيثىثنثمثزثرثيتىتُّٱٱسلطو . كُب التنزيل العزيز

                                  
 .  186ص: 1، ج: 1ط.، فتح ادلغيث بشرح ألفية احلديث،  السخاكم 1
 . 86، ص: شرح التقريب والتيسري دلعرفة سنن البشري النذير ملسو هيلع هللا ىلص لإلمام النوويالسخاكم ،2
 . 324ص:  1، ج: 2، ط. األلفيةالنكت الوفية مبا يف شرح البقاعي ، 3
 مادة: أرسل. ا١ترجع السابق، 4
  344ص: الوسيط،ا١تعجم  5
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ر " كاالرساؿ : التٍَّسليط  1كقاؿ ُب التاج  أرسل الكالب على الصيد ."  كيقاؿ : ، كبو فيسًٌ
أم   ٣٨مريم:  َّيفىفيثىثنثمثزثرثيتىتٱُّٱ :قولو تعاذل 

ٰذييىيميخيحيٱُّٱسلطوا عليهم ، كقيضوا ٢تم بكفرىم كما قاؿ تعاذل : 
زخرف ٌٍََُّّّّّٰىٰر كإايىم  فلم ، كقيل : معناه أان خلينا الشياطُت  ٦٣:ال

، كقيل  ذكر٫تا الزجاج ، قاؿ : كا١تختار األكؿ من القبوؿ منهم ، ككال القولُت نعصمهم 
. كاالرساؿ أيضا : اال٫تاؿ ، طالؽ  كالتخلية ، كبو فسر أبو العباس اآلية إلاالرساؿ ىنا : ا

ر كىو قريب من اإلطالؽ كالتخلية  إرساؿ هللا عز كجل . كاالرساؿ أيضا : التوجيو ، كبو فيسًٌ
 أنبياءه عليهم السالـ ، كأنو كجو إليهم أف أنذركا عبادم ، قالو أبو العباس ." 

  : " فكأف ا١ترسل أطلق االسناد كدل يقيده براك معركؼ "  2قاؿ العالئي
                      ." كحديث )مرسل( دل يتصل إسناده بصاحبو "  3كقاؿ ُب ا١تصباح

 اصطالحا رسال إلتعريف ا :الثاشلالفرع 
ما : " كىذا نوع من علم اٟتديث صعب قلَّ  4قاؿ اٟتاكم ُب كتابو معرفة علـو اٟتديث

يهتدم إليو إال ا١تتبحر ُب ىذا العلم ، فإف مشايخ اٟتديث دل ٮتتلفوا ُب أف اٟتديث ا١ترسل 
ىو الذم يركيو احملدث أبسانيد متصلة إذل التابعي فيقوؿ التابعي : قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا 

: " كأما القسم ا١تختلف ُب صحتها ،  5كقاؿ ُب ا١تدخل ُب أصوؿ اٟتديث" عليو كسلم 
سم األكؿ منها ا١تراسيل كىو قوؿ اإلماـ التابعي أك اتبع التابعي قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا فالق

 " .عليو كسلم 

                                  
 . 40ص: 29، ج: 1، ط. اتج العروس من جواىر القاموس،  الزبيدم  1
 . 14، ص:  1ط. ،جامع التحصيل يف أحكام ادلراسيلالعالئي ، 2
 . 119، ص: 1، ط.ادلصباح ادلنري الفيومي، 3

 . 25، ص:  2، ط. معرفة علوم احلديث،  النيسابورماٟتاكم  4
 . 155، ص: ادلدخل يف أصول احلديثاٟتاكم النيسابورم ، 5
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: " كا١ترسل من اٟتديث ما يركيو احملدث أبسانيد متصلة إذل   1قاؿ عثماف بن سعيد الداشل
سبيل ما . ككذلك ، أك عن رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ، فيقوؿ التابعي : قاؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل التابعي 

 كخولفوا ُب ذلك "  الكوفيُت،أرسلو أتباع التابعُت كمن دكهنم من العلماء عند عامة 

: " فأما ا١ترسل : فإف ىذا االسم أكقعوه إبٚتاع على حديث  2قاؿ أبو عمر بن عبد الرب
 "  ٍب ذكر أمثلة ٍب قاؿ : " فهذا ىو ا١ترسل عند أىل العلم " عن النيب  ملسو هيلع هللا ىل التابعي الكبَت 

فهو : ما انقطع إسناده أبف يكوف ُب ركاتو من دل كأما )ا١ترسل( : "  3كقاؿ ا٠تطيب البغدادم
من حيث االستعماؿ ما ركاه التابعي عن و ٦تن فوقو ، إال أف أكثر ما يوصف ابإلرساؿ يسمع

كىو أخفض مرتبة من . كأما ما ركاه اتبع التابعي عن النيب  ملسو هيلع هللا ىل فيسمونو )ا١تعضل( النيب  ملسو هيلع هللا ىل 
   ا١ترسل " .

صغَتا كاف أك كبَتا، فا١ترسل ىو ما رفعو التابعي إذل رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل  ٥تتصرة:كبعبارة  قلت:
تسامح غَت كمرسل منو الصحايب سقط // ......... كمن ًب فإف قوؿ البيقوشل رٛتو هللا :

 رؼ من أف الصحابة كلهم عدكؿ١تا عي  ،لم أف الساقط صحايب فال ضَتمرضي ألنو إف عي 
 ذلك.كإٚتاع األمة على تزكية هللا ٢تم ككذا رسولو  ملسو هيلع هللا ىل ل تضر،كجهالتهم ال 

 لثالث صور يقع فيها االلتباس :ك٬تب التنبو ىنا : "  4قاؿ عبد هللا بن يوسف اٞتديع

كدل كىي ركاية من رأل النيب  ملسو هيلع هللا ىل  االتصاؿ،كظاىرىا  )ا١ترسل(،تدخل ُب  :األوىلالصورة 
ك  ا١ترسل،فحديثو من قبيل  الركاية،فهذا لو شرؼ الصحبة ال حكمها ُب  شيئا.يسمع منو 

، أمو أـ مثل : جعدة بن ىبَتة ا١تخزكمي  التابعُت.لكنو ٔتنزلة ركاايت كبار  متصال،ال يعد 
، كلو رؤية ، ثبت لو هبا شرؼ الصحبة ، ىانئ بنت أيب طالب ، كلد ُب حياة النيب  ملسو هيلع هللا ىل 

فحكموا ، كراعى آخركف عدـ ٝتاعو من النيب  ملسو هيلع هللا ىل كلذا حكم بصحبتو بعض أىل العلم 

                                  
 .61، ص: كتاب بيان ادلسند وادلرسل وادلنقطعالداشل،1
 . 20-19ص:1، ج: 3،  ط. التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيدالرب،ابن عبد 2
 . 96، ص:  1، ج: 1ط. ،الروايةالكفاية يف معرفة أصول علم ا٠تطيب، 3
 . 925-923، ص:  2، ج: 4، ط. حترير علوم احلديث،  اٞتديع4
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لكن ٟتديثو حكم  صحايب،فالتحقيق أنو  فهم .بتابعيتو ، كىذا ينبئك عن سبب اختال
 شيئا.ألنو دل يسمع من النيب  ملسو هيلع هللا ىل  التابعُت،ركاايت 

اآلجرم أليب داكد : جعدة  دأبو عبي، كقاؿ  قاؿ ٭تِت بن معُت: )دل يسمع من النيب  ملسو هيلع هللا ىل (
 . من النيب  ملسو هيلع هللا ىل ( ، قاؿ : )دل يسمعبن ىبَتة رأل النيب  ملسو هيلع هللا ىل 

لبعض الصحابة ظاىرىا االرساؿ ، كىي معضلة ، كىي ركاية من لو رؤية  :الثانيةوالصورة 
فركايتو عن  كعليو،لو شرؼ التابعية ال أحكامها . كدل يسمع من أحد منهم ، فهذا يثبت 

كذلك كركاايت إبراىيم النخعي أك األعمش  منقطعة.كركايتو عن الصحابة  معضلة،النيب  ملسو هيلع هللا ىل 
 عن النيب  ملسو هيلع هللا ىل .

، إال عائشة  : " دل يلق إبراىيم النخعي أحدا من أصحاب النيب  ملسو هيلع هللا ىل  1الرازم قاؿ أبو حاًب
 ، فإنو دخل عليها كىو صغَت ، كأدرؾ أنسا كدل يسمع منو " كدل يسمع منها شيئا 

يقوؿ : " دل يسمع األعمش من ٝتعت أاب داكد )السجستاشل( اآلجرم :  دأبو عبيكقاؿ 
قاؿ : " كال كلمة ، إ٪تا رأل أنسا ، كدل " ، قلت : أنس ؟ كاحد من أصحاب رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل 

 ، كال ٝتع منو " .ير ابن أيب أكَب 

كدل تثبت لو  حياتو،ما بلغو عنو ُب  على ،من يركم من كتاب النيب  ملسو هيلع هللا ىل: والصورة الثالثة
لتعُت بلوغ اٟتديث لو  مرسل،كحديثو  اتبعي،فهو فهذا كإف أدرؾ زماف النيب  ملسو هيلع هللا ىل صحبة. 

٢تذا يسلم من علة  بو،يصلح لالستدالؿ كليس لدينا مثاؿ ُب الواقع  ٣تهولة.كىي  ابلواسطة،
 كإ٪تا ذكرتو ٞتوازه على من يقبل بعض ما ركم هبذا الطريق " .

 

                                  
 .9ص: ، ادلراسيلكتاب حاًب،ابن أيب 1
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 رسال عند اإلمام مالك إلالوصل وا :الثاشلا١تبحث                   

  : الوصل عند اإلمام مالكا١تطلب األكؿ
فركل أبوبكر  ، ا١توصوؿ منها  ٦تا أثر على عموما  ُب عدد أحاديث ا١توطأاختلف العلماء 

ألف كسبعمائة كالصحابة كالتابعُت من اآلاثر عن النيب  ملسو هيلع هللا ىل أف ٚتلة ما ُب ا١توطأ األهبرم 
، كمائتاف كاثناف  (600) مسندحديث ، منها ستمائة  (1720ح)كعشركف حديثا 

 مائتاف، كمن قوؿ التابعُت (613)، كستمائة كثالثة عشر موقوفا  (222) كعشركف مرسال
:" كأحصيت ما ُب ا١توطأ من ا١تسند فوجدت  2، كقاؿ ابن حـز (285) 1كٜتسة كٙتانوف

معلقا " أقوؿ :  3قاؿ الشيخ دمحم الطاىر ابن عاشورٜتسمائة كنيفا كثالٙتائة كنيفا مرسال " 
كثَتة ، ٖتت أبواب  إف مالكا دل يكرر ذكر األحاديث ا١تشتملة على أحكاـ عديدة تندرج 

 كما فعل البخارم لكاف حجم ا١توطأ ضعف ما ىو عليو " كلو كرر  

: " أما أحاديث ا١توطأ فإنو كفقا لإلحصائية اليت أمكن اٟتصوؿ  4قاؿ صاحل أٛتد الشامي
حديثا ، كىي إحصائية قريبة جدا من ( 1740عليها من خالؿ ىذا العمل فقد بلغت )

  كالتارل:هو  ف ىذا العددالسابق ذكرىا . أما تفصيل إحصائية األهبرم 

ُب ا١توطأ مسندة حديثا خرجت ُب الصحيحُت أك أحد٫تا ، بغض النظر عن كوهنا ( 614)
حديثا خرجت ( 24) ا٠تمسة.( حديثا خرجت ُب السنن 136أك مراسيل أك بالغات . )

 كأكثرىا من اآلاثر ." ( حديثا انفرد هبا االماـ مالك عن الكتب الثمانية 966ُب ا١تسند . )

كستة ٍب قاؿ : " فعنهم كلهم ست مئة من أخذ عنو مالك ُب موطئو  5ذكر الذىيب قلت :
  ، كاختلف ُب ذلك ُب أحد كسبعُت حديثا " كثالثوف حديثا ، كستة أحاديث عمن دل يسم 

                                  
، ص: ، د.ط احلديث واحملدثون،  أبو زىو،  ك  97، ص: 1، ط. تزيني ادلمالك مبناقب اإلمام مالكالسيوطي،  1

 . 37، ص: ، د.ط ادلوطأكشف ادلغطى من ادلعاين واأللفاظ الواقعة يف ،  ابن عاشور ك ، 249 -248
 .   187ص: 1، ج: 1، ط.تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي، ،  السيوطي 2
 37، د.ط  ، ص:كشف ادلغطى من ادلعاين واأللفاظ الواقعة يف ادلوطأابن عاشور ، 3
  27، ص:  1، ج: 1ط. وادلسند على الكتب الستة لإلمامني : مالك وأمحد زوائد ادلوطأصاحل أٛتد الشامي ، 4
  51ص: 8، ج: السَت 5
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حديثا كما ذكر اٟتافظ ابن ( 853ُب ركاية ٭تِت الليثي فقد بلغت )حاديث أللنسبة لكأما اب
كبلغ عدد االحاديث ُب نسخة دار الفكر بتحقيق كٗتريج : دمحم ، عبد الرب ُب خا٘تة التجريد 

