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} ٧٠٩     {

? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??س ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 إن الحمد هللا نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، 

يهده اهللا ؛ فـال مضل له ، ومن يضلل فـال هادي له .من    

 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له  ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

. )١((( يَـا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقـَاِتِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِموَن ))  

 َكثِيرًا َوِنَساًء وَاتَّقُوا اللََّه  َها النـَّاُس اتَّقُوا رَبَُّكُم الَِّذي خََلقَُكْم ِمْن َنْفٍس وَاِحَدٍة وَخََلَق ِمْنَها زَْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما رَِجاالً يـَا أَيُّ  ((

. )٢(الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه وَاْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعلَْيُكْم رَِقيبـًا ))  

ُنوَبُكْم َوَمْن  يَـاأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوقُوُلوا قَْوال َسِديًدا * ُيْصلِْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ذُ  ((

. )٣()) ُيِطِع اللََّه َورَُسوَلُه فَقَْد فـَاَز فَْوزًا َعِظيًما  

 أما بعد :

وكل حمدثة بدعة ، ، هدي حممد صىل اهللا عليه وسلم ، ورش األمور حمدثاهتا  فإن أحسن الكالم كالم اهللا ، وخري اهلدي

 وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار .

من أوائل ما صنف  يف القلوب ، وكيف ال يكون هبذه املكانة وهو يف النفوس ، وصبابةً  فإن ملوطأ اإلمام مالك لوقعاً   

ترش يف البلدان وتناقلته األجيال إىل يومنا هذا .، وذاع وان دون أدنى ريب يف السنة النبوية  

وهو أشهر كتب مالك التي نسبت إليه ، وأجلها عىل اإلطالق ، أحسن فيه اإلمام مالك اإلحسان كله فأبدع ترتيبه ، 

له القبول  ألقى اهللا مباركاً  فكان بحق كتاباً ، وسهل تبويبه ، وأودع فيه ضنائن العلم الغاليات ؛ التي رزقه اهللا إياها   

.يف األرض   

 وملا كان األمر ماوصفت ، واحلال ما ذكرت : اعتنى به العلامء املتقدمون واملتأخرون أتم عناية ، رواية ، ودراية ، وعناية 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ٧١،  ٧٠) : سورة األحزاب ٣(                      . ١) : سورة النساء ٢(            . ١٠٢) : سورة آل عمران ١(   

حــديث عبــد اهللا ) : أخرجه الرتمذي يف جامعه كتاب النكاح باب خطبة النكاح عن عبد اهللا بن مسعود ، وقــال أبــو عيســى الرتمــذي : ٤(

عن أيب عبيدة  ورواه شعبة عن أيب إسحق  ملسو هيلع هللا ىلصحديث حسن رواه األعمش عن أيب إسحق عن أيب األحوص عن عبد اهللا عن النبي  

 ==                  عن أيب إسحق عن أيب األحوص و أيب عبيدة فقال مجعهام وكال احلديثني صحيح ألن إرسائيلملسو هيلع هللا ىلص  عبد اهللا عن النبي عن



   
 

    
} ٧١٠     {

? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??س ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 فمنهم من رشح أحاديثه ، ومنهم من درس أسانيده ، ومنهم من صنف يف غريبه ، ومنهم من ألف يف رجاله ؛

ألطراف ، ال تكدره األهواء .حتى غدا بحر علم مرتامي ا  

  ا البحثكرة هذلفيف خدمة هذا الكتاب املستطاب ؛ فانرشح صدري  –سبحانه وتعاىل  –ولذلك استخرت اهللا 

مجع املواطن التي حدث فيها مالك عن الثقة مبهًام وحماولة الكشف ورفع اللثام عن هؤالء الرواة . يف  

  "فع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك يف املوطأ عىل اإلهبام ر "حث والذي عنونت له بعنوانفكان هذا الب

:فيه كالتايل  وكانت خطة البحث  

البحث إىل مقدمة ، وستة مباحث ، وخامتة ، وفهارس . هذا قمت بتقسيم  

 * أوالً : املقدمة :

،  ، وخترجياً  ، ورشحاً  ، ودرايةً  ه روايةً اشتملت املقدمة عىل كلمة موجزة حول مكانة املوطأ وأمهيته، وعناية العلامء ب

.ا البحث وبيان أمهيتهوالسبب وراء اختيار هذ ، ودراسةً   

 * ثانياً : املباحث :

عىل ستة مباحث وهي كالتايل : البحث اتوي هذحي  

) : املبحث األول : ١(  

 مفهوم اإلهبام ، وبيان أقسامه ، وحكمه .

) : املبحث الثاين :٢(  

هبام ، وفوائد معرفته ، وطرق الكشف عنه .أسباب اإلبيان   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سفيان الثوري              وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغري خطبة وهو قول  ، عبد اهللا بن مسعود عن النبي صىل اهللا عليه و سلمعن ==  

 ، »السنن األربعة«) أصحاب (مرفوعاً   هذا احلديث صحيح أخرجه : ابن امللقن يف البدر املنري قالو،  ٣/٤١٣غريه من أهل العلمو

  . ٧/٥٣١ »سننه«والبيهقي يف » مستدركه«واحلاكم يف 

 



   
 

    
} ٧١١     {

? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??س ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

) : املبحث الثالث :٣(  

وخالصة آراء املحدثني يف ذلك . ، بيان حكم التعديل عىل اإلهبام  

) : املبحث الرابع :٤(  

هم واملهمل ، وطرق الكشف عنه .الفرق بني املب  

: امس) : املبحث اخل٥(  

 مطلبني : عىل وحيتوي هذا املبحث

 املطلب األول : وفيه ترمجة موجزة لإلمام مالك بن أنس .

 التعريف باملوطأ من حيث سبب تأليفه ، وعدد أحاديثه ، وثناء العلامء عليه .وفيه املطلب الثاين : 

 ) : املبحث السادس :٦(

 ،  ه وهي اثنا عرش موطناً ئي هذا املبحث عىل املواطن التي حدث فيها مالك عن الثقة مبهًام يف موطوحيتو

 هؤالء الرواة . حتديدواملنهج املتبع يف دراسة هذه املواطن و

 * ثالثًا : اخلامتة :

 وتشتمل عىل أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا البحث .

 * رابعاً : الفهارس :

   مل عىل اآليت :وتشت

) : فهرس املوضوعات .٢) : فهرس املصادر واملراجع .    ١  

 وأخريًا فقد بذلت يف هذا البحث قصارى جهدي ، وذكرت فيه مبلغ علمي ، واستفرغت فيه كامل وسعي ،

، وأسأل اهللا أن يغفر يل ، فإن أصبت فمن فضل اهللا وحده ، ومافيه من خطأ فال يستغرب وقوعه من مثيل    

عن زلتي إنه هو الغفور الرحيم . وأن يتجاوز  

سبحانك رب العزة عام يصفون ، وسالم عىل املرسلني ، واحلمد هللا رب العاملني ، وصىل اهللا عىل نبينا وسيدنا حممد ، 

 وعىل آله وصحبه أمجعني .



   
 
 

   
} ٧١٢     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

    املبحث األول

أقسامه ، وحكمه .بيان مفهوم اإلهبام ، و  

 أوالً : تعريف اإلهبام :

. )١(وطريٌق ُمْبَهٌم إِذا َكاَن َخِفّيا َال َيْستَبني،  ُأْهبِم َعِن الَْكَالمِ  : قول ابن منظور ي  

اًما إَذا َملْ تُ  َربُ َواْستَْغَلَق َواْسَتْعَجَم بَِمْعنَى َأْهبَْمُتُه إْهبَ  .)٢(بَيِّنُْه وقال أمحد بن حممد الفيومي : َواْسَتْبَهَم اْخلَ

َواْألَمر أخفاه وأشكله والقفل َوَنْحوه أغلقه َفَال هيتدى لفتحه َوُفَالًنا ، اْألَمر َخِفي وأشكل  أهبم :ويف املعجم الوسيط 

(استبهم) فَالن أرتج َعَلْيِه َواْألَمر استغلق وأشكل َوَعلِيِه الَْكَالم ... (تبهم) َعَليِْه اْألَمر َخِفي وأشكل.... َعن اْألَمر نحاه

 . )٣(استعىص

 الظهور .عدم و ، اخلفاء ، وعدم البيان هذه املعاين األقوال: أن اإلهبام يف اللغة يدور حول خالصة هذهو

 ويف اإلصطالح :

 :  معرفة املبهامتنيالنوع التاسع واخلمس يف قال ابن الصالح يف مقدمته

 . )٤(ساءنأي معرفة أسامء من أهبم ذكره يف احلديث من الرجال وال

األحاديث أو متوهنا ومل يسم فجاء بصيغة من صيغ اإلهبام : كرجل ، وشيخ ، وحدثني ثقة   من أهبم ذكره يف أسانيدأي 

 .  )٥( وامرأة ، وقائل ......ونحو ذلك

 : أقسام اإلهبام : ثانياً 

 : ينقسم اإلهبام إىل قسمني

 . هبام الواقع يف اإلسناداإل ) :٢؛                 (                               اإلهبام الواقع يف املتن ) :١(

 املتن :اإلهبام الواقع يف أوالً : 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٢/٥٦) : لسان العرب ١( 

 . ١/٦٤) : املصباح املنري ٢(

 . ١/٧٤) : املعجم الوسيط ٣(

 . ٣٧٥) : مقدمة ابن الصالح ٤(

 . ٢/٨٥٣) : تدريب الراوي ٥(



   
 
 

    
} ٧١٣     {

? ?إلسالمية ??لعربية ل ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا لبنا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 : )١(هو عىل أنواعوـــ 

 بلفظ رجل أو امرأة . متنه ) : النوع األول : ما وقع اإلهبام يف١

ا النَّاُس «، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َخَطَبنَا َرُسوُل اهللاِ ريض اهللا عنه  َعْن َأِيب ُهَرْيَرةَ :  رجل وقع اإلهبام يف متنه بلفظ ما مثال*  َ َأهيُّ

جَّ  واَقْد َفَرَض اهللاُ َعَليُْكُم اْحلَ ا َثَالًثا، َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ»، َفُحجُّ :  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َرُجٌل: َأُكلَّ َعاٍم َيا َرُسوَل اهللاِ؟ َفَسَكَت َحتَّى َقاَهلَ

َام َهَلَك َمْن َكاَن َقبْ «، ُثمَّ َقاَل: "َلْو ُقْلُت: َنَعْم َلَوَجَبْت، َوملََا اْسَتَطْعتُْم  " ْم َذُروِين َما َتَرْكُتُكْم، َفإِنَّ َلُكْم بَِكْثَرِة ُسَؤاِهلِ

ٍء َفْأُتوا ِمنُْه َما اْسَتطَْعتُْم، َوإَِذا َهنَيْتُُكمْ  ٍء َفَدُعوهُ  َواْختَِالفِِهْم َعَىل َأْنبِيَائِِهْم، َفإَِذا َأَمْرُتُكْم بَِيشْ  . » )٢(َعْن َيشْ

 .)٣(الرواية قال اإلمام النووي : والسائل هو األقرع بن حابس كذا جاء مبينا يف غري هذه 

َعْن ُغْسلَِها ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص ، َأنَّ اْمَرَأًة َسَأَلِت النَّبِيَّ ريض اهللا عنها  َعْن َعائَِشةَ امرأة : وقع اإلهبام يف متنه بلفظ  * مثال ما

ِري ِهبَا«املَِحيِض، َفَأَمَرَها َكيَْف َتْغتَِسُل، َقاَل:  ُر؟ َقاَل: َقاَلْت: َكيْ » ُخِذي فِْرَصًة ِمْن َمْسٍك، َفَتَطهَّ ِري ِهبَا«َف َأَتطَهَّ ، »َتَطهَّ

ِري«َقاَلْت: َكيَْف؟، َقاَل:  مِ » ُسبَْحاَن اهللاَِّ، َتطَهَّ ا َأَثَر الدَّ ، َفُقْلُت: َتَتبَِّعي ِهبَ  .) ٤(َفاْجَتَبْذُهتَا إَِيلَّ

 . يف رواية ملسلم :  السائلة هي أسامء بنت َشَكل بفتح املعجمة والكاف وقيل : بسكون الكاف

ا َعْن َأِيب اْألَْحَوِص، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ قال :  َثنَا َحيَْيى ْبُن َحيْيَى، َوَأُبو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة، كَِالُمهَ   ُمَهاِجٍر، َعْن َحدَّ

 َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َفَقاَلْت:  َصِفيََّة بِنِْت َشْيَبَة، َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: َدَخَلْت َأْسَامُء بِنُْت َشَكٍل َعَىل َرُسوِل اهللاِ

ِديَث  ْيِض؟ َوَساَق اْحلَ  .  )٥(َيا َرُسوَل اهللاِ، َكيَْف َتْغتَِسُل إِْحَداَنا إَِذا َطُهَرْت ِمَن اْحلَ

 ) : النوع الثاين : ما وقع اإلهبام فيه بلفظ رجلني أو امرأتني .٢

 خرج خيرب بليلة  ملسو هيلع هللا ىلص بادة بن الصامت ريض اهللا عنه أن رسول اهللاعن عوقع اإلهبام فيه بلفظ رجلني : * مثال ما

ُه َتَالَحى ُفَالٌن َوُفَالٌن، َفُرفَِعْت، «الَقْدِر، َفَتالََحى َرُجَالِن ِمَن املُْسلِِمَني َفَقاَل:  ُكْم بَِلْيَلِة الَقْدِر، َوإِنَّ إِينِّ َخَرْجُت ِألُْخِربَ

ا َلُكمْ    َوَعَسى َأْن َيُكوَن َخْريً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٩٧٥) : أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب احلج باب فرض احلج مرة يف العمر ٢(؛            . ٤٥٥/ ٢) : تدريب الراوي١( 

 . ٩/١٠١) : املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ٣(

َكًة، بَ ) : أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب احليض ٤( َرْت ِمَن املَِحيِض، َوَكيَْف َتْغتَِسُل، َوَتأُْخُذ فِْرَصًة ُممَسَّ اُب َدلِْك املَْرَأةِ َنْفَسَها إَِذا َتطَهَّ

مِ   . ١/٧٠ َفتَتَّبُِع َأَثَر الدَّ

يْضِ ) : أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب احليض ٥( مِ  َباُب اْستِْحبَاِب اْستِْعَامِل املُْْغتَِسَلِة ِمَن اْحلَ  . ١/٢٦٢ فِْرَصًة ِمْن ِمْسٍك ِيف َمْوِضِع الدَّ

بِْع َوالتِّْسِع َواَخلْمسِ    . » )١(الَتِمُسوَها ِيف السَّ
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 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 .) ٢(ابن حجر العسقالين : الرجالن مها عبد اهللا بن أيب حدرد ، وكعب بن مالك احلافظ قال

ا «َة َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه: َعْن َأِيب ُهَرْيرَ :  وقع اإلهبام يف متنه بلفظ امرأتني * مثال ما َأنَّ اْمَرَأَتْنيِ ِمْن ُهَذْيٍل، َرَمْت إِْحَداُمهَ

ٍة، َعْبٍد َأْو َأَمةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاألُْخَرى َفَطَرَحْت َجنِينََها، َفَقَىض َرُسوُل اهللاَِّ   . »)٣(فِيَها بُِغرَّ

 . )٤(جلنني : مليكة بنت عويمرابن حجر العسقالين : اسم الضاربة : أم عفيف بنت مرسوح ، وذات ا احلافظ قال

 بلفظ ابن ، وبنت ، أو نحو ذلك . متنه ) : النوع الثالث : ماوقع اإلهبام يف٣

اِعِديِّ َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َقاَل: اْستَْعَمَل النَّبِيُّ ابن : وقع اإلهبام يف متنه بلفظ * مثال ما ْيٍد السَّ َرُجًال ِمَن األَْزدِ،  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأِيب ُمحَ

َدَقِة، َفَلامَّ َقِدَم َقاَل: َهَذا َلُكْم َوَهَذا ُأْهِدَي ِيل يُ  ِه، «، َقاَل:  َقاُل َلُه اْبُن األُْتبِيَِّة َعَىل الصَّ َفَهالَّ َجَلَس ِيف َبْيِت َأبِيِه َأْو َبْيِت ُأمِّ

نُْه َشْيئًا إِالَّ َجاَء بِِه َيْوَم الِقيَاَمِة َحيِْمُلُه َعَىل َرَقَبتِِه، إِْن َكاَن َبِعًريا لَُه ؟ َوالَِّذي َنْفِيس بَِيِدِه الَ َيأُْخُذ َأَحٌد مِ  َفَينُْظَر ُهيَْدى َلُه َأْم الَ 

ا ُخَواٌر، َأْو َشاًة َتيَْعرُ   .)٥( َثَالًثا» ُهمَّ َهْل َبلَّْغُت اللَُّهمَّ َهْل َبلَّْغُت، اللَّ «ُثمَّ َرَفَع بَِيِدِه َحتَّى َرَأْينَا ُعْفَرَة إِْبَطْيِه: » ُرَغاٌء، َأْو َبَقَرًة َهلَ

 . )٦(ومل أعرف اسم أمه ، بن اللتبية املذكور اسمه عبد اهللا فيام ذكر بن سعد وغريهاوابن حجر العسقالين :  احلافظ قال

وضم بإسكان التاء الفوقية ،  –قال احلافظ جالل الدين السيوطي : ابن اللتبية هو عبد اهللا وهذه النسبة إىل بني ُلتْب 

 . ) ٧(الالم بطن من األزد ؛ وقيل فيه : ابن األتبية باهلمزة ، واليصح

ِة َرِيضَ اهللاَُّ َعنَْها، َقاَلْت: َدَخَل َعَلْينَا َرُسوُل اهللاَِّبنت :  وقع اإلهبام يف متنه بلفظ* مثال ما  ِحَني ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ُأمِّ َعطِيََّة األَْنَصاِريَّ

َيِت اْبنَُتهُ   ِة َكاُفوًراِسْلنََها َثالًَثا، َأْو َمخًْسا، َأْو َأْكَثَر ِمْن َذلَِك إِْن َرَأْيتُنَّ َذلَِك، بَِامٍء َوِسْدٍر، َواْجَعْلَن ِيف اآلِخرَ اغْ «َفَقاَل:  ُتُوفِّ

اهُ »َفإَِذا َفَرْغتُنَّ َفآِذنَّنِي -َأْو َشيْئًا ِمْن َكاُفوٍر  اهُ «َفَقاَل:  ، َفأَْعطَاَنا ِحْقَوُه، ، َفَلامَّ َفَرْغنَا آَذنَّ  . )٨(َتْعنِي إَِزاَرهُ » َأْشِعْرَهنَا إِيَّ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١٩) : أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر ١( 

 . ١/٢٧٨) : فتح الباري ٢(

 . ٩/١١صحيحه كتاب الديات باب جنني املرأة : أخرجه البخاري يف  )٣(

 . ١/٣٢٩) : فتح الباري ٤(

 .  ٣/١٥٩) : أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها باب من مل يقبل اهلدية لعلة ٥(

 . ٣/٣٦٦) : فتح الباري ٦(

 . ٢/٤٦٠) : تدريب الراوي ٧(

 . ٢/٧٣ز باب غسل امليت ووضوئه باملاء والسدر ) : أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلنائ٨(
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 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 قوله ابنته مل تقع يف يشء من روايات البخاري مسامة واملشهور أهنا ابن حجر العسقالين :  احلافظ قال

 وكانت وفاهتا  ملسو هيلع هللا ىلصوهي أكرب بنات النبي ، العايص بن الربيع والدة أمامة التي تقدم ذكرها يف الصالة  زينب زوج أيب

 وقد وردت مسامة يف هذا عند مسلم من طريق عاصم األحول عن  ، لطربي يف الذيل يف أول سنة ثامنفيام حكاه ا

 . )١(اغسلنها فذكر احلديثملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملا ماتت زينب بنت رسول اهللا  : حفصة عن أم عطية قالت

 بلفظ األم .  متنه ) : النوع الرابع : ما وقع اإلهبام يف٤

َكةٌ ريض اهللا عنه  ُهَرْيَرةَ  َأيب عن* مثال ذلك :  ْسَالِم َوِهَي ُمْرشِ ي إَِىل اْإلِ  .) ٢(.........احلديث َقاَل: ُكنُْت َأْدُعو ُأمِّ

 . )٣(قال احلافظ جالل الدين السيوطي : اسمها أمية بنت صفيح بن احلارث بن دوس

 .  ، والعبد م ، وبنت اخلالة ، والزوج ، والزوجة) : النوع اخلامس : ماوقع اإلهبام فيه بلفظ العمة ، واخلالة ، وابن الع٥

 . )٤(* مثال ما قيل فيه عمة : عمة جابر التي بكت أباه يوم أحد

 . )٥(قال احلافظ جالل الدين السيوطي : هي فاطمة بنت عمرو بن حرام

 ِضَباًبا َوَأقِطًا َوَلَبنًا،  ملسو هيلع هللا ىلصَخاَلتِي إَِىل النَّبِيِّ  َأْهَدْت «َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام، َقاَل: * مثال ما قيل فيه خالة : 

َبَن، َوَأَكَل األَقِطَ  َب اللَّ بُّ َعَىل َمائَِدتِِه، َفَلْو َكاَن َحَراًما َملْ ُيوَضْع، َوَرشِ  . )٦(» َفُوِضَع الضَّ

 . )٧(فيد ، وقيل : أم عننيقال احلافظ السيوطي : قيل : اسمها هزيلة ، وقيل : حفيدة بنت احلارث ، وتكنى أم ح

 َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللاَِّ، إِينِّ َخَرْجُت َأَنا َواْبُن َعمٍّ ِيل ِيف ملسو هيلع هللا ىلصَأْن َكْرَدِم ْبَن ُسْفَياَن َأَتى َرُسول اهللاَِّ * مثال ما قيل فيه ابن عم : 

ُه َحِفَي َفَقاَل: َمْن ُيْعطِينِي َنعْ  اِهلِيَِّة، ُثمَّ إِنَّ ال ُأْنكِْحُه اْبنَتِي؟ َفَأْعَطيُْتُه َنْعِيل، َفَأْنَكَحنِي اْبنََتُه َوِهَي َهِذِه، َوَقْد َبَلَغْت َغْزَوٍة ِيف اْجلَ

 ."َدْعَها َفال َتنْكِْحَها ":  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣/١٢٨) : فتح الباري ١( 

 . ٤/١٩٣٨يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة ريض اهللا عنهم باب من فضائل أيب هريرة ريض اهللا عنه ) : أخرجه مسلم ٢(

 . ٢/٤٦٣) : تدريب الراوي ٣(

 . ٢/٧٢) : أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلنائز باب الدخول عىل امليت بعد املوت ٤(

 . ٢/٤٦٣) : تدريب الراوي ٥(

 . ٧/٧٣ألطعمة باب األقط ) : أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب ا٦(

 . ٢/٤٦٣) : تدريب الراوي ٧(
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 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

افُِظ َأُبو َبْكر يْخ اْحلَ  .)١(اخلطيب البغدادي : ابن عمه هو ثابت بن املرقع  َقاَل الشَّ

َج بِنَْت َخالِِه ُعثَْامَن ْبَن َمْظُعونٍ * مثال ما قيل فيه بنت خالة :   . َأنَّ اْبَن ُعَمَر َتَزوَّ

  .) ٢(بو بكر اخلطيب البغدادي : اسم بنت خاله : زينب بنت عثامن بن مظعونقال الشيخ احلافظ أ

 . )٣("ُقتَِل َزْوُج ُسبَيَْعَة األَْسَلِميَِّة َوِهَي ُحبَْىل «* مثال ما قيل فيه الزوج : عن أم سلمة قالت : 

 . )٤(قال الشيخ احلافظ أبو بكر اخلطيب البغدادي : هو سعد بن خولة

َجْت آَخرَ يه زوجة : * مثال ما قيل ف َج اْمَرَأًة ُثمَّ َطلََّقَها، َفَتَزوَّ ، َفَأَتِت َعْن َعائَِشَة، َرِيضَ اهللاَُّ َعنَْها: َأنَّ ِرَفاَعَة الُقَرظِيَّ َتَزوَّ

ُه الَ َيأْتِيَها، َوَأنَُّه َلْيَس َمَعُه إِالَّ ِمثُْل ُهْدَبٍة، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ   .) ٥(»الَ، َحتَّى َتُذوقِي ُعَسْيَلَتُه َوَيُذوَق ُعَسيَْلَتِك «َفَذَكَرْت َلُه َأنَّ

 .) ٦(اسم َهِذِه املرأة متيمة، وقيل: سهيمة بِنْت وهب ْبن ُعَبْيدقال الشيخ احلافظ أبو بكر اخلطيب البغدادي : 

اطٍِب َجاَء َرُسوريض اهللا عنه َعْن َجابِرٍ * مثال ما قيل فيه عبد :   َيْشُكو َحاطِبًا َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَل اهللاِ، َأنَّ َعْبًدا ِحلَ

َدْيبَِيةَ : « ملسو هيلع هللا ىلصَيا َرُسوَل اهللاِ َلَيْدُخَلنَّ َحاطٌِب النَّاَر، َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ ُه َشِهَد َبْدًرا َواْحلُ  .) ٧(»َكَذْبَت َال َيْدُخُلَها، َفإِنَّ

 . )٨(قال احلافظ جالل الدين السيوطي : اسمه سعد

 مل يرصح بذكره ، بل يكون مفهوما من سياق الكالم .) : النوع السادس : ما٦

 .)٩(»اْجلِْس بِنَا ُنْؤِمْن َساَعةً «َقاَل ُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل: قول البخاري : َكمثال ذلك : 

 . )١٠(ابن حجر العسقالين : املقول له هو : األسود بن هالل احلافظ قال

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/١٥٦) : األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة ١( 

 . ٨/٥٢٠) : األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة ٢(

 . ٦/١٥٥) : أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب تفسري القرآن باب وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن ٣(

 . ٢/١٠٢همة يف األنباء املحكمة ب) : األسامء امل٤(

 . ٧/٥٦ه البخاري يف صحيحه كتاب الطالق باب إذا طلقها ثالثا ، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غريه فلم يمسها ) : أخرج٥(

 . ٨/٥٠٦) : األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة ٦(

 .  ٤/١٩٤٢) : أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر ريض اهللا عنهم وقصة حاطب بن أيب بلتعة ٧(

 . ٢/٤٦٥) : تدريب الراوي ٨(

 . ١/١٠بني اإلسالم عىل مخس  ملسو هيلع هللا ىلص) : أورده البخاري معلقا يف صحيحه يف كتاب اإليامن باب قول النبي٩(

 . ١/٤٨) : فتح الباري ١٠(
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 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 اإلسناد :اإلهبام الواقع يف ثانياً : 