كىذه ، كمفتاح كنوز السنة ( كقد اعتمدت ترقيم ا١تعجم ا١تفهرس 1891صدقي العطار )
، طوعا ( حديثا مق402، ك)( حديثا موقوفا 680ك)( حديثا مرفوعا ، 809الطبعة فيها )

كُب طبعة  ( حديثا 844االعظمي )الدكتور دمحم مصطفى بينما بلغت األحاديث ُب طبعة 
ٖتقيق ، كُب طبعة دار ا١تعرفة ( كىذا ٔتا ُب ذلك أقواؿ مالك 2861الدكتور بشار عواد )

، كبلغت ُب طبعة اجمللس العلمي  (1942) كٗتريج الدكتور الشيخ خليل مأموف شيحا
أف : " عدد أحاديث  1بن عاشوراكذكر الشيخ دمحم الطاىر  .( 2815األعلى ا١تغريب إذل )

، ( ٦تا قاؿ )بلغٍت( 240، كمنها )( ابألسانيد ا١تشهورة 519، منها )( 1041ا١توطأ )
ناد بُت ( مضطربة اإلس292، كمنها )( ٝتاعا منو دل يوجد سنده ُب الكتب 41كمنها )

ما يقرب حاديث ا١توصولة ألكا٠تالصة أف ا  .الركاة فبعضهم ...كبعضهم قطعة كأكقفو " 
لقد كضع مالك " قاؿ : عن سليماف بن بالؿ   2األلف كنيف كما ذكر القاضي عياض 

كىي ألف حديث كنيف يلخصها ا١توطأ كفيو أربعة آالؼ حديث أك قاؿ أكثر ، فمات 
 . " أنو أصلح للمسلمُت كأمثل ُب الدينما يرل عاما عاما بقدر 

  : اإلرسال عند اإلمام مالكا١تطلب الثاشل
ُب ٚتلة ما ُب ا١توطأ ، كفيو : ُب ا١تطلب السابق كالـ أيب بكر األهبرم سبق كأف ذكرت 

" كأحصيت ما ُب ا١توطأ  كفيو :ككذا كالـ ابن حـز ، ( 222)مائتاف كاثناف كعشركف مرسال 
  قولو :  3كذكر الذىيب ُب السَتكنيفا مرسال " من ا١تسند فوجدت ٜتسمائة كنيفا كثالٙتائة 

كذكر ُب كُب )ا١توطأ( عدة مراسيل أيضا عن الزىرم ، ك٭تِت األنصارم كىشاـ بن عركة " " 

                                  
 . 43-42، د.ط ، ص: كشف ادلغطى من ادلعاين واأللفاظ الواقعة يف ادلوطأابن عاشور ،  1
 . 102ص: 1، ج:  2،  ط.ترتيب ادلدارك وتقريب ادلسالك دلعرفة أعالم مذىب مالكالقاضي عياض،  2
  58ص: 8السَت ، ج: 3
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كذلك ألف مالك أقول من مراسيل مثل ٛتيد كقتادة  لعلها أف بالغات مالك :"1ا١توقظة
 ." متثبت

   مسائل : 

ْتيث يطلقوف ىناؾ تداخل بُت ا١ترسل كا١تنقطع عند بعض ا١تتقدمُت من السلف :  األوىل
ا١ترسل على كل منقطع ٦تا يوجب من طالب العلم أف ينتبو إذل مثل ىذه ا١تسائل حىت ال يقع 

من طريق  2حديث أٝتاء ُب الوجو كالكفُت فقد أخرجو أبوداكدُب ا٠تلط كمن أمثلة ذلك 
، أف أٝتاء بنت أيب بكر سعيد بن بشَت ، عن قتادة ، عن خالد بن دريك ، عن عائشة اهنع هللا يضر 

كقاؿ : " اي كعليها ثياب رقاؽ ، فأعرض عنها رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل دخلت على رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل 
" ، كأشار إذل كجهو ىذا كىذا  أٝتاء إف ا١ترأة إذا بلغت احمليض ، دل تصلح أف يرل منها إال

 ككفيو .

ككذا ذكر أبو حاًب الرازم  قاؿ أبوداكد : ىذا مرسل ، خالد بن دريك دل يدرؾ عائشة اهنع هللا يضر .
، كإذل ىذا يومئ كىذا ُب االصطالح يسمى أيضا منقطعا ،  3أنو مرسل كما ُب علل ابنو

، إال أف ىذه العبارة تستعمل غالبا ُب  كا١تنقطع مثل ا١ترسلبقولو : "  4ا٠تطيب ُب الكفاية
ركاية من دكف التابعي عن الصحابة ، مثل أف يركم مالك بن أنس عن عبد هللا بن عمر ، أك 
سفياف الثورم عن جابر بن عبد هللا ، أك شعبة بن اٟتجاج عن أنس بن مالك ، كما أشبو 

 ذلك " .

 سلؿ كالرد كذلك بناء على مكانة ا١ترً أف ىناؾ تفاكت ُب ا١تراسيل من حيث القبو   :ة الثاني
فهي  ، كغَتىم  فمثال مراسيل سعيد بن ا١تسيب كاٟتسن البصرم كعركة بن الزبَت كطبقتو ،
كالتيمي كابن عيينة كاألعمش أيب إسحاؽ السبيعي راسيل مقارنة ٔت القوة  من حيث تتفاكت

                                  
 .41، ص: 2ط. ،ادلوقظة يف مصطلح احلديث ،الذىيب 1
 (4104، ابب فيما تبدم ا١ترأة من زينتها ، رقم ) كتاب اللباس، السنن أبوداكد ُب أخرجو2
 .  1463، مسألة :  335ص: 4، ج: 1، ط. كتاب العللابن أيب حاًب ، 3
 . 97، ص:  1، ج: 1ط. الرواية،الكفاية يف معرفة أصول علم ا٠تطيب، 4
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: " مرسالت سعيد بن  2كالكفاية 1كما ُب ا١تعرفةقاؿ أٛتد بن حنبل   بن أنس اككذا مالك 
، كليس ُب ا١ترسالت شيء ، كمرسالت إبراىيم النخعي ال أبس هبا ا١تسيب أصح ا١ترسالت 

كقاؿ ٭تِت فإهنما أيخذاف عن كل أحد " أضعف من مرسالت اٟتسن كعطاء بن أيب رابح 
: " مرسالت ٣تاىد أحب إرل من مرسالت عطاء بكثَت ، كاف عطاء أيخذ عن   3بن سعيدا

..كمرسالت أيب إسحاؽ عندم شبو ال شيء كاألعمش كالتيمي ك٭تِت بن أيب  كل ضرب 
ابن عيينة شبو الريح ، ٍب قاؿ : إم كهللا ، كسفياف بن سعيد ، قلت كثَت ، كمرسالت 

ب إرل ٍب قاؿ : ليس ُب القـو أصح ليحِت : فمرسالت مالك بن أنس ؟ قاؿ : ىي أح
 "حديثا من مالك 

كالذم ٩تتاره من ىذه اٞتملة ، سقوط فرض العمل :"  4قاؿ ا٠تطيب معلقا على كالـ ٭تِت
اب١تراسيل ، كأف ا١ترسل غَت مقبوؿ ، كالذم يدؿ على ذلك أف إرساؿ اٟتديث يؤدم إذل 

عينو ، كقد بينا من قبل أنو ال ٬توز اٞتهل بعُت راكيو ، كيستحيل العلم بعدالتو مع اٞتهل ب
قبوؿ ا٠ترب إال ٦تن عرفت عدالتو ، فوجب لذلك كونو غَت مقبوؿ ، كأيضا فإف العدؿ لو 
سئل عمن أرسل عنو فلم يعدلو دل ٬تب العمل ٓتربه إذا دل يكن معركؼ العدالة من جهة غَته 

ؾ عن ذكره غَت معدؿ لو فكذلك حالو إذا ابتدأ االمساؾ عن ذكره كتعديلو ألنو مع االمسا
فإف قيل ليس األمر على ىذا، ألف إرساؿ الثقة تعديل منو ١تن  فوجب أال يقبل ا٠ترب عنو .

ابطل من كجوه ." ٍب ذكر ىذه الوجوه كقد ىذا  : أرسل عنو، كٔتثابة نطقو بتزكيتو. قلنا
 ا١تقاـ.أعرضت عن ذكرىا حىت ال يطوؿ 

                                  
 . 240-239ص: 3، ج: 2، ط. كتاب ادلعرفة والتاريخالفسوم ، 1
 . 440-439،  472، ص:  2، ج: 1ط. الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية،ا٠تطيب، 2
، 1، ج:1، ط. كتاب اجلرح والتعديل،  ابن أيب حاًب،  1160، ص:  1، ط. العلل آخر اجلامعالًتمذم ، 3

  . 441 – 440، ص:  2، ج: 1ط. الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية،ا٠تطيب، ، 244-243ص: 
 442 – 441، ص:  2، ج: 1ط. الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية،ا٠تطيب، 4
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ٯتنعٍت من ذكره فما أستحسنو أنو قاؿ : " إشل ألٝتع اٟتديث  1ر أيضا عن عركة بن الزبَتكً كذي 
، بو ، أٝتعو من الرجل ال أثق بو قد حدثو عمن أثق بو أف يسمعو سامع فيقتدم  إال كراىية 

: " ككاف ابن سَتين كالنخعي  2زاد الشافعيكأٝتعو من الرجل أثق بو حدثو عمن ال أثق بو " 
كغَت كاحد من التابعُت يذىب ىذا ا١تذىب ُب أف ال يقبل إال من عرؼ ، كما لقيت كال 

 علمت أحدا من أىل العلم ابٟتديث ٮتالف ىذا ا١تذىب ، كهللا أعلم " 

ىذا فعل أىل الورع كالدين ، كيف ترل ُب مرسل عركة بن الزبَت كقد صح : "  3رأبو عمقاؿ 
دل ٭تتج إذل  كلهم،ما ذكران ؟ أليس قد كفاؾ ا١تؤنة ؟ كلو كاف الناس على ىذا ا١تذىب  عنو 

كُب خرب عركة ىذا دليل على أف ذلك الزماف كاف ٭تدث فيو الثقة كغَت  فيو.شيء ٦تا ٨تن 
ك٢تذا شرطنا ُب ا١ترسل كا١تقطوع إمامة مرسلو كانتقاده ١تن  إماما،فمن ْتث كانتقد كاف  الثقة،
 كموضعو من الدين كالورع كالفهم كالعلم "  نو،عأيخذ 

 مذاىب:أف العلماء قد اختلفوا ُب االحتجاج اب١ترسل كعدمو على ثالثة  الثالثة:

 ،  الذين قالوا بصحة االحتجاج بو شريطة أف يكوف اليمرًسلي ثقة عدال: ادلذىب األول  
  كمالك كقوؿ عن أٛتد كصاحبيو  كىذا القوؿ منقوؿ عن ٚتاعة كإبراىيم النخعي كأيب حنيفة

: " كأما ا١تراسيل فقد كاف ٭تتج هبا العلماء فيما مضى ، مثل سفياف الثورم   4قاؿ أبوداكد
كمالك بن أنس ، كاألكزاعي ، حىت جاء الشافعي فتكلم فيها كاتبعو على ذلك أٛتد بن 

رسل ٭تتج بو كليس ىو فا١ت ا١تسند،كدل يوجد  ا١تراسيل،حنبل كغَته . فإذا دل يكن مسند ضد 
بعد ذكره لتعريف ا١ترسل كعلى من يتنزؿ :" فهذه   5كقاؿ اٟتاكم مثل ا١تتصل ُب القوة " .

                                  
 الرواية،الكفاية يف معرفة أصول علم ا٠تطيب، ،  369-368، ص:  12، ج:  1ط.كتاب األم ، الشافعي،  1

 . 38ص:1ج: ، 3،  ط. التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيدابن عبد الرب ، ،  131، ص:  1، ج: 1ط.
التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين ابن عبد الرب ، ،  369، ص:  12، ج:  1ط.كتاب األم ، الشافعي،  2

 . 39ص:1ج: ، 3،  ط. واألسانيد
 . 39ص:1، ج: 3،  ط. ادلوطأ من ادلعاين واألسانيدالتمهيد دلا يف ابن عبد الرب ، 3
 . 33-32، ص:  رسالة اإلمام أيب داود السجستاين إىل أىل مكة يف وصف سننو، أبوداكد 4
 . 155، ص: ادلدخل يف أصول احلديثاٟتاكم النيسابورم ، 5
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كإبراىيم بن يزيد النخعي كٛتاد بن سليماف األحاديث صحيحة عند ٚتاعة أئمة أىل الكوفة  
اٟتسن كمن كأيب حنيفة النعماف بن اثبت ، كأيب يوسف يعقوب بن إبراىيم القاضي كدمحم بن 

ن م  طائفة عن يتكلم كىو   1قاؿ ابن عبد الرب ٭تتج هبا عند ٚتاعتهم " .بعدىم من أئمتهم 
: " ك٦تن كاف يذىب إذل ىذا القوؿ من يقولوف أبنو أكذل من ا١تسند  ٦تن ىذا ا١تذىب 

كىو  كأبو بكر دمحم بن عبد هللا بن صاحل األهبرم ،عمرك بن دمحم ا١تالكي  جأصحابنا : أبو الفر 
، كزعم الطربم أف التابعُت أبسرىم أٚتعوا على قبوؿ الطربم  دمحم بن جرير قوؿ أيب جعفر

، كأنو يعٍت أف بعدىم إذل رأس ا١تائتُت إنكاره ، كال عن أحد األئمة ا١ترسل كدل أيت عنهم 
مذاىب العلماء ُب ذلك فقاؿ : "  2كنقل العالئيمن قبوؿ ا١ترسل " الشافعي أكؿ من أىب 

كٚتهور أصحاهبما كأكثر ا١تعتزلة ، كىو  ةالقابلوف لو احملتجوف بو ، فهم مالك كأبو حنيف فأما
 ، كىؤالء ٢تم ُب قبولو أقواؿ "  أحد الركايتُت عن أٛتد بن حنبل رٛتو هللا

: " كأما اإلرساؿ ، فكل من عرؼ  3يقوؿ اٟتافظ ابن عبد الربكخالصة القوؿ قلت :  
كا١تسا٤تة ُب ذلك ، دل ٭تتج ٔتا أرسلو ، اتبعيا كاف أك من دكنو ، ككل ابألخذ عن الضعفاء 

 من عرؼ أنو ال أيخذ إال عن ثقة فتدليسو كمرسلو مقبوؿ " .

قاؿ  ، الضعيفبل ىو من قبيل اٟتديث  ْتجة،نو ليس إالذين قالوا  :الثاينادلذىب   
ث من فقهاء اٟتجاز غَت ٤تتج : " كا١تراسيل كاىية عند ٚتاعة أىل اٟتدي 4اٟتاكم ُب ا١تدخل

كمالك بن أنس األصبحي ، كعبد  كدمحم بن مسلم الزىرم ، ، هبا كىو قوؿ سعيد بن ا١تسيب
كمن بعدىم من فقهاء ا١تدينة الرٛتاف األكزاعي ، كدمحم بن إدريس الشافعي ، كأٛتد بن حنبل 

، كىو قولو سبحانو كتعاذل : ) فلوال نفر من كل ، كحجتهم فيو كتاب هللا كسنة نبيو  ملسو هيلع هللا ىل 
ُب ، فقرف هللا تعاذل الركاية ابلسماع من نبيو  ملسو هيلع هللا ىل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ُب الدين ( اآلية 

قاؿ خطب ذكات عدد نضر هللا امرأ ٝتع مقاليت فوعاىا حىت يؤديها إذل من يسمعها " . 

                                  
 . 4ص:1، ج: 3،  ط. التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيدابن عبد الرب ، 1
 . 27، ص:  1، ط.جامع التحصيل يف أحكام ادلراسيلالعالئي ، 2
 . 30ص:1، ج: 3،  ط. التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيدابن عبد الرب ، 3
 . 155، ص: ادلدخل يف أصول احلديثاٟتاكم النيسابورم ، 4
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اٟتديث ا١تنقطع " كقاؿ أيضا : " كاٟتديث ا١تنقطع ال يكوف : " ك٨تن ال نقبل   1الشافعي
ُب مقدمة صحيحو : " كا١ترسل من الركاايت ُب أصل قولنا كقوؿ  2كقاؿ مسلم  ،حجة " 

: " كاٟتديث إذا كاف مرسال فإنو ال  3، كقاؿ الًتمذمأىل العلم ابألخبار ليس ْتجة " 
يصح عند أكثر أىل اٟتديث ، قد ضعفو غَت كاحد منهم " كقاؿ ُب موطن آخر من العلل : 

قد حدثوا عن الثقات كغَت " كمن ضعف ا١ترسل فإنو يضعفو من قبل أف ىؤالء األئمة 
:   4ن أيب حاًب، قاؿ اب، فإذا ركل أحدىم حديثا كأرسلو لعلو أخذه عن غَت ثقة " الثقات 

أيب ، كأاب زرعة يقوالف : ال ٭تتج اب١تراسيل ، كال تقـو اٟتجة إال ابألسانيد الصحاح " ٝتعت 
: " كا١ترسل كا١تنقطع من األخبار ال يقـو هبا  5، قاؿ ابن حبافا١تتصلة . ككذا أقوؿ أان " 

ل كا١تنقطع ، ألف هللا جل كعال دل يكلف عباده أخذ الدين عمن ال يعرؼ ، كا١ترسحجة 
ليس ٮتلو ٦تن ال يعرؼ ، كإ٪تا يلـز العباد قبوؿ الدين الذم ىو من جنس األخبار إذا كاف 

  6، كقاؿ ابن حـز من ركاية العدكؿ حىت يركيو عدؿ عن عدؿ إذل رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل موصوال " 
 انقل كاحد فصاعدا  " ا١ترسل من اٟتديث ىو الذم سقط بُت أحد ركاتو كبُت النيب  ملسو هيلع هللا ىل

كقاؿ ابن عبد  ، كىو ا١تنقطع أيضا ، كىو غَت مقبوؿ . كال تقـو بو حجة ألنو عن ٣تهوؿ " 
: " كقاؿ سائر أىل الفقو ، كٚتاعة أصحاب اٟتديث ُب كل األمصار ، فيما علمت :  7الرب

االنقطاع ُب األثر علة ٘تنع من كجوب العمل بو ، كسواء عارضو خرب متصل أـ ال ، كقالوا : 
إذا اتصل خرب ، كعارضو خرب منقطع دل يعرج على ا١تنقطع مع ا١تتصل ، ككاف ا١تصَت إذل 

 ا١تخرب،ما أٚتع عليو العلماء من اٟتاجة إذل عدالة  ا١تراسيل:تهم ُب رد ا١تتصل دكنو . كحج
ٞتاز قبوؿ خرب  ا١تراسيل،قالوا كلو جاز قبوؿ  رٛتو:إذل أف قاؿ  ..ذلك.كأنو ال بد من علم 

                                  
 . 482، ص:  12ج:  ، 461، ص:  10، ج:  1ط.كتاب األم ، الشافعي،  1
 . 118-117ص:  1، ج: 1، ط.مقدمة الصحيح بشرح النووي مسلم،2
 . 1160 -1159، ص: 1، ط. العلل آخر اجلامعالًتمذم ، 3
 .7كتاب ادلراسيل، ص: ابن أيب حاًب، 4
 . 72، د.ط  ، ص:  كتاب اجملروحني من احملدثني والضعفاء وادلرتوكنيابن حباف ، 5
،ابن 6  .  2ص:  2، ج:  1ط. ،األحكامكتاب اإلحكام يف أصول  حـز
 .  6-5ص:1، ج: 3،  ط. التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيدابن عبد الرب ، 7
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مالك كالشافعي كاألكزاعي كمثلهم ، إذا ذكركا خربا عن النيب  ملسو هيلع هللا ىل ، كلو جاز ذلك فيهم ٞتاز 
 ا١تعٌت الذم عليو مدار ا٠ترب "   إذل عصران ، كبطلمن بعدىم في

ا١ترسل للجهل سبق معنا ُب ا١تسألة الثانية ذكر كالـ ا٠تطيب البغدادم ُب عدـ قبوؿ  قلت:
،  1ُب ىذا ا١تذىب العالئي القوؿى  عى ٚتٍ كأى  رتي كى بو كما ىو مذىب غَته من العلماء ٦تن ذى 

أنو مذىب ٚتهور أىل اٟتديث أك  تو صي الى عبد الرب ما خي بعد ذكره لكالـ مسلم كابن فقاؿ 
 كلهم ، ٍب ذكر ٣تموعة من األٝتاء .

كقد للشافعي  مى زً كىذا ا١تذىب عي  بشركط،الذين توسطوا فقالوا ابلقبوؿ : ادلذىب الثالث  
كلعل  كىو إف شاء هللا التحقيق ُب ىذا الباب ، ،  2ُب الرسالة كُب تقريره فيو،أطاؿ الكالـ 

ٍب إشل أتملت كتب حيث قاؿ : "  3ُب التمهيدكما اٟتافظ ابن عبد الرب   مذىبىذا ىو 
ا١تناظرين ، كا١تختلفُت من ا١تتفقهُت ، كأصحاب األثر من أصحابنا كغَتىم ، فلم أر أحدا 
منهم يقنع من خصمو ، إذا احتج عليو ٔترسل ، كال يقبل منو ُب ذلك خربا مقطوعا ، ككلهم 

إذل أف قاؿ  ...ل ا١تناظرة ، يطالب خصمو ابالتصاؿ ُب األخبار ، كهللا ا١تستعاف عند ٖتصي
كدل نشاىد ٨تن مناظرة بُت مالكي يقبلو ، كبُت حنفي يذىب ُب ذلك مذىبو ،  هللا:رٛتو 

كيلـز على أصل مذىبهما ُب ذلك قبوؿ كل كاحد منهما من صاحبو ا١ترسل إذا أرسلو ثقة 
كىو أيضا مذىب شيخ ، ما دل يعًتضو من األصوؿ ما يدفعو ، كابهلل التوفيق " عدؿ رضا ، 

حيث قاؿ : " كا١تراسيل قد تنازع الناس ُب قبو٢تا كردىا ، كأصح األقواؿ  4االسالـ ابن تيمية
من حالو أنو ال يرسل إال عن ثقة  لمى أف منها ا١تقبوؿ كمنها ا١تردكد كمنها ا١توقوؼ ، فمن عي 

كاف إرسالو ركاية عمن ال يعرؼ حالو و ، كمن عرؼ أنو يرسل عن الثقة كغَت الثقة  سلي رٍ مي  لى بً قي 
كىذا القوؿ ىو قوؿ كما كاف من ا١تراسيل ٥تالفا ١تا ركاه الثقات كاف مردكدا " فهذا موقوؼ . 

                                  
 . 30، ص:  1، ط.جامع التحصيل يف أحكام ادلراسيلالعالئي ، 1
 . 465-461، د.ط ، ص: الرسالةالشافعي، 2
 . 7ص:1، ج: 3،  ط. يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيدالتمهيد دلا ابن عبد الرب ، 3
 . 435ص:  7، ج: 2، ط. منهاج السنة النبويةابن تيمية ، 4
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: " فهذا القوؿ  كمناقشتو ٢تا مذاىب القـوأيضا ، حيث قاؿ بعد ذكره ٞتميع  1العالئي
 كأعد٢تا كما سيأٌب تقريره إف شاء هللا تعاذل " أرجح األقواؿ ُب ىذه ا١تسألة 

ما حرره اٟتافظ ابن  العلم،إذل جانب ما ذكر من كالـ أىل كخالصة ىذا ا١تذىب  أقوؿ:
ُب شرح العلل بقولو : " كاعلم أنو ال تناُب بُت كالـ اٟتفاظ ، ككالـ الفقهاء ُب ىذا  2رجب

باب ، فإف اٟتفاظ إ٪تا يريدكف صحة اٟتديث ا١تعُت إذا كاف مرسال ، كىو ليس بصحيح ال
على طريقتهم ، النقطاعو كعدـ اتصاؿ إسناده إذل النيب  ملسو هيلع هللا ىل ، كأما الفقهاء فمرادىم صحة 

الذم دؿ عليو اٟتديث ، فإذا عضد ذلك ا١ترسل قرائن تدؿ على أنو لو أصال ذلك ا١تعٌت 
. كىذا ىو التحقيق الظن بصحة ما دؿ عليو ، فاحتج بو مع ما احتف بو من القرائن  قوم

كالشافعي كأٛتد كغَت٫تا مع أف ُب كالـ الشافعي ما   األئمة،ُب االحتجاج اب١ترسل عند 
 يقتضي صحة ا١ترسل حينئذ " .