 : )١(وهو عىل أنواع

 جل .بلفظ ر إسناده ) : النوع األول : ما وقع اإلهبام يف١

َثنَا ُسْفيَاُن، مثال ذلك : ما رواه أبو داود يف سننه قال :  َد، َحدَّ ِين َأُبو َأْمحَ ، َقاَل: َأْخَربَ َثنَا َنْرصُ ْبُن َعِيلٍّ  َحدَّ

ُد ْبنُ  َثنَا ُحمَمَّ اِج ْبِن ُفَرافَِصَة، َعْن َرُجٍل، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، ح وَحدَّ جَّ ،  َعِن اْحلَ ِل الَْعْسَقَالِينُّ  املَُْتَوكِّ

اِق  زَّ َثنَا َعْبُد الرَّ َنا بِْرشُ ْبُن َرافٍِع، َعْن َحيْيَى ْبِن َأِيب َكثٍِري، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، َرَفَعاُه َمجِي ، َحدَّ  ًعا َقاَل: َأْخَربَ

 . »)٢(ٌم، َواْلَفاِجُر ِخبٌّ َلئِيمٌ املُْْؤِمُن ِغرٌّ َكِري« َ:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ

 .) ٣(رصح أبو داود يف الرواية الثانية بأن الرجل املبهم هو حييى بن أيب كثري وهذا ما أكده السيوطي يف تدريب الرواي

 بلفظ عن الثقة . إسناده ) : النوع الثاين : ما وقع اإلهبام يف٢

، َعْن ُبْرسِ ْبِن َسِعيٍد،  َعِن الثَِّقةِ ه  ئمثال ذلك : ما رواه مالك يف موط  ِعنَْدُه، َعْن ُبَكْريِ ْبِن َعبِْد اهللاَِّ ْبِن األََشجِّ

، َوَكاَن ِيف حِ  ْوالَِينِّ ْرعِ ملسو هيلع هللا ىلص ْجِر َميُْموَنَة َزْوِج النَّبِيِّ َعْن ُعَبْيِد اهللاَِّ ْبِن األَْسَودِ اْخلَ َام  ، : َأنَّ َمْيُموَنَة َكاَنْت ُتَصيلِّ ِيف الدِّ ِر، َواْخلِ

 .)٤(َلْيَس َعَليَْها إَِزاٌر 

ا َحِديُث َمْيُموَنَة َفالثَِّقُة الَِّذي َرَواُه َعنُْه َمالٌِك ُهوَ  "االستذكار"قال ابن عبد الرب يف كتابه  ْيُث ْبُن َسْعٍد  ": َوَأمَّ .   )٥("اللَّ  

بلفظ عن عمه . إسناده ) : النوع الثالث : ما وقع اإلهبام يف٣  

ُد ْبُن َبِشٍري، َوَأُبو ُأَساَمَة، َعْن ِمْسَعٍر، رواه الرتمذي يف جامعه قال :  مثال ذلك : ما َثنَا َأْمحَ َثنَا ُسْفَياُن ْبُن َوكِيٍع َقاَل: َحدَّ َحدَّ

َم َيُقوُل:  ِه، َقاَل: َكاَن النَّبِيُّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  مَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن ُمنَْكَراِت األَْخَالِق، اللَّهُ «َعْن ِزَياِد ْبِن ِعَالَقَة، َعْن َعمِّ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٤٥٦) : تدريب الراوي ١(  

 . ٤/٢٥١) : أخرجه أبو داود يف سننه كتاب األدب باب حسن العرشة ٢(

 . ٢/٤٥٧) : تدريب الرواي ٣(

)  ١٩٩ح  – ١٨٥عبد اهللا بن مسلمة القعنبي ( رواية )، و٧٢حممد بن احلسن الشيباين(  موطئه من روايةمالك يف هذا احلديث أخرجه) : ٤(

عن مالك يف كتاب الصالة   مجيعهم )٣٦٢ح-١/١٤٢مصعب الزهري (  أيبرواية ) ، و ٤٧٤ح -٢/١٩٦(  حييى بن حييى الليثيورواية 

عن مالك به بلفظه ، باب الرخصة يف صالة املرأة يف الدرع واخلامر مجيعهم  

 . ٢٠٠، ٢/١٩٩) : االستذكار ٥(



   
 
 

    
} ٧١٨     {

? ?إلسالمية ??لعربية ل ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا لبنا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

َوَعمُّ ِزَيادِ ْبِن ِعَالَقَة ُهَو: ُقطَْبُة ْبُن َمالٍِك » َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب « قال أبو عيسى الرتمذي : »َواألَْعَامِل َواألَْهَواءِ 

 .)١( "َصاِحُب النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلََّم 

 بلفظ امرأة . إسناده النوع الرابع : ما وقع اإلهبام يف) : ٤

َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َأَرَأْيَت ملسو هيلع هللا ىلص َسأَلَِت اْمَرَأٌة َرُسوَل اهللاَِّ عن أسامء بنت أيب بكر ريض اهللا عنها قالت : مثال ذلك :

ُم ِمَن اَحلْيَضِة َكيَْف َتْصنَ  ُم ِمَن اَحلْيَضِة : « ملسو هيلع هللا ىلصُع؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّإِْحَداَنا إَِذا َأَصاَب َثْوَهبَا الدَّ إَِذا َأَصاَب َثْوَب إِْحَداُكنَّ الدَّ

 . » )٢(َفْلَتْقُرْصُه، ُثمَّ لَِتنَْضْحُه بَِامٍء، ُثمَّ لُِتَصيلِّ فِيهِ 

 .) ٣(قال احلافظ أبو بكر اخلطيب البغدادي : السائلة هي أسامء بنت يزيد بن السكن

 بلفظ أم الولد وغري ذلك . إسناده امس : ما وقع اإلهبام يف) : النوع اخل٥

ِد ْبِن ُعَامَرَة، مثال ذلك : ما رواه الرتمذي يف جامعه قال :  َثنَا َمالُِك ْبُن َأَنٍس، َعْن ُحمَمَّ َثنَا ُقَتْيَبُة َقاَل: َحدَّ  َحدَّ

ِد ْبِن إِْبَراِهيَم، َعْن ُأمِّ َولٍَد لَِعْبِد الرَّ  ْمحَِن ْبِن َعْوٍف َقاَلْت: ُقْلُت ِألُمِّ َسَلَمَة: إِينِّ اْمَرَأٌة ُأطِيُل َذْيِيل َوَأْمِيش ِيف املََكاِن َعْن ُحمَمَّ

ُرُه َما َبْعَدهُ : « ملسو هيلع هللا ىلص الَقِذِر؟ َفَقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ   وقال أبو عيسى الرتمذي عقبه : وهذا الصحيح . .) ٤(» ُيَطهِّ

 . )٥(السيوطي : هي محيدة ، ذكرها النسائي قال احلافظ جالل الدين

 ثالثًا : حكم املبهم :

 ـــ احلديث الذي ورد فيه راو مبهم : إما أن يكون هذا الراوي يف إسناد احلديث أو يف متنه .

 أو ضعفاً . * فإن كان اإلهبام يف متن احلديث فهذا مما ال يؤثر يف احلكم عليه صحةً 

 فيه هل هذا املبهم من الصحابة أم من غريهم ؟ * فإن وقع يف اإلسناد فينظر 

 مل يرض إهبامه ، ألن الصحابة كلهم عدول ، وجهالتهم غري قادحة . ــ فإن كان املبهم صحابياً 

 إذا صح اإلسناد عن الثقات إىل رجل من الصحابة  : وقد روى البخاري عن احلميدي قالقال احلافظ السيوطي : 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥/٥٧٥) : أخرجه الرتمذي يف جامعه كتاب أبواب الدعوات باب دعاء أم سلمة ١( 

 . ١/٦٩) : أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب احليض باب غسل دم احليض ٢(

 . ١/٢٩) : األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة ٣(

 .  ١/٢٦٦باب ما جاء يف الوضوء يف املوطإ ) : أخرجه الرتمذي يف جامعه كتاب الطهارة ٤(

 . ٢/٤٦٥) : تدريب الراوي ٥(



   
 
 

    
} ٧١٩     {

? ?إلسالمية ??لعربية ل ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا لبنا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

قلت ألمحد بن حنبل إذا قال رجل من التابعني حدثني رجل من  : قال األثرم ، فهو حجة وإن مل يسم ذلك الرجل

أو  يب معنعناً قال وفرق الصرييف من الشافعية بني أن يرويه التابعي عن الصحا ، الصحابة ومل يسمه فاحلديث صحيح

 . )١(بالسامع قال وهو حسن متجه وكالم من أطلق قبوله حممول عىل هذا التفصيل مرصحاً 

 ، العني واحلال معلوم ــ أما إن كان املبهم غري صحايب فهو بذلك يضعف اإلسناد ، ألنه يشرتط يف الراوي أن يكون

 واملبهم جمهول العني واحلال وهلذا ضعفه املحدثون .

َثنَا َشْيٌخ لَنَا الَ َيِصحُّ اِالْحتَِجاُج بَِام َكاَن َعَىل  َباٌب ب البغدادي :  قال اخلطي ْثُت َعْن ُفَالٍن، َوَقْولِِه: َحدَّ اِوي: ُحدِّ  ِيف َقْوِل الرَّ

َفِة، أل اِمعِ َهِذِه الصِّ ُث َعنُْه َجمُْهوٌل ِعنَْد السَّ اِمَع َقُبوُل َوَقْد َذَكْرَنا َأنَُّه َلْو قَ  ، نَّ الَِّذي ُحيَدِّ ِه َملْ َيْلَزِم السَّ َثنَا الثَِّقُة َوَملْ ُيَسمِّ اَل: َحدَّ

َربَ َعِن املَْْجُهوِل ا اِوي َوَتْوثِيِقِه ملَِْن َرَوى َعنُْه َفبِأَالَ َيْلَزَم اْخلَ َربِ َمَع َتْزكَِيِة الرَّ اِوي َأْوَىل َذلَِك اْخلَ ِه الرَّ  .) ٢(لَِّذي َملْ ُيَزكِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/١٩٧) تدريب الراوي ١( 

. ٢/١٦٩) : الكفاية ٢(



   
 
 

   
} ٧٢٠     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 املبحث الثاين

 أسباب اإلهبام ، وفوائد معرفته ، وطرق الكشف عنه .

 أوالً : أسباب اإلهبام : 

 هام أسبابه اخلاصة به .ما أن يقع يف اإلسناد أو يف املتن ولكل منإسبق أن ذكرت أن اإلهبام 

 أسباب اإلهبام يف املتن :* 

 تعددت أسباب اإلهبام يف املتن ، ومنها :

 ) : عدم معرفة الراوي السم املبهم ، فريوي احلديث باإلهبام ، بينام يعرفه غريه من الرواة فريد مسمى يف رواية أخرى .١

 مثال ذلك : ما أخرجه ابن أيب شيبة يف كتاب األدب قال :

َثنَا اْألَْعَمُش، َعْن َأِيب ُسْفيَاَن، َعْن َجابٍِر، َقاَل: َجاَء َرُجٌل إَِىل النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاَُح  َثنَا َوكِيٌع، َحدَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل:دَّ

 . )١(»انِِه َوَيِدهِ َمْن َسلَِم املُْْسلُِموَن ِمْن لَِس «، َقاَل:  َيا َرُسوَل اهللاَِّ َأيُّ املُْْسلِِمَني َأْفَضُل؟ 

 وجاء يف رواية مسلم أن الراوي املبهم هو أبو موسى األشعري قال :

َثنَا َأُبو ُبْرَدَة ْبُن َعْبِد اهللاِ َثنِي َأِيب، َحدَّ ، َقاَل: َحدَّ َثنِي َسِعيُد ْبُن َحيَْيى ْبِن َسِعيٍد اْألَُمِويُّ   ْبِن َأِيب ُبْرَدَة ْبِن َأِيب ُموَسى، َحدَّ

ْسَالِم َأْفَضُل؟ َقاَل: َعْن  » َمْن َسلَِم املُْْسلُِموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدهِ «َأِيب ُبْرَدَة، َعْن َأِيب ُموَسى، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللاِ َأيُّ اْإلِ

ثَ  َثنَا َأُبو ُأَساَمَة، َقاَل: َحدَّ ، َحدَّ ْوَهِريُّ َثنِيِه إِْبَراِهيُم ْبُن َسِعيٍد اْجلَ ْسنَاِد َقاَل: ُسئَِل َوَحدَّ َذا اْإلِ  نِي ُبَرْيُد ْبُن َعبِْد اهللاِ، ِهبَ

 .) ٢(َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ املُْْسلِِمَني َأْفَضُل؟ َفَذَكَر ِمْثَلهُ 

 . شك الراوي أو ومهه يف اسم املبهم ، فريويه بالشك أو اإلهبام ، بينام جيزم غريه بالبيان ) :٢

 ه قال :ئمثال ذلك : ما أخرجه مالك يف موط

َث نَِساَء اْبِن ُمْكِمٍل ِمنُْه، َوكَ   اَن، َورَّ ، َوُهَو َمِريٌض َعْن َعبِْد اهللاِ ْبِن اْلَفْضِل، َعِن اْألَْعَرِج؛ َأنَّ ُعْثَامَن ْبَن َعفَّ َقُهنَّ  .)٣(اَن َطلَّ

، وأخرجه البيهقي يف )٤(يف مصنفه فسامه عبد الرمحن بن مكمل  فقد شك فيه مالك فرواه باإلهبام ، ورواه عبد الرزاق

 . )٥(سننه الكربى فسامه عبد اهللا بن مكمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحه كتاب ) : أخرجه مسلم يف صح٢(؛   ٥/٣١٩) : أخرجه ابن أيب شيبة يف األدب باب يف كف اللسان وخوف ما يكون من الكالم١( 

 .  ٤/٨٢٣) : أخرجه مالك يف املوطأ كتاب الطالق باب طالق املريض ٣؛ ( ١/٦٥اإليامن باب بيان تفاضل اإلسالم ، وأي أموره أفضل 

 . ٧/٦٢) : أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه كتاب الطالق باب طالق املريض ٤(

 . ٧/٥٩٤يف توريث املبتوتة يف مرض املوت  ) : أخرجه البيهقي يف سمننه الكربى كتاب الطالق باب ما جاء يف٥(
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 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

) : االختصار واالجتزاء ، فيسوق الراوي احلديث لالستدالل عىل شئ معني ، فريوي من احلديث ما يفي بغرضه ٣

 كام يف حديث وفد عبد القيس .، وهذا صنيع البخاري يف صحيحه ببيانه كبري غرض  أي فقط ، إذ ال يتعلق به

 م : وذلك يف حالة وصفه يف احلديث بفعل يذم ألجله فال يذكر اسمه سرتا عليه .) : السرت عىل املسل٤

  . )١(حديث املرأة الغامديةمثال ذلك : 

 ) : حتقري املبهم وعدم االهتامم به .٥

َ  ريض اهللا عنه : َجابِرٍ مثال ذلك : ما قاله   َعَلْيِه النَّبِيُّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َماَت َرْأُس املُْنَافِِقَني بِاملَِْدينَِة، َوَأْوَىص َأْن ُيَصيلِّ

ِه، َفأَْنَزَل اهللاَُّ:  نَُه ِيف َقِميِصِه، َوَقاَم َعَىل َقْربِ نَُه ِيف َقِميِصِه، َفَصىلَّ َعَلْيِه، َوَكفَّ َوَال ُتَصلِّ َعَىل َأَحٍد ِمنُْهْم َماَت َأَبًدا، { "َوَأْن ُيَكفِّ

هِ َوَال َتُقْم َعَىل قَ   . )٢("] ٨٤[التوبة:  }ْربِ

 ) : وضوح املبهم بحيث يظن أنه ال حيتاج إىل بيان . ٦

 مثال ذلك : مثال جابر السابق ذكره .

 ) : دفع اهلمم إىل االجتهاد والبحث والتقيص ، فإن النفس إذا تشوفت إىل شئ جدت يف حتصيله وسعت يف نواله . ٧

 أسباب اإلهبام يف اإلسناد : *

 ب اإلهبام يف اإلسناد ، ومنها :تعددت أسبا

 ) : عدم معرفة الراوي السم من روى عنه . ١

 مثال ذلك : ما أخرجه أمحد يف مسنده قال :

ًة: َسِمْعُتُه ِمْن َرُجٍل، ِمْن أَ  َثنَا ُسْفيَاُن، َعْن إِْسَامِعيَل ْبِن ُأَميََّة، َسِمَعُه ِمْن َشيٍْخ، َفَقاَل َمرَّ ، َسِمْعُت ْهِل الَْباِدَيِة َحدَّ  َأْعَراِيبٍّ

  }َفبَِأيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمنُونَ { :َمْن َقَرَأ: َواملُْْرَسَالِت ُعْرًفا َفَقاَل  "َأَبا ُهَرْيَرَة، َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

اِهِديَن، َوَمْن َقَرَأ: َفْلَيُقْل: آَمنَّا بِاهللاِ ، َوَمْن َقَرَأ: َوالتِِّني َوال ْيُتوِن، َفْلَيُقْل: َبَىل، َوَأَنا َعَىل َذلَِك ِمَن الشَّ َألَيَْس َذلَِك بَِقاِدٍر {زَّ

يَِي املَْْوَتى  . )٣("] ، َفْلَيُقْل: َبَىل ٤٠[القيامة:  }َعَىل َأْن ُحيْ

 اجلرح والتعديل فيذكره من أهبمه عىل اإلهبامعند غريه من علامء  ) : قد يكون الراوي املبهم ثقة عند من أهبمه ضعيفاً ٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣/١٣٢١) : أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب احلدود باب من اعرتف عىل نفسه بالزنى ١( 

احلافظ ابن حجر العسقالين يف املطالب العالية  ، قال  ١/٤٨٨الة عىل أهل القبلة ) : أخرجه ابن ماجة يف سننه كتاب اجلنائز باب يف الص٢(

 . ١٤/٧٠١بزوائد الثامنية حاكًام عىل هذا احلديث : وهذا إسناده ضعيف لضعف جمالد

  . ١٢/٣٥٣) : أخرجه أمحد يف مسنده مسند أيب هريرة بسند ضعيف ملا وقع يف إسناده من جهالة ٣(
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 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 احلديث بسبب إهبامه . دَّ رَ حتى ال يُ 

 من البحث يراجع .  املوطن الثالث مثال ذلك :

 بأن قرينه شيخه يف الرواية . اَل قَ أهبمه ففعل ذلك حتى ال يُ  نْ ) : قد يكون الراوي املبهم من أقران مَ ٣

 املوطن األول من البحث يراجع .مثال ذلك : 

: فوائد معرفة املبهم : ثانياً    

ء اإلسناد حدثني رجل ، أو شيخ فيستفاد من معرفة املبهم ) : إن كان اإلهبام يف إسناد احلديث كأن يقال يف أثنا١(

 ، وهذه فائدة عظيمة ؛ فإن تبني أن الراوي املبهم يف اإلسناد ثقةً  أو ضعفاً  ، أو حسناً  ، الوقوف عىل درجة احلديث صحةً 

ديث حسناً ،مع توفر باقي رشوط الصحة ، وإن كان الراوي املبهم يف اإلسناد صدوقاً كان احلكان احلديث صحيحًا   

.  )١(كان احلديث ضعيفاً  وإن كان الراوي املبهم يف اإلسناد ضعيفاً   

 وأهم ما فيه ما رفع إهبامًا يف إسناد كام إذا ورد يف سند: عن فالن ابن فالن، أو عن أبيه، " قال ابن كثري : 

 و ممن ُينظر يف أمره، أو عمه، أو أمه: فوردت تسمية هذا املبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف، أ

 .)٢(فهذا أنفع ما يف هذا

َهاَلِة الَّتِي يَ  وقال السخاوي : ْسنَادِ، َكَأْن ُيَقاَل: رَوَفائَِدُة الْبَْحِث َعنُْه َزَواُل اْجلَ ْهبَاُم ِيف َأْصِل اْإلِ َربُ َمَعَها، َحْيُث َيُكوُن اْإلِ ُد اْخلَ

ِين َرُجٌل َأْو َشيٌْخ َأْو ُفَالنٌ  َربِ  َأْخَربَ َط َقُبوِل اْخلَ َعَداَلُة َراِويِه، َوَمْن ُأْهبَِم اْسُمُه َال ُتْعَرُف  - َكَام ُعلَِم  -َأْو َبْعُضُهْم. ِألَنَّ َرشْ

اُه َال َيْكِفي َعَىل  اِمِه إِيَّ اِوي َعنُْه لَُه َمَع إِْهبَ َر ِيف َبابِِه، َوَما َعَداُه  اْألَ َعْينُُه َفَكيَْف َعَداَلُتُه؟ ! َبْل َوَلْو ُفِرَض َتْعِديُل الرَّ َصحِّ َكَام َتَقرَّ

ْدَوى بِالنِّْسَبِة إَِىل َمْعرِ  ُه َقلِيُل اْجلَ َّا َيَقُع ِيف َأْصِل املَْْتِن َوَنْحِوِه َقاَل فِيِه اْبُن َكثٍِري: إِنَّ ٌء َيَتَحىلَّ ِمم ِديِث، َولَكِنَُّه َيشْ ْكِم ِمَن اْحلَ َفِة اْحلُ

ِهمْ  بِِه َكثٌِري ِمنَ  ثَِني َوَغْريِ  . )٣(املَُْحدِّ

 وقال الشيخ ويل الدين أبو زرعة العراقي :

 .) ٤(وأما مبهامت اإلسناد فال خيفى شدة االحتياج إىل معرفتها ، لتوقف االحتجاج باحلديث عىل معرفة أعيان رواته

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ٢٣٧) : الباعث احلثيث ٢(                                                 . ٤٨م وحكم روايتهام ) : املجهول واملبه١(   

. ٤/٢٩٨) : فتح املغيث ٣(  

. ١/٩٢) : املستفاد من مبهامت املتن واإلسناد ٤(  
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 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

فإن كان اإلهبام يف متن احلديث فيستفاد منه أمور كثرية :) : ٢(  

العراقي : قال الشيخ ويل الدين أبو زرعة  

 وكم له من فائدة تستجاد :

 ـ أدناها : حتقيق الشئ عىل ما هو عليه ؛ فإن النفس متشوفة إليه .

ومنها أن يكون يف احلديث منقبة له ، فيستفاد بمعرفته فضيلته ، فينزل منزلته ، وحيصل االمتثال  ـ  

. "أنزلوا الناس منازهلم  "صىل اهللا عليه وسلم :  لقوله  

ل عىل نسبة فعل غري مناسب ، فتحصل بتعيينه السالمة من جوالن الظن يف غريه من أفاضل الصحابة ، وأن يشتم ـ

 خصوصا إذا كان ذلك من املنافقني .

ـ ومنها أن يكون سائال عن حكم عارضه حديث آخر ، فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ ، إن عرف زمن 

ة شاهدها وهو مسلم إىل غري ذلك من الفوائد التي ال ختف هذا يف ذلك الصحايب ، وكان قد أخرب عن قص إسالم

.)١(مبهامت املتن   

 ثالثًا : طرق الكشف عن الراوي املبهم :

 يعرف املبهم الواقع يف إسناد احلديث أو يف متنه بالطرق اآلتية :

) : بوروده مسمى يف بعض الروايات .١  

منهم .عىل كثري ) : بالتنصيص من أهل السري وغريهم ٢  

. )٢(قال السيوطي : وربام استدلوا بورود حديث آخر أسند فيه ملعني ما أسند لذلك الراوي املبهم يف ذلك  

َريِ َوَنْحِوِهْم وقال السخاوي :  َحٍة بِِه َأْو بِالتَّنِْصيِص ِمْن َأْهِل السِّ َفقَ َوُيْعَرُف َتْعيُِني املُْبَْهِم بِِرَواَيٍة ُأْخَرى ُمَرصِّ ِت إِِن اتَّ

ٍ َمَع اْحتَِام رالطُّ  ِة املُْبَْهِم َصاِحبَُها ملَُِعنيَّ ْهبَاِم، َوُربََّام اْسُتِدلَّ َلُه بُِوُروِد تِْلَك اْلِقصَّ دَِهاُق َعَىل اْإلِ . )٣(ِل َتَعدُّ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ٢/٤٥٥) : تدريب الراوي ٢( . ١/٩٢) : املستفاد من مبهامت املتن واإلسناد ١(   

 . ٤/٢٩٩) : فتح املغيث ٣(
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 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 املبحث الثالث

 التعديل عىل اإلهبام 

النقاب عن هذا احلكم أال  شَف كْ يُ أن  ؛ وأساسه ، وغايته ، هو عمدة هذا البحث الذي بأيدينا هذا املبحث  

دون التحقيق  يف تعديل الراوي يعتمد عليه ، وهل قول املحدث حدثني الثقة أو من أثق به " التعديل عىل اإلهبام "وهو

؟حاله يف قوله هذا والبحث عن   

يف مصنفاهتم . ؛ وذلك واضح، والشافعي كبار املحدثني كاملك ، وابن إسحاق بعض  وأن هذه احلالة اشتهر هبا خاصةً   

 والسؤال هنا : هل إذا عدل الراوي من روى عنه باإلهبام ؛ يقبل تعديله أم ال ؟

الصالح : يقول ابن  

ِل، َفإَِذا َقاَل:  اِم ِمْن َغْريِ َتْسِميَِة املَُْعدَّ ْهبَ ِزُئ التَّْعِديُل َعَىل اْإلِ َثنِي الثَِّقُة  "َال ُجيْ ا َعَليِْه َملْ ُيْكتََف بِِه،  "َحدَّ َأْو َنْحَو َذلَِك ُمْقَتِرصً

افُِظ  طِيُب اْحلَ ِيفُّ اْلَفقِ ، فِيَام َذَكَرُه اْخلَ ْريَ ُه َقْد َيُكوُن ثَِقًة ِعنَْدِه، َوالصَّ ا، ِخَالًفا ملَِِن اْكَتَفى بَِذلَِك، َوَذلَِك ِألَنَّ ُمهَ  يُه َوَغْريُ

َيُه َح  ْمجَاِع، َفيُْحتَاُج إَِىل َأْن ُيَسمِّ َلَع َعَىل َجْرِحِه بَِام ُهَو َجاِرٌح ِعنَْدُه َأْو بِاْإلِ ُه َقِد اطَّ اُبُه َعْن َتْسِميَتِِه تَّى ُيْعَرَف، َبْل إِْرضَ َوَغْريُ

ًِا َأْجَزَأ َذلَِك ِيف َحقِّ َمْن ُيوَ  ًدا، َفإِْن َكاَن اْلَقائُِل لَِذلَِك َعامل  افُِقُه ِيف َمْذَهبِِه،ُمِريٌب ُيوقُِع ِيف اْلُقُلوِب فِيِه َتَردُّ

ِقنيَ    . )١( َعَىل َما اْختَاَرُه َبْعُض املَُْحقِّ

 وقال أبو بكر اخلطيب البغدادي :

اِوي ِه، َملْ َيْلَزِم السَّ  َوَلْو َقاَل الرَّ ُه َملْ ُيَسمِّ َثنَا الثَِّقُة، َوُهَو َيْعِرُفُه بَِعْينِِه َواْسِمِه َوِصَفتِِه، إِالَّ َأنَّ ، أل: َحدَّ َربِ نَّ اِمَع َقُبوُل َذلَِك اْخلَ

اُه بِالثَِّقِة، غَ  اِوي َجمُْهوٌل ِعنَْدُه َوَوْصُفُه إِيَّ ُه َشْيَخ الرَّ َواِز َأْن ُيْعَرَف إَِذا َسامَّ اِمِع، ِجلَ ْريُ َمْعُموٌل بِِه، َوالَ ُمْعَتَمٍد َعَليِْه ِيف َحقِّ السَّ

اِوي بِِخالَِف الثَِّقِة َواألََماَنةِ   .)٢(الرَّ

 . ، وتؤيده هذه الدراسة وهذا هو املذهب الراجح والذي عليه مجهور املحدثني

اَلتَْنيِ َمًعا، (َفإِْن َكاَن الَْقائُِل َعاملًِا) ، َأْي ُجمْتَِهًدا، َكَاملٍِك  ؛َك ُمطَْلًقا، َكَام َلْو َعيَّنَُه َوقِيَل: ُيْكَتَفى) بَِذلِ  ( ُه َمْأُموٌن ِيف اْحلَ ِألَنَّ

، َوَكثًِريا َما َيْفَعَالِن َذلَِك، (َكَفى ِيف َحقِّ ُمَوافِِقِه ِيف املَْْذَهِب) ، َال َغْريِ  افِِعيِّ ِقَني) .َوالشَّ  ِه (ِعنَْد َبْعِض املَُْحقِّ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١١١) : مقدمة ابن الصالح ١( 

 . ٢/١٦٨) : الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية ٢(
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 يف املوطأ عىل اإلهبام اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك  رفع

َربِ َعَىل غَ  ُه َال ُيوِرُد َذلَِك اْحتَِجاًجا بِاْخلَ بَّاِغ: ِألَنَّ ْكِم، َقاَل اْبُن الصَّ ِة ِعنَْدُه َعَىل اْحلُ جَّ ِه، َبْل َيْذُكُر ِألَْصَحابِِه قِيَاَم اْحلُ  ْريِ

 َوَقْد َعَرَف ُهَو َمْن َرَوى َعنُْه َذلَِك.

ِح املُْْسنَِد، َوَفْرُضُه ِيف ُصُدوِر َذلَِك ِمْن َأهْ  افِِعيُّ ِيف َرشْ َحُه الرَّ ، َوَرجَّ َرَمْنيِ  التَّْعِديِل.ِل َواْخَتاَرُه إَِماُم اْحلَ

ِه، َفُهَو َعْدٌل. َوقِيَل: َال َيْكِفي َأْيًضا، َحتَّى َيُقوَل   : ُكلُّ َمْن َأْرِوي َلُكْم َعنُْه، َوَملْ ُأَسمِّ

َفاِء َحالِِه، َكِرَواَيِة َمالٍِك، َعْن َعْبِد الْ  ْعُف ِخلَ طِيُب: َوَقْد ُيوَجُد ِيف َبْعِض َمْن َأْهبَُموُه الضَّ  .)٢()١(ِريِم ْبِن َأِيب املَُْخاِرِق كَ َقاَل اْخلَ
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 . ١/٣٦٥) : تدريب الراوي ١( 

) : عبد الكريم بن أيب املخارق ، أبو أمية البرصي .٢(  

 حدث عن : أنس بن مالك ، واحلارث األعور ؛ وغريمها .

هد بن جرب ؛ وغريمها .حدث عنه : مالك بن أنس ، وجما  

 قال أيوب السختياين : غري ثقة ، وقال حييى بن معني : ضعيف ، وقال أبو أمحد بن عدي : الضعف بني عىل كل ما يرويه ، 

ل وقال السعدي : كان غري ثقة ، وكذا قال النسائي يف موضع آخر ، وقال ابن حبان : كان كثري الوهم ، فاحش اخلطأ ، فلام كثر ذلك منه بط

 االحتجاج به ، وقال أبو داود ، واخللييل ، وغري واحد : ما روى مالك عن أضعف منه ، وقال احلاكم أبو أمحد : ليس بالقوي عندهم ، 

مع  و من أجل من جرحه أبو العالية ، و أيوب جممع عىل ضعفه ، وقال النسائي يف موضع آخر ، والدارقطني : مرتوك ، وقال ابن عبد الرب :

، وقال ابن حجر : ضعيف .ذكر عنه ترغيبا  و مل خيرج عنه حكام إنام  و مل يكن من أهل بلده ، غر مالكا سمته ، ،ورعه   

 * خالصة حاله : ضعيف ، تبعاًً  للجمهور .

  -٦/٣٧٦هتذيب التهذيب   - ١٨/٢٥٩هتذيب الكامل  - ٧/٣٧الكامل يف الضعفاء  - ٦/٥٩( اجلرح والتعديل 

) ٣٦١تقريب التهذيب   
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 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 املبحث الرابع

. املبهم الفرق بني املبهم واملهمل ، وطرق الكشف عن  

هبم ذكره يف أسانيد األحاديث أو متوهنا ، ومل يسم فجاء املبهم أنه :  من أُ  من تعريف سبق أن ذكرت يف املبحث األول

 بصيغة من صيغ اإلهبام : كرجل ، وشيخ ، وحدثني ثقة ، وامرأة ، وقائل ......ونحو ذلك .

دون متييز له بذكر األب أو  يف سند احلديث أو يف متنه كبريًا فاملهمل هو : من ذكر اسمه وهو خيتلف عن املهمل اختالفاً 

 يف  كأن يقول الرواي : حدثنا حممد ، دون متييز حممد هذا عن غريه ، وهذا منترش بكثرةٍ الكنية أو النسبة ونحو ذلك 

ِدينَ َأْن يَ  قال السيوطي :  ؛كتب املحدثني  ِه ِمَن املَُْحمَّ ٍد ِمْن َغْريِ ِذْكِر َما ُيَميُِّزُه َعْن َغْريِ  . )١(ْرِوَي َعْن ُمْهَمٍل، َكُمَحمَّ

 ،  معاً  الوهو خيتلف عن املبهم ، يف أن املبهم غري مذكور االسم أصًال ، وبالتايل فاملبهم جمهول العني واحل

 .ميزه كام قدمت االسم فقط دون ذكر ما يأما املهمل فهو معلوم 

 * وطرائق متييز املهمل والكشف عنه باآليت :

 يف بعض طرقه . مذكورًا ببعض ما يميزه) : مجع طرق احلديث ، ويلزم ذلك خترجيه بدقة فقد يرد هذا املهمل ١(

 للوقوف عىل اسمه كامال  وطبقته فقد يكون ذلك سبيالً  ، وتالميذه ، ) : النظر يف شيوخ الرواي املهمل٢(

 جم .ان خالل الرتم

النظر يف أقوال األئمة واصطالحاهتم يف ذلك ، فاإلمام البخاري مثًال إذا قال : حدثنا حممد بدون ذكر ما يميزه ) : ٣(

عن غريه من املحمدين فاملراد به حممد بن حييى الذهيل غري أنه ال يذكره بام يميزه ملا وقع بينهام بسبب مسألة اللفظ 

 بالقرآن الكريم . 

 ) : النظر يف كتب الرشوح والتفاسري فلعل الرشاح وقفوا عىل اسمه وميزوه عن غريه يف أثناء رشحهم للحديث ٤(

 .) ٢(الذي وقع فيه املهمل

 ه يمعاجلة ابن عبد الرب يف كتاب كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب عيل اجلياين وكذلك ضح جلياً منتيهذا و

 صف وغريه .ويف املوطأ من أحاديث اشتملت عىل رواة حيملون هذا ال التمهيد واالستذكار ملا وقع

 املبهم وميز املهمل  ومما يذكره أهل االصطالح يف فوائد املستخرجات عىل كتب السنة أن املستخرج ربام عني

 . )٣(كثرةبوهذا واقع فيها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ١/١٢٣) : تدريب الرواي ٣(               .   ٥٦،٥٧) : املجهول واملبهم وحكم روايتهام ٢(       . ١/١٢٣اوي ) : تدريب الر١( 
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 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 املبحث اخلامس

 . اإلمام مالك بن أنس ، وكتابه املوطأ

 ترمجة اإلمام مالك بن أنس : املطلب األول : أوالً :

املشهور يف البلدين، احلجاز والعراقني، املستفيض مذهبه يف املغربني ،  ، إمام دار اهلجرة، بل إمام احلرمني هو حجة األمة

 ، مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث بن غيامن بن خثيل بن عمرو بن احلارث،  واملرشقني

 . ذو أصبح األصبحي احلمريي، أبو عبد اهللا املدين رمحه اهللا

  ، وكان والده يشتغل نباالً  ، ث وتسعني من اهلجرة بذي املروةولد اإلمام مالك رمحه اهللا يف سنة ثال

 . ومل يكن له انشغال بالعلم

 ».كان أبو مالك بن أنس مقعدًا ... وكان يعيش من صنعة النبل«قال أبو مصعب 

 أّول ما وجهته أمه إىل كتَّاب بني تيم فحفظ القرآن، وعندما رغب مالك يف حتصيل العلم أخرب أمه، فقالت: 

 ، ووضعت الطويلة عىل رأيس، وعممتني فوقها،  ، فألبستني ثياباً مشمرة تعال فالبس ثياب العلم «

 ». ثم قالت: اذهب فاكتب اآلن

 ويبدو أنه يف صغره كان يشتغل يف التجارة مع أخيه النرض ليساعده يف حتمل نفقات البيت. قال الذهبي: 

 ».مالك يف صون ورفاهية وجتمل «نشأ 

 ».كان أخوه النرض يبيع البز، وكان مالك معه بزازًا، ثم طلب العلم«بكري: قال ابن 

 ».أفىض باملك طلب العلم إىل أن نقض سقف بيته فباع خشبه، ثم مالت عليه الدنيا بعد«قال ابن القاسم: 

 ن بكراء كان يسكو،  األمر، مل يكن له منزل وقال أمحد بن صالح: كان مالك قليل امليش، يظهر التجمل، ضيق «

 ». إىل أن مات، وسأله املهدي ألك دار؟ فقال: ال

 بعد حفظه للقرآن اجته مالك إىل دراسة الرشيعة والتي تشمل السنة واآلثار، ويف بداية األمر اتصل و

 . بعبد الرمحن بن أيب ربيعة، ثم بدأ حيرض حلقات اآلخرين

 ومن مشاخيه :* 

 ) : محيد بن قيس األعرج ؛٤) : أبو بكر بن نافع ؛ ٣بن عقبة ؛  ) : إبراهيم٢) : إبراهيم بن أيب عبلة ؛ ١

 ) : زياد بن سعد ؛ ٨) : ربيعة بن عبد الرمحن الرأي ؛ ٧) : داود بن احلصني ؛ ٦) : محيد الطويل ؛ ٥ 

) : نافع موىل ابن عمر ؛ وغريهم كثري .١٠ ) : سلمة بن دينار األعرج٩
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 املوطأ عىل اإلهبام يف رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

قدم علينا الزهري، فأتيناه ومعنا ربيعة، فحدثنا نيفاً وأربعني «مالك بن أنس:  قالرف رمحه اهللا بدقة حفظه وضبطه عُ  

 ، فقال: انظروا كتابًا حتى أحدثكم منه، أرأيتم ما حّدثتكم به أمس، أي يشء يف أيديكم منه؟ حديثاً، ثم أتيناه الغد

 . أيب عامر.قال: هات قال: فقال ربيعة: ها هنا من يرّد عليك ما حدثت به أمس.قال: ومن هو؟قال: ابن

 ».فقال الزهري: ما كنت ُأرى أنه بقي أحد حيفظ هذا غريي قال: فحدثته بأربعني حديثاً منها،

 . ، إذ كان جل مشاخيه من املدينة لقد هنل مالك من الينابيع الصافية من مدينة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 : نظرت فإذا اإلسناد يدور عىل ستة«ديني فقال: وقد وصف علمه أمري املؤمنني يف احلديث عيل بن امل

 فألهل املدينة:

 .هـ)١٢٤(حممد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب، مات سنة أربع وعرشين ومائة : ابن شهاب وهو - 

 وألهل مكة:

 .هـ)١٢٦(عمرو بن دينار: موىل مجح، ويكنى أبا حممد، مات سنة ست وعرشين ومائة - 

 وألهل البرصة:

 .هـ)١١٧(دعامة السدويس، وكنيته أبو اخلطاب، مات سنة سبع عرشة ومائة قتادة بن - 

 .هـ)١٣٢(وحييى بن أيب كثري، ويكنى أبا نرص، مات سنة اثنتني وثالثني ومائة بالياممة - 

 وألهل الكوفة:

 .هـ)١٢٩(أبو إسحاق: واسمه عمرو بن عبد اهللا بن عبيد، ومات سنة تسع وعرشين ومائة - 

 يًال.مج، موىل بني كاهل، من بني أسد، ويكنى أبا حممد، مات سنة ثامن وأربعني ومائة، وكان  رانوسليامن بن مه - 

 . صناف ممن صنفثم صار علم هؤالء الستة إىل أصحاب امل

 فألهل املدينة:

 .هـ)١٧٩(مالك بن أنس بن أيب عامر األصبحي، عداده يف بني تيم اهللا، مات سنة تسع وسبعني ومائة

 ».شهاب وسمع من ابن

 فبناء عىل شهادة ابن املديني جتمع لدى مالك بن أنس من العلم ما كان باملدينة، وما كان باآلفاق حيث قال: 

 . صناف ممن صنّف. ومنهم: اإلمام مالك رمحه اهللاثم صار علم هؤالء الستة إىل أصحاب امل

لم يقصدونه من كل وجهة .صار قبلة لطالب العوبعد هذه املكانة التي تبؤها اإلمام مالك بن أنس 
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 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 ومن تالميذه :* 

 ) : وسويد بن سعيد ٥) : شعبة بن احلجاج ؛ ٤) : سفيان بن عيينة ؛ ٣) : سفيان الثوري ؛ ٢) : إبراهيم بن طهامن ، ١

 ) : عبد الرمحن بن القاسم ؛٩) : أبو مصعب الزهري ؛ ٨) : عبد اهللا بن وهب ؛ ٧) : عبد اهللا بن املبارك ؛ ٦

 بد الرمحن بن مهدي ؛ وغريهم كثري .) : ع١٠

 وفاته :* 

 الثنني وعرشين يومًا. -رمحه اهللا  - لقد مرض اإلمام مالك  

 .هـ)١٧٩(وتويف صبيحة أربع عرشة يوم األحد من شهر ربيع األول سنة تسع وسبعني ومائة

جتدك؟ قال: ال أدري ما أقول  دخلنا عىل مالك يف العشية التي قبض فيها، فقلنا: كيف«قال بكر بن سليامن الصواف: 

 .*  »لكم إال أنكم ستعاينون غدًا من عفو اهللا ما مل يكن يف حساب
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 * مصادر الرتمجة :

 .    ٧/٣١٠التاريخ الكبري ) : ١(

 .  ٨/٢٠٤) : اجلرح والتعديل ٢(

 .   ٢٧/٩١كامل ) : هتذيب ال٣( 

 .    ٤/٧١٩) : تاريخ اإلسالم ٤(

 .     ٨/٤٨) : سري أعالم النبالء ٥(

. ١٠/٥) : هتذيب التهذيب ٦(



   
 
 

   
} ٧٣٠     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 موطأ اإلمام مالك بن أنس :املطلب الثاين : التعريف ب ثانياً :

 ، الواحد مجع اإلمام مالك بن أنس كتابه يف نحو من أربعني سنة ، وقد أخرج ابن عبد الرب عن عمر بن عبد 

صاحب األوزاعي قال : عرضنا عىل مالك املوطأ يف أربعني يوماً ، فقال : كتاب ألفته يف أربعني سنة أخذمتوه يف أربعني 

 . )١(ما أقل ما تفقهون فيه يوماً !

 آالف حديث ، فلم يزل ينظر مالك فيه كل سنة ، وقد اشتمل كتاب املوطأ يف أول تأليفه عىل نحو عرشة 

 ، حتى بقي هذا . ويسقط منه

وضع مالك املوّطأ عىل نحو من عرشة آالف حديث، فلم يزل ينظر فيه كل سنة «قال عتيق بن يعقوب الّزبريي:  

 . » )٢(ألسقطه كله ويسقط منه حتى بقي هذا، ولو بقي قليالً 

 ، وحيسم به االختالف  حيملهم عليه أن أبا جعفر املنصور طلب من مالك أن يضع للناس كتاباً ويذكر يف سبب تأليفه : 

 فقال له : ضعه فام أحد أعلم منك ، فوضع املوطأ فلم يفرغ منه حتى مات أبو جعفر .

 دل هذا النص عىل أن تأليف املوطأ كان بطلب من اخلليفة أيب جعفر املنصور، ومل يتم التأليف إال بعد وفاة أيب جعفر.ي

 رمحه اهللا] وهو بمكة: اِجعل العلم يا أبا عبد اهللا علًام واحدًا. قال له أبو جعفر [يعني ملالك «وقال القايض عياض: 

صىل اهللا عليه وسلم تفرقوا يف البالد فأفتى كل يف مرصه بام رآه،  قال: فقلت له: يا أمري املؤمنني، إن أصحاب رسول اهللاّ

 . ورهموإن ألهل هذه البالد قوالً، وألهل املدينة قوالً، وألهل العراق قوالً تعدوا فيه ط

 ».فقال: أما أهل العراق فلست أقبل منهم رصفًا وال عدالً، وإنام العلم علم أهل املدينة، فضع للناس العلم

 ." فقلت له: إن أهل العراق ال يرضون علمنا«ويف رواية: 

 ».فقال أبو جعفر: يرضب عليه عامتهم بالسيف، وتقطع عليه ظهورهم بالسياط

ن كتباً، وجنب فيها شدائد  ويف رواية«وقال القايض عياض:   أن املنصور قال له: يا أبا عبد اهللا: ُضم هذا العلم، ودوِّ

 .)٣(»ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود، واقصد أوسط األمور، وما اجتمع عليه األئمة والصحابة

 به اجلم الغفري، وألف وقد سارت هبذا الكتاب الركبان، ورضبت بسببه آباط اإلبل من كل مكان، ورواه عن صاح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ١/٧٨) : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ١(

 . ٢/٧٣) : ترتيب املدارك وتقريب املسالك ٢(

 . ٢/٧٢) : ترتيب املدارك وتقريب املسالك ٣(

 



   
 
 

    
} ٧٣١     {

? باإلسكند?ية? ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 من كتاب!األئمة حوله التأليف الكثري ، فلله دّره 

 وأحاطوه بمزيد من املدح والثناء .، الكتابوقد انربى األئمة للثناء عىل هذا 

 .)١(قال الشافعي : مايف األرض بعد كتاب اهللا أكثر صوابًا من موطأ مالك بن أنس 

 وقال عبد الرمحن بن مهدي : ما كتاب بعد كتاب اهللا أنفع للناس من املوطأ .

 .)٢( تب موطأ مالك فال عليه أن يكتب من احلالل واحلرام شيئاً وقال عبد اهللا بن وهب : من ك

  . "كشف املغطا يف فضل املوطأ  "سامه وقد ألف يف فضائل املوطأ احلافظ ابن عساكر الدمشقي مصنفاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٩ ) : كشف املغطا يف فضل املوطأ١(

. ٢/٧٠) : ترتيب املدارك وتقريب املسالك ٢(



   
 
 

   
} ٧٣٢     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام ين وثقهم اإلمام مالك رفع اإلهبام عن الرواة الذ

 املبحث السادس

 هئرواية مالك عن الثقة مبهًام يف موط

 الذي أردت من خالله أن أرضب بسهم يف خدمة و وأساسه هذا املبحث الذي بأيدينا هو أصل هذا البحث ديع

  وطأ التي حتت يدي قراءة دقيقة ،خطتي فيه أن أعمل عىل استقراء روايات املكانت هذا املؤلف العظيم ، و

 والتي بلغت ثامن روايات وهي :

 

.)٢(هــ  ١٨٩) : رواية حممد بن احلسن الشيباين٢.                                ()١(هــ ١٨٣) : رواية عيل بن زياد١(  

. )٣(هــ ١٩١رواية عبد الرمحن بن القاسم) : ٣(  

.)٤(هــ ٢٢١ بن مسلمة بن قعنب احلارثي، القعنبيعبد الرمحن عبد اهللا رواية  أيب) : ٤(  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) : عيل بن زياد التونيس الفقيه ، أبو احلسن العبيس .١(  

 كان إماماً ثقة متعبدا ، بارعا يف العلم . سمع سفيان الثوري ، ومالك ، والليث ، وطبقتهم .

. ) ٤/٩٢٩( تاريخ اإلسالم  ن الفرات : كان عيل بن زياد من أكابر أصحاب مالك . قال أسد ب  

يْباينُّ  ، أبو عبد اهللا حممد بن اَحلَسن بن فرقد) : ٢( .الشَّ  

ونظر يف الرأي وغلب عليه، وسكن بغداد، واختلف النّاس إليه فسمعوا منه. ،سمع الكثريأحد األعالم ،   

ا، وسمعت من لفظه سبع مائة حديث قال الّشافعّي قال حممد بن ،  اَحلَسن : أقمُت عند مالك ثالث سنني وكْرسً  

اَرُقطْنيّ ، قال  سمع حممد املوطأ من مالكوقال ابن عدي :  كَ  : الدَّ ْ ، ال يستحق حممد عندي الرتَّ  

، تويف سنة تسع وثامنني ومائة . وقال النَّسائّي : حديثه ضعيف، يعني : من قبل ِحْفظه  

) ٤/٩٥٤تاريخ اإلسالم  - ٢/٥٦١ريخ بغداد ( تا  

. ، أبو عبد اهللا املرصى الفقيه عبد الرمحن بن القاسم بن خالد ) : ٣(  

مذهب مالك ، و قال : كان خريا فاضال ممن تفقه عىل "الثقات  "ذكره ابن حبان ىف كتاب  ،عن مالك  "املسائل  "و املوطأ راوية   

إىل مرص ،  "املوطأ  "ال اخلليىل : زاهد ، متفق عليه ، أول من محل ، وق من انتحلها و فرع عىل أصوله و ذب عنها و نرص   

مات سنة إحدى وتسعني ومائة .و هو إمام   

) ٣٤٨تقريب التهذيب  - ٦/٢٥٢( هتذيب التهذيب   

) : عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب ، أبو عبد الرمحن املدين .٤(  

. بمكة ومائتني أول سنة إحدى وعرشين مات يف وابن املديني ال يقدمان عليه يف املوطأ أحداً  ، بن معنياثقة عابد كان قال ابن حجر :   

  ) ٣٢٣تقريب التهذيب  – ٦/٣١( هتذيب التهذيب 



   
 
 

    
} ٧٣٣     {

? ?إلسالمية ??لعربية ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا للبنا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

  . )١(هــ ٢٣١) : حييى بن عبد اهللا بن بكري ٥(

. )٢(هـــ٢٣٤) : رواية حييى بن حييى الليثي ٦(  

.)٤(هـــ ٢٤٢) : رواية أمحد بن أيب بكر القاسم أيب مصعب الزهري٨.  ()٣(هــ ٢٤٠) : سويد بن سعيد احلدثاين ٧(  

 وعملت عىل استخراج املواطن التي حدث فيها مالك عن الثقة مبهًام ، والتي اختلفت فيها عباراته :

، فتارة يقول : عن الثقة ، وتارة يقول : عن غري واحد ممن أثق به ، وتارة يقول : أخربين الثقة عندي   

 وتارة يقول : سمعت من أثق به من أهل العلم .

 وقد بلغت هذه املواطن اثنا عرش موطنًا عملت عىل دراستها للتوصل إىل شيخ مالك املبهم فيها  ،

 وكان منجهي يف دراستها كالتايل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن بكري القرشى املخزومى ، أبو زكريا املرصى  ) : حييى بن عبد اهللا١(  

 قال الساجى : قال ابن معني : سمع حييى بن بكري املوطأ بعرض حبيب كاتب الليث ، و كان رش عرض ، كان يقرأ عىل مالك 

و يصفح ورقتني ثالثة ، قال حييى : و سألنى عنه أهل مرص ؟ فقلت : ليس بشىء ، ، خطوط الناس   

وله سبع وسبعون .،  ثقة يف الليث وتكلموا يف سامعه من مالك مات سنة إحدى وثالثني ومائتني وقال ابن حجر :   

) ٥٩٢تقريب التهذيب  – ١١/٢٣٧( هتذيب التهذيب  

حييى بن حييى بن كثري الليثى ، أبو حممد الفقيه . ) : ٢(  

،اهللا  روى عن مالك املوطأ إال يسريا منه فإنه شك ىف سامعه فرواه عن زياد بن عبد  

. عىل الصحيح ومائتني وله أوهام مات سنة أربع وثالثني ، صدوق فقيه قليل احلديث قال ابن حجر:  

) ٥٩٨تقريب التهذيب  – ١١/٣٠٠( هتذيب التهذيب  

سويد بن سعيد بن سهل ، أبو حممد احلدثاين . :) ٣(  

صدوق يف ، قال ابن حجر : يضا ، و هو إىل الضعف أقرب . و يقال : إنه سمعه خلف حائط فضعف ىف مالك أ "املوطأ  "روى عن مالك  

. وله مائة سنة ومائتني بن معني القول مات سنة أربعنيانفسه إال أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه   

) ٢٦٠تقريب التهذيب  – ٤/٢٧٢( هتذيب التهذيب  

، أبو مصعب الزهرى املدنى .  القاسم أمحد بن أبى بكر) : ٤(  

، عىل حييى بن بكري  "املوطأ  "و قدمه الدارقطنى ىف ، قال ابن حزم : ىف موطئه زيادة عىل مئة حديث راوي املوطأ عن مالك   

.وقد نيف عىل التسعني  ومائتني ، الفقيه صدوق عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي مات سنة اثنتني وأربعني وقال ابن حجر :   

) ٧٨التهذيب تقريب  – ١/٢٠( هتذيب التهذيب  

 



   
 
 

    
} ٧٣٤     {

? ?إلسالمية ??لعربية ? باإلسكند?ية ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا للبنا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

) : العمل عىل ضبط النص من خالل مقارنة الروايات ببعضها ومقابلتها بام يف كتب الرشوح .١(  

) : ختريج احلديث وسرب طرقه .٢(  

) : ترتيب مصادر التخريج عىل حسب املتابعات األتم فاألقرص فإن تساوت الطرق قدمت الصحيحني ٣(  

 ثم رتبت عىل وفيات أصحاهبا . 