كل   ك مالك،كل مقطوع جاء متصال من غَت ركاية : " ككصلت   3اٟتافظ ابن عبد الرب قاؿ
جاء مسندا من غَت طريقو رٛتة هللا عليو ، فيما بلغٍت علمو ، كصح بركاييت ٚتعو لَتل  مرسل

الناظر ُب كتابنا ىذا موقع آاثر ا١توطأ من االشتهار كالصحة ، كاعتمدت ُب ذلك على نقل 
 ، كما ركاه ثقات ىذه األمة " األئمة 

إال  - كىي كاحد كستوف بالغا - اليت ُب ا١توطأ  البالغات أيضا كقد كصل رٛتو هللا: قلت 
رٛتو هللا إذل أف كل من  ابن عبد الرب ، كنبو  4ابن الصالح ُب جزء قد كصلهاأربعة، كىذه 

قاؿ : " صحاح ال يسوغ ألحد الطعن فيها ، لثقة  5تفقو ١تالك إذا سئل عن مراسيل ا١توطأ 

                                  
 . 34، ص:  1، ط.جامع التحصيل يف أحكام ادلراسيلالعالئي ، 1
 . 544-543ص:  1، ج: 1، ط. شرح علل الرتمذيابن رجب ، 2
 . 9ص:1، ج: 3،  ط. ادلعاين واألسانيد التمهيد دلا يف ادلوطأ منابن عبد الرب ، 3
-138ص: ) ،1، ط.الكالم على البالغات األربع اليت مل يصلها ابن عبد الرب يف دتهيده جزء يف ،ابن الصالح 4

( ، كىذه األحاديث األربع ىي: أ( " إشل ألىٍنسى أك أينسنى ألىسين " ب( " إذا أنشأىت ْترية ٍب تىشاءمت فتلك 142
ج( " أرم أعمار الناس قبلو أك ما شاء هللا من ذلك فكأنو تقاصر أعمار أمتو أف ال يبلغوا من العمل مثل عىُت غىديقة " 

 الذم بلغ غَتىم ُب طوؿ العمر ، فأعطاه هللا ليلة القدر خَت من ألف شهر " د(" أىٍحسن خيليقىك لًلنهاس ميعىاذ بنى جبل" 
 . 2ص:1ج: ، 3،  ط. عاين واألسانيدالتمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلابن عبد الرب ،  5
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 هللا،من ذلك ، ...كأصل مذىب مالك رٛتو انقليها ، كأمانة مرسليها  كصدقوا فيما قالوه 
كما   العمل،أف مرسل الثقة ٕتب بو اٟتجة كيلـز بو  ا١تالكيُت:كالذم عليو ٚتاعة أصحابنا 

قبوؿ السلف ١تراسيل الثقات كأحاؿ على  1كذكر ُب مقدمة التجريد٬تب اب١تسند سواء " 
ل ذلك رآه ىنالك كاٟتمد لك صحة مراسيلو كمن أتمالتمهيد ٍب قاؿ : " كُب ذلك ما يبُت 

 هلل " 

: " قلت : ما فيو من ا١تراسيل فإهنا مع كوهنا حجة عنده بال  2كقاؿ السيوطي ُب التنوير
، فهي أيضا حجة عندان ألف شرط ، كعند من كافقو من األئمة على االحتجاج اب١ترسل 

واضد كما ا١ترسل عندان حجة إذا اعتضد ، كما من مرسل ُب ا١توطأ إال كلو عاضد أك ع
 سأبُت ذلك ُب ىذا الشرح " 

  فائدة : 

 : " فإف قيل : ىل ٬توز تعمد اإلرساؿ أك ٯتنع ؟  3قاؿ اٟتافظ ُب النكت

 قلنا: ال ٮتلو ا١ترسل أف يكوف شيخ من أرسل الذم حدث بو:

 عدال عنده كعند غَته. -

 أك غَت عدؿ عنده كعند غَته. -

 أك عدال عنده ال عند غَته. -

 غَته.أك غَت عدؿ عنده عدال عند  -

 ىذه أربعة أقساـ 

                                  
 التقصي حلديث ادلوطأ وشيوخ اإلمام مالك أك  جتريد التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد ،ابن عبد الرب ،  1

 . 10، ص: 1ط.
 . 7، د.ط ، ص: تنوير احلوالك شرح على موطأ مالكالسيوطي،  2
 . 358، ص:  1،  ط.الصالح ونكث العراقيالنكث على كتاب ابن ابن حجر العسقالشل ،  3
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 جائز بال خالؼ. األكؿ:

 كالثاشل: ٦تنوع بال خالؼ. 

  .كعدموككل من الثالث كالرابع ٭تتمل اٞتواز 

 كتردد بينهما ْتسب األسباب اٟتاملة عليو ، كهللا سبحانو كتعاذل أعلم " .
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 عند اإلمام ابن ماجو الوصل واإلرسال : ا١تبحث الثالث 

  : الوصل عند اإلمام ابن ماجو ا١تطلب األكؿ
فإف سنن ابن كبناء عليو أف اٟتديث ا١توصوؿ ٬تمع ا١ترفوع كا١توقوؼ لقد سبقت اإلشارة إذل 

ابلرجوع  العد ، كىذا (ح4341)أربعُت حديثا ككاحد ك ٭توم أربعة آالؼ كثالٙتائة ماجو 
إذل ٣تموعة من الطبعات ، كاليت منها : طبعة األستاذ فؤاد عبد الباقي كىي ُب ٣تلدين طبعة 

الرسالة انشركف كىي ُب ٣تلد ٖتقيق كتعليق : دار الكتب العلمية ، كمنها : طبعة مؤسسة 
بتحقيق شعيب ، كطبعة الرسالة العا١تية  عماد الطيار كايسر حسن كعز الدين ضلي

طبعة دار الصديق للنشر بتحقيق : ، كمنها :  ط ك٣تموعتو كىي ُب ٜتس ٣تلداتاألرانؤك 
عصاـ موسى ىادم كىي أيضا ُب ٣تلد كمضبوطة على سبع نسخ خطية كلعلها من أفضل 

طبعة دار الفكر بتخريج كعناية : صدقي ٚتيل العطار ، كهبامشها حاشية  ، كمنها :النسخ 
طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق ٤تمود دمحم ٤تمود  :السندم كىي أيضا ُب ٣تلد ، كمنها 

: أربعة آالؼ  كىذا القدر من األحاديث فيو حسن نصار ، كىي ُب ٜتس ٣تلدات ،
 ح(54)كأربعة كٜتسوف حديثا موقوفا ،  ح(4286حديثا مرفوعا )كمائتاف كستة كٙتانوف 
فإذا علم ىذا فإف عدد األحاديث ا١توصولة ىو : أربعة آالؼ  ، 1كحديث كاحد مقطوع

 .عُت حديثا بكثالٙتائة كأر 

 اإلرسال عند اإلمام ابن ماجو:ا١تطلب الثاشل 

 :  3كقيل أربعة 2 فال يتجاكز حديثُتابلنسبة لإلرساؿ عند اٟتافظ ابن ماجو 

إذا قاـ على ا١تنرب استقبلو " كاف النيب  ملسو هيلع هللا ىل  قاؿ:  4عن عدم بن اثبت عن أبيو :األول
 أصحابو بوجوىهم " 

                                  
  197، ص:   1، ط. منهج اإلمام ابن ماجوفاضل بن خلف اٟتمادة الرقي ،  1
  202-200ص: ا١ترجع السابق، 2
 . 26ص:  1ج: ، مقدمة كتاب السنن ٖتقيق كٗتريج كضبط : الشيخ شعيب األرانؤكط رٛتو هللا ك٣تموعتو 3
، كتاب إقامة الصالة كالسنة فيها ، ابب ما جاء ُب استقباؿ اإلماـ كىو ٮتطب   يف السننأخرجو ابن ماجو 4
 " .رجاؿ إسناده ثقات ، إال أنو مرسل  "( قاؿ ُب الزكائد :1136( ، رقم )2/219)
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من ركاية عدم أف ينبو على ما كقع عند ابن ماجو : " كبقي على ا١تصنف  1ُب التهذيبقاؿ 
 بوجوىهم ،إذا قاـ على ا١تنرب استقبلو أصحابو بن اثبت ، عن أبيو ، قاؿ : كاف النيب  ملسو هيلع هللا ىل 

قلت : ال شك كال ارتياب ُب كونو مرسال ، أك  ، قاؿ ابن ماجو : أرجو أف يكوف متصال
 يكوف سقط منو عن جده ، كهللا أعلم ." 

: " كمقالة ابن ماجو ليست ُب ركاية أيب اٟتسن  2قاؿ الدكتور فاضل بن خلف اٟتمادة الرقي
ا١ترفقة أدانه ، كلعلها ُب ركاية ، كما ُب ا١تطبوع ، ككذا ُب نسخة ابن قدامة ا١تقدسي القطاف 
٣تودة ، كقاؿ :)كفيها ، فقد صرح اٟتافظ ابن حجر بوقوفو على نسخة صحيحة سعدكف 

. فإف كانت مقالة ابن ماجو ُب إحدل  3عدة أحاديث ُب الطهارة ، دل أرىا ُب ركاية غَته(
 النسخ اثبتة ، فسياقو للحديث على ظن االتصاؿ ال اإلرساؿ ." 

ابن ماجو  طبعةكما ُب ىذه الزايدة من اٟتافظ ابن ماجو كردت ُب النسخة الًتكية  قلت : 
كفيو عن  5كاٟتديث صحيح لغَته لشاىد لو ُب الًتمذم 4ا١تضبوطة على سبع نسخ خطية

"عبد هللا بن مسعود قاؿ : كاف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل إذا استول على ا١تنرب استقبلناه بوجوىنا " 
 صح ظن الدكتور اآلنف الذكر .كبذلك ي

توُب رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل كأبوبكر كعمر كما تدعى رابع مكة  "قاؿ :عن علقمة بن نضلة : الثاين
  . 6"إال السوائب ، من احتاج سكن ، كمن استغٌت أسكن 

                                  
 . 271ص: 1، ج: 1، ط.هتذيب التهذيبابن حجر العسقالشل ، 1
  201منهج اإلماـ ابن ماجو ، ص: 2
   35ص: 4، ج:  2،  ط.األشراف مبعرفة األطراف مع النكث الظراف على األطراف البن حجرحتفة ا١تزم، ،  3
 1136، أبواب اٞتمعة،  ابب ما جاء ُب استقباؿ اإلماـ كىو ٮتطب، حالسننجامع  4
( ، قاؿ أبو عيسى : كال 509، أبواب اٞتمعة ، ابب ُب استقباؿ اإلماـ إذا خطب ، )ح السننأخرجو الًتمذم ُب  5

 يصح ُب ىذا الباب عن النيب  ملسو هيلع هللا ىل شيء .
( ، قاؿ ُب 3107( ،  رقم )4/288، كتاب ا١تناسك ، ابب أجر بيوت مكة  ، )السنن أخرجو ابن ماجو ُب  6

     اسناده صحيح على شرط مسلم . كليس لعلقمو بن نضلة عند ابن ماجو ، سول ىذا اٟتديث ، كليس لو "الزكائد :
  شيء ُب بقية الكتب . قاؿ السندم : قلت اٟتديث حجة إذ يركل ذلك . لكن قاؿ الدمَتم : علقمة بن نضلة ال 

 .  " . كىذا اٟتديث ضعيف ، كإف كاف اٟتاكم ركاه ُب مستدركو.يصح لو صحبة كليس لو ُب الكتب شيء سواه .
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قاؿ ، قاؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل : " من أفضل الشفاعة أف  1: عن أيب ا٠تَت عن أيب ريىم الثالث
 يشفع بُت االثنُت ُب النكاح " 

: كبلغنا أف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قاؿ : " لو غسل جسده كترؾ رأسو حيث  2قاؿ عطاء:الرابع 
 أصابو اٞتراح " 

 

           

                                  
( ، قاؿ ُب 1975( ، رقم )3/146التزكيج ، )، كتاب النكاح ، ابب الشفاعة ُب السنن ُب  ، أخرجو ابن ماجو1

الزكائد " ىذا اسناد مرسل أبو رىم ىذا اٝتو أحزاب بن أسيد )بفتح ا٢تمزة كقيل بضمها ( قاؿ البخارم : ىو اتبعي . 
 بة "كقاؿ : أبوحاًب : ليست لو صح

،  اؼ على نفسو إف اغتسلاٞتنابة فيخكتاب الطهارة ، ابب ُب اجملركح تصيبو ،  السننُب  ، أخرجو ابن ماجو2
كتاب الطهارة ، ابب ،  السنن ُب ،  الدار قطٍت، " إسناده منقطع " قاؿ ُب الزكائد : ، ( 572( ، رقم )1/363)

ادلستدرك ، اٟتاكم ، ُب ( 730( ، رقم )1/352، )جواز التيمم لصاحب اٞتراح مع استعماؿ ا١تاء كتعصيب اٞترح 
 ( 1/178كتاب الطهارة ، ابب كيف يفعل من احتلم كبو جراحة ، )، على الصحيحني 
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 : الرفع والوقف عند اإلمام مالك واإلمام ابن ماجو الفصل الثاين

 تعريف الرفع والوقف لغة واصطالحا: ا١تبحث األكؿ

  واصطالحا  : الرفع لغةا١تطلب األكؿ

  الرفع لغة :األكؿالفرع  
 رفعتو فارتفع فهو نقيض ا٠تفض ُب كل شيء "  الوضع،ضد  الرفع:"  : 1اللسافقاؿ ُب 

كمنو رفع اٟتديث  إليو،كصَّلو بسنده  قائلو:..كاٟتديث إذل .: "  2قاؿ ُب ا١تعجم الوسيطك 
 . "إذل النيب  ملسو هيلع هللا ىل 

 كمنو رفع اٟتديث إذل النيب  ملسو هيلع هللا ىل "  كنسبتو،٪تيتو  الرجل:كرفعت "  :3التاجقاؿ ُب 

  الرفع اصطالحا: لثاشلالفرع ا

كقد ذىب قـو إذل أف ا١ترفوع كل ما أضيف إذل النيب  ملسو هيلع هللا ىل : "  4قاؿ اٟتافظ ابن عبد الرب
متصال كاف أك مقطوعا ، كأف ا١تسند ال يقع إال على ما اتصل مرفوعا إذل النيب  ملسو هيلع هللا ىل . ففرقوا 