والرواة واحلكم عىل الطرق .، راسة األسانيد ) : د٣(  

خالل النقاط التالية : ) : إذا حدث خالف حول تعيني الراوي املبهم عملت عىل دراسة هذا االختالف من٤(  

ردت عن مدار احلديث ، ومن روى كل وجه عنه .(أ) : أرسد وجوه االختالف التي و  

 (ب) : ختريج كل وجه من هذه الوجوه عىل حده .

ج) : دراسة كل وجه من هذه الوجوه ودراسة أحوال رواته .(  

 (د) : النظر يف اخلالف وحتديد الوجه الراجح وذلك من خالل قرائن الرتجيح وقواعده .

) : ذكر أقوال العلامء وآرائهم حول تعيني الراوي املبهم من خالل كتب التخريج ، والرشوح ، ومقارنتها ٥(  

 بام أنتجته هذه الدراسة .

) : احلكم عىل احلديث .٦(  

إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها أكتفيت بعزوه إليهام أو إىل أحدمها ، وأما إذا كان خارج الصحيحني ، 

فأحكم عليه بعد دراسة إسناده ، فإن كان حسناً أو ضعيفاً اختار من متابعاته ، وشواهده ما جيربه إىل درجة احلسن لغريه 

      أو الصحيح لغريه .

 

 

 

     



   
 
 

   
} ٧٣٥     {

? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد? ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ?سا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 املوطن األول 

: مالك يف املوطأ يف كتاب الصالة باب الرخصة يف صالة املرأة يف الدرع واخلامر قال اإلمام أخرجه  

، َعْن ُبْرسِ ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُعَبيِْد اهللاَِّ بْ  ، َوَكاَن ِيف حِ ِن األَْسوَ َعِن الثَِّقِة ِعنَْدُه، َعْن ُبَكْريِ ْبِن َعبِْد اهللاَِّ ْبِن األََشجِّ ْوالَِينِّ ْجِر دِ اْخلَ

ْرعِ ملسو هيلع هللا ىلص َمْيُموَنَة َزْوِج النَّبِيِّ  َامرِ  )١(: َأنَّ َمْيُموَنَة َكاَنْت ُتَصيلِّ ِيف الدِّ . )٤)(٣(، لَيَْس َعَليَْها إَِزارٌ )٢(َواْخلِ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ِغَريُة ِيف َبْيتَِها، أي   ودِْرُع املرَأةِ  منظور :قال ابن  ) : الدرع :١( اِرَيُة الصَّ ِغُري َتْلَبُسُه اْجلَ قميُصها، َوُهَو َأيضًا الثَّْوُب الصَّ

ْرعوقالوا َعُل َلُه َيَدْيِن وَختِيط فرَجْيه.  هو : الدِّ ) . ٨/٨٢( لسان العرب َثْوٌب َجتُوب املرَأُة وسَطه َوَجتْ  

) ٤/٢٥٧.( لسان العرب  ما تغطي به املرأة رأسها ابن منظور : قال ) : اخلامر :٢(  

َوُهَو الثَّْوُب السابُِغ الَِّذي َيْشتَِمُل بِِه  إزار الليل : قال ابن منظور :و ، ُحييط بالنصف األسفل من البدنثوبٌ  ) : إزار :٣(

) ١/٢٧٣( لسان العرب النَّائُِم، فُيَغطِّي َجَسَده كلَّه.  

: جالتخري) : ٤(  

عبد اهللا بن مسلمة القعنبي رواية و ، )٧٢حممد بن احلسن الشيباين ( ه روايةئمالك يف موط أخرجه هذا احلديث  

  ) ٣٦٢ح- ١/١٤٢، وأبو مصعب الزهري (  ) ٤٧٤ح - ٢/١٩٦حييى بن حييى الليثي ( رواية و ) ، ١٩٩ح  – ١٨٥( 

يف  وأبو بكر بن أيب شيبة ع واخلامر عن مالك به بلفظه ،يف كتاب الصالة باب الرخصة يف صالة املرأة يف الدر مجيعهم

  ،) من طريق وكيع عن مالك به بلفظ مقارب ٢/٢٢٥يف كتاب الصالة باب املرأة يف كم ثوب تصيل (  مصنفه

 وأبو بكر البيهقي يف سننه الكربى يف كتاب الصالة باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة وما قيل يف الرسة والركبة

                                                             . من طريق حييى بن أيب بكري عن مالك به بلفظ مقارب)  ٢/٣٣٠( 

 * دراسة املوطن األول :

 بعد ختريج هذا املوطن وسرب طرقه تبني أن هذا احلديث خمتلف فيه عىل بكري بن عبد اهللا بن األشج من أوجه 

===                       : القرائن وقواعد الرتجيح حسب الراجح منها وبيان ، ودراستها ، خترجيهاو ، وهذا بياهنا ةثالث  
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الوجه األول :==   

عن ميمونة )  (  رواه الليث بن سعد ، عن بكري بن عبد اهللا بن األشج ، عن برس بن سعيد ، عن عبيد اهللا اخلوالين ،  

فيه من   أسامة يف مسنده يف كتاب الصالة باب فيام يصىلهذا الوجه أخرجه احلارث بن حممد البغدادي املعروف بابن أيب

الليث بن سعد  هاشم بن القاسم أيب النرض اخلراساين عن ) كام يف بغية احلارث من طريق١/٢٦١الثياب والنعال (   

. هبه بلفظ  

يف علوم احلفاظ وأخرجه حممد بن أيب بكر بن أيب عيسى املعروف بأيب موسى املديني يف اللطائف من دقائق املعارف 

 األعارف ( باب رواية مالك بن أنس عن الليث بن سعد ) من طريق عيسى بن محاد عن الليث بن سعد به 

مالك بن أنس  ) وذكر عقبه : قال أبو سلمة يعني منصور بن مسلمة : وهذا مما كان رواه١٦٠بلفظ مقارب (   

 عن الليث بن سعد .

 الوجه الثاين :

( بكري بن عبد اهللا بن األشج ) ، عن برس بن سعيد ، عن عبيد اهللا اخلوالين ، ، عن أبيه  (  رواه خمرمة بن بكري  

  عن ميمونة ) 

 هذا الوجه أخرجه حممد بن سعد يف كتابه الطبقات الكربى ترمجة ( ميمونة بنت احلارث ) من طريق معن بن عيسى 

. ٨/١٣٩عن خمرمة بن بكري به بلفظه   

الوجه الثالث :    

اه عبد اهللا بن هليعة ، عن بكري ، عن برس بن سعيد ، عن عبيد اهللا اخلوالين ، عن ميمونة )(  رو  

الصالة باب ما تصيل فيه املرأة من الثياب من طريق ابن بكري هذا الوجه أخرجه البيهقي يف سننه الكربى كتاب   

==                                                                                                                . ٢/٢٣٣عن عبد اهللا بن هليعة به بلفظه   
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* دراسة أوجه االختالف :==  

 الوجه األول :

 ( رواه الليث بن سعد ، عن بكري بن عبد اهللا بن األشج ، عن برس بن سعيد ، عن عبيد اهللا اخلوالين ، عن ميمونة )

ث املرصي .أبو احلار ، الليث بن سعد بن عبد الرمحن) : ١(  

بكر بن سوادة ؛ وغريمها .وحدث عن : بكري بن عبد اهللا بن األشج ،   

 حدث عنه : أبو النرض هاشم بن القاسم ، وهشام بن سعد ؛ وغريمها .

 قال حممد بن سعد : كان ثقة ، كثري احلديث ، وقال أمحد بن حنبل : ثقة ثبت ، وقال حييى بن معني ، 

وقال ابن خراش : صدوق صحيح  يل : ثقة ، وقال عيل بن املديني : الليث بن سعد ثبت ،وعبد الرمحن النسائي ، والعج

وقال يعقوب بن شيبة : الليث بن سعد ثقة ، وهو دوهنم يف الزهري يعني دون مالك ، ومعمر ،  احلديث ،  

مشهور من السابعة ثقة ثبت فقيه إمام وقال ابن حجر :  وسفيان بن عيينة ويف حديثه عن الزهري بعض اإلضطراب ،

روى له اجلامعة . مات يف شعبان سنة مخس وسبعني  

 * خالصة حاله : ثقة ثبت حيث مل أقف عىل ما يقدح يف توثيقه .

) ٤٦٤تقريب التهذيب  – ٨/٤٥٩هتذيب التهذيب  -٢٤/٢٥٥هتذيب الكامل  – ٧/١٧٩اجلرح والتعديل  -٧/٤٥٨الطبقات الكربى(   

أبو عبد اهللا القريش املدين . ، ألشج) : بكري بن عبد اهللا بن ا٢(  

 حدث عن : برس بن سعيد ، ومحيد بن نافع املدين ؛ وغريمها .

 حدث عنه : الليث بن سعد ، وحممد بن عجالن ؛ وغريمها .

 قال أمحد بن حنبل : ثقة صالح ، وقال حيي بن معني ، وأبو حاتم ، والعجيل: ثقة ، وقال النسائي : ثقة ثبت ،

ن صالح املرصي : إذا رأيت بكري بن عبد اهللا روى عن رجل فال تسأل عنه ، فهو الثقة الذي ال شك فيه ،وقال أمحد ب  

 ===       . ثقة من اخلامسة مات سنة عرشين وقيل بعدها  وقال ابن سعد : كان ثقة كثري احلديث ، وقال ابن حجر :
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  – ٤/٢٤٢هتذيب الكامل  –٢/٤٠٣اجلرح والتعديل  - ١/٢٥٤ترتيب معرفة الثقات  -٥/٤١١( الطبقات الكربى == 

 ) ١٢٨تقريب التهذيب  – ١/٤٩١هتذيب التهذيب 

 ) : برس بن سعيد املدين العابد .٣(

 حدث عن : عبيد اهللا اخلوالين ، وعبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ؛ وغريمها .

 حدث عنه : بكري بن عبد اهللا بن األشج ، وزيد بن أسلم ؛ وغريمها .

 ئي ، وحممد بن سعد ، والعجيل ، وابن حجر : ثقة .قال حييى بن معني ، والنسا

  – ٤/٧٢هتذيب الكامل  – ٢/٤٢٣اجلرح والتعديل  – ١/٢٤٥ترتيب معرفة الثقات  – ٥/٢١٤( الطبقات الكربى 

 ) ١٢٢تقريب التهذيب  – ١/٤٣٧هتذيب التهذيب 

 عبيد اهللا بن األسود ، ويقال ابن األسود اخلوالين .) : ٤(

 ( زوج النبي صىل اهللا عليه وسلم ) ، وعثامن بن عفان ؛ وغريمها . حدث عن : ميمونة

 حدث عنه : برس بن سعيد ، وعاصم بن عمر ؛ وغريمها .

 قال ابن حجر : ثقة .

 ) ٣٦٩تقريب التهذيب  – ٧/٣هتذيب التهذيب  – ١٩/٦( هتذيب الكامل 

 ميمونة بنت احلارث العامرية ( أم املؤمنني ) .) : ٥(

 لنبي صىل اهللا عليه وسلم .حدثت عن : ا

 حدث عنها : عبيد اهللا اخلوالين ، وعبيد بن السباق ؛ وغريمها .

 ) ٨/٣٢٢اإلصابة  – ٧٥٣تقريب التهذيب  – ١٢/٤٥٣هتذيب التهذيب  – ٣٥/٣١٢( هتذيب الكامل 

 الوجه الثاين :

ن سعيد ، عن عبيد اهللا اخلوالين ، (  رواه خمرمة بن بكري ، عن أبيه ( بكري بن عبد اهللا بن األشج ) ، عن برس ب  

 عن ميمونة )  

 أبو املسور القريش املدين . ) : خمرمة بن بكري بن عبد اهللا بن األشج ١(

 حدث عن : بكري بن عبد اهللا بن األشج ، وعامر بن عبد اهللا بن الزبري ؛ وغريمها .

 ==                                                                                 حدث عنه : معن بن عيسى ، ومالك بن أنس ؛ وغريمها .
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إنام يروي من كتاب أبيه ، وقال حييى بن معني : خمرمة بن بكري  قال أمحد بن حنبل : ثقة ، ومل يسمع من أبيه شيئاً == 

 حديث الوتر ،ضعيف  وحديثه عن أبيه كتاب ، ومل يسمع منه ، وقال أبو داود : مل يسمع من أبيه إال حديثا واحدا وهو 

وقال النسائي : ليس به بأس ، وقال عيل بن املديني : خمرمة ثقة ، وقال عبد الرمحن بن أيب حاتم : سئل أيب عنه ، فقال : 

 صالح احلديث ، وقال أمحد بن صالح : كان خمرمة من ثقات الناس ، وقال أبو أمحد بن عدي : أرجو أنه ال بأس به ،

صدوق  كثري احلديث ، وقال الساجي : صدوق ، وكان يدلس ، وقال ابن حجر : وقال حممد بن سعد : كان ثقة

 .  سمع من أبيه قليالً  : بن املدينياوقال  ، وابن معني وغريمها، وروايته عن أبيه وجادة من كتابه قاله أمحد 

 * خالصة حاله : ثقة حيث مل أقف عىل ما يقدح يف توثيقه .

 -٢٧/٣٢٤هتذيب الكامل  – ٨/١٧٧الكامل يف الضعفاء  – ٨/٣٦٤والتعديل  اجلرح – ٥/٤٦٤( الطبقات الكربى 

 ) ٥٢٣تقريب التهذيب  – ١٠/٧٠هتذيب التهذيب 

 . من اخلالف ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول ) : بكري بن عبد اهللا بن األشج .٢(

 . من اخلالف ) : برس بن سعيد . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول٣(

 . من اخلالفعبيد اهللا اخلوالين . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول  ) :٤(

 . من اخلالف ) : ميمونة . ( أم املؤمنني زوج النبي صىل اهللا عليه وسلم ) . سبقت ترمجتها يف الوجه األول٥(

 الوجه الثالث :

 د اهللا اخلوالين ، عن ميمونة )( رواه عبد اهللا بن هليعة ، عن بكري بن عبد اهللا ، عن برس بن سعيد ، عن عبي

 ) : عبد اهللا بن هليعة بن عقبة ، أبو عبد الرمحن املرصي .١(

 بكري بن عبد اهللا بن األشج ، وعقيل بن خالد ؛ وغريمها . حدث عن :

 حيي بن عبد اهللا بن بكري ، والوليد بن مسلم ؛ وغريمها .حدث عنه : 

  الرمحن بن مهدي : ال أمحل عنه قليال وال كثريا ،كان حييى بن سعيد ال يراه شيئا ، وقال عبد 

 وقال أمحد بن حنبل : ما حديث ابن هليعة بحجة ، وإين ألكتب كثريا مما أكتب أعترب به وهو يقوي بعضه ببعض ،

و قال حيي بن معني : ليس بشئ وقال يف موطن آخر : من كان مثل ابن هليعة بمرص يف كثرة حديثه وضبطه وإتقانه ؟ 

 ==                 ع القدماء ، واآلخرين من ابن هليعة سواء ، ويف موطن آخر قال : كان ضعيفا ال حيتج بحديثه ،وسام
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وقال ابن خزيمة يف صحيحه : وابن هليعة لست ممن أخرج حديثه يف هذا الكتاب إذا انفرد ، وإنام أخرجته ألن معه == 

 بادلة عن ابن هليعة فهو صحيح : ابن املبارك ، و قال عبد الغنى بن سعيد األزدى : إذا روى الع جابر بن إسامعيل ،

 : عن مالك ،  "املوطأ  "و حكى ابن عبد الرب أن الذى ىف ،  و ذكر الساجى و غريه مثله، و ابن وهب ، و املقرىء 

 أمحد بن صالح : ، وقالعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ىف العربان ، هو ابن هليعة  عن الثقة عنده ،

قال اخلطيب : فمن ثم كثرت ، و: ليس بثقة ، وقال النسائي ن هليعة من الثقات إال أنه إذا لقن شيئا حدث بهكان اب 

 ، فأخطأ  احلاكم : مل يقصد الكذب ، و إنام حدث من حفظه بعد احرتاق كتبه وقال ،املناكري ىف روايته لتساهله 

و قال ابن أبى حاتم : سألت أبى ، ، بروايته  تج به ، و ال يغرتو قال اجلوزجانى : ال يوقف عىل حديثه ، و ال ينبغى أن حي

و أبا زرعة ، عن اإلفريقى ، وابن هليعة : أهيام أحب إليك ؟ فقاال : مجيعا ضعيفان ، و ابن هليعة أمره مضطرب ، يكتب 

و  ، و هو ممن يكتب حديثهو قال ابن عدى : حديثه كأنه نسيان ، ،  قال أبو زرعة : كان ال يضبطو ،عىل االعتبار  حديثه

 ،قال حممد بن سعد : كان ضعيفا ، و من سمع منه ىف أول أمره أحسن حاال ىف روايته ممن سمع منه بآخرة 

  ،و قال احلاكم أبو أمحد : ذاهب احلديث ، : تركه ابن مهدى ، و حييى بن سعيد ، و وكيع  "الكنى  "و قال مسلم ىف 

رأيته يدلس عن أقوام ضعفاء ، عىل أقوام ثقات قد رآهم ، ثم كان ال يباىل ، ما دفع و قال ابن حبان : سريت أخباره ف

إليه قرأه سواء كان من حديثه أو مل يكن ، فوجب التنكب عن رواية املتقدمني عنه قبل احرتاق كتبه ملا فيها من األخبار 

  ، ليس من حديثه اق كتبه ملا فيها ممااملدلسة عن املرتوكني ، و وجب ترك االحتجاج برواية املتأخرين بعد احرت

، وقال ابن حجر : صدوق من السابعة خلط : اختلط عقله ىف آخر عمره  "هتذيب اآلثار  "و قال أبو جعفر الطربى ىف 

 بعد احرتاق كتبه ، ورواية ابن املبارك ، وابن وهب عنه أعدل من غريمها ؛ مات سنة أربع وسبعني ومائة .

 ف ؛ تبعًا للجمهور .* خالصة حاله : ضعي

ممن اتفق عىل أنه ال حيتج بشئ من حديثهم إال بام رصحوا قلت : جعله ابن حجر يف املرتبة الرابعة من طبقات املدلسني 

 فيه بالسامع لكثرة تدليسهم عىل الضعفاء واملجاهيل .

 ٤/١٤٤الكامل يف الضعفاء   – ٢/١١وحني املجر – ٥/١٤٥اجلرح والتعديل  – ٦٤الضعفاء واملرتوكني  – ٩/٥٢٤( الطبقات الكربى 

                                   ) ٥٤طبقات املدلسني   – ٣١٩تقريب التهذيب  – ٥/٣٢٧هتذيب التهذيب  – ١٥/٤٨٧هتذيب الكامل  –

 ==                                          . من اخلالف ) : بكري بن عبد اهللا بن األشج . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول٢(
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 . من اخلالف ) : برس بن سعيد . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول٣(== 

 . من اخلالف) : عبيد اهللا اخلوالين . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول ٤(

 . من اخلالف ) : ميمونة . ( أم املؤمنني زوج النبي صىل اهللا عليه وسلم ) . سبقت ترمجتها يف الوجه األول٥(

 والرتجيح ) ( النظر

 ، وإعامل قواعد الرتجيح مما تقدم يف ختريج احلديث ، ودراسة أوجه االختالف ، وبيان أحوال الرواة 

 رجحان الوجه األول والذي رواه :يتضح 

 ( الليث بن سعد ، عن بكري بن عبد اهللا بن األشج ، عن برس بن سعيد ، عن عبيد اهللا اخلوالين ،

) ريض اهللا عنها عن ميمونة  

، وأوثق  أرجح حاالً   " الليث بن سعد "وذلك لكون الراوي هلذا الوجه عن بكري بن عبد اهللا بن األشج وهو  

 ممن رويا الوجهني اآلخرين ملا سبق بيانه يف ترمجتهم .

  أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبيويؤيد هذا الرتجيح ما ذهب إليه 

 قال : حيث )  ٢٠٠، ٢/١٩٩(  "االستذكار"ه يف كتاب

ا َحِديُث َمْيُموَنَة َفالثَِّقُة الَِّذي َرَواُه َعنُْه َمالٌِك ُهوَ  يُْث ْبُن َسْعدٍ  "َوَأمَّ  .  " اللَّ

اَرُقْطنِيُّ  هَذَكرَ  افُِظ الدَّ َسِن َعِيلُّ ْبُن ُعَمَر اْحلَ   : َقاَل  َأُبو اْحلَ

َثنَا بِِه إِْسَامِعيُل  ارُ َحدَّ فَّ ٍد الصَّ ُد ْبُن اْلَفَرِج اْألَْزَرُق  : َقاَل  ، ْبُن ُحمَمَّ َثنَا ُحمَمَّ َثنَا َمنُْصوُر ْبُن َسَلَمَة  : َقاَل  ، َحدَّ  َحدَّ

ْيُث ْبُن َسْعدٍ  : َقاَل  َثنَا اللَّ ْوَالِينِّ َقاَل  َعنْ  ، َعْن ُبْرسِ ْبِن َسِعيدٍ  ، َعْن ُبَكْريِ ْبِن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن اْألََشجِّ  ، َحدَّ   : ُعَبْيِد اهللاَِّ اْخلَ

 َوَهَذا َما َرَواُه َمالُِك ْبُن َأَنٍس  : َقاَل َأُبو َسَلَمَة َمنُْصوُر ْبُن َسَلَمةَ )  َرَأْيُت َمْيُموَنَة ُتَصيلِّ ِيف ِدْرٍع َسابٍِغ (َلْيَس َعَلْيَها إَِزارٌ 

ْيِث ْبِن َسْعدٍ   .  َعِن اللَّ

 )وجه الراجح الث من احلدي( احلكم عىل 

وجه الراجح أخرجه  احلارث بن حممد البغدادي املعروف بابن أيب أسامة يف مسنده يف الاحلديث من   

==                                                                                    باب فيام يصىل فيه من الثياب والنعال قال : كتاب الصالة  
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َثنَا َأُبو النَّْرضِ  ْوَالِينِّ َربِيِب َحدَّ ْيُث، َعْن ُبَكْريِ ْبِن َعْبِد اهللاَِّ، َعْن ُبْرسِ ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُعَبْيِد اهللاَِّ اْخلَ َمْيُموَنَة َقاَل: َرَأْيُت  ، ثنا اللَّ

. »اٍر َليَْس َعَليَْها إَِزارٌ ُتَصيلِّ ِيف ِدْرٍع َسابٍِغ َضيٍِّق َوِمخَ «َمْيُموَنَة َزْوَج النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلََّم   

 ) : أبو النرض : هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي البغدادي .١(

 حدث عن : الليث بن سعد ، ومبارك بن فضالة ؛ وغريمها .

 حدث عنه : احلارث بن حممد بن أيب أسامة ، وحجاج بن الشاعر ؛ وغريمها .