...كقاؿ آخركف : ا١ترفوع كا١تسند سواء ، ك٫تا شيء كاحد ، كاالنقطاع  كا١تسند،بُت ا١ترفوع 
 خل عليهما ٚتيعا كاالتصاؿ " يد

 : " كا١ترفوع ما أخرب فيو الصحايب عن قوؿ الرسوؿ  ملسو هيلع هللا ىل أك فعلو "  5 قاؿ ا٠تطيب ُب الكفاية

ال : " قلت : ٬توز أف يكوف ا٠تطيب أكرد ذلك على سبيل ا١تثاؿ  6قاؿ اٟتافظ ُب النكت
فال ٮترج عنو شيء ، كعلى تقدير أف يكوف أراد جعل ذلك قيدا فالذم على سبيل التقييد 

                                  
 . مادة: رفع ، 1، ط.لسان اللسان هتذيب لسان العربابن منظور،   1
 . رفع مادة: ، 2، ط.ادلعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية، ٚتهورية مصر العربية،  2
 . 62ص: 21، ج: 1، ط. اتج العروس من جواىر القاموسالزبيدم ، 3
 .  25ص:1، ج: 3،  ط. التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيدابن عبد الرب ، 4
 . 96، ص:  1، ج: 1ط. الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية،ا٠تطيب، 5
.  316-315، ص:  1،  ط.النكث على كتاب ابن الصالح ونكث العراقيابن حجر العسقالشل ، 6
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ٮترج عنو أعم من مرسل التابعي ، بل يكوف كل ما أضيف إذل النيب  ملسو هيلع هللا ىل ال يسمى مرفوعا إال 
هنع هللا يضر ، كاٟتق خالؼ ذلك ، بل الرفع كما قررانه إ٪تا ينظر فيو إذل ا١تنت إذا ذكر فيو الصحايب 

 دكف االسناد كهللا أعلم " 

ا١ترفوع : ما أضيف إذل النيب صلى : "  1ُب حاشية اختصار علـو اٟتديثقلت : قاؿ شيخنا 
هللا عليو كسلم صراحة من قوؿ أك فعل أك تقرير أك كصف ، كأٟتق بو ما لو حكم الرفع ، 

اد ، أك مرسال ، خالفا كيطلق ا١ترفوع على ما أضيف إليو  ملسو هيلع هللا ىل كإف كاف منقطع االسن
 . ٝتي مرفوعا الرتفاع رتبتو إبضافتو إذل رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلكقد  للخطيب " 

 اصطالحا لغة و : الوقفا١تطلب الثاشل

الوقف لغة:األكؿالفرع 

 : " كا١توقوؼ من اٟتديث : خالؼ ا١ترفوع "  2قاؿ ُب التاج

كذكر الدكتور دمحم : سكنت " : " كقفت الدابة )تقف( )كقفا( ك)كقوفا(  3قاؿ ُب ا١تصباح
كىو السكوف قولو :" ا١توقوؼ : لغة : اسم مفعوؿ من )الوقف(  4 ما٠تَت آابدأبو الليث 

 : كقفت الدابة إذا أمسكت عن السَت " يقاؿ 

الوقف اصطالحا:الفرع الثاشل

مثل : " كا١توقوؼ : ما كقف على الصاحب كدل يبلغ بو النيب  ملسو هيلع هللا ىل  5قاؿ اٟتافظ أبو عمر
 مالك عن انفع عن ابن عمر عن عمر قولو " 

 

                                  
 . 101، ص:  1، ط. علوم احلديث حاشية على اختصارا٠تضَت ، 1
 . 257ص: 24، ج: 1، ط. اتج العروس من جواىر القاموسالزبيدم ، 2
 ، مادة : كقف . 1، ط.ادلصباح ادلنريالفيومي،  3
 105-104ص:  ، 1، ط.معجم ادلصطلحات احلديثيةا٠تَت آابدم، دمحم أبو الليث،  4
 .  25ص:1، ج: 3،  ط. ادلعاين واألسانيدالتمهيد دلا يف ادلوطأ من ابن عبد الرب ، 5
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 لراكم إذل الصحايب كدل يتجاكزه "" كا١توقوؼ ما أسنده ا :البغدادم 1قاؿ ا٠تطيب

: " كىو عند اإلطالؽ : ما ركم عن الصحايب من قولو أك فعلو أك ٨تو  2البدر بن ٚتاعةقاؿ 
ُب غَت الصحايب مقيدا مثل : كقفو معمر ذلك ، متصال كاف أك منقطعا ، ك قد يستعمل 

 اب٠ترب،كا١ترفوع  ابألثر،على ٫تاـ ككقفو مالك على انفع . كبعض الفقهاء يسمي ا١توقوؼ 
 هما " كأما أىل اٟتديث فيطلقوف األثر علي

أك ٨تو٫تا   فعال،أك  لو،ا١توقوؼ ىو ما انتهى إذل الصحايب قوال قلت : كخالصة القوؿ أف  
 منقطعا.متصال كاف أك  الرفع،كخال من قرينة  ،كدل يتجاكز بو إذل النيب  ملسو هيلع هللا ىل كالتقرير،

 

                

                                  
 . 97، ص:  1، ج: 1ط. الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية،ا٠تطيب، 1
 . 116، ص:  1، ط.ادلنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبويابن ٚتاعة، 2
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 : الرفع والوقف عند اإلمام مالك ا١تبحث الثاشل 

  : الرفع عند اإلمام مالكاألكؿ ا١تطلب
رٛتو هللا  إذل أف عدد ا١ترفوع عنده سبق كأف أشرت ُب مبحث الوصل عند اإلماـ مالك 

 ض نسخ ا١توطأ يزيد أك ينقص قليالكُب بع ،( 809) أحاديثيصل إذل ٙتا٪تائة كتسعة 

 الوقف عند اإلمام مالك:الثاشلا١تطلب 

 (.680)حديثا ستمائة كٙتانوف ا١توقوؼ عدد كسبق كأف أشرت أيضا أف 
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 : الرفع والوقف عند اإلمام ابن ماجو  ا١تبحث الثالث

  : الرفع عند اإلمام ابن ماجو ا١تطلب األكؿ 
فعدد األحاديث ا١ترفوعة ىو : أربعة آالؼ كمائتاف كستة كٙتانوف ابلنسبة لإلماـ ابن ماجو 

 .حديثا 

 الوقف عند اإلمام ابن ماجو :  ا١تطلب الثاشل 
 ( .54ىو : أربعة كٜتسوف حديثا )ابن ماجو  فعدد أحاديثو عندأما ا١توقوؼ 

 حفاة،مشاة " كانت األنبياء تدخل اٟتـر  قاؿ:عن ابن عباس رضي هللا عنهما  مثالو:
  1كيقضوف ا١تناسك حفاة مشاة "كيطوفوف ابلبيت 

 :  اخلادتة
أف يلهمٍت فيها الصواب كأف ٬تنبٍت الزلل بعد ىذه العجالة كاليت أسأؿ هللا العلي القدير 

 فقد خلصت إذل ما يلي : كالشطط ، 

بغض النظر عن ميزة كل كاحد السنة  أصوؿضمن الكتابُت أتكيد مكانة   -1
 منهما.

كذلك ابلنظر  2** مستوجب ثنائي اٞتميال حائز تفضيال :كىو بسبق أف ا١توطأ  -2
 .إذل علو أسانيده كصحة أحاديثو من حيث العمـو 

 .جدا مقارنة ابلكتب ا٠تمسة قليلة نسبة ا١ترفوع ُب ا١توطأ أف  -3
 .أف ا١توطأ قليل الزكائد على الكتب ا٠تمسة  -4
 .أف ا١توطأ يعترب مرجعا فقهيا ابلنسبة للمالكية كلغَتىم  -5

                                  
( ، قاؿ ُب الزكائد " 2939( رقم )4/170، كتاب ا١تناسك ، ابب دخوؿ اٟتـر ، ) يف السننأخرجو ابن ماجو   1

ُب اسناده مبارؾ بن حساف كىو كإف كثقو ابن معُت ، فقد قاؿ النسائي : ليس ابلقوم ، كقاؿ أبو داككد : منكر 
اٟتديث ، كقاؿ ابن حباف ُب الثقات : ٮتطئ كٮتالف ، كقاؿ األزدم : مًتكؾ ، كاٝتاعيل ذكره ابن حباف ُب الثقات ، 

 د ثقات " كابقي رجاؿ االسنا
 انظر: )مقدمة ألفية ابن مالك ( 2
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حيث عدد األحاديث متالئم مع الكتب ا٠تمسة من أف سنن ابن ماجو  -6
  .ا١تشًتكة

  .أف زكائد سنن ابن ماجو على الكتب ا٠تمسة تفوؽ عدد أحاديث ا١توطأ  -7
 .ٓتالؼ ا١توطأ أف سنن ابن ماجو قليل ا١توقوفات ك ا١تقاطيع  -8
مقارنة مع  1أف سنن ابن ماجو دل يعطى حقو من العناية كما أفاد اٟتافظ ا١تزم -9

 . ا١توطأ
 .أف األحاديث الضعيفة ُب سنن ابن ماجو تقارب األلف  -10

أشل كاف  مع مشرؼ ا١تقارنة بشكل  أكوف قد كفقت للقياـ هبذهأ٘تٌت أف ابلنسبة للتوصيات 
 كاب٠تصوصألف ضبطهما ضبط ألصوؿ الشريعة ،  أف يهتم هباذين األصلُت أكثر بودم

ىي أصوؿ الدين ، فينبغي االىتماـ بذلك بشكل دائم حىت يتسٌت لنا  اليتالكتب الستة 
تصفية تراثنا ٍب بعد ذلك أتٌب الًتبية ، كهللا أسأؿ العوف على ما يرضاه ك٭تسن النيات ، فلو 
اٟتمد على ما أ٢تم كما كىب كصلى هللا على نبيو كآلو كالصحب كالتابعُت ، كاٟتمد هلل رب 

 العا١تُت .

 

 

 

  453ص: 1، ج:  13، ط. زاد ادلعاد يف ىدي خري العبادابن القيم ،  -1
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:وادلراجعقائمة ادلصادر 


مشارق األنوار الوىاجة ومطالع األسرار البهاجو يف اإلثيويب، دمحم بن علي بن آدـ ،  -
 ـ(.2006-ق1427دار ا١تغٍت،  الرايض،) 1، ط.شرح سنن اإلمام ابن ماجو

 1، ط.إحتاف النبيل مبهمات علم اجلرح والتعديل،  بن علي بن آدـاإلثيويب، دمحم  -
 ىػ(.1428،  دار ابن اٞتوزما١تملكة العربية السعودية، )

دفاع عن احلديث النبوي والسرية يف الرد على جهاالت األلباشل ، دمحم انصر الدين ،  -
مكتبة ا١تعارؼ للنشر الرايض السعودية ،) 1ط.الدكتور البوطي يف كتابو " فقو السرية" ، 

 . ـ (2010 -ىػ 1431،  كالتوزيع

، ٚتع كإعداد عصاـ  احلديثية الفوائدالروض الداين يف ،  األلباشل، دمحم انصر الدين -
 ق(.1422ا١تكتبة االسالمية،  عماف األردف،) 1موسى ىادم ، ط.

 1شاكيش، ط.، إشراؼ كتعليق زىَت الضعيف سنن ابن ماجو األلباشل، دمحم انصر الدين، -
 ـ(.1988-ىػ1408ا١تكتب اإلسالمي،  بَتكت،)

، ٖتقيق كتعليق حافظ ثناء هللا فتح الباقي على ألفية العراقي، زكرايء بن دمحم،  األنصارم -
،  بَتكت لبناف،) 1الزاىدم، ط.  ـ(. 1999-ىػ1420دار ابن حـز

، تعليق دمحم احلديثالباعث احلثيث شرح اختصار علوم أبو األشباؿ، أٛتد دمحم شاكر،  -
-الرايض) 1انصر الدين األلباشل، ٖتقيق علي حسن بن علي بن عبد اٟتميد األثرم، ط.