 بو حاتم ، وحممد بن سعد ، والعجيل ، وابن قانع : ثقة ،قال حييى بن معني ، وعيل بن املديني ، وأ

  ، ثقة ثبت من التاسعة مات سنة سبع ومائتنيوقال احلاكم : حافظ ثبت يف احلديث ، وقال ابن حجر :  

 روى له اجلامعة ، وقال ابن عبد الرب : اتفقوا عىل أنه صدوق ، وقال النسائي : ال بأس به .وله ثالث وسبعون 

 حاله : ثقة ثبت حيث مل أقف عىل ما يقدح فيه .* خالصة 

 - ٣٠/١٣٠هتذيب الكامل  – ٩/١٠٥اجلرح والتعديل  – ٢/٣٢٣ترتيب معرفة الثقات  – ٧/٢٤١( الطبقات الكربى 

 ) ٥٧٠تقريب التهذيب  – ١١/١٨هتذيب التهذيب 

 ) : الليث بن سعد . ثقة ثبت . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف .٢(

 : بكري بن عبد اهللا بن األشج . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف . )٣(

 ) : برس بن سعيد . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف .٤(

 ) : عبيد اهللا اخلوالين . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف  .٥(

 اهللا عليه وسلم ) . سبقت ترمجتها يف الوجه األول من اخلالف . ) : ميمونة . ( أم املؤمنني زوج النبي صىل٦(

 احلكم عىل احلديث :

احلديث هبذا اإلسناد صحيح لذاته ملا سبق دراسته .
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 املوطن الثاين 

 أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب الزكاة باب زكاة ما خيرص من ثامر النخيل واألعناب قال :

َامُء، َوالُْعُيوُن،  "َقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلصَلْيَامَن ْبِن َيَساٍر، َوَعْن ُبْرسِ ْبِن َسِعيٍد، َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ َعِن الثَِّقِة ِعنَْدُه، َعْن ُس  فِيَام َسَقِت السَّ

.)٣( ": نِْصُف اْلُعْرشِ  )٢(: اْلُعْرشُ ، َوفِيَام ُسِقَي بِالنَّْضِح  )١(َوالَْبْعُل   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

البعل : قال ابن منظور : هو ما اكتفى بامء السامء . ) :١(  

) ٢/١٢٧( لسان العرب   

ْلو. والناضُح: اْلَبِعُري َأو الثَّْورُ النضح : قال ابن منظور :  ) :٢( انَِيِة. وَنَضَح زرَعه: َسَقاُه بالدَّ ِه بِالسَّ ْرِع َوَغْريِ َسْقُي الزَّ  

) ٢/٦١٩. ( لسان العرب َامُر الَِّذي ُيْسَتَقى َعَلْيِه املَْاُء َأو اْحلِ    

التخريج : ) :٣(  

حييى بن حييى الليثيرواية) ، و ٤٢٩ح – ٣٠٢عبد اهللا بن مسلمة القعنبي( ه رواية ئمالك يف موطهذا احلديث أخرجه   

تاب الزكاة باب زكاة ما يف ك مجيعهم ) ٧٠٦ح – ١/٢٧٨أبو مصعب الزهري ( رواية ) ، و ٢٢٨ح- ٢/٣٨٠ (

لفظه ، وأبو بكر البيهقي يف معرفة السنن واآلثار يف كتاب الزكاة بعن مالك به  حيرص من الثامر من النخيل واألعناب

 يف يف سننه الكربىالبيهقي و ، ٦/١٢٧من طريق الشافعي عن مالك به بلفظه  باب قدر الصدقة فيام أخرجت األرض

. ٤/١٣٠ة فيام أخرجت األرض  من طريق ابن بكري عن مالك به بلفظه كتاب الزكاة باب قدر الصدق  

: ثاين* دراسة املوطن ال  

من وجهني ،  ، وبرس بن سعيد بعد ختريج هذا املوطن وسرب طرقه تبني أن هذا احلديث خمتلف فيه عىل سليامن بن يسار

رائن وقواعد الرتجيح : حسب القاموبيان الراجح منه،  امودراسته ، اموخترجيه،  اموهذا بياهن  

جه األول :الو  

 ( سليامن بن يسار ، وعن برس بن سعيد أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ؛ مرسالً )

 ==          ) كالمها ٤/١٩٥) وابن زنجويه يف األموال ( ٥٧٦(بن سالم يف األموال القاسم هذا الوجه أخرجه 
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 . من طريق بكري بن عبد اهللا بن األشج به بلفظه مرسالً == 

 الثاين : الوجه

 ( سليامن بن يسار ، وبرس بن سعيد ، عن أيب هريرة ، قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ؛ موصوالً )

والرتمذي يف جامعه ،   ) ١/٥٨٠( هذا الوجه أخرجه ابن ماجة يف سننه يف كتاب الزكاة باب صدقة الزروع والثامر

) كالمها من طريق احلارث بن عبد الرمحن بن ٣/٢٢ر وغريها ( كتاب الزكاة باب ما جاء يف الصدقة فيام يسقى باألهنا

َوَقْد ُرِوَي َهَذا اَحلِديُث، َعْن ُبَكْريِ ْبِن «عبد اهللا بن سعد بن أيب ذباب عن سليامن بن يسار به بلفظه وقال الرتمذي عقبه : 

، َوَعْن ُسَليَْامَن ْبِن َيَساٍر، َوُبْرسِ بْ  ،  َوَكَأنَّ َهَذا َأَصحُّ » ِن َسِعيٍد، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَسًال،َعْبِد اهللاَِّ ْبِن األََشجِّ

ِحيُح ُمْرَسٌل ُبْرسُ ْبُن َسِعيٍد َوُسَلْيَامُن ْبُن َيَساٍر َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاَُّ ) وقال عقبه :  ١/١٠٣وأخرجه يف العلل الكبري(  الصَّ

من طريق احلارث بن عبد الرمحن بن   ) ١٩/٤٢٨(  والكبري، ) ٥/١٦٠( والطرباين يف املعجم األوسطلََّم. َعَلْيِه َوَس 

ِديَث َعْن ُسَلْيَامَن ْبِن َيَسارٍ عبد اهللا بن سعد بن أيب ذباب عن سليامن بن يسار به بلفظه وقال عقبه :    ، َملْ َيْرِو َهَذا اْحلَ

ْمحَِن َوُبْرسِ ْبِن َسِعيٍد إِالَّ اْحلَ  أبو بكر البيهقي يف معرفة السنن واآلثار يف كتاب الزكاة باب أخرجه و ، "اِرُث ْبُن َعْبِد الرَّ

، ويف سننه الكربى كتاب الزكاة باب قدر الصدقة فيام أخرجت األرض  )  ٦/١٢٧( قدر الصدقة فيام أخرجت األرض

: َتَرَك  ار وذكر عقبه :بن عبد الرمحن عن سليامن بن يس من طريق احلارث)  ٤/٢١٩(   َقاَل َعِيلَّ ْبَن املَِْدينِيِّ

َواَيَة َعِن اْبِن َأِيب ُذَباٍب، َفَليَْس ِيف كِتَابِِه ِذْكُرُه َوَملْ َيْرِو َعنُْه َشيْئًا  ، للمنكرات التي يف روايته . َمالُِك ْبُن َأَنٍس الرِّ

 * دراسة وجهي االختالف :

 الوجه األول :

سليامن بن يسار ، وعن برس بن سعيد أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ؛  عنن عبد اهللا بن األشج ،( رواه بكري ب

 مرسًال )

. )٢٩() : بكري بن عبد اهللا بن األشج . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف من املوطن األول١(  

: سليامن بن يسار ، أبو أيوب اهلاليل . )٢(  

==                                                يرة ريض اهللا عنه ، وأيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه ؛ وغريمها .حدث عن : أيب هر  
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حدث عنه : بكري بن عبد اهللا بن األشج ، وأسامة بن زيد الليثي ؛ وغريمها .==   

: أحد األئمة ، قال حييى بن معني : سليامن بن يسار ثقة ، وقال أبو زرعة : ثقة مأمون فاضل عابد ، وقال النسائي  

 وقال حممد بن سعد : كان ثقة عاملا رفيعا فقيها كثري احلديث ، وقال العجيل : مدين تابعي ثقة مأمون فاضل عابد ،

 روى له اجلامعة .ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة من كبار الثالثة مات بعد املائة وقيل قبلها وقال ابن حجر : 

  – ١٢/١٠٥هتذيب الكامل  – ٤/١٤٩اجلرح والتعديل  – ١/٤٣٥رفة الثقات ترتيب مع -٥/١٣٢( الطبقات الكربى 

 ) ٢٥٥تقريب التهذيب  – ٤/٢٢٨هتذيب التهذيب 

 . )٣٠() : برس بن سعيد املدين العابد . ثقة جليل . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف من املوطن األول٣(

 الوجه الثاين :

أيب ذباب ، عن سليامن بن يسار ، وبرس بن سعيد ، عن أيب هريرة ؛ موصوالً  ) ( رواه احلارث بن عبد الرمحن بن  

.الدويس املدين  بضم املعجمة ) : احلارث بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن سعد بن أيب ذباب١(  

 حدث عن : سليامن بن يسار ، وبرس بن سعيد ؛ وغريمها .

بن عيسى ؛ وغريمها .حدث عنه : عاصم بن عبد العزيز األشجعي ، وصفوان   

 قال حييى بن معني : مشهور ، وقال أبو حاتم : يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة ، ليس بالقوي ،

وقال أبو زرعة : ليس به بأس ، وقال الساجي : حدث عنه أهل املدينة ، ومل حيدث عنه مالك ، وذكره ابن حبان يف 

ن قانع ، وقال الساجي : حدث عنه أهل املدينة ، ومل حيدث عنه مالك ،الثقات وقال : كان من املتقنني ، وكذا قال اب  

  ، عن احلارث ، عن عاصم بن عبد العزيز األشجعى وعلق بقوله : هذا احلديث "العلل  "عىل بن املدينى ىف ذكر 

  ،عن سليامن بن يسار و غريه ، قال عاصم : حدثنيه مالك قال : أخربت عن سليامن بن يسار ، فذكره 

 ،قال ابن املدينى : أرى مالكا سمعه من احلارث و مل يسمه ، و ما رأيت ىف كتب مالك عنه شيئا 

  ، وقال حممد بن سعد : كان قليل احلديث ،وهذه عادة مالك فيمن ال يعتمد عليه ال يسميه  قال ابن حجر : 

==                                                                                                                                .  وقال ابن حجر : صدوق هيم  
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، ويؤيد هذا ومهه يف هذا الوجه الذي خالف فيه من هو أوثق منه حاالً فرواه  صدوق هيم* خالصة حاله : == 

 موصوالً .

 – ٢/١٤٧هتذيب التهذيب  – ٥/٢٥٣هتذيب الكامل  – ٦/١٧٢الثقات  – ٣/٧٩اجلرح والتعديل  – ٥/٣٩٤الطبقات الكربى ( 

) ١٤٦تقريب التهذيب   

سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف . . ) : سليامن بن يسار ، أبو أيوب اهلاليل . ثقة فاضل٢(  

 .)٣٠() : برس بن سعيد املدين العابد . ثقة جليل . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف من املوطن األول ٣(

 ة الدويس اليامين ( حافظ الصحابة ) ريض اهللا عنهم أمجعني .أبو هرير) : ٤(

 حدث عن : النبي صىل اهللا عليه وسلم .

 حدث عنه : برس بن سعيد ، وسليامن بن يسار ؛ وغريمها .

 )  ٧/٣٤٨اإلصابة  – ٦٨٠تقريب التهذيب  – ١٢/٢٦٢هتذيب التهذيب  – ٣٤/٣٦٦( هتذيب الكامل 

 ( النظر والرتجيح )

 يف ختريج احلديث ، ودراسة وجهي اخلالف ، وبيان أحوال الرواة ، وإعامل قواعد الرتجيح يتضح  مما تقدم

 رجحان الوجه األول والذي رواه :

 ( بكري بن عبد اهللا بن األشج ،عن سليامن بن يسار ، وعن برس بن سعيد أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ؛ مرسالً )

 وقرائن ترجيح ذلك ما ييل :

: كون الراوي هلذا الوجه وهو بكري بن عبد اهللا بن األشج أرجح حاالً ، وأوثق من راوي الوجه الثاين وهو )١(  

احلارث بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن سعد بن أيب ذباب بضم املعجمة الدويس املدين ملا سبق بيانه يف ترمجتهام .   

ِحيُح ُمْرَسٌل ُبْرسُ ْبُن َسِعيٍد وجه حيث قال عقبه : و) : ترجيح اإلمام الرتمذي يف العلل الكبري هلذا ال٢( الصَّ  

.وقد سبق بيان ذلك يف التخريج  َوُسَلْيَامُن ْبُن َيَساٍر َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   

 ==                تضعيف بنقله وإعالله للوجه املوصول ) ١٠/٣١٩يف علله (  ر الدارقطني هلذا اخلالفكْ ) : ذِ ٣(
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 بالقوي عندهم، وهو من أهل املدينة. حيث قال : ليساحلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب == 

 وهبذا البيان والرتجيح يتبني أن شيخ مالك الثقة يف هذا املوطن هو بكري بن عبد اهللا بن األشج للمتابعة وملا سبق بيانه .

 :)  ٢٢٨( ملبهامت قال ابن الصالح يف مقدمته يف النوع التاسع واخلمسني معرفة ا

  . ويعرف ذلك بوروده مسمى يف بعض الروايات،  ساءنمعرفة أسامء من أهبم ذكره يف احلديث من الرجال وال

 )احلديث من وجهه الراجح  ( احلكم عىل

 )قال :٥٧٦أخرجه القاسم بن سالم يف األموال ( احلديث من وجهه الراجح

، َعِن ا َثنَا َأُبو النَّْرضِ ، َعْن ُبْرسِ ْبِن َسِعيٍد، َقاَل: َقاَل: َحدَّ َفَرَض َرُسوُل اهللاَِّ «للَّيِْث ْبِن َسْعٍد، َعْن ُبَكْريِ ْبِن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن اْألََشجِّ

، وَ  َامُء، َوِيف اْلَبْعِل، َوفِيَام َسَقِت اْلُعُيوُن اْلُعْرشَ َكاَة فِيَام َسَقِت السَّ َم الزَّ َواِين نِْصَف اْلُعْرشِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  »فِيَام َسَقِت السَّ

 ) : أبو النرض : هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي البغدادي . ثقة ثبت ، روى له اجلامعة .١(

 سبقت ترمجته يف املوطن األول .

 ) : الليث بن سعد . ثقة ثبت . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف من املوطن األول .٢(

 كري بن عبد اهللا بن األشج . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف من املوطن األول .) : ب٣(

 ) : برس بن سعيد . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف من املوطن األول .٤(

 احلكم عىل احلديث :

ه البخاري يف صحيحه يف كتاب الصدقة ومنها ما أخرج، وله شواهد عديدة  ) إلرساله( احلديث هبذا اإلسناد ضعيف 

 ) قال :١/٥٧٦وأحكامها وسننها باب الصدقة يف أدنى ما خترج األرض وما يكون منها فيه العرش أو نصف العرش (

َثنَا َسِعيُد ْبُن َأِيب َمْرَيمَ  َثنَا َعْبُد اهللاِ ْبُن َوْهٍب ،قال َحدَّ ِين ُيوُنُس ْبُن َيِزيَد ،َحدَّ ْهِريِّ  َعنِ ،َقاَل َأْخَربَ  ، َعْن َساِملِ ْبِن َعْبِد اهللاِ،الزُّ

َامُء َواْلُعُيوُن  ا اْلُعْرشُ َوَما ُسِقَي َعْن َأبِيِه َرِيضَ اهللاُ َعنُْه َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل فِيَام َسَقِت السَّ َأْو َكاَن َعثَِري�

 .  بِالنَّْضِح نِْصُف اْلُعْرشِ 

   لشاهد يرتقي احلديث إىل درجة الصحيح لغريه .وهبذا ا
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 املوطن الثالث 

 أخرجه مالك يف املوطأ كتاب البيوع باب ما جاء يف بيع العربان قال :

ِه؛ َأنَّ َرُسوَل   .)٢()١(َهنَى َعْن َبيِْع اْلُعْرَبانِ  ملسو هيلع هللا ىلص َمالٌِك، َعِن الثَِّقِة ، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُه إْن أْمىض الَبيع ُحِسب ِمَن الثََّمِن، بيع العربان :  ) :١( لعَة وَيْدَفَع إَِىل صاحبِها َشيْئًا َعَىل َأنَّ َي السِّ  ُهَو َأْن َيْشَرتِ

ْلعِة وَ  يَوإِْن َملْ ُيْمِض البيَع َكاَن لصاِحب السِّ   . َملْ َيْرَجتِْعه املُْْشَرتِ

 )  ١/٥٩٢لسان العرب  – ٣/٢٠٢( النهاية يف غريب احلديث واألثر 

 ) : التخريج :٢(

 )  ٤/٨٧٩حييى بن حييى الليثي يف كتاب البيوع باب ما جاء يف بيع العربان ( ه روايةئمالك يف موط هذا احلديث أخرجه

مصعب الزهري  أيبرواية ) ، و ١/١٨٦لبيوع باب ما يكره من بيع الرقيق ( سويد بن سعيد احلدثاين يف كتاب ارواية و

 وأمحد يف مسنده ) مجيعهم عن مالك به بلفظه ، ٢/٣٠٥كتاب البيوع باب ما يكره من البيوع ( 

  ، ١١/٣٣٢من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك به بلفظه  "مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص " 

 ،  ٢/٧٣٨ننه كتاب التجارات باب بيع العربان من طريق هشام بن عامر عن مالك به بلفظه وأخرجه ابن ماجة يف س

 ،  ٣/٢٨٣أبو داود يف سننه يف كتاب اإلجارة باب يف العربان من طريق عبد اهللا بن مسلمة عن مالك به بلفظه أخرجه و

 ، ٨/١٥٤يق القعنبي عن مالك به لفظه والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار يف كتاب البيوع باب بيع العربان من طر

 ، ٥/٥٥٩ويف السنن الكربى يف كتاب البيوع باب النهي عن بيع العربان من طريق عبد اهللا بن وهب عن مالك به بلفظه

 والبغوي يف رشح السنة كتاب البيوع باب النهي عن املالمسة واملنابذة من طريق أيب مصعب الزهري عن مالك 

  . ٨/١٣٥به بلفظه 

: ثالث* دراسة املوطن ال  

وهذا بياهنا  ، بعد ختريج هذا املوطن وسرب طرقه تبني أن هذا احلديث خمتلف فيه عىل عمرو بن شعيب من أوجه ثالثة

وقواعد الرتجيح :، وخترجيها ، ودراستها ، وبيان الراجح منها حسب القرائن   

 الوجه األول :

==                                                                   ، عن أبيه ، عن جده ) ( رواه عبد اهللا بن هليعة ، عن عمرو بن شعيب  



   
 
 

    
} ٧٤٩     {

? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?ل ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ثالثين لحولية كلية ?لد??سا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

................................................................................................................... 
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 ،  ٥/٢٥٢ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال من طريق قتيبة عن عبد اهللا بن هليعة به بلفظه  هذا الوجه أخرجه== 

  ، ١/١٨٩يعة به بلفظه أبو أمحد املعروف باحلاكم الكبري يف عوايل مالك من طريق مالك عن عبد اهللا بن هلو

 ، ٥/٥٥٩به بلفظه  العربان من طريق قتيبة عن ابن هليعة عالبيهقي يف سننه الكربى كتاب البيوع باب النهي عن بيو

 عن  رواية مالكاملديني يف اللطائف من دقائق املعارف باب  ىوأبو موس ، )٢٤/١٧٧(وابن عبد الرب يف التمهيد

 . مالك عن عبد اهللا بن هليعة به بلفظهمن طريق  ) كالمها١٣٨عبد اهللا بن هليعة(

 الوجه الثاين :

 ( رواه عبد اهللا بن عامر األسلمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده )

) ، والبيهقي يف سننه الكربى يف  ٢/٧٣٩( هذا الوجه أخرجه ابن ماجة يف سننه يف كتاب التجارات باب بيع العربان

من طريق  ) مجيعهم ٢٤/١٧٧( وابن عبد الرب يف التمهيد ) ، ٥/٥٥٩ي عن بيع العربان( كتاب البيوع باب النه  

  . حبيب بن أيب حبيب عن عبد اهللا بن عامر به بلفظه

 الوجه الثالث :

رواه احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده )(   

و ابن عبد الرب يف ) ، ٥/٥٥٩كربى كتاب البيوع باب النهي عن بيع العربان( هذا الوجه أخرجه البيهقي يف سننه ال

 . من طريق عاصم بن عبد العزيز عن احلارث بن عبد الرمحن به بلفظهكالمها   ) ٢٤/١٧٧( التمهيد

: الف* دراسة أوجه اخل  

 الوجه األول :

َثناقال : ،  ُقَتْيَبةَ رواه (   يَعةعبد اهللا  َحدَّ ِه  ، ْبُن َهلِ  )َعْن َعْمرو ْبِن ُشَعيب، َعْن َأبِيِه، َعن َجدِّ

 بن سعيد بن مجيل ، أبو رجاء البلخي .ا : هو ) : قتيبة١(

 حدث عن : عبد اهللا بن هليعة ، وعبد اهللا بن إدريس ؛ وغريمها .

 ==                                                                                  حدث عنه : حممد بن حفص ، وحييى بن معني ؛ وغريمها .
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 وقال مسلم بن قاسم : خراساين ثقة  قال حييى بن معني ، وأبو حاتم ، والنسائي : ثقة ، وقال ابن خراش : صدوق ،== 

 وقال ابن حجر : ثقة ثبت روى له اجلامعة .

 ) ٤٥٤ تقريب التهذيب – ٨/٣٥٨هتذيب التهذيب  – ٢٣/٥٢٣هتذيب الكامل  – ٧/١٤٠( اجلرح والتعديل 

 . )٣١() : عبد اهللا بن هليعة . ضعيف . سبقت ترمجته يف املوطن األول٢(

 عمرو بن شعيب بن حممد ، أبو إبراهيم املدين .) : ٣(

 حدث عن : شعيب بن حممد ( أبيه ) ، وسعيد بن املسيب ؛ وغريمها .

 حدث عنه : عبد اهللا بن هليعة ، وعبد اهللا بن عون ؛ وغريمها .

 سعيد القطان : إذا روى عنه الثقات فهو ثقة حيتج به ، وقال يف موطن آخر : حديثه عندنا واه ،قال حييى بن 

 ما أن يكون حجة فال ،إوقال عمرو بن شعيب : له أشياء مناكري ، وإنام يكتب حديثه يعترب به ، ف

يد ، وعامة أصحابنا حيتجون وقال البخاري : رأيت أمحد بن حنبل ، وعيل بن املديني ، وإسحاق بن راهوية ، وأبا عب

 بحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، ماتركه أحد من املسلمني ، وقال حييى بن معني : يكتب حديثه ، 

و قال أبو زرعة : روى عنه الثقات و إنام أنكرو عليه كثرة روايته  ،وقال يف موطن آخر : ثقة ، وقال يف آخر : ليس بذاك 

و قالوا : إنام سمع أحاديث يسرية وأخذ صحيفة كانت عنده ، فرواها و ما أقل ما نصيب عنه مما عن أبيه ، عن جده ، 

، روى عن غري أبيه ، عن جده من املنكر ، و عامة هذه املناكري التى تروى عنه إنام هى عن املثنى بن الصباح ، و ابن هليعة 

 ، وقال أبو داود : ليس بحجة ، وقال العجيل ، ه و الضعفاء و هو ثقة ىف نفسه إنام تكلم فيه بسبب كتاب عند

والنسائي ، والدارمي : ثقة ، وقال النسائي يف موضع آخر : ليس به بأس ، وقال أبو أمحد بن عدي : روى عنه أئمة 

 الناس وثقاهتم ومجاعة من الضعفاء إال أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتامهلم إياه مل يدخلوها يف صحاح ما خرجوا

إذا روى عن أبيه ، عن جده ، يكون مرسال ألن جده حممد ال صحبة له وهو يف نفسه ثقة ، إال أنه  وقالوا هي صحيفة ،

وثقه اجلمهور ، وضعف بعضهم روايته عن أبيه ، وضعفه ناس مطلقا ، عمرو بن شعيب  وقال ابن حجر يف التهذيب : 

ن أبيه عن جده فأما روايته عن أبيه فربام دلس ما ىف عن جده حسب ، و من ضعفه مطلقا فمحمول عىل روايته ع

 الصحيفة بلفظ : عن ، فإذا قال : حدثنى أبى ، فال ريب ىف صحتها كام يقتضيه كالم أبى زرعة املتقدم ، و أما رواية أبيه 

 == ن عبد اهللاو قد رصح شعيب بسامعه م عن جده فإنام يعنى هبا اجلد األعىل عبد اهللا بن عمرو ال حممد بن عبد اهللا



   
 
 

    
} ٧٥١     {

? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?ل ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ثالثين لحولية كلية ?لد??سا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

................................................................................................................... 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ما رأيت أحد من أصحابنا ممن ينظر ىف احلديث : وقال يعقوب بن شيبة  ، أماكن ، و صح سامعه منه كام تقدم ىف== 

الرجال يقول ىف عمرو بن شعيب شيئا ، و حديثه عندهم صحيح ، و هو ثقة ثبت ، و األحاديث التى أنكروا  و ينتقى

و قال عىل بن املدينى : وعمرو بن شعيب ،  الثقات فصحيح روى عنه ديثه إنام هى لقوم ضعفاء رووها عنه ، و ماح من

 . عندنا ثقة ، و كتابه صحيح

قال الباحث : توقف الذهبي يف ميزانه عند كالم ابن عدي فقال : هذا الشئ ألن شعيبا ثبت سامعه من عبد اهللا ، وهو 

عبد اهللا فإذا قال عن أبيه ، ثم قال : عن جده  الذي رباه حتى قيل إن حممدا مات يف حياة أبيه عبيد اهللا ، فكفل شعيبا جده

 فإنام يريد بالضمري يف جده أنه عائد إىل شعيب .

 ثم قال يف هناية ترمجته : ولسنا نقول إن حديثه من أعىل أقسام الصحيح بل هو من قبيل احلسن .

 . وقال ابن حجر : صدوق مات سنة ثامين عرشة ومائة

 . ، ومل أقف عىل ما يقدح فيه مهور من املحدثني وهذا ما قرره ابن حجر سابقاً للج * خالصة حاله : ثقة ، تبعاً 

  – ٢٢/٦٤هتذيب الكامل   – ٥/١١٤الكامل يف الضعفاء  – ٦/٢٣٨اجلرح والتعديل  – ٢/١٧٧( ترتيب معرفة الثقات 

  )  ٤٢٣تقريب التهذيب  – ٨/٤٨هتذيب التهذيب  – ٣/٢٦٣ميزان االعتدال 

 شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص القريش السهمي احلجازي .) : أبوه : هو ٤(

 حدث عن : عبد اهللا بن عمرو بن العاص ( جده ) ، وعبد اهللا بن عباس ؛ وغريمها .

 حدث عنه : عمرو بن شعيب ، وعطاء اخلراساين ؛ وغريمها .

 ه عبد اهللا بن عمرو ، و روى عنه ابنه قال حممد بن سعد : روى عن جد، و" الثقات  "ذكره ابن حبان يف كتاب

 شعيب ، فحديثه عن أبيه ـ يعنى : عمرو بن شعيب ، و حديث أبيه عن جده ، يعنى : عبد اهللا بن عمرو .  عمرو بن

 وقال الذهبي ، وابن حجر : صدوق .

 * خالصة حاله : صدوق ، تبعًا لألكثرين .

 ) ٢٦٧تقريب التهذيب  – ٤/٣١١هتذيب التهذيب  – ١/٤٨٨الكاشف  – ١٢/٥٣٥هتذيب الكامل  – ٦/٤٣٧( الثقات 

 ) : عبد اهللا بن عمرو بن العاص السهمي بفتح السني املهملة ، وسكون اهلاء ، ويف آخرها امليم نسبة إىل ٥(

 ==                                                                               ." صحايب جليل  "سهم بن عمرو بن هصيص ، أبو حممد القريش
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 حدث عن : النبي صىل اهللا عليه وسلم ، وعمر بن اخلطاب ؛ وغريمها .== 

 حدث عنه : شعيب بن حممد ( ابن ابنه ) ، وسعيد بن ميناء ؛ وغريمها .

 مات يف ذي احلجة سنة ثالث وستني يف ليايل احلرة عىل األصح بالطائف عل الراجح .

 )  ٣١٥تقريب التهذيب  – ٥/٢٩٤هتذيب التهذيب  – ٤/١٩٢اإلصابة  – ١٥/٣٥٧هتذيب الكامل  – ٧/٢٠٠( األنساب 

 الوجه الثاين :

ٍد، َكاتُِب َمالِِك ْبِن َأَنٍس  ( رواه ،  ،َحبِيُب ْبُن َأِيب َحبِيٍب َأُبو ُحمَمَّ َثنَا َعْبُد اهللاَِّ ْبُن َعاِمٍر اْألَْسَلِميُّ  َقاَل َحدَّ

هِ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأبِ   )  يِه، َعْن َجدِّ

 ) : حبيب بن أيب حبيب ، أبو حممد املرصي كاتب مالك بن أنس .١(

 حدث عن : عبد اهللا بن عامر األسلمي ، وشبل بن عباد ؛ وغريمها .

 حدث عنه : الفضل بن يعقوب الرخامي ، ومهام بن داود ؛ وغريمها .

 ب ، وقال حييى بن معني : ليس بشئ ، وقال يف موطن آخر :قال أمحد بن حنبل : ليس بثقة ، وكان حييل احلديث ، ويكذ

أرش السامع من مالك حبيب ، كان يقرأ عىل مالك ، وإذا انتهى إىل آخر القراءة صفح أوراقا ، وكتب بلغ وعامة سامع 

أخي  املرصيني عرض حبيب ، وقال أبو داود : كان من أكذب الناس ، وقال أبو حاتم : مرتوك احلديث ، روى عن ابن

األزدي :مرتوك احلديث ، وقال أبو حاتم بن حبان : كان  وأبو الفتح ، الزهري أحاديث موضوعة ، وقال النسائي

أحاديثه يدخل عىل الشيوخ الثقات ما ليس من حديثهم ، ويقرأ بعض اجلزء ويرتك البعض ، وقال أبو أمحد بن عدي : 

 ث ، ثم قال : و هذه األحاديث مع غريها مما روى حبيب ، عن كلها موضوعة ، عن مالك وغريه ، و ذكر له عدة أحادي

 هشام بن سعد كلها موضوعة ، و عامة حديث حبيب موضوع املتن مقلوب اإلسناد ، و ال حيتشم حبيب ىف وضع 

 ،  ما سواه احلديث عىل الثقات ، و أمره بني ىف الكذب ، و إنام ذكرت طرفا منه ليستدل به عىل

 اكم : ذاهب احلديث ، وقال حممد بن سهل بن عسكر : كتبنا عنه عرشين حديثا ، وعرضناها عىل وقال أبو أمحد احل

  عيل بن املديني فقال : هذا كله كذب ، وقال النسائي : أحاديثه كلها موضوعة عن مالك ، وغريه .