 ىػ(.1415دار العاصمة، ا١تملكة العربية السعودية، 

شرح ألفية السيوطي يف علم احلديث إسعاف ذوي أبو األشباؿ، أٛتد دمحم شاكر،  -
 1شرح دمحم بن علي بن آدـ اإلثيويب، ط.، كمعو الوطر بشرح نظم الدرر يف علم األثر

 ـ(. 2008-ىػ1429دار اآلاثر،  القاىرة،)
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، ٖتقيق كتعليق كٗتريج  سنن أيب داود، أبوداكد ، سليماف بن األشعث السجستاشل  -
ا١تملكة العربية السعودية ، دار الصديق ،  –)اٞتبيل  2، ط.عصاـ موسى ىادم 

 .ـ( 2013 -ق1434

رسالة اإلمام أيب داود السجستاين إىل أىل ،  أبوداكد ، سليماف بن األشعث السجستاشل -
سورية ، مكتبة  –)حلب  1ط. ،  اعتٌت هبا عبد الفتاح أبوغذة مكة يف وصف سننو ،
 ـ( .1997 -ق1417ا١تطبوعات االسالمية ، 

دار الفكر العريب، القاىرة، ) 4، ط.مالك حياتو وعصره، آراؤه وفقهوأبو زىرة، دمحم،  -
 ـ(. 2012-ىػ1433

دار الكتاب العريب، ، لبناف-بَتكتد.ط ) ،واحملدثوناحلديث أبو زىو، دمحم دمحم،   -
 . (ـ1984-ىػ1404

ا١تكتب  بَتكت، عماف،) 2، ط.معجم حممود دمحم شاكرأبو شعر، منذر دمحم سعيد،  -
 ـ(.2007-ىػ1428اإلسالمي، 

مكتبة حلب سورية، ) 6، ط.رسائل يف علوم احلديث أربعبوغدة، عبد الفتاح، أ -
 ـ(.1999 -ىػ 1419ا١تطبوعات اإلسالمية، 

لبناف، -بَتكت)  1، ط. ثالث رسائل يف علم مصطلح احلديثبوغدة ، عبد القتاح ، أ -
 ـ( .1997-ىػ1417دار البشائر اإلسالمية، 

، شرح موطأ مالك ادلنتقىالباجي، أبو الوليد سليماف بن خلف بن سعد بن أيوب،  -
 ق1433 ا١تكتبة التوفيقية،القاىرة ، مصر، ، )1ٗتريج دمحم رمضاف ك دمحم مسعد، ط.

 ـ(.2012

 2ط.،  مبا يف شرح األلفيةالنكت الوفية برىاف الدين إبراىيم بن عمر ، البقاعي ،  -
 ( .2008 -ق1429، مكتبة الرشد انشركف ، )الرايض ، ا١تملكة العربية السعودية 
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 1، ط.منهج البحث العلمي وكتابتو يف علوم الشريعةابزموؿ، دمحم بن عمر بن سادل،  -
 ـ(.2007-ىػ1428، دار التوحيد كالسنة،  دار سبيل ا١تومنُت مصر، -القاىرة)

 1، ط. كتاب اجلرح والتعديل حاًب الرازم ،عبد الرٛتاف بن أيب أبو دمحم  حاًب،ابن أيب  -
 ، دار الكتب العلمية ، د.ت(ا٢تند ، مطبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية  – حيدر آابد)

بعناية شكر  ، كتاب ادلراسيل،  ، أبو دمحم عبد الرٛتاف بن أيب حاًب الرازم ابن أيب حاًب -
 ـ( 1998 -ق1418لبناف ، مؤسسة الرسالة ،  –)بَتكت  2ط. هللا بن نعمة هللا قوجاشل ،

، ٖتقيق فريق من  كتاب العلل،  عبد الرٛتاف بن أيب حاًب الرازم ابن أيب حاًب ، أبو دمحم -
ك د/ خالد بن عبد الرٛتاف اٞتريسي الباحثُت ، إبشراؼ كعناية د/ سعد بن عبد هللا اٟتميد 

، مكتبة ا١تلك فهد الوطنية أثناء النشر ، ا١تملكة العربية السعودية  -)الرايض 1ط.
 ـ( .2006-ق1427

الذب عن مذىب مالك يف غري شيء من أيب زيد القَتكاشل، أبو دمحم بن عبد هللا،  ابن -
وكشف ما لبس بو بعض أىل اخلالف، وجهلو من  أصولو، وبعض مسائل من فروعو،

مركز الدراسات ا١تغرب، -الرابط) 1، دراسة كٖتقيق الدكتور دمحم العلمي، ط.حماج األسالف
 ـ(.2011-ىػ1432 ،(13الًتاث) ادرسلسلة نو كاألْتاث كإحياء الًتاث، 

دار صادر ، بَتكت، ، د.ط ) اللباب يف هتذيب األنسابابن األثَت، عز الدين اٞتزرم ،  -
 ـ(.1980-ىػ1400

ٖتقيق ،  ، منهاج السنة النبويةابن تيمية ، أبو العباس تقي الدين أٛتد بن عبد اٟتليم  -
ا١تغرب ، مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع ،  –)الرابط  2الدكتور دمحم رشاد سادل ، ط.

 ـ( .1998 –ق 1419

 ،النبويادلنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث  إبراىيم،بدر الدين دمحم بن  ٚتاعة،ابن  -
-1433الكويت ،  –)د.ـ  1ط.، ٖتقيق كتعليق كٗتريج جاسم بن دمحم بن ٛتود الزامل 

 ـ( .2012
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 كتاب اجملروحني من احملدثنيابن حباف ، دمحم بن حباف بن أيب حاًب التميمي البسيت،  -
دار ا١تعرفة، لبناف، -بَتكت، ٖتقيق ٤تمود ابراىيم زايد، د.ط، )والضعفاء وادلرتوكني

 ـ(.1992-ق1412

نزىة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح ابن حجر العسقالشل، أٛتد بن علي،  -
ٚتهورية ، ) ، ٖتقيق كٗتريج أيب عبد الرٛتن نبيل صالح عبد اجمليد سليم، د.طاألثر أىل

 ـ(.2011مكتبة ابن عباس،  مصر العربية،

، ابعتناء ابراىيم الزيبق كعادؿ هتذيب التهذيبابن حجر العسقالشل، أٛتد بن علي،  -
 ـ(.1996-ىػ1416، الرسالة مؤسسة  لبناف  ،–بَتكت ) 1مرشد، ط.

 ،القاىرة) 1، ط. النكت الظراف على األطرافحجر العسقالشل ، أٛتد بن علي ، ابن  -
 ـ ( .1966 -ىػ 1386دار الكتاب االسالمي ، 

، ٖتقيق شكور ادلعجم ادلفهرسابن حجر العسقالشل، أبو الفضل أٛتد بن دمحم بن علي،  -
 ـ(. 1998-ىػ1418مؤسسة الرسالة، بَتكت لبناف، ) ٤1تمود اٟتاجي امرير ا١تياديٍت، ط.

، النكث على كتاب ابن الصالح ونكث العراقيابن حجر العسقالشل، أٛتد بن علي،  -
-ق1434دار ا١تيماف،  الرايض،) 1ٖتقيق كٗتريج كتعليق ماىر ايسُت الفحل، ط.

 ـ(.2013

شاكر،  ، ٖتقيق أٛتد دمحماإلحكام يف أصول األحكامابن حـز الظاىرم، أبو دمحم علي،  -
 ـ(. 2008-ق1429مكتبة اإلماـ البخارم،  القاىرة،) 1ط.

أمساء ابن خلفوف األندلسي، أبو عبد هللا دمحم بن اٝتاعيل بن اٝتاعيل بن عبد الرٛتن،  -
أضواء  الرايض،)1، ٖتقيق أيب عبد البارم رضا بوشامة اٞتزائرم، ط.شيوخ مالك بن أنس

 ـ(.2004-ق1425السلف، 
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وفيات األعيان وأنباء أبناء ابن خلكاف، أبو العباس أٛتد بن دمحم بن ابراىيم بن أيب بكر،  -
لبناف، دار الكتب -)بَتكت 1، ٖتقيق يوسف علي طويل كمرصل قاسم طويل، ط.الزمان

 (.ـ1998-ىػ1419العلمية، 

لل شرح ع،  ، أبو الفرج عبد الرٛتاف بن أٛتد بن رجب زين الدين ابن رجب اٟتنبلي -
)الزرقاء األردف ، مكتبة  1، ٖتقيق كدراسة الدكتور ٫تاـ عبد الرحيم سعيد ، ط.الرتمذي 
 .(ـ1987 –ق 1407ا١تنار ، 

، دراسة كٖتقيق األستاذ دمحم أجوبة ابن سيد الناسابن سيد الناس، أبو الفتح اليعمرم،  -
 ـ(. 1990-ىػ1410اإلسالمية،  كزارة األكقاؼ كالشؤكف ا١تغرب،الراكندم، د.ط )

علوم احلديث البن ،  الشهرزكرم ابن الصالح ، أبوعمرك عثماف بن عبد الرٛتاف -
 -ىػ 1427دار الفكر، دمشق سورية ، ، ) 3، ٖتقيق كشرح نور الدين عًت ، ط. الصالح
 ـ( .2006

األربع  الكالم على البالغات جزء يف ابن الصالح، أبو عمرك عثماف بن عبد الرٛتن، -
 1، عناية خالد بن دمحم ا١تختار البداكم السباعي، ط.اليت مل يصلها ابن عبد الرب يف دتهيده

 ـ(. 2013-ىػ1434دار اٟتديث الكتانية، ا١تغرب،  –طنجة )

، ابعتناء عبد الفتاح أبو غدة، شروط األئمة الستةابن طاىر ا١تقدسي، أبو الفضل دمحم،  -
 ـ(. 1997-ىػ1417دار البشائر اإلسالمية، لبناف، -بَتكت) 1ط.

التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم،  -
، ٖتقيق كتعليق األستاذين مصطفى بن أٛتد العلوم كدمحم عبد الكبَت البكرم، واألسانيد

 ـ(.1988-ىػ1408كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية،  ا١تغرب،) 3ط.

جتريد التمهيد دلا يف ادلوطأ من ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم ،  -
، اعتٌت بو ككضع التقصي حلديث ادلوطأ وشيوخ اإلمام مالك أك  ادلعاين واألسانيد ،

 ـ( .2011 -ىػ 1432كتاب انشركف ، ،لبناف) 1حواشيو الدكتور انجي السويد ، ط.
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، كشف ادلغطا يف فضل ادلوطالقاسم علي بن اٟتسن بن ىبة هللا، ابن عساكر، أبو ا -
دار اٟتديث  ا١تملكة ا١تغربية،–طنجة ) 1عناية خالد بن دمحم ا١تختار البداكم السباعي، ط.

 ـ(.2013-ىػ1434الكتانية، 

، د.ط كشف ادلغطى من ادلعاين واأللفاظ الواقعة يف ادلوطاابن عاشور، دمحم الطاىر،  -
 ـ(.2008-ىػ1428ر النوادر القيمة، دا تونس،)

، القبس يف شرح موطأ مالك ابن أنسابن العريب، دمحم بن عبد هللا أبو بكر ا١تعافرم،  -
 ـ(.1992دار الغرب اإلسالمي،  لبناف،-بَتكت) 1ط.

، ٖتقيق دمحم ادلسالك يف شرح موطأ مالكابن العريب، دمحم بن عبد هللا أبو بكر ا١تعافرم،  -
دار الغرب اإلسالمي، د.ـ، ) 1السليماشل ك عائشة بنت اٟتسُت السليماشل، ط.بن اٟتسُت 

 ـ(. 2007-ىػ1428

شذرات ابن العماد اٟتنبلي، شهاب الدين أيب الفالح عبد اٟتي بن أٛتد بن دمحم،  -
بَتكت لبناف، ) 1، دراسة كٖتقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط.الذىب يف أخبار من ذىب

 ـ(. 1998-ىػ1419 دار الكتب العلمية،

الديباج ادلذىب يف معرفة أعيان علماء ابن فرحوف ا١تالكي، ابراىيم بن علي بن دمحم،  -
القاىرة، مكتبة الثقافة الدينية، -)بورسعيد 1، ٖتقيق الدكتور علي عمر، ط.ادلذىب
 .(ـ2003-ىػ1423

 زاد ادلعاد يف ىدي خري العباد ابن قيم اٞتوزية ، أبوعبد هللا دمحم بن أيب بكر مشس الدين ،  -
)بَتت لبناف  13ٖتقيق كٗتريج كتعليق شعيب األرانؤكط كعبد القادر األرانؤكط ، ط.

  .(ـ1986 –ق 1406مؤسسة الرسالة ، 

دار أيب حياف، القاىرة، ) 1، ط.البداية والنهاية ابن كثَت، عماد الدين إٝتاعيل بن عمر، -
 ـ(.1996-ىػ1416
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ٖتقيق كتعليق كٗتريج  ،احلديثاختصار علوم  عمر،عماد الدين إٝتاعيل بن  كثَت،ابن   -
دار ا١تيماف للنشر كالتوزيع ، الرايض السعودية ، ، ) 1ط. الفحل،الدكتور ماىر ايسُت 

 ـ( .2013 -ىػ 1434

، كهبامشو كفاية اٟتاجة ُب شرح سنن سنن ابن ماجوابن ماجو، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد،  -
اجو للسندم كمصباح الزجاجة ُب زكائد ابن ماجو للبوصَتم، ٗتريج كعناية صدقي ابن م

 ـ(.2001-ىػ1421دار الفكر، بَتكت لبناف، ) 1ٚتيل العطار، ط.