 . مات سنة ثامين عرشة ومائتني،  مرتوك كذبه أبو داود ومجاعة وقال ابن حجر : 

 ==                                                                                                                حاله : كذاب تبعاً لألكثرين . * خالصة
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 ) ١٥٠تقريب التهذيب  – ٢/١٨١هتذيب التهذيب  – ٥/٣٦٧هتذيب الكامل  - ٣/٣٢٤( الكامل يف الضعفاء == 

 عامر املدين .) : عبد اهللا بن عامر األسلمي ، أبو ٢(

 حدث عن : عمرو بن شعيب ، وعبد الرمحن بن حرملة ؛ وغريمها .

 حدث عنه : حبيب كاتب مالك ، وإبراهيم بن سعد ؛ وغريمها .

 قال أمحد بن حنبل ، وحييى بن معني ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وأبو داود ، والدارقطني ، 

 والنسائي ، وابن حجر : ضعيف . 

 ) ٣٠٩تقريب التهذيب  – ٥/٢٧٥هتذيب التهذيب  – ١٥/١٥١هتذيب الكامل  – ٥/١٢٣ل ( اجلرح والتعدي

 ) : عمرو بن شعيب . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف .٣(

 بن حممد . صدوق . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف .) : أبوه : هو شعيب ٤(

 ص . صحايب جليل . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف .) : جده : هو عبد اهللا بن عمرو بن العا٥(

 الوجه الثالث :

ِن ْبِن َأِيب ُذَباٍب  ( رواه ْمحَ اِرُث ْبُن َعبِْد الرَّ هِ  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأبِيِه،،  اْحلَ  ) َعْن َجدِّ

 . )٣٧(وجه الثاين من املوطن الثاين) : احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب . ضعيف . سبقت ترمجته يف ال١(

 ) : عمرو بن شعيب . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف .٢(

 ) : أبوه : هو شعيب بن حممد . صدوق . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف .٣(

 . ول من اخلالف) : جده : هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص . صحايب جليل . سبقت ترمجته يف الوجه األ٤(

 ( النظر والرتجيح )

 مما تقدم يف ختريج احلديث ، ودراسة أوجه اخلالف ، وبيان أحوال الرواة ، وإعامل قواعد الرتجيح 

 والذي رواه : ، رجحان الوجه األول يتضح

َثناقال : ، بن سعيد  ُقَتْيَبةَ (  يَعةعبد اهللا  َحدَّ ِه  َعْن َعْمرو ْبِن ُشَعيب، َعنْ  ، ْبُن َهلِ  )َأبِيِه، َعن َجدِّ

وقرائن ترجيح ذلك ما ييل :   

==    ) : كون الراوي هلذا الوجه وهو عبد اهللا بن هليعة أمثل حاالً وأرجح ، ممن رويا الوجهني اآلخرين ١(  
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ملا سبق بيانه يف ترمجتهم .==   

) : متابعة قتيبة بن سعيد وهو الثقة الثبت ملالك بن أنس عىل هذا الوجه .٢(  

سامع من ابن هليعة يف روايتي أيب أمحد املعروف باحلاكم الكبري يف عوايل مالك ، بالترصيح مالك ) : ٣(  

 وأيب موسى املديني األصبهاين يف اللطائف من علوم املعارف وقد سبق بيان ذلك يف ختريج الوجه الراجح من اخلالف .

 ) حيث قال : ٥/٢٥٢إليه ابن عدي يف الكامل (  ويلتقي هذا الرتجيح مع ما ذهب

يَعة َعْن َعْمرو ْبِن ُشَعيب اسمع هذا احلديث من  ن مالكاً إيقال و يَعة، ومل يسمه لضعفه ، بن َهلِ   واحلديث عِن اْبُن َهلِ

 َعْن َعْمرو ْبِن ُشَعيب مشهور.

) حيث قال :٢٤/١٧٦إليه ابن عبد الرب يف التمهيد ( وكذلك ما ذهب    

يَعَة َأْو َعِن اْبِن َوْهٍب َعِن اْبِن هلَِ َوَقْد َتَكلََّم النَّاُس ِيف الثَِّقِة ِعنَْد  ُه َأَخَذُه َعِن اْبِن َهلِ يَعَة ُه ِيف َهَذا املَْْوِضِع َوَأْشَبُه َما قِيَل فِيِه َأنَّ

هِ  يَعَة َسِمَعُه َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َوَرَواُه عنه حدث به عن ابن هليعة ابن َوْهٍب َوَغْريِ يَعَة َأَحُد الُْعَلَامِء َوا ، ِألَنَّ اْبَن َهلِ ْبُن َهلِ

َث َبْعَد َذلَِك ِمْن ِحْفظِِه َغَلطَ  َقْت ُكُتُبُه َفَكاَن إَِذا َحدَّ ُه اْحَرتَ َوَما َرَواُه َعنُْه اْبُن املَُْباَرِك َواْبُن َوْهٍب َفُهَو ِعنَْد  ، إِالَّ َأنَُّه ُيَقاُل إِنَّ

ِديِث إِالَّ َأنَّ َحاَلُه ِعنَْدُهْم َما َوِمنُْهْم َمْن ُيَضعِّ ، َبْعِضِهْم َصِحيٌح  ُه َوَكاَن ِعنَْدُه علم واسع َوَكاَن َكثَِري اْحلَ ُف َحِديَثُه ُكلَّ

 ، وهذا احلديث أكثر ما يعرف من حديث ابن هليعة . َوَصْفنَا

 هليعة للمتابعة وملا سبق بيانه .يف هذا املوطن هو عبد اهللا بن  ) الثقة ( املبهم وهبذا البيان والرتجيح يتبني أن شيخ مالك 

 ( احلكم عىل احلديث من وجهه الراجح )

 ) قال : ٥/٢٥٢أخرجه أبو أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرجاين يف الكامل يف الضعفاء ( احلديث من وجهه الراجح 

َثنا قتيبة ، قال أخربناه ُحمَمد بن حفص ،  يَعة ، َعن َعْمرو بن قال َحدَّ َثنا ابن َهلِ ِه ؛ َحدَّ  ُشَعيب ، عن أبيه ، َعن َجدِّ

 أن رسول اهللا َصىلَّ اهللا َعَليِْه َوَسلََّم هنى عن بيع العربان.

 دراسة اإلسناد : 

  حممد بن حفص بن عبد الرمحن الطالقاين .) : ١(

 ==                                                                                                                           دث عن : قتيبة بن سعيد  .ح
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 حدث عنه : أبو أمحد عبد اهللا بن عدي .== 

 قال عنه الدارقطني : ضعيف .

 ) ٥/١٤٥لسان امليزان  – ٣/٥٢٦( ميزان االعتدال 

 مجيل ، أبو رجاء البلخي . ثقة ثبت . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف .) : قتيبة : هو ابن سعيد بن ٢(

 . )٣١() : عبد اهللا بن هليعة . ضعيف . سبقت ترمجته يف املوطن األول٣(

 ) : عمرو بن شعيب . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف .٤(

 يف الوجه األول من اخلالف . ) : أبوه : هو شعيب بن حممد . صدوق . سبقت ترمجته٥(

 ) : جده : هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص . صحايب جليل . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف .٦(

 احلكم عىل احلديث :

ضعيف إسناده ملا سبق دراسته ومل أقف له عىل متابع وال شاهد .
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الرابعاملوطن   

ما جاء يف دفن امليت قال :أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب اجلنائز باب   

اٍص، َوَسِعيَد ْبَن َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُنَفْيٍل،  َّْن َيثُِق بِِه : َأنَّ َسْعَد ْبَن أِيب َوقَّ يا بِاْلَعِقيِق َعْن َغْريِ َواِحٍد ِمم  ، )١(ُتوفِّ

 .) ٢(َوُمحَِال إَِىل املَِْدينَِة َوُدفِنَا ِهبَا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .املدينة وهو عىل ثالثة أميال أو ميلني وقيل ستة وقيل سبعة ب به عيون ونخل ويقع وادالعقيق :  ) :١(

 ) ٤/١٣٩( معجم البلدان 

 ) : التخريج : ٢(

 ) ١/٣٨٥( مصعب الزهري أيبورواية  ) ٢/٣٢٥( حييى بن حييى الليثي  ه روايةئمالك يف موط هذا احلديث أخرجه

 عن مالك به بلفظه . كتاب اجلنائز باب ما جاء يف دفن امليت يف كالمها

 * دراسة املوطن الرابع :

وسرب طرقه تبني أن من حدث عنهم مالك يف هذه الراوية مجع وهم كاآليت :، بتخريج هذا املوطن   

) ٣٤(، وابن أيب الدنيا يف العزلة) ٥٠٢() : عبيد اهللا بن أيب جعفر : وروايته أخرجها عبد اهللا بن وهب يف اجلامع١(

  . من طريق عبد اهللا بن هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر به لفظه كالمها

: وروايته أخرجها  حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب القرشى الزهرى ، أبو بكر املدين) : ٢(  

. ٣/١٠٩عن الزهري به بلفظ مقارب حممد بن سعد يف الطبقات الكربى من طريق يونس بن يزيد   

) : نافع أبو عبد اهللا املدين : وروايته أخرجها حممد بن سعد يف الطبقات من طريق عبد اهللا بن عمر عن نافع ٣(  

.  ٣/٢٩٤مقارب  به بلفظ  

 * دراسة الروايات السابقة :

 قال :أوالً : رواية عبيد اهللا بن أيب جعفر : أخرجها عبد اهللا بن وهب يف جامعه 

 حدثني ابن هليعة ، عن عبيد اهللا بن أيب جعفر ، عن بكري بن عبد اهللا ، أو يعقوب بن األشج ، أن سعد بن أيب وقاص

 .== وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، لزما بيوهتام بالعقيق ، فلم يكونا يأتيان املدينة جلمعة وال لغريها حتى ماتا
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 دراسة اإلسناد :== 

 . )٣١(بقت ترمجته يف املوطن األول) : عبد اهللا بن هليعة . ضعيف . س١(

 عبيد اهللا بن أيب جعفر ، أبو بكر املرصي .) : ٢(

 حدث عن : بكري بن عبد اهللا بن األشج ، وأبان بن صالح ؛ وغريمها .

 حدث عنه : عبد اهللا بن هليعة ، ومالك بن أنس ؛ وغريمها .

 ، والنسائي ، وحممد بن سعد : ثقة ،قال أمحد بن حنبل :كان يتفقه ، وليس به بأس ، وقال أبو حاتم 

وكان فقيها  ، إنه لينه : وقيل عن أمحد، ثقة ال بأس به ، وقال ابن خراش : صدوق ، وقال ابن حجر :  وقال العجيل :

 ، وقيل مخس  ، وقيل أربع، هو مثل يزيد بن أيب حبيب من اخلامسة مات سنة اثنتني  : قال أبو حاتم، عابدا 

 روى له اجلامعة . ومائة وقيل ست وثالثني

 * خالصة حاله : ثقة حيث مل أقف عىل ما يقدح يف توثيقه .

  – ١٩/١٨هتذيب الكامل  – ٥/٣١٠اجلرح والتعديل  - ٢/١٠٨ترتيب معرفة الثقات   – ٧/٥١٤( الطبقات الكربى 

 ) ٣٧٠تقريب التهذيب  – ٧/٥هتذيب التهذيب 

 . )٢٩(بقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف من املوطن األول) : بكري بن عبد اهللا بن األشج . ثقة . س٣(

 ) : يعقوب بن عبد اهللا بن األشج ، أبو يوسف املدين .٤(

 حدث عن : برس بن سعيد ، وسعيد بن املسيب ؛ وغريمها .

 حدث عنه : الليث بن سعد ، عبيد اهللا بن أيب جعفر ؛ وغريمها .

 : ثقة . ، والعجيل ، وابن حجر بن سعد ، وعمرو بن عيل ، وأبو حاتم ، والنسائي ، وحممد حييى بن معني قال

 مات سنة اثنتني وعرشين ومائة .

  – ٣٢/١٤١هتذيب الكامل – ٩/٢٠٩اجلرح والتعديل  - ٢/٣٧٢ترتيب معرفة الثقات   – ١/٣٠٩( الطبقات الكربى 

  ) ٦٠٨تقريب التهذيب  – ١١/٣٩٠هتذيب التهذيب  

 ص مالك بن وهيب القريش أبو إسحاق الزهري .سعد بن أيب وقا) : ٥(

           حدث عن : النبي صىل اهللا عليه وسلم ، وخولة بنت حكيم ؛ وغريمها .

 ==     حدث عنه : برس بن سعيد  ، وسعيد بن املسيب ؛ وغريمها  .                                                                        
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جلنة ، أسلم قديام و هاجر إىل املدينة قبل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، و شهد بدرا ود هلم باهحد العرشة املشأ== 

 و هو أول من رمى بسهم  ،و املشاهد كلها مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، و كان يقال له : فارس اإلسالم 

 . ةىف سبيل اهللا مات بالعقيق سنة مخس ومخسني عىل املشهور وهو آخر العرشة وفا

 ) ٣/٦٢اإلصابة  – ٢٣٢تقريب التهذيب  – ٣/٤٨٣هتذيب التهذيب  – ١٠/٣٠٩( هتذيب الكامل 

 سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القريش العدوي:  )٦(

 حدث عن : النبي صىل اهللا عليه وسلم .

 حدث عنه : محيد بن عبد الرمحن بن عوف ، وزر بن حبيش األسدي ؛ وغريمها .

 .ة مخسني أو بعدها بسنة أو سنتني أحد العرشة مات سن 

 ) ٣/٨٧اإلصابة  – ٢٣٦تقريب التهذيب  – ٤/٣٤هتذيب التهذيب  – ١٠/٤٤٦( هتذيب الكامل 

 احلكم عىل اإلسناد :

 احلديث هبذا اإلسناد ضعيف لعلتني األوىل ضعف عبد اهللا بن هليعة ، والثانية ما وقع فيه من إرسال .

: وروايته أخرجها  بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب القرشى الزهرى ، أبو بكر املدينحممد بن مسلم ثانياً  : رواية   

 حممد بن سعد يف الطبقات الكربى قال :

ْيثِيُّ َعْن ُيوُنَس ْبِن َيِزيَد َقاَل: ُسئَِل اْبُن ِشَهاٍب َهْل  َنا َأَنُس ْبُن ِعَياٍض َأُبو َضْمَرَة اللَّ ُحيَْمَل املَْيُِّت ِمْن  ُيْكَرُه َأنْ  َقاَل: َأْخَربَ

اٍص ِمَن اْلَعِقيِق إَِىل املَِْدينَِة.  َقْرَيٍة إَِىل َقْرَيٍة؟ َفَقاَل: َقْد ُمحَِل َسْعُد ْبُن َأِيب َوقَّ

 دراسة اإلسناد : 

 ) : أنس بن عياض ، أبو ضمرة الليثي املدين .١(

 حدث عن : يونس بن يزيد ، ونافع بن عبد اهللا ؛ وغريمها .

 عنه : حممد بن سعد ، وحممد بن صدقة ؛ وغريمها .حدث 

 قال حييى بن معني ، وابن عدي : ثقة ، وقال حييى يف موطن آخر : صويلح ، وقال حممد بن سعد : كان ثقة كثري احلديث 

 ة وله ست وتسعون سن، ثقة من الثامنة مات سنة مائتني وقال أبو زرعة ، والنسائي : ال بأس به ، وقال ابن حجر : 

 ==                                                    روى له اجلامعة .                                                                                                             
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 عىل ما يقدح يف توثيقه .* خالصة حالة : ثقة حيث مل أقف == 

 ) ١١٥تقريب التهذيب  – ١/٣٧٥هتذيب التهذيب  – ٣/٣٤٩ل هتذيب الكام – ٢/٢٨٩( اجلرح والتعديل 

 ) : يونس بن يزيد ، أبو يزيد القريش .٢(

 حدث عن : حممد بن مسلم الزهري ، ونافع موىل ابن عمر ؛ وغريمها .

 حدث عنه : أنس بن عياض ، وبقية بن الوليد ؛ وغريمها .

، وقال وكيع : رأيت من معمر إال أن يونس أحفظ للمسند  قال عبد اهللا بن املبارك : ما رأيت أحدا أروى للزهري

يونس بن يزيد األييل وكان سئ احلفظ ، وقال أمحد بن حنبل : ما أحد أعلم بحديثه يعني الزهري من معمر إال ما كان 

 من يونس األييل فإنه كتب كل شئ هناك ، وقال يف موطن آخر : يونس كثري اخلطأ عن الزهري ، وهو ثقة ،

 حييى بن معني : أثبت الناس يف الزهري : مالك ، ومعمر ، ويونس ، وعقيل ، وشعيب بن أيب محزة ، وهو ثقة ، وقال

وقال العجيل ، والنسائي : ثقة ، وقال يعقوب بن شيبة : صالح احلديث ، عامل بحديث الزهري ، وقال أبو زرعة : ال 

كان حلو احلديث ، كثريه ، وليس بحجة ، ربام جاء بالشئ بأس به ، وقال ابن خراش : صدوق ، وقال حممد بن سعد : 

 ، احلفظ وشذ وكيع فقال: سيئ،قة حجة، شذ ابن سعد يف قوله: ليس بحجةاملنكر ، وقال الذهبي : ث

ثقة إال أن يف روايته عن الزهري ومها قليال ويف غري الزهري خطأ من كبار السابعة مات سنة تسع  وقال ابن حجر : 

 روى له اجلامعة . عىل الصحيح وقيل سنة ستني ةومائ ومخسني

 * خالصة حاله : ثقة ، تبعا للجمهور إال أنه يف روايته عن الزهري خطأ كام ذهب ابن حجر .

 – ٣٢/٥٥١هتذيب الكامل  – ٩/٢٤٧اجلرح والتعديل  – ٢/٣٧٩ترتيب معرفة الثقات  – ٧/٣٦٠( الطبقات الكربى 

 ) ٦١٤تقريب التهذيب  – ١١/٤٥٠تهذيب هتذيب ال – ٤/٤٨٤ميزان االعتدال 

 ) : حممد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهري ، أبو بكر املدين .٣(

 حدث عن : أنس بن مالك ، وثابت بن قيس ؛ وغريمها .

 حدث عنه : يونس بن يزيد األييل ، وهشام بن سعد ؛ وغريمها . 

وقال الليث بن سعد : ما  والعلم والرواية فقيها جامعا ،: كان الزهري ثقة ، كثري احلديث  ، والعجيل قال حممد بن سعد

 ==                                              لو سمعت ابن شهاب حيدث ىفرأيت عاملا قط أمجع من ابن شهاب ، وال أكثرعلام منه 
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الرتغيب لقلت ال حيسن إال هذا ، و إن حدث عن العرب و األنساب قلت : ال حيسن إال هذا ، و إن حدث عن == 

ما رأيت وقال أيوب السختياين : ما رأيت أعلم من الزهري ، وقال معمر :  ، القرآن و السنة كان حديثه نوعا جامعا

الفقيه ، وقال ابن حجر :  مثل محاد بن أبى سليامن ىف الفن الذى هو فيه ، و ال رأيت مثل الزهرى ىف الفن الذى هو فيه

وقيل قبل ذلك بسنة ،  ومائة س الطبقة الرابعة مات سنة مخس وعرشينوهو من رؤو احلافظ متفق عىل جاللته وإتقانه

 روى له اجلامعة . أو سنتني

  – ٢٦/٤١٩هتذيب الكامل  – ٨/٧١اجلرح والتعديل  – ٢/٢٥٣ترتيب معرفة الثقات  – ١/١٥٧الطبقات الكربى ( 

 ) ٥٠٦تقريب التهذيب  – ٩/٤٤٥هتذيب التهذيب  - ٢٦٩جامع التحصيل 

 بن أيب وقاص . صحايب جليل . سبقت ترمجته يف رواية عبيد اهللا بن أيب جعفر .) : سعد ٤(

 احلكم عىل اإلسناد :

 ضعيف ، إلرسال الزهري .

قال : نافع أبو عبد اهللا املدين : وروايته أخرجها حممد بن سعد يف الطبقاترواية ثالثًا :   

َنا َعبُْد  َنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى َقاَل: َأْخَربَ ا. َأْخَربَ  اهللاَِّ ْبُن ُعَمَر َعْن َنافٍِع َأنَّ َسِعيَد ْبَن َزْيٍد َماَت بِاْلَعِقيِق َفُحِمَل إَِىل املَِْدينَِة َوُدفَِن ِهبَ

 دراسة اإلسناد :

 معن بن عيسى بن حييى ، أبو حييى املدين .) : ١(

 حدث عن : عبد اهللا بن عمر العمري ، وهشام بن سعد ؛ وغريمها .

 مد بن سعد ، وحممد بن سامعة ؛ وغريمها .حدث عنه : حم

 قال أبو حاتم : أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى ، و هو أحب إىل من عبد اهللا بن نافع الصائغ ، 

، وقال حييى بن معني : كان ثقة يف كان ثقة ، كثري احلديث ، ثبتا ، مأمونا  و قال حممد بن سعد :، و من ابن وهب 

قال أبو حاتم هو أثبت أصحاب مالك من كبار العارشة مات سنة ثامن  ، ثقة ثبتال ابن حجر : وق حديث مالك ،

 روى له اجلامعة .وتسعني ومائة 

          – ١٠/٢٥٢هتذيب التهذيب  – ٢٨/٣٣٦هتذيب الكامل  – ٨/٢٧٧اجلرح والتعديل  – ٥/٥٠٣( الطبقات الكربى 

 ==                                                                                                                                                                 )                      ٥٤٢تقريب التهذيب 
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 ) : عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم ، أبو عبد الرمحن العمري املدين .٢(== 

 جريج ؛ وغريمها . حدث عن : نافع موىل ابن عمر ، وعبيد بن

 حدث عنه : معن بن عيسى ، وسلم بن قتيبة ؛ وغريمها .

 قال أمحد بن حنبل : صالح ، ال بأس به ، وقال يف موطن آخر : كان يزيد يف األسانيد ، وخيالف ، وكان رجال صاحلا ، 

 يني : ضعيف ،وقال حييى بن معني : صويلح ، ويف آخر : ليس به بأس ، يكتب حديثه ، وقال عيل بن املد

 وقال يعقوب بن شيبة : ثقة ، صدوق ، ويف حديثه اضطراب ، وقال صالح بن حممد البغدادي : لني ، خمتلط احلديث ،

 وقال النسائي : ضعيف ، وقال أبو أمحد بن عدي : ال بأس به يف رواياته ، صدوق ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ، 

 به ، وقال ابن حبان : كان ممن غلب عليه الصالح حتى غفل عن الضبط وال حيتج به ، وقال العجيل : ال بأس 

فاستحق الرتك ، وقال البخاري : ذاهب ال أروي عنه شيئا ، وكان حييى بن سعيد يضعفه ، وقال أبو أمحد احلاكم : ليس 

 . وقيل بعدها ومائة ضعيف عابد من السابعة مات سنة إحدى وسبعنيبالقوي ، وقال ابن حجر : 

 للجمهور . خالصة حاله : ضعيف ، تبعاً * 

  – ٥/٣٢٦هتذيب التهذيب  – ١٥/٣٢٧هتذيب الكامل  – ٥/٢٣٣الكامل يف الضعفاء  – ٥/١٠٩( اجلرح والتعديل 

  ) ٣١٤تقريب التهذيب  

 ) : نافع أبو عبد اهللا املدين موىل عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القريش .٣(

 يب سعيد اخلدري ؛ وغريمها .حدث عن : عائشة ريض اهللا عنه ، وأ

 حدث عنه : عبد اهللا بن عمر العمري ، وعبد اهللا بن دينار ؛ وغريمها .