 -بَتكت لبناف) 1+ ٗتريج كٖتقيق عماد الطيار ك ايسر حسن ك عز الدين ضلي، ط.
 ـ(.2013-ىػ1434 الرسالة،مؤسسة  دمشق سوراي،

دار بَتكت ، دمشق سورية ،  ) 2كٗتريج شعيب األرانؤكط ك٣تموعتو ، ط .+ ٖتقيق كضبط 
 ـ( .2010 -ىػ 1431الرسالة العا١تية ، 

-ىػ1419دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ) 1+ ٖتقيق دمحم ٤تمود حسن نصار، ط.
 ـ(.1998

 دارا١تملكة العربية السعودية،  -اٞتبيل) 2+ ٖتقيق كتعليق عصاـ موسى ىادم، ط.
 ـ(.2014-ىػ 1435الصديق، 

 دار الكتب العلمية، د.ت(. بَتكت لبناف،+ ٖتقيق كتعليق دمحم فؤاد عبد الباقي، د.ط )

تعريف ادلسلمني أبئمة الكتب الستة وبكتبهم الناقلة ابن ٤تيي الدين، عبد الرٛتن،  -
مكتبة ا١تورد، ا١تملكة العربية السعودية،  –ٚتهورية مصر العربية ) 1، ط.لسنن خامت النبيني

 ـ(. 2009-ىػ1430

البدر ادلنري يف ختريج أحاديث ابن ا١تلقن، أبو حفص عمر بن علي بن أٛتد األنصارم،  -
 ىػ(.1414دار العاصمة،  الرايض،) 1، ٖتقيق ٚتا دمحم السيد، ط.الشرح الكبري

،ابن منظور، أبو الفضل ٚتاؿ الدين دمحم بن  - ، العربلسان اللسان هتذيب لسان  مكـر
 ـ(.1993-ىػ1413دار الكتب العلمية،  لبناف،-بَتكت، )1ط.
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، ٖتقيق كتعليق دمحم دليل السالك إىل موطأ اإلمام مالكابن ماأياب اٞتكٍت الشنقيطي،  -
 دار الفضيلة، د.ت(. القاىرة،صديق ا١تنشاكم، د.ط )

التبيان لبديعة أٛتد ،  ابن انصر الدين الدمشقي، أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر عبد هللا بن -
، دراسة كٖتقيق د.عبد السالـ الشيخلي ك سعيد البواتشل كعبد ا٠تالق ا١تركزم كإٝتاعيل البيان

 ـ(.2008-ىػ1429دار النوادر، لبناف،  –سورية ) 1الكوراشل، ط.

إحتاف أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر عبد هللا ابن أٛتد،  ابن انصر الدين الدمشقي، -
 لبناف، –بَتكت ) 1، ٖتقيق سيد كسركم حسن، ط.برواة ادلوطأ عن اإلمام مالكالسالك 

 ـ(. 1995-ىػ1415دار الكتب العلمية، 

، التقييد دلعرفة رواة السنن وادلسانيدابن نقطة، أبو بكر دمحم بن عبد الغٍت البغدادم،  -
-ىػ1408دار الكتب العلمية،  بَتكت لبناف،) 1ٖتقيق كماؿ يوسف اٟتوت، ط.

 ـ(.1988

، ٖتقيق  اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(،  ىأبو عيسالًتمذم ، دمحم بن عيسى بن سورة  -
ا١تملكة العربية السعودية ، دار  –)اٞتبيل  1ط.كتعليق كٗتريج عصاـ موسى ىادم ، 

 ـ( .2012 -ق1433الصديق ، 

 العربية للكتاب، د.ت(الدار د.ـ، ، د.ط ) برانمج التجييبالتجييب، القاسم بن يوسف،  -

مناىج احملدثني: مالك، أمحد، ابن خزمية، ابن حبان، احلاكم، الًتكي، دمحم بن تركي،  -
 ـ(.2009-ىػ 1430دار العاصمة،  ا١تملكة العربية السعودية،) 1، ط.الطرباين

مؤسسة الرايف، لبناف، -بَتكت) 4، ط.حترير علوم احلديثاٞتديع، عبد هللا بن يوسف،  -
 ـ(.2010-ق1431

 كشف الظنونحاجي خليفة، ا١توذل مصطفى بن عبد هللا القسطنطيٍت الركمي اٟتنفي،  -
-ق1432-1431دار الفكر،  لبناف،-بَتكت، د.ط )عن أسامي الكتب والفنون 

 ـ(.2010
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، ابعتناء عبد الفتاح أبو غدة، شروط األئمة اخلمسةاٟتازمي، أبو بكر دمحم بن موسى،  -
 ـ(.1997-ىػ  1417دار البشائر اإلسالمية، ، بَتكت لبناف) 1ط.

، 3، ط.أنوار ادلسالك إىل رواايت موطأ مالكاٟتسٍت، السيد دمحم بن علوم ا١تالكي،   -
 ـ(.2010-ىػ1431دار الكتب العلمية، لبناف، -بَتكت)

، ٖتقيق كتعليق معرفة علوم احلديثاٟتاكم النيسابورم، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا،  -
 ـ(.1977-ق1397دار الكتب العلمية،  لبناف،-بَتكت) 2سيد معظم حسُت، ط.ال

د.ط ،  ادلدخل يف أصول احلديث،  اٟتاكم النيسابورم، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا -
 د.ت( . دار الكتب العلمية، لبناف،-بَتكت)

الصحيح من السقيم ادلدخل إىل معرفة اٟتاكم النيسابورم، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا،  -
، ٖتقيق كتعليق ابراىيم بن علي بن دمحم آؿ  وتبيني ما أشكل من أمساء رجال الصحيحني

 ـ(.2002-ىػ1423مكتبة العبيكاف،  الرايض،) 1كليب، ط.

، ٖتقيق فريد عبد معجم البلداناٟتموم، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا،  -
 ـ(.2011دار الكتب العلمية،  بَتكت،) 2العزيز اٞتندم، ط.

، النافلة يف األحاديث الضعيفة والباطلة، أبو إسحاؽ حجازم دمحم شريف،  اٟتويٍت -
 ـ(.1988-ىػ 1408دار الصحابة للًتاث، د.ـ، ) 1ط.

الكفاية يف معرفة أصول علم ا٠تطيب البغدادم، أبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت،  -
 ا٢تدل،دار د.ـ، ) 1ابراىيم بن مصطفى الدمياطي ، ط.، ٖتقيق كتعليق أيب اسحاؽ الرواية

ا١تملكة ) 2ـ ( كٖتقيق كٗتريج كتعليق الدكتور ماىر ايسُت الفحل، ط.2003 -ىػ 1423
 ق(.1435دار ابن اٞتوزم، العربية السعودية، 

اجلامع ألخالق الراوي وآداب ا٠تطيب البغدادم، أبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت،  -
مكتبة  ا١تملكة العربية السعودية،-الرايضالدكتور ٤تمود الطحاف، د.ط ) ٖتقيقالسامع، 
 ـ(.1983-ق1403ا١تعارؼ، 
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 1، ط. حاشية على اختصار علوم احلديث، ا٠تضَت ، الدكتور عبد الكرصل بن عبد هللا  -
 ـ( .2017 -ق1438ا١تملكة العربية السعودية ،  -)الرايض

ضبط اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، ا٠تليلي، ا٠تليل بن عبد هللا بن ا٠تليل القزكيٍت،  -
 ق(.1414-ـ1993دار الفكر، لبناف، -بَتكتعامر أٛتد حيدر، د.ط )

لبناف، -بَتكت) 1، ط.معجم ادلصطلحات احلديثيةا٠تَت آابدم، دمحم أبو الليث،  -
 ـ(.2005-ىػ1426مؤسسة الرسالة انشركف، 

 ، ٖتقيق كضبط كتعليق شعيب األرنؤكط سنن الدار قطين، علي بن عمر ،  الدار قطٍت -
 ـ( .2004ق 1424،  لبناف، مؤسسة الرسالة-بَتكت) 1ط.، ك٣تموعتو 

، ٖتقيق أيب كتاب بيان ادلسند وادلرسل وادلنقطعأبو عمرك عثماف بن سعيد،  ،الداشل -
 ـ(.2009-ىػ1430اآلفاؽ، دار د.ـ، ، )1عبد هللا عمرك بن فهمي، ط.

 اتريخ اإلسالم ووفياتمشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف،  ،الذىيب -
دار  تونس،) 2ٖتقيق كضبط كتعليق الدكتور بشار عواد معركؼ، ط.ادلشاىري واألعالم، 

 ـ(.2011الغرب اإلسالمي، 

-بَتكت) ، د.طكرة احلفاظتذ الذىيب، مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد عثماف،  -
 دار الكتب العلمية، د.ت(. لبناف،

، ٖتقيق ، سري أعالم النبالءالذىيب، مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد عثماف،  -
 ـ(.1996-ىػ1417مؤسسة الرسالة،  بَتكت،) 1كتعليق الدكتور بشار عواد معركؼ، ط.

، ادلوقظة يف مصطلح احلديثد عثماف، الذىيب، مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛت -
-ىػ1433دار اآلاثر، صنعاء اليمن، ) 1ٖتقيق علي بن أٛتد بن حسن الرزاحي، ط.

مكتب ا١تطبوعات  سورية،حلب ) 2ـ( ، كاعتناء عبد الفتاح أبوغدة ، ط.2012
 (. ىػ1412، اإلسالمية
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ضبط كحواشي دمحم سادل ، حجة هللا البالغةالدىلوم، أٛتد شاه كرل هللا عبد الرحيم،  -
 ـ(.2012-ىػ1433دار الكتب العلمية، بَتكت، ) 2ىاشم، ط.

، ٖتقيق ٚتاعة من العلماء ادلسوى شرح ادلوطاالدىلوم، أٛتد شاه كرل هللا عبد الرحيم،  -
 دار الكتب العلمية، د.ت(. بَتكت،إبشراؼ الناشر، د.ط )

 ا١تغرب،) 7، العدد.تعريف اببن ماجوإضاءة الدجنة يف الرستم، دمحم بن زين العابدين،  -
 ـ(.2008ٚتعية األماـ البخارم، مارس 

جمرد أمساء الرواة عن الرشيد العطار، أبو اٟتسُت ٭تِت بن عبد هللا بن علي القرشي،  -
مكتبة  ا١تدينة ا١تنورة،)1، ٖتقيق أيب دمحم سادل بن أٛتد بن عبد ا٢تادم السلفي، ط.مالك

 ـ(.1997-ق1418الغرابء األثرية، 

، ٖتقيق عزيز التدوين يف أخبار قزوينالرافعي، عبد الكرصل بن دمحم عبد الكرصل أبو القاسم،  -
 ـ(.1987 -ىػ1408دار الكتب العلمية، د.ـ، هللا العطاردم ،  د.ط )

، اعتٌت بو  اتج العروس من جواىر القاموسالزبيدم، دمحم مرتضى بن دمحم اٟتسيٍت،  -
دار ،  بَتكت) 1عبد ا١تنعم خليل ابراىيم ك ذ.كرصل سيد دمحم ٤تمود، ط.ككضع حواشيو د.
 ـ(.2007-ىػ1428الكتب العلمية، 

مناقب سيدان الزكاكم ا١تنجالٌب، شرؼ الدين أيب الركح عيسى بن مسعود بن منصور،  -
 دار ابن لبناف، –بَتكت ) 1، بعناية ىاركف عبد الرٛتن آؿ ابشا اٞتزائرم،  ط.اإلمام مالك

 ،  ـ(.2012-ىػ1433حـز

، د.ط  شرح الزرقاين على موطأ االمام مالكالزرقاشل ، دمحم بن عبد الباقي بن يوسف ،  -
 لبناف ، دار الكتب العلمية ، د.ت( .–)بَتكت 

، ٖتقيق دمحم فتحي النادم، معيد النعم ومبيد النقمالسبكي، اتج الدين عبد الوىاب،  -
 ـ(.2008-ىػ1429العلياء،  مؤسسة القاىرة،) 1ط.
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، فتح ادلغيث بشرح ألفية احلديثالسخاكم، مشس الدين أبو ا٠تَت دمحم بن عبد الرٛتن،  -
دراسة كٖتقيق د.عبد الكرصل بن عبد هللا بن عبد الرٛتن ا٠تضَت ك د. دمحم بن عبد هللا بن 

 ىػ(.1426مكتبة دار ا١تنهاج،  الرايض،) 1فهيد آؿ فهيد، ط.

شرح التقريب والتيسري دلعرفة ،  مشس الدين أبو ا٠تَت دمحم بن عبد الرٛتن السخاكم ، -
)أبوظيب  1، ٖتقيق علي بن أٛتد الكندم ا١ترر ، ط.ملسو هيلع هللا ىلص لإلمام النووي سنن البشري النذير 

 ـ( .2007-ق1428مؤسسة بينونة للنشر كالتوزيع ، 

اجلواىر ادلكللة يف األخبار الرٛتن، السخاكم، مشس الدين أبو ا٠تَت دمحم بن عبد  -
،  دار اٟتديث الكتانيةا١تملكة ا١تغربية، ) 1، ٖتقيق دمحم ابراىيم اٟتسُت، ط.ادلسلسلة
 ـ(.2012-ىػ1433

-ىػ1411جامعة ا١تلك سعود،  ،السعودية، د.ط )اتريخ الرتاث العريبسيزكُت، فؤاد،  -
 .(ـ1991

، تقدصل  اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي ، جالؿ الدين عبد الرٛتاف بن أيب بكر ،  -
 ( .د.تدار ابن كثَت، د.ـ، كتعليق الدكتور مصطفى ديب البغا ، د.ط )

، تنوير احلوالك شرح على موطأ مالكالسيوطي، جالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر،  -
دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، دم، د.ط )ضبط كتصحيح دمحم بن عبد العزيز ا٠تال

 ـ(.2002-ىػ1423

تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي، السيوطي، جالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر،  -
دار ابن اٞتوزم،  ا١تملكة العربية السعودية،) 1بعناية مازف بن دمحم السرساكم، ط.

 ىػ(.1431

، تزيني ادلمالك مبناقب اإلمام مالكالسيوطي، جالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر،  -
دار الرشاد اٟتديثة، ا١تغرب،  -الدار البيضاء) 1ٖتقيق ىشاـ بن دمحم حيجر اٟتسيٍت، ط.

 ـ(.2010-ىػ1431
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 ا١تغرب،) 1ط.إسعاف ادلبطأ برجال ادلوطأ، السيوطي، جالؿ الدين عبد الرٛتن،  -
 ـ(.1992-ىػ1412دار اآلفاؽ اٞتديدة،  منشورات

، ألفية السيوطي يف مصطلح احلديثالسيوطي، جالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر،  -
شرح كٖتقيق دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد ، تعليق أيب معاذ طارؽ بن عوض هللا بن دمحم، 

 ـ(.2013-ىػ1434،  دار ابن القيم ، دار ابن عفاف ،القاىرة-السعودية) 3ط.

لبناف،  -بَتكت، شرح كٖتقيق أٛتد دمحم  شاكر، د.ط )الرسالة الشافعي، دمحم بن ادريس،  -
 دار الكتب العلمية، د.ت(.

أٛتد بدر الدين الدكتور ٗتريج توثيق كضبط ك  ،كتاب األمالشافعي، دمحم بن إدريس،  -
 ـ(.1996-ىػ1416دار قتيبة،  بَتكت،) 1حسوف، ط.

، ٖتقيق كتعليق أيب احلطة يف ذكر الصحاح الستةصديق حسن خاف، أبو الطيب السيد،  -
 1عبد الرٛتن ٭تِت بن علي اٟتجورم كابن أخيو حسُت بن أٛتد بن علي اٟتجورم، ط.

 ـ(.2011-ىػ1432دار اآلاثر، اليمن،  –صنعاء )

 لإلمامني : مالك وأمحدزوائد ادلوطأ وادلسند على الكتب الستة صاحل أٛتد الشامي ،  -
-ق1431ا١تملكة العربية السعودية ، دار كنوز إشبيليا للنشر كالتوزيع ،  –)الرايض  1ط.

 ـ( .2010

، ادلدخل إىل موطأ اإلمام مالك بن أنسضيف بن أيب بكر ا١تالكي، أبو عاصم بشَت،  -
 ـ(.2012-ىػ1433 دار ابن حـز ، بَتكت لبناف،)1ط.

جزء فيو طرق حديث من كذب علي الطرباشل، أبو القاسم سليماف بن أٛتد بن أيوب،  -
دار البشائر اإلسالمية، بَتكت لبناف، ) 1، ٖتقيق د.دمحم بن حسن الغمارم، ط.متعمدا
 ـ(.1997-ىػ1417
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ا١تالكي مًب نظم الرسالة يف الفقو عبد هللا بن أٛتد بن اٟتاج ٛتى هللا الغلوم البكرم ،  -
األندلس اٞتديدة للنشر ك للتوزيع  ، د.ـ، ) 1قيق سيدم ا١تختار كلد سيدينا ، ط.ٖت

 ـ ( .2014 -ىػ 1435

-سورية، بَتكت –دمشق ) 33، ط.منهج النقد يف علوم احلديثعًت، نور الدين،  -
 ـ(.2013-ىػ1434دار الفكر، دار الفكر ا١تعاصر، لبناف، 

، طرح التثريب يف شرح التقريبيم بن اٟتسُت، العراقي، زين الدين أيب الفضل عبد الرح -
-ىػ1420مكتبة نزار مصطفى الباز،  مكة ا١تكرمة،) 2ٖتقيق ٛتدم الدمرداش دمحم، ط.

 ـ(.1999

بَتكت ، د.ط )التبصرة والتذكرةالعراقي، زين الدين أيب الفضل عبد الرحيم بن اٟتسُت،  -
 دار الكتب العلمية، د.ت(. لبناف،

التقييد واإليضاح دلا أطلق وأغلق من  ، زين الدين أيب الفضل عبد الرحيم حسُت، العراقي -
السعودية، ) 2بن عوض هللا بن دمحم، ط. معاذ طارؽ، ٖتقيق أيب كتاب ابن الصالح

 ـ(.2011-ىػ1432 -دار ابن عفاف -دار ابن القيمالقاىرة، 

تمس يف سباعيات حديث بغية ادللالعالئي، أبو سعيد صالح الدين خليل بن كيكلدم،  -
 –لبناف  –سوراي) 2، ٖتقيق كدراسة ٛتدم عبد اجمليد السلفي، ط.اإلمام مالك بن أنس

 ـ(.2012-ىػ1433دار النوادر،  الكويت،

جامع التحصيل يف أحكام العالئي، صالح الدين ابو سعيد  خليل بن كيكلدم،  -
مكتبة العلـو كاٟتكم، ة العراقية، اٞتمهوري) 1، ٖتقيق ٛتدم عبد اجمليد السلفي، ط.ادلراسيل
 ـ(.1978-ىػ1398

، اعتٌت بو عدانف بن زايد الفهمي شرح موقظة الذىيبالعوشل الشريف، حاًب بن عارؼ،  -
 ىػ(.1428دار ابن اٞتوزم ، ا١تملكة العربية السعودية، ) 2كبدر بن زايد الفهمي، ط.
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ا١تكتبة صيدا بَتكت، ) 1، ط.ادلنريادلصباح الفيومي، أٛتد بن دمحم بن علي ا١تقرئ،  -
 ـ(.1996-ىػ1417العصرية، 

، ٖتقيق الدكتور أكـر  كتاب ادلعرفة والتاريخ،  فالفسوم ، يعقوب بن سفياف أبو يوس -
 ـ( .1981 –ق 1401، مكتبة ابن تيمية مصر ،  - )القاىرة 2ضياء العمرم ، ط.

ا١تملكة العربية ) 1، ط. ماجومنهج اإلمام ابن فاضل بن خلف اٟتمادة الرقي ،  -
 ـ( 2014 -ىػ 1435دار أطلس ا٠تضراء ، السعودية ، 

ترتيب ادلدارك وتقريب ادلسالك دلعرفة أعالم القاضي عياض، ابن موسى اليحصيب،  -
دار الكتب العلمية،  لبناف، -بَتكت) 2، ضبط كتصحيح دمحم سادل ىاشم، ط.مذىب مالك

 ـ(.2012-ىػ1433

، الرسالة ادلستطرفة لبيان مشهور كتب السنة ادلشرفةيف دمحم بن جعفر، الكتاشل، الشر  -
 ـ(.1993-ىػ1414دار البشائر اإلسالمية،  لبناف،–بَتكت ) 5ط.

فهرس الفهارس واألثبات ومعجم ادلعاجم الكتاشل، عبد اٟتي بن عبد الكبَت،  -
الغرب  دارد.ـ، )2، ابعتناء الدكتور إحساف عباس، ط.وادلشيخات وادلسلسالت

 ـ(.1982-ىػ1402اإلسالمي، 

، اعتٌت بو كعلق عليو تقي الدين أوجز ادلسالك إىل موطأ مالكالكاندىلوم، دمحم زكراي،  -
مركز الشيخ أيب اٟتسن الندكم للبحوث كالدراسات اإلسالمية، ا٢تند، ) 1الندكم، ط.

 ـ(.2003-ىػ1424

كزارة ا١تغرب، ، د.ط )إلمام مالكأقرب ادلسالك إىل موطأ اكنوف، سيدم دمحم التهامي،   -
 ـ(.1988-ىػ1408األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، 

، تعليق كٖتقيق الدكتور تقي الدين  التعليق ادلمجد على موطأ دمحماللكنوم، عبد اٟتي،  -
-ىػ1419طبع على نفقة ٝتو الشيخ سلطاف بن زايد اؿ هنياف، د.ـ، ) 3الندكم، ط.

 ـ(.1999
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، اعتٌت بو فوائد يف علوم احلديث وكتبو وأىلولعلى دمحم عبد الرٛتن، ا١تباركفورم، أيب ا -
مكتبة دار ا١تنهاج ، الرايض، ) 1كعلق عليو عبد العليم عبد العظيم البستوم، ط.

 ىػ(.1431

، ٖتقيق كتعليق هتذيب الكمال يف أمساء الرجالا١تزم، ٚتاؿ الدين أيب اٟتجاج يوسف،  -
 ـ(.1985-ىػ1406مؤسسة الرسالة، بَتكت، ) 4بشار عواد معركؼ، ط.

حتفة األشراف مبعرفة األطراف مع النكث ا١تزم، ٚتاؿ الدين أيب اٟتجاج يوسف،  -
دار القاىرة، ) 2، ٖتقيق عبد الصمد شرؼ الدين، ط.الظراف على األطراف البن حجر

 ـ(.1993-ىػ1414الكتاب اإلسالمي، 

 1، ط.الرب يف الرتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الربفتح ا١تغراكم، دمحم بن عبد الرٛتن،  -
 ـ(.1996-ىػ٣1416تموعة التحف النفائس الدكلية، لسعودية، ا-الرايض)

، ٖتقيق كٗتريج كتعليق أيب شرح سنن ابن ماجو اإلماممغلطام، عالء الدين بن قليج،  -
كتبة شارع الثورة، -ودمنية ٝتن -الدىقلية )ـ 1عبد هللا أٛتد بن إبراىيم بن أيب العينُت، ط.

 ـ(.2008-ىػ1427ابن عباس، 

، ٖتقيق أيب عبد هللا ٤تي  إصالح كتاب ابن الصالح،  مغلطام، عالء الدين بن قليج -
-ق 1428، ) القاىرة ، ا١تكتبة االسالمية للنشر كالتوزيع  1، ط.الدين بن ٚتاؿ البكارم 

 ـ( .2007

، بركاية ٭تِت بن ٭تِت الليثي ادلوطأمالك، أبو عبد هللا ابن أنس بن مالك بن أيب عامر،  -
كعليو زايدات ركاية أيب مصعب الزىرم ا١تدشل كركاية دمحم بن اٟتسن الشيباشل، ٖتقيق كالؿ 

 ـ(.2011-ىػ1432مؤسسة الرسالة انشركف، بَتكت لبناف، ) 1حسن علي،ط.

-ىػ1428دار الفكر، ، بَتكت لبنافد.ط ) العطار،صدقي  + ضبط كتوثيق كٗتريج دمحم
 .(ـ2008-ىػ1429
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مؤسسة زايد  اإلمارات العربية السعودية،-أبو ظيب) 1+ ٖتقيق دمحم مصطفى األعظمي، ط.
 ـ(.2004-ىػ1425بن سلطاف آؿ هنياف لألعماؿ ا٠تَتية كاإلنسانية، 

 .(1992-ىػ1412منشورات دار اآلفاؽ اٞتديدة،  ،ا١تغرب) 1+ ط.

-الدار البيضاء) 1+ ركاية ٭تِت بن ٭تِت الليثي، منشورات اجمللس العلمي األعلى، ط.
 ـ(.2013-ىػ1434مطبعة النجاح اٞتديدة ا١تغرب، 

، إعداد كترتيب كٖتقيق حسُت بن ٧تمة ا١تورغاشل اٞتيجلي ك ادلسند دلوطأ مالك بن أنس+ 
 ـ(.2000-ىػ1421دار ابن كثَت،  مشق،د) 1عبد اٟتليم بن دمحم ا٢تادم قابة ، ط.

، د.ط )دمشق ، بَتكت ، دار القلم ، الدار  ادلوطآت لإلمام مالك هنع هللا يضرنذير ٛتداف ،   -
 الشامية ، د.ت(

، ابعتناء عبد الفتاح أبو غدة، اإلمام ابن ماجو وكتابو السننالنعماشل، دمحم عبد الرشيد،  -
 ىػ(.1419ا١تطبوعات اإلسالمية،  مكتب بَتكت،) 6ط.

ٖتقيق ارشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق ، النوكم ، ٭تِت بن شرؼ ،  -
 ،مكتبة اإلٯتاف،السعودية  -ا١تدينة ا١تنورة) 1كٗتريج كدراسة عبد البارم فتح هللا السلفي ، ط.

 ـ(1987 -ىػ 1408

 1يق دمحم فؤاد عبد الباقي، ط.، ٖتقصحيح مسلم شرحالنوكم، ٭تِت بن شرؼ،  -
 ـ(.1995-ىػ1415دار الكتب العلمية، لبناف، -بَتكت)

مكتبة  القاىرة،، د.ط )هتذيب األمساء واللغاتالنوكم، أبو زكراي ٤تيي الدين بن شرؼ،  -
 ابن تيمية، د.ت(.

الشركؽ  مكتبة القاىرة،) 2، ط.ادلعجم الوسيطٚتهورية مصر العربية،  العربية،٣تمع اللغة  -
 ـ(.2005-ىػ1426الدكلية، 
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