 قال حممد بن سعد : كان ثقة كثري احلديث ، وقال البخاري : أصح األسانيد : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، 

ل ابن أيب حاتم : رواية نافع عن عائشة ، وحفصة وقال حييى بن معني ، والعجيل ، وابن خراش ، والنسائي : ثقة ، وقا

 مرسلة ، وقال أبو زرعة : نافع عن عثامن مرسل ، وقال أمحد بن حنبل : نافع عن عمر منقطع ، 

صحيح الرواية ، منهم من يقدمه عىل سامل  نافع من أئمة التابعني باملدينة ، إمام يف العلم ، متفق عليه ، وقال اخللييل :

 ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة ماتارنه به ، وال يعرف له خطأ يف مجيع ما رواه ، وقال ابن حجر : ومنهم من يق

 ==روى له اجلامعة .                                                                                                   سنة سبع عرشه ومائة أو بعد ذلك  
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  – ١٠/٤١٢هتذيب التهذيب  – ٢٩/٢٩٨هتذيب الكامل  – ٢/٣١٠يب معرفة الثقات ترت – ٥/٣٤٣( الطبقات الكربى ==  

 ) ٥٥٩تقريب التهذيب 

 صحايب جليل . سبقت ترمجته يف رواية عبيد اهللا بن أيب جعفر . ) : سعيد بن زيد .٤(

 احلكم عىل اإلسناد :

 نافع موىل ابن عمر . ضعف عبد اهللا بن عمر العمري ، والثانية : إرسال : ضعيف لعلتني ؛ األوىل

 ( احلكم عىل احلديث يف ضوء ما سبق من دراسة لطرقه )

 احلديث بمجموع طرقه حسن لغريه ملا سبق دراسته .
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 املوطن اخلامس

 أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب احلج باب مواقيت اإلهالل قال :

 .)٢)(١(ِمْن إِيْليَاءَ َعِن الثَِّقِة ِعنَْدُه؛ َأنَّ َعبَْد اهللاِ ْبَن ُعَمَر َأَهلَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)  ١/٢٩٣( معجم البلدان  اسم مدينة بيت املقدس ، وياء وألف ممدودة بكرس أوله والالمإيلياء : ) : ١(

 التخريج : ) :٢(

عبد اهللا بن مسلمة رواية ، و ) ١٢٦( شيباين كتاب احلج باب املواقيتحممد بن احلسن ال ه روايةئمالك يف موط أخرجه

يف كتاب احلج باب مواقيت حييى بن حييى الليثي رواية و) ،  ٣٧٠القعنبي كتاب املناسك باب مواقيت اإلهالل ( 

 ،  )١/٣٨٦ (سويد بن سعيد احلدثاين كتاب املناسك باب ما جاء يف مواقيت اإلهاللرواية و ،  ) ٣/٤٧٨اإلهالل( 

 . ) كتاب املناسك باب مواقيت اإلهالل مجيعهم عن مالك به بلفظه ١/٤٢٠مصعب الزهري (  أيبرواية و

 * دراسة املوطن اخلامس :

 وسرب طرقه تبني أن شيخ مالك الثقة يف هذا املوطن هو نافع موىل عبد اهللا بن عمر  ، بتخريج هذا املوطن

 وروايته أخرجها :

 )قال : ٨/٧٢٢كتابه األم : يف كتاب احلج باب اإلهالل من دون امليقات (  ) : الشافعي يف١(

َنا َمالٌِك  ُه َأَهلَّ ِمْن إيْليَاءُ  ، َعْن َنافِعٍ ، َأْخَربَ  . َعْن اْبِن ُعَمَر َأنَّ

 مليقات ، أبو بكر البيهقي يف معرفة السنن واآلثار : يف كتاب املناسك باب االختيار يف تأخري اإلحرام إىل او) : ٢(

 ) قال : ٧/١٠٣ومن اختار أن حيرم قبله( 

َنا َأُبو َسِعيٍد ِيف كَِتاِب  بِيُع َقاَل: َسَأْلُت  "َأْخَربَ َنا الرَّ َثنَا َأُبو الَْعبَّاِس َقاَل: َأْخَربَ افِِعيِّ َقاَل: َحدَّ اْختَِالِف َمالٍِك، َوالشَّ

 ِ ْهَالِل ِمْن َوَراِء املْ ، َعِن اْإلِ افِِعيَّ َنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، »َحَسنٌ «يَقاِت، َفَقاَل: الشَّ ُة فِيِه؟ َفَقاَل: َأْخَربَ جَّ  ، َفُقْلُت َلُه: َوَما اْحلُ

ُه   »َأَهلَّ ِمْن إِيلِيَاءَ «َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ

 وتابع مالك عىل هذه الرواية ابن شهاب الزهري وروايته أخرجها :

 ) قال : ٥/٣٠إىل املسجد احلرام ( باب فضل من أهل من املسجد األقىص  جاحلالبيهقي يف سننه الكربى كتاب 

َنا َأُبو َطاِهٍر اْلَفِقيهُ  ُد ْبُن َيْعُقوَب  : َقاالَ ، َوَأُبو َسِعيِد ْبُن َأبِى َعْمٍرو  ، َأْخَربَ َثنَا َأُبو اْلَعبَّاِس : ُحمَمَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق  َحدَّ َثنَا ُحمَمَّ َحدَّ

َغانِىُّ  َثنَا اْبُن َأبِى َمْرَيمَ  الصَّ هُ  ، َحدَّ َنا اْبُن َوْهٍب : َأنَّ ُيوُنَس َأْخَربَ  ==    َعِن اْبِن ُعَمَر  ، َعْن َنافِعٍ  ، َعِن اْبِن ِشَهاٍب  ، َأْخَربَ



   
 
 

    
} ٧٦٤     {
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 يف املوطأ عىل اإلهبام لذين وثقهم اإلمام مالك رفع اإلهبام عن الرواة ا

................................................................................................................... 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّا يُ ==  َغانِىَّ : َهَذا ِمم . َقاَل َأُبو َبْكٍر َيْعنِى الصَّ َكَمْنيِ                             َقاُل َسِمَع اْبُن ِشَهاٍب ِمْن َنافٍِع.َأنَُّه َأْحَرَم ِمْن إِيلِيَاَء َعاَم ُحْكِم اْحلَ

 دراسة اإلسناد :

 )قال : ٨/٧٢٢أخرج الشافعي يف كتابه األم : يف كتاب احلج باب اإلهالل من دون امليقات ( 

َنا َمالٌِك  ُه َأَهلَّ ِمْن إيْليَاءُ  ، َعْن َنافِعٍ ، َأْخَربَ  . َعْن اْبِن ُعَمَر َأنَّ

 : وكبري املتثبتني حتى قال البخاري  ، إمام دار اهلجرة رأس املتقنني) مالك : هو ابن أنس ، أبو عبد اهللا املدين . ١(

 .وكان مولده سنة ثالث وتسعني  ، بن عمر مات سنة تسع وسبعنياعن  ، عن نافع ، أصح األسانيد كلها مالك

 . )٢٠(سبقت ترمجته يف املقدمة

 . )٥٣(و عبد اهللا املدين . ثقة ثبت فقيه . سبقت ترمجته يف املوطن الرابعنافع : هو أب) : ٢(

 ) : عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القريش ، أبو عبد الرمحن املكي املدين .٣(

 حدث عن : النبي صىل اهللا عليه وسلم ، وبالل مؤذن النبي صىل اهللا عليه وسلم ؛ وغريمها .

 سريين ؛ وغريمها .حدث عنه : نافع مواله ، وأنس بن 

 وبيعة الرضوان واملشاهد بعدها.، حد ثم شهد اخلندق أواستصغر يف  ، وهاجر مع أبيه ،أسلم قديام وهو صغري

 ) ٤/١٥٦اإلصابة  -٣١٥تقريب التهذيب  – ٥/٣٢٨هتذيب التهذيب  – ١٥/٣٣٢( هتذيب الكامل 

 ( احلكم عىل احلديث )

دراسته . احلديث هبذا اإلسناد صحيح لذاته ملا سبق
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 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 املوطن السادس

 أخرجه مالك يف املوطأ كتاب الفرائض باب مرياث أهل امللل قال :

طَّاِب، َأْن ُيوَ  ُه َسِمَع َسِعيَد ْبَن املَُْسيَِّب، َيُقوُل: َأَبى ُعَمُر ْبُن اْخلَ َث َأَحدًا ِمَن اْألََعاِجمِ َمالٌِك، َعِن الثَِّقِة ِعنَْدُه؛ َأنَّ  رِّ

 . )١(ُولَِد ِيف اْلَعَرِب إِالَّ َأَحدًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) : التخريج :١(

 ) ،  ٣/٧٤٣كتاب الفرائض باب مرياث أهل امللل (  يف حييى بن حييى الليثيرواية  هئمالك يف موط أخرجه

مصعب الزهري  أيبرواية ) ، و ١/١٨٤لكاللة ( كتاب الفرائض باب ما جاء يف ا سويد بن سعيد احلدثاينرواية و

 مجيعهم عن مالك به بلفظه .)  ٢/٥٤١كتاب الفرائض باب مرياث أهل امللل ( 

 * دراسة املوطن السادس :

  " بكري بن عبد اهللا بن األشج "وسرب طرقه تبني أن شيخ مالك الثقة يف هذا املوطن هو ، بتخريج هذا املوطن

 وروايته أخرجها :

 احلمالء يدعي بعضهم مناسبة بعض: مالك بن أنس : يف املدونة الكربى كتاب أمهات األوالد باب ) ١(

 .  ) ٢/٥٥٠( من طريق يزيد بن عياض عن بكري بن عبد اهللا بن األشج به بلفظه 

 ) قال : ٢٥٧) : حممد بن احلسن الشيباين : يف روايته للموطأ كتاب الفرائض باب مرياث احلميل( ٢(

، َعْن َسِعيِد ْبِن املَُْسيِِّب، َقاَل: قال : َنا َمالٌِك، َأْخَربَ  َنا ُبَكْريُ ْبُن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن األََشجِّ َث «َأْخَربَ طَّاِب، َأْن ُيَورِّ َأَبى ُعَمُر ْبُن اْخلَ

 . »َأَحًدا ِمَن األََعاِجِم إِال َما ُولَِد ِيف اْلَعَرِب 

 دراسة اإلسناد :

 ) قال : ٢٥٧الشيباين يف روايته للموطأ كتاب الفرائض باب مرياث احلميل(  أخرج حممد بن احلسن

َنا َمالٌِك،  ، َعْن َسِعيِد ْبِن املَُْسيِِّب، َقاَل: قال : َأْخَربَ َنا ُبَكْريُ ْبُن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن األََشجِّ َث «َأْخَربَ طَّاِب، َأْن ُيَورِّ َأَبى ُعَمُر ْبُن اْخلَ

 . »َعاِجِم إِال َما ُولَِد ِيف اْلَعَرِب َأَحًدا ِمَن األَ 

 : وكبري املتثبتني حتى قال البخاري  ، إمام دار اهلجرة رأس املتقنني) مالك : هو ابن أنس ، أبو عبد اهللا املدين . ١(

 .وكان مولده سنة ثالث وتسعني  ، بن عمر مات سنة تسع وسبعنياعن  ، عن نافع ، أصح األسانيد كلها مالك

 ==                                                                                                                                          . )٢٠(رمجته يف املقدمةسبقت ت
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 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

................................................................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٢٩() : بكري بن عبد اهللا بن األشج . ثقة . سبقت ترمجته يف املوطن األول٢(== 

 مد املدين .) : سعيد بن املسيب بن حزن ، أبو حم٣(

 ، وعبد اهللا بن عباس ؛ وغريمها .عمر بن اخلطاب حدث عن : 

 حدث عنه : بكري بن عبد اهللا بن األشج ، وبشريبن املحرر ؛ وغريمها .

قال قتادة : ما رأيت أحدا أعلم باحلالل واحلرام من سعيد بن املسيب ، وقال مكحول : طفت األرض كلها يف طلب 

 قال حييى بن معني : سعيد بن املسيب قد رأى عمر وكان صغريا ، ومن ابن املسيب ، العلم ، فام لقيت أعلم 

قلت ليحيى : يقول : ولدت لسنتني مضتا من خالفة عمر ؟ قال حييى : ابن ثامن سنني حيفظ شيئا . ثم قال : ها هنا قوم 

 من أهل اخلري ، وهو عندنا حجة ،  إنه أصلح بني عيل ، وعثامن ، وهذا باطل ، وقال أمحد بن حنبل : ثقة يقولون :

 فمن يقبل ، وقال الليث بن سعد ، عن حييى بن سعيد : قد رأى عمر وسمع منه ، وإذا مل يقبل سعيد عن عمر 

إن ابن املسيب كان يسمي رواية عمر بن اخلطاب ، ألنه كان أحفظ الناس ألحكامه وأقضيته ، وقال أبو زرعة : مدين ، 

 وقال أبو حاتم : ليس يف التابعني أنبل من سعيد بن املسيب ، وهو أثبتهم يف أيب هريرة ، قريش ، ثقة ، إمام ،

سناد صحيح ال مطعن فيه، فيه ترصيح َسِعيد بسامعه إقلُت: وقد وقع يل حديث ب قال ابن حجر يف هتذيب التهذيب :

ن عيل بن املبارك بن ألعزيز بن دلف عن عبد ا، من عمر قرأته عىل خدجية بنت سلطان أنبأكم القاسم بن مظفر شفاها 

أنا احلافظ أبو حممد َعبد اهللا بن  ، أنا أمحد بن املظفر بن يزداد ، أخربهم أنا أبو نعيم حممد بن أيب الربكات اجلامزي ، نغوبا

َثنا ابن خليفة  ، حممد بن عثامن السقاء َثنا مسدد يف مسنده، َحدَّ َثنا داود َحدَّ ، وهو ابن أيب هند عن  ، َعن ابن أيب عدي َحدَّ

قوام يكذبون بالرجم أعسى أن يكون بعدي  : سمعت عمر بن اخلطاب عىل هذا املنرب يقول : قال ، َسِعيد بن املَُسيَّب

 نه حق قد رجم رسول اهللا أن أزيد يف كتاب اهللا ما ليس فيه لكتبت ألوال  ، يقولون ال نجده يف كتاب اهللا

  . هذا االسناد عىل رشط مسلم. و بو بكر ورمجتَصىل اهللا َعَليه وَسلم ورجم أ

أحد العلامء األثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا عىل أن مرسالته أصح املراسيل وقال ابن حجر يف التقريب : 

 . روى له اجلامعة منه مات بعد التسعني وقد ناهز الثامنني بن املديني ال أعلم يف التابعني أوسع علامً اوقال 

 ) ٢٤١تقريب التهذيب  – ٤/٨٤هتذيب التهذيب  – ١٨٤جامع التحصيل  -١١/٦٦هتذيب الكامل  – ٤/٥٩اجلرح والتعديل ( 

 ==                                                                                      عمر بن اخلطاب بن نفيل ، أبو حفص القريش العدوي . ) : ٤(
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 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

................................................................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عليه وسلم .حدث عن : النبي صىل اهللا== 

 حدث عنه : سعيد بن املسيب ، وسعد بن أيب وقاص ؛ وغريمها .

 ، و املشاهد كلها مع  و شهد بدراً  ، و هاجر إىل املدينة قبل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، أسلم بمكة قديامً  

 . سنني ونصفا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم استشهد يف ذي احلجة سنة ثالث وعرشين وويل اخلالفة عرش

 ) ٤/٤٨٤اإلصابة  – ٤١٢تقريب التهذيب  – ٧/٤٣٨هتذيب التهذيب  – ٢١/٣١٦( هتذيب الكامل 

 ( احلكم عىل احلديث )  

احلديث هبذا اإلسناد صحيح لذاته ملا سبق دراسته .
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 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 املوطن السابع

 أخرجه مالك يف املوطأ كتاب اجلامع باب االستئذان قال :

، َعْن ُبْرسِ ْبِن َسِعيدٍ َعْن الثَِّقِة ِعنَْد  ،  ُه، َعْن ُبَكْريِ ْبِن َعبِْد اهللاَِّ ْبِن األََشجِّ ، َعْن َأِيب ُموَسى األَْشَعِريِّ ْدِريِّ ، َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُ

ُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ   .)١( ، َوإِالَّ َفاْرِجعْ  َفإِْن ُأِذَن َلَك  ، االْستِْئَذاُن َثَالٌث  : ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) : التخريج : ١(

 ) باب ذكر حديث مالك عمن مل يسمه ،  ٢/٣٧٢عبد الرمحن بن القاسم (  ه روايةئمالك يف موط أخرجه

 حلدثاين سويد بن سعيد ارواية و) كتاب االستئذان باب االستئذان ،  ٢/٩٦٣حييى بن حييى الليثي ( رواية و

 أبو مصعب الزهري كتاب اجلامع باب االستئذان رواية ) ، و ١/٤٨٤كتاب اجلامع باب االستئذان ( 

 ) مجيعهم عن مالك به بلفظه . ٢/١٤١( 

 * دراسة املوطن السابع :

 ها :وروايته أخرج "خمرمة بن بكري  "وسرب طرقه تبني أن شيخ مالك الثقة يف هذا املوطن هو ، بتخريج هذا املوطن

 حممد بن املظفر ، أبو احلسني البغدادي : يف غرائب حديث مالك قال :) : ١(

ِد ْبِن ُسَلْيَامَن،  ُد ْبُن ُحمَمَّ َثنَا ُحمَمَّ َسْنيُ ْبُن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن َشاكٍِر،قال أخربَحدَّ ، قال أخرب نا اْحلُ َزاِميُّ  نا إِْبَراِهيُم ْبُن املُْنِْذِر اْحلِ

، نا عَ قال أخرب َزاِميُّ ْمحَِن ْبُن املُِْغَريةِ اْحلِ ، َعْن َأبِيِه، َعْن ُبْرسِ ْبِن َسِعيٍد، قال ْبُد الرَّ َثنِي َمالُِك ْبُن َأَنٍس، َعْن َخمَْرَمَة ْبِن ُبَكْريٍ َحدَّ

، َعْن َأِيب ُموَسى، َأنَُّه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  ْدِريِّ  . »تِْئَذاُن َثَالٌث َفإِْن ُأذَِن لََك َوإِالَّ َفاْرِجعْ اِالْس : « ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُ

 ) وقال : ٧/١٩٨أورده الدارقطني يف العلل ( و) : ٢(

َمحِن بن املُِغَريةِ اِحلزاِميُّ ، َعن مالٍِك ، َعن َخمَرَمة بِن َبك  .  ، َعن َأبِيِه ِهبَذا اِإلسنادِ ريٍ َوقال َعبد الرَّ

  ، عن إبراهيم بن املنذر ، َعن َعبد الرمحن بن املغرية ، عن مرسور بن نوحصحيحه ) : وأخرجه أبو عوانة يف ٣(

  . عن مالك عن خمرمة بن بكري ، َعن أبيه ، َعن برس بن سعيد ، َعن أيب سعيد ، َعن أيب موسى يف االستئذان

 ) . ٣/١٧٦ذكر ذلك ابن حجر يف لسان امليزان (  وقال تفرد به مرسور بن نوح

 ) حيث قال عقب ذكره : ٢٤/٢٠٢ضد هذا ما ذكره ابن عبد الرب يف التمهيد( ) : ويع٣(

  َأَخَذَها ِمْن َخمَْرَمةَ ُيَقاُل إِنَّ الثَِّقَة َهُهنَا َعْن ُبَكْريٍ ُهَو َخمَْرَمُة ْبُن ُبَكْريٍ َوُيَقاُل َبْل َوَجَدُه َمالٌِك ِيف ُكُتِب ُبَكْريٍ 

قِيِّ َقاَل ِيل َحيْيَى ْبُن َمِعنيٍ ،  َوُبَكْريٌ ثَِقٌة َثْبٌت ، َخمَْرَمُة ْبُن ُبَكْريٍ ثَِقٌة  : َمِعنيٍ  َوَقاَل َعبَّاٌس َعْن َحيْيَى ْبنِ   ==: َوَقاَل اْبُن اْلَربْ
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نَّ َمالًِكا َكاَن َيْستَِعُري ُكُتَب َقاَل َوَبَلَغنِي أَ . َولَكِنَّ ِرَواَيَتُه َعْن َأبِيِه ِمْن كِتَاٍب َوَجَدُه ِألَبِيِه َملْ َيْسَمْع ِمنُْه ، َكاَن َخمَْرَمُة َثبْتًا ==  

ُث َعنَْها َ ُبَكْريٌ ِيف َزَماِن ِهَشاٍم َوَكاَن ُيَكنَّى َأَبا املِْْسَورِ  ُبَكْريٍ َفَينْظُُر فِيَها َوُحيَدِّ  . َوُتُويفِّ

 دراسة اإلسناد :

 أخرج حممد بن املظفر ، أبو احلسني البغدادي : يف غرائب حديث مالك قال :

َثنَ  ِد ْبِن ُسَلْيَامَن، َحدَّ ُد ْبُن ُحمَمَّ َسْنيُ ْبُن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن َشاكٍِر،قال أخربا ُحمَمَّ ، قال أخرب نا اْحلُ َزاِميُّ  نا إِْبَراِهيُم ْبُن املُْنِْذِر اْحلِ

، قال أخرب َزاِميُّ ْمحَِن ْبُن املُِْغَريةِ اْحلِ َثنِي َمالُِك ْبُن َأَنسٍ قال نا َعْبُد الرَّ ، َعْن َأبِيِه، َعْن ُبْرسِ ْبِن َسِعيٍد، َحدَّ ، َعْن َخمَْرَمَة ْبِن ُبَكْريٍ

، َعْن َأِيب ُموَسى، َأنَُّه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  ْدِريِّ  . »اِالْستِْئَذاُن َثَالٌث َفإِْن ُأذَِن لََك َوإِالَّ َفاْرِجعْ : « ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُ

 ليامن ، أبو بكر الباغندي .حممد بن حممد بن س) : ١(

 حدث عن : احلسني بن عبد اهللا بن شاكر ، وحممد بن عبد اهللا بن نمري ؛ وغريمها .

 حدث عنه : أبو احلسني حممد بن املظفر ، وحممد بن خملد ؛ وغريمها .

، ورأيت كافة شيوخنا مل يثبت من أمر ابن الباغندي ما يعاب به سوى التدليسقال أبو بكر اخلطيب : كان حافظاً عارفًا 

 ، عرشة وثالث مائة اثنتيحيتجون بحديثه وخيرجونه يف الصحيح مات حممد بن حممد بن سليامن الباغندي، سنة 

 وقال حممد بن أمحد بن أيب خيثمة : هو ثقة،وقال الدارقطني: كان كثري التدليس، وقال ابن عساكر : احلافظ الواسطي ،

 ظفر فقال يل: الباغندي ثقة إمام ال ينكر منه إال التدليس واألئمة دلسوا فقلت له: أليسفذاكرين ابن امل قال احلاكم : و

 ،ومل يتابع عليه ؟ فقال : قد ذكر يل عن البزار ، عن أيب كامل مثله  –وذكرت له هذا احلديث  –روى عن أيب كامل 

مانة مات بعد ور بالتدليس مع الصدق واألمشهوقال ابن حجر :  وقال الذهبي : اإلمام احلافظ الكبري حمدث العراق ، 

 ، ال ينكر منه اال التدليس  : بن املظفراهتمه ولكنه يدلس وقال أال  : قال االسامعييل ، الثالثامئة

 دث العراق .حموقال السيوطي : احلافظ األوحد 

 رواية بام يفيد السامع .* خالصة حاله : ثقة حيث مل أقف عىل ما يقدح يف توثيقه سوى تدليسه وقد رصح يف هذه ال

 -٤٤طبقات املدلسني  – ٧/٤٧٣لسان امليزان  – ١٤/٣٨٣سري أعالم النبالء   - ٥٤/١٧٥تاريخ دمشق  – ٤/٣٤٣تاريخ بغداد ( 

 ) ٣١٤طبقات احلفاظ للسيوطي 

 ==                                  وراق داود بن عيل األصبهاين .) : احلسني بن عبد اهللا بن شاكر ، أبو عيل السمرقندي ٢(



   
 
 

    
} ٧٧٠     {

? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد?? ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا سا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

................................................................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حدث عن : إبراهيم بن املنذر احلزامي ، وحممد بن مهران ؛ وغريمها .== 

 حدث عنه : حممد بن حممد بن سليامن الباغندي ، وحممد بن خملد ؛ وغريمها .

َسْني بن َعبِْد اهللاَِّ ْبِن شاك ووقاْل َأبقال الدارقطني : ضعيف ،  د اإلدرييس: اْحلُ ِن بن ُحمَمَّ ْمحَ ر السمرقندي، سعد َعْبد الرَّ

 مات ِيف سنة اثنتني وثامنني ومائتني.، ثقة، كثري احلديث حسن الرواية َكاَن وراق داود بن َعِيلّ األصبهاين، وكان فاضالً 

نظرًا لكونه من  ويقدم عليه * خالصة حاله : ثقة وما ذكره الدارقطني فيه فهو جرح جممل يرد عليه بتوثيق اإلدرييس له

  حاله من غريه .فهو أعلم بأهل بلده 

 ) ٣/١٧٦لسان امليزان  – ٨/٦٠١( تاريخ بغداد 

 ) : إبراهيم بن املنذر ، أبو إسحاق املدين احلزامي .٣(

 حدث عن : عبد الرمحن بن املغرية احلزامي ، وعبد اهللا بن نافع الصائغ ؛ وغريمها .

 ريمها .حدث عنه : احلسني بن عبد اهللا بن شاكر ، والربيع بن حممد الكندي ؛ وغ

قال حيي بن معني ، والدارقطني ، وابن وضاح: ثقة ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وقال صالح بن حممد : صدوق ، 

 وقال عبد الرمحن بن أيب حاتم : سئل أيب عنه فقال : صدوق ، وقال الذهبي : حافظ من شيوخ األئمة ، 

 ومائتني . ارشة مات سنة ست وثالثنيصدوق تكلم فيه أمحد ألجل القرآن من العوقال ابن حجر : 

 حاله : ثقة حيث مل أقف عىل ما يقدح يف توثيقه .* خالصة 

 ) ٩٤تقريب التهذيب  – ١/١٦٦هتذيب التهذيب  – ٢/٢٠٧هتذيب الكامل  – ٢/١٣٩( اجلرح والتعديل 

 ) : عبد الرمحن بن املغرية ، أبو القاسم احلزامي املدين .٤(

 واملنذر بن عبد اهللا ؛ وغريمها .حدث عن : مالك بن أنس ، 

 حدث عنه : إبراهيم بن املنذر احلزامي ، ويعقوب بن حممد ؛ وغريمها .

 قال الدارقطني ، وابن حجر : صدوق ، وقال الذهبي : ثقة .

 * خالصة حاله : ثقة حيث مل أقف عىل ما يقدح يف توثيقه .

 ) ٣٥١تقريب التهذيب  – ٦/٢٧٦هتذيب التهذيب  - ٦٤٥الكاشف  – ١٧/٤٢٣هتذيب الكامل ( 

 ==: وكبري املتثبتني حتى قال البخاري  ، إمام دار اهلجرة رأس املتقنني) مالك بن أنس ، أبو عبد اهللا املدين . ٥(
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 .وكان مولده سنة ثالث وتسعني  ، بن عمر مات سنة تسع وسبعنياعن  ، عن نافع ، أصح األسانيد كلها مالك== 

   .            )٢٠(سبقت ترمجته يف املقدمة

.                                                                                                                             )٣٠(األول وطن) : خمرمة بن بكري . ثقة . سبقت ترمجته يف امل٦(

 . )٢٩(يف املوطن األول ) : أبوه : هو بكري بن عبد اهللا بن األشج . ثقة . سبقت ترمجته٧(

 . )٣٠() : برس بن سعيد . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف من املوطن األول٨(

 ) : أبو سعيد اخلدري : هو سعد بن مالك بن سنان .٩(

 وأيب بكر الصديق ؛ وغريمها . ، ملسو هيلع هللا ىلصحدث عن : النبي 

 حدث عنه : برس بن سعيد ، واألغر أبو مسلم ؛ وغريمها .

 مات باملدينة سنة ثالث أو أربع أو مخس  ؛ وروى الكثري، واستصغر بأحد ثم شهد ما بعدها  ، له وألبيه صحبة

 روى له اجلامعة . وستني وقيل سنة أربع وسبعني

 ) ٣/٦٥اإلصابة  – ٢٣٢تقريب التهذيب  – ٣/٤٧٩هتذيب التهذيب  – ١٠/٢٩٥هتذيب الكامل ( 

 هللا بن قيس بن سليم .) : أبو موسى األشعري : عبد ا١٠(

 ، وعمر بن اخلطاب ؛ وغريمها . ملسو هيلع هللا ىلصحدث عن : النبي

 حدث عنه : برس بن سعيد ، واحلسن البرصي ؛ وغريمها .

 . وهو أحد احلكمني بصفني مات سنة مخسني وقيل بعدها، صحايب مشهور أمره عمر ثم عثامن 

 ) ٤/١٨١اإلصابة  – ٣١٨ تقريب التهذيب – ٥/٣٦٢هتذيب التهذيب  – ١٥/٤٤٦( هتذيب الكامل 

 ( احلكم عىل احلديث )

احلديث هبذا اإلسناد صحيح لذاته ملا سبق دراسته .
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 املوطن الثامن

 كتاب األرشبة باب ما جاء يف حتريم اخلمر قال :يف أخرجه مالك يف املوطأ 

، َعْن عَ  ، َعْن َأِيب َقَتاَدَة اْألَْنَصاِريِّ  َعِن الثَِّقِة ِعنَْدُه، َعْن ُبَكْريِ ْبِن َعبِْد اهللاِ ْبِن اْألََشجِّ َباِب اْألَْنَصاِريِّ ْمحِن ْبِن اْحلُ  ْبِد الرَّ

ْهوُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهللاِ بِيُب َمجِيعاً، َوالزَّ َب  التَّْمُر َوالزَّ َطُب َمجِيعاً  )١(َهنَى َأْن ُيْرشَ  .)٢(َوالرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْهوُ  ) :١( ْهُو: َنْوُر النَّْبِت وَزْهُرُه وإْرشاُقه َيكُ : هو  َوالزَّ وُن النَّبات الناُرض واملَنَْظُر اَحلَسن. ُيَقاُل: ُزِهَي اليشُء لَِعْينَِك. والزَّ

ْهُو: الُبْرسُ  ، وَزها النَّبُْت َيْزَهى َزْهوًا وُزُهّوًا وَزَهاًء َحُسنَ  ، لْلَعَرِض واَجلْوَهرِ  ُن، ُيَقاُل: إَِذاوالزَّ َظَهرت اُحلْمرة   املَُلوَّ

ْهوُ  ْفَرُة ِيف النَّْخل َفَقْد َظَهَر فِيِه الزَّ  ) ١٤/٣٦٢. (لسان العرب  َوالصُّ

 رواية و ) ، ٢٢٨كتاب األرشبة باب اخلليطني ( حممد بن احلسن الشيباين  روايةبه ئمالك يف موط أخرجه) : ٢(

حييى بن حييى الليثي كتاب األرشبة رواية) ، و ٢/٣٧٢حديث مالك عمن مل يسمه (  عبد الرمحن بن القاسم باب ذكر

 يف النهي عن االنتباذ  مصعب الزهري كتاب احلد يف اخلمر باب أيبرواية) ، و ٥/١٢٣٦باب ما جاء يف حتريم اخلمر ( 

 ) مجيعهم عن مالك به بلفظه . ٢/٤٨( 

 * دراسة املوطن الثامن :

وسرب طرقه تبني أن هذا احلديث خمتلف فيه عىل بكري بن عبد اهللا بن األشج من وجهني ،  ، وطنبعد ختريج هذا امل  

 وهذا بياهنام وخترجيهام ، ودراستهام ، وبيان الراجح منهام حسب القرائن ، وقواعد الرتجيح :

 الوجه األول :

يَعَة ( رواه  َلِميِّ  ،  ْبِن اْألََشجِّ َعْن ُبَكْريِ ْبِن َعْبِد اهللاَِّ، عْبِد اهللاَِّ ْبِن َهلِ بَاِب السُّ ْمحَِن ْبِن اْحلُ   ،َعْن َعْبِد الرَّ

 )                                      ......احلديث.........ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأِيب َقتَاَدَة اْألَْنَصاِريِّ َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ 

 ) كالمها  ١٧/٥١ي يف هتذيب الكامل ( ) ، واملز ٢٤/٢٠٥هذا الوجه أخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد ( 

 من طريق مالك بن أنس عن عبد اهللا بن هليعة به بلفظه .

 الوجه الثاين :

بَاِب السُّ  ْمحَِن ْبِن اْحلُ َثُه، َعْن َعْبِد الرَّ ا َحدَّ اِرِث، َأنَّ ُبَكْريً ُه قال: َهنَى ( رواه  َعْمرو ْبن اْحلَ ، َعن َأِيب َقتَاَدَة. َأنَّ  ْلِميِّ

 ==                                                                                                                          )......................ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهللاَِّ
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 ) كالمها من طريق  ١٧/٥١) ، واملزي يف هتذيب الكامل (  ٢٤/٢٠٦==هذا الوجه أخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد ( 

بن وهب عن عمرو بن احلارث به بلفظه .                                            هللا عبد ا  

 * دراسة وجهي اخلالف :

 الوجه األول :

يَعَة  رواه  َعْبُد  ( بَاِب السُّ ، َعْن ُبَكْريِ ْبِن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن اْألََشجِّ ، اهللاَِّ ْبِن َهلِ ْمحَِن ْبِن اْحلُ َعْن َأِيب َقتَاَدَة اْألَْنَصاِريِّ  ، َلِميِّ َعْن َعْبِد الرَّ

َطُب َمجِيًعاملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ  ْهُو َوالرُّ بِيُب َمجِيًعا َوالزَّ َب التَّْمُر َوالزَّ  )  َ َهنَى َأْن ُيْرشَ

 . )٣١(. ضعيف . سبقت ترمجته يف املوطن األول عبد اهللا بن هليعة . ضعيف . سبقت ترمجته) : ١(

 . )٢٩( بن عبد اهللا بن األشج . ثقة . سبقت ترمجته يف املوطن األولبكري ) :٢(

 ) : عبد الرمحن بن احلباب األنصاري السلمي املدين .٣(

 حدث عن : أيب قتادة األنصاري . وعنه : بكري بن عبد اهللا بن األشج ، وعمر بن حفص بن عبيد .

 : ثقة .قال العجيل : ثقة ، وقال الذهبي : وثق ، وقال ابن حجر 

 ) ٣٣٨تقريب التهذيب  – ٦/١٥٩هتذيب التهذيب  – ١/٦٢٥الكاشف  – ١٧/٤٨هتذيب الكامل  – ٢/٧٥( ترتيب معرفة الثقات 

 ) : أبو قنادة األنصاري ، قيل اسمه احلارث بن ربعي ، وقيل عمرو ، وقيل النعامن السلمي املدين .٤(

   لسلمي ، وعطاء بن يسار ؛ وغريمها .، وعنه : عبد الرمحن بن احلباب ا  َملسو هيلع هللا ىلصحدث عن : النبي

ومل يصح شهوده ، و اخلندق و ما بعد ذلك من املشاهد مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، صحايب جليل شهد أحدا 

 .ومات سنة أربع ومخسني ،  بدرا 

 ) ٧/٣٢٧اإلصابة  – ٦٦٦تقريب التهذيب  – ١٢/٢٠٤هتذيب التهذيب  – ٣٤/١٩٤( هتذيب الكامل 

 ه الثاين :الوج

بَاِب السُّ  ْمحَِن ْبِن اْحلُ َثُه، َعْن َعْبِد الرَّ ا َحدَّ اِرِث، َأنَّ ُبَكْريً ُه قال: َهنَى ( رواه  َعْمرو ْبن اْحلَ ، َعن َأِيب َقتَاَدَة. َأنَّ  ْلِميِّ

                                                                                                                                 .........احلديث ) ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهللاَِّ 

 ) : عمرو بن احلارث بن يعقوب األنصاري ، أبو أمية املرصي .١(

 ==     حدث عن : بكري بن عبد اهللا بن األشج ، وثابت بن ميمون ؛ وغريمها .                                                              
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 عبد اهللا بن وهب ، وصالح بن كيسان ؛ وغريمها . حدث عنه :==

 قال حييى بن معني ، وأبو زرعة ، والعجيل ، والنسائي ، وحممد بن سعد : ثقة ،وقال أبو حاتم : كان أحفظ أهل زمانه ،

 ومل يكن له نظري يف احلفظ يف زمانه ، وقال أبو بكر اخلطيب : كان قارئا ، فقيها ، مفتيا ، وكان ثقة ، 

 ثقة فقيه حافظ من السابعة كان من احلفاظ املتقنني ، ومن أهل الورع يف الدين ، وقال ابن حجر :  ل ابن حبان :وقا

 روى له اجلامعة . مات قديام قبل اخلمسني ومائة

  ) ٤١٩تقريب التهذيب  – ٨/١٤هتذيب التهذيب  – ٢١/٥٧٠هتذيب الكامل  – ٧/٢٢٩الثقات  – ٢/١٧٢( ترتيب معرفة الثقات 

 .)٢٩() : بكري بن عبد اهللا بن األشج . ثقة . سبقت ترمجته يف املوطن األول ٢(

 ) : عبد الرمحن بن احلباب األنصاري السلمي املدين . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف .٣(

 ) : أبو قنادة األنصاري . صحايب جليل . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف .٤(

 ظر والرتجيح )( الن

 مما تقدم يف ختريج احلديث ، ودراسة وجهي اخلالف ، وبيان أحوال الرواة ، وإعامل قواعد الرتجيح 

 يتضح رجحان الوجه الثاين ، والذي رواه :

بَاِب السُّ  ( ْمحَِن ْبِن اْحلُ َثُه، َعْن َعْبِد الرَّ ا َحدَّ اِرِث، َأنَّ ُبَكْريً ، َعن أَ َعْمرو ْبن اْحلَ ُه قال: َهنَى ْلِميِّ  ِيب َقتَاَدَة. َأنَّ

 ) .........احلديث ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهللاَِّ 

وقرائن ترجيح ذلك ما ييل :   

روى الوجه األول وهو عبد اهللا بن هليعة  ، ممن  حاالً وأوثق أرجح عمرو بن احلارث) : كون الراوي هلذا الوجه وهو ١(

 ملا سبق بيانه يف ترمجتهام .

                                                                مسلم يف الوجه األول وعدم ترصحيه بام يفيد السامع . ) : تدليس الوليد بن٢(

 ) قال : ٢٤/٢٠٦أخرج ابن عبد الرب يف التهميد ( 

َد اْلَقاِيض  ُد ْبُن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن َأْمحَ َثنَا ُحمَمَّ َثنَا َخَلُف ْبُن َقاِسٍم َحدَّ َثنَا َحدَّ اَينُّ َحدَّ رَّ َسُن ْبُن َهاِشِم ْبِن بِْرشٍ اْحلَ َثنَا اْحلَ  َحدَّ

يَعَة َعنْ  َثنَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم َعْن َمالِِك ْبِن َأَنٍس َعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن َهلِ  ُبَكْريِ ْبِن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن اْألََشجِّ َعْن  اْلَولِيُد ْبُن ُعْتبََة َحدَّ

َلِميِّ َعْن َأِيب َقتَاَدَة اْألَْنَصاِريِّ َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه وَ  َعْبدِ  بَاِب السُّ ْمحَِن ْبِن اْحلُ َب التَّْمُر الرَّ  ==َسلََّم َهنَى َأْن ُيْرشَ
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َطُب َمجِيًعا==  ْهُو َوالرُّ بِيُب َمجِيًعا َوالزَّ  . َوالزَّ

 : هذا حديث غريب جدا ، من حديث مالك بن أنس ، قال ) : إعالل أبو بكر اخلطيب للوجه األول حيث ٣(

عن عبد اهللا بن هليعة بن عقبة احلرضمى ، قاىض مرص ، تفرد بروايته الوليد بن عتبة ، عن الوليد بن مسلم ، و كالمها من 

 و غريه . "املوطأ  "أهل دمشق ، و املحفوظ : عن مالك ، عن الثقة عنده غري مسمى ، عن بكري . كذلك هو ىف 

 ) . ١٧/٤٩( هتذيب الكامل 

 قول َمالِك َعِن الثقة، حيتمل أن يكون ):  ١٧/٤٩) : ترجيح املزي للوجه الثاين حيث قال ( هتذيب الكامل ٤(

يَعة  يَعة بإسناد غريب. ؛َعْمرو ْبن احلارث. وحيتمل َأن َيُكون َعبد اهللاَِّ ْبن َهلِ  فإنه قد روي َعْن َمالِك َعِن ابن َهلِ

  احلديث من وجهه الراجح )( احلكم عىل

 )  قال : ٢٤/٢٠٦احلديث من وجهه الراجح أخرجه ابن عبد الرب يف التميهد( 

ْمحَنِ  َثنَا إِْسَامِعيُل ْبُن َعْبِد الرَّ ُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َشْعَبانَ  ، َحدَّ َثنَا ُحمَمَّ َد ْبِن َمحَّ  ، َقاَل َحدَّ ُد ْبُن َأْمحَ َثنَا ُحمَمَّ   ، ادٍ َقاَل َحدَّ

َثنَا ُيوُنُس ْبُن َعبِْد اْألَْعَىل  َثنَا اْبُن َوْهٍب قال  ، َقاَل َحدَّ ِين عمرو بن احل ، َحدَّ رث َأنَّ ُبَكْريَ ْبَن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن اْألََشجِّ حدثه اَأْخَربَ

ُه َعْن َأِيب َقتَاَدَة اْألَْنَصاِريِّ أَ  بابأن عبد الرمحن بن احل َلِميَّ َأْخَربَ نَّ َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َهنَى َأْن ُينْبَذ التَّْمُر السُّ

بِيُب َمجِيًعا  . َوالزَّ

 دراسة اإلسناد :

 ) : إسامعيل بن عبد الرمحن الدمشقي العامري القريش .١(

 حدث عن : حممد بن القاسم بن شعبان ، وحممد بن العباس احللبي ؛ وغريمها .

                                                                                                      ابن عبد الرب ، واخلوالين ؛ وغريمها . حدث عنه :

قال أمحد بن حييى بن أمحد بن عمرية، أبو جعفر الضبي : وكان من أرشافها وعقالئها ومن أهل الدين والتصاون 

 كان من أهل الّدين والّتصاون والعناية بعلم الِفْقه، وقال الذهبي :   ندلس قديامً األقة مأمون قدم والعناية بالعلم ث

ث  .  ثقة، حمدِّ

 ) ٩/٣٦١تاريخ اإلسالم  – ٢٣٠(بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس 

 ==                                                                           املالكي . أبو إسحاق بن القاسم بن شعبان بن حممد حممد) : ٢(
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 إبراهيم بن عثامن بن سعيد ؛ وغريمها . حدث عن : حممد بن أمحد بن محاد ،== 

 . حدث عنه : إسامعيل بن عبد الرمحن القريش ،وخلف بن القاسم ؛ وغريمها

ملالكية بمرص يف وقته وأحفظهم أس فقهاء اركان قال الذهبي : وهاه ابن حزم ، وال أدري ملاذا ؟ ، وقال ابن فرحون : 

ملذهب مالك مع التفنن يف سائر العلوم من اخلرب والتاريخ واألدب إىل التدوين والورع. وكان يلحن ومل يكن له برص 

وكان واسع الرواية كثري احلديث مليح التأليف شيخ الفتوى حافظ البلد وإليه انتهت رئاسة ، بالعربية مع غزارة علمه

 . مخس ومخسني وثالثامئة، وقال السيوطي : حافظ بلده ، تويف سنة  املالكيني بمرص

 ) ١/٣١٣حسن املحارضة يف تاريخ مرص القاهرة  – ٢/١٩٥الديباج املذهب  – ٤/١٤ميزان االعتدال ( 

 أبو برش الوراق احلافظ الدواليب . ،حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد ) : ٣(

 ؛ وغريمها . حممد بن بشارأبيه و يونس بن عبد األعىل ، حدث عن:

 .؛ وغريمها أبو القاسم الطرباين حدث عنه : حممد بن القاسم بن شعبان ، و

 ، معرفة، وكان يضعف قال ابن يونس: كان من أهل صنعة احلديث حسن التصنيف، وله باحلديث

الذهبي: قلت: رمى نعيم بن محاد  قال، و وقال ابن عدي: ابن محاد متهم فيام قاله يف نعيم بن محاد لصالبته يف أهل الرأي

وقال الدارقطني: تكلموا ، وقال أيضا: قد أقذع يف رميه نعيام بالكذب مع أن نعيام صاحب مناكري، فاهللا أعلم ، بالكذب

وجالس العلامء وتفقه أليب ، : خرج طالبا للحديث فأكثر الرواية  وقال مسلمة بن قاسم ، فيه وما يتبني من أمره إال خريا

ة، وجرد له فأكثر، وكان مقدما يف العلم والرواية ومعرفة األخبار، وله كتب مؤلفة وعاب عليه ابن عدي تعصبه حنيف

وقال ابن خلكان: كان عاملا باحلديث واألخبار والتواريخ اعتمد عليه أرباب هذا الفن يف النقل يف هذا  ، املفرط ملذهبه

ولد سنة أربع وعرشين  ، قال الذهبي: اإلمام احلافظ البارع العاملو،  ، وكان حسن التصنيف الشأن، وممن يرجع إليه

 ومائتني ومات يف ذي القعدة سنة عرش وثالثامئة بالعرج عن ست وثامنني سنة.

 * خالصة حاله : ثقة حيث مل أقف عىل ما يقدح يف توثيقه .

 ) ٦/٥٠٦لسان امليزان  – ٧/١٥٨( تاريخ اإلسالم 

 بن ميرسة ، أبو موسى املرصى . ) : يونس بن عبد األعىل ٤(

 ==                                                                       حدث عن : عبد اهللا بن وهب ، عبد اهللا بن نافع الصائغ ؛ وغريمها .
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 حدث عنه : حممد بن أمحد بن محاد الدواليب ، ومسلم ؛ وغريمها .== 

 ، ثقة  مات سنة أربع وستنيقاسم : كان حافظا ، وقال ابن حجر :  وقال أبو حاتم ، والنسائي : ثقة ، وقال مسلمة بن

 . وله ست وتسعون سنة

 ) ٦١٣تقريب التهذيب  – ١١/٤٤٠هتذيب التهذيب  – ٣٢/٥١٣هتذيب الكامل  – ٩/٢٤٣( اجلرح والتعديل 

 . عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشى الفهرى ، أبو حممد املرصى) : ٥(

 رث ، وعبد اهللا بن هليعة ؛ وغريمها .حدث عن : عمرو بن احلا

 حدث عنه : يونس بن عبد األعىل الصديف ، ويعقوب بن حممد الزهري ؛ وغريمها .

  ، وقال أبو أمحد بن عدي : وعبد اهللا بن وهب من أجلة الناس ، ومن ثقاهتم ، : ثقة، وأبو زرعة حييى بن معني  قال

و قال العجىل : مرصى ثقة ، و كان يدلس   العلم ، ثقة فيام قال حدثنا ،و قال ابن سعد : عبد اهللا بن وهب : كان كثري

 ، و قال النسائى : كان يتساهل ىف األخذ ، و ال بأس به ، صاحب سنة ، رجل صالح ، صاحب آثار 

باد ، و قال الساجى : صدوق ثقة ، و كان من الع، و قال ىف موضع آخر : ثقة ، ما أعلمه روى عن الثقات حديثا منكرا 

 ،و كان يتساهل ىف السامع ألن مذهب أهل بلده أن اإلجازة عندهم جائزة ، و يقول فيها حدثنى فالن 

الفقيه ثقة حافظ عابد من  ، وقال ابن حجر : و قال اخلليىل : ثقة متفق عليه ، و موطأه يزيد عىل كل من روى عن مالك 

 روى له اجلامعة .ون سنة وله اثنتان وسبع ، التاسعة مات سنة سبع وتسعني ومائة

 * خالصة حاله : ثقة تبعاً للجمهور .

 ) ٣٢٨تقريب التهذيب  – ٦/٧١هتذيب التهذيب  – ١٦/٢٧٧هتذيب الكامل  – ٥/٣٣٦( الكامل يف معرفة ضعفاء املحدثني 

 . ): عمرو بن احلارث ، أبو أمية املرصي . ثقة فقيه حافظ . سبقت ترمجته يف الوجه الثاين من اخلالف٦(

 . )٢٩() : بكري بن عبد اهللا بن األشج . ثقة . سبقت ترمجته يف املوطن األول٧(

 ) : عبد الرمحن بن احلباب األنصاري السلمي املدين . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف .٨(

 ) : أبو قنادة األنصاري . صحايب جليل . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف .٩(

 حلكم عىل احلديث )( ا

صحيح لذاته ملا سبق دراسته . الراجح احلديث من وجهه
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 املوطن التاسع

 كتاب اجلامع باب ما يؤمر به من الكالم يف السفر قال : يف أخرج مالك يف املوطأ

، َعْن ُبْرسِ بْ  ، َمالٌِك  اٍص، َعِن الثَِّقِة ِعنَْدُه، َعْن َيْعُقوَب ْبِن َعْبِد اهللاِ ْبِن اْألََشجِّ  ِن َسِعيٍد، َعْن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّ

اِت «اَل: ق ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َخْوَلَة بِنِْت َحكِيٍم ؛ َأنَّ َرُسوَل اهللاِ   ِمْن َرشِّ َما َخَلَق.  َمْن َنَزَل َمنِْزالً َفْلَيُقْل: َأُعوُذ بَِكلَِامِت اهللا التَّامَّ

ٌء َحتَّى َيْرَحتَِل  ُه َيشْ ُه لَْن َيُرضَّ  . )١(»َفإِنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التخريج : ) :١(

 ) ، ٥/١٤٢٤حييى بن حييى الليثي كتاب اجلامع باب ما يؤمر من الكالم يف السفر(  ه بروايةئمالك يف موط أخرجه

 ) ،  ١/٤٨٤( كتاب اجلامع باب ما يؤمر به من الكالم يف السفر  يف سويد بن سعيد احلدثاينرواية و

 ) مجيعهم عن مالك به بلفظه . ٢/١٥٧كتاب اجلامع باب االستئذان (  يفمصعب الزهري  أيبرواية و

 * دراسة املوطن التاسع :

وسرب طرقه تبني أن هذا احلديث خمتلف فيه عىل يعقوب بن عبد اهللا بن األشج من وجهني ،  ، بعد ختريج هذا املوطن  

استهام ، وبيان الراجح منهام حسب القرائن ، وقواعد الرتجيح :وهذا بياهنام وخترجيهام ، ودر  

 الوجه األول :

اٍص، رواه احلارث بن يعقوب ،  ( ، َعْن ُبْرسِ ْبِن َسِعيٍد، َعْن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّ  َعْن َيْعُقوَب ْبِن َعْبِد اهللاِ ْبِن اْألََشجِّ

 ) ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهللاِ   َعْن َخْوَلَة بِنِْت َحكِيٍم ؛

  باب يف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغريهأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الذكر والدعاء  هذا الوجه 

ِه َوَقاَل ُنَعيٌْم:  البخاري يف خلق أفعال العباد و) ،  ١٧/٣٨٠(  َال «باُب َما َكاَن النَّبِيُّ َيْستَِعيُذ بَِكلَِامِت اهللاَِّ َال بَِكَالِم َغْريِ

ْنِس، َواملََْالئَِكِة َوِيف َهَذا َدلِيٌل َأنَّ َكَالَم ُيْس  نِّ َواْإلِ  »اهللاَِّ َغْريُ َخمُْلوٍق، َوَأنَّ ِسَواُه َخمُْلوٌق تَعاُذ بِاملَْْخُلوِق، َوَال بَِكَالِم الِْعَباِد َواْجلِ

 ي يف جامعه كتاب الدعوات والرتمذ ،  )٣٧٦(، والنسائي يف عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا نزل منزال )٩٦(

» َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب «) وقال أبو عيسى الرتمذي عقبه :  ٥/٤٩٦( َباب َما َجاَء َما َيُقوُل إَِذا َنَزَل َمنِْزًال 

، َفَذَكَر نَ  ْحَو َهَذا اَحلِديِث َوُرِوي َعْن اْبِن َعْجَالَن، َوَرَوى َمالُِك ْبُن َأَنٍس، َهَذا اَحلِديَث َأنَُّه َبَلَغُه َعْن َيْعُقوَب ْبِن األََشجِّ

، َوَيُقوُل: َعْن َسِعيِد ْبِن املَُسيِِّب، َعْن َخْوَلَة، وَ  ْيِث َأَصحُّ َهَذا اَحلِديُث َعْن َيْعُقوَب ْبِن َعبِْد اهللاَِّ ْبِن األََشجِّ  ==َحِديُث اللَّ
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 ) ٩/٢٠٧اليوم والليلة باب ما يقول إذا نزل منزال( ، والنسائي يف سننه الكربى كتاب عمل  ِمْن ِرَواَيِة اْبِن َعْجَالنَ ==  

 ، وابن خزيمة يف صحيحه كتاب املناسك باب االستعاذة عند نزول املنازل  ) ١/٣٩٩( وابن خزيمة يف التوحيد 

ِء الَِّذي إَِذا َقاَل املَُْسافُِر ِيف َمنِْزلِ ، وابن حبان يف صحيحه كتاب املسافر باب ) ٤/١٥٠(  ْ َر ِيف ُكلِّ ِذْكُر اليشَّ َ ِه َأِمَن الرضَّ

ٍء َحتَّى َيْرَحتَِل ِمنْهُ  من طريق  ) مجيعهم ٢٦٢( والدعاء للطرباين باب ما يقول املسافر إذا نزل منزال،  )  ٦/٤١٨(  َيشْ

  . يزيد بن أيب حبيب عن احلارث بن يعقوب به بلفظه

 الوجه الثاين :

، َعْن َسِعيِد ْبِن املَُْسيِِّب،  ، َعْن َيْعُقوَب ْبنِ  اْبِن َعْجَالنَ  ( رواه  ،  أيب وقاصعن سعد بن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن اْألََشجِّ

 ) ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َخْوَلَة بِنِْت َحكِيٍم، َعْن َرُسوِل اهللاَِّ 

خولة بنت "إسحاق بن راهوية مسند و ) ، ٤٥/٢٩٠( "خولة بنت حكيم"أمحد يف مسنده مسند أخرجه  هذا الوجه

  ، ) ٢/١١٧٤( بن ماجة يف سننه كتاب الطب باب الفزع واألرق وما يتعوذ منهاو ) ، ٥/٤٥(  "حكيم

والنسائي يف سننه الكربى كتاب عمل اليوم  ، ) ٣٧٧( والنسائي يف عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا نزل منزال

 ) ٢٦٢(ذا نزل منزالوالدعاء للطرباين باب ما يقول املسافر إ) ، ٩/٢٠٨والليلة باب ما يقول إذا نزل منزال( 

 .لفظه بعن حممد بن عجالن به  بن خالد من طريق وهيب مجيعهم

 * دراسة وجهي اخلالف :

 الوجه األول :

اٍص، ( رواه احلارث بن يعقوب ،  ، َعْن ُبْرسِ ْبِن َسِعيٍد، َعْن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّ  َعْن َيْعُقوَب ْبِن َعْبِد اهللاِ ْبِن اْألََشجِّ

 ) ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهللاِ  َة بِنِْت َحكِيٍم ؛َعْن َخْولَ 

 ) : احلارث بن يعقوب بن ثعلبة األنصاري املرصي .١(

 حدث عن : يعقوب بن عبد اهللا بن األشج ، وعبد الرمحن بن شامسة ؛ وغريمها .

 حدث عنه : يزيد بن أيب حبيب ، والليث بن سعد ؛ وغريمها .

ثقة عابد من ي : ليس به بأس ، وقال الذهبي : ثقة قانت ، وقال ابن حجر : قال حييى بن معني : ثقة ، وقال النسائ

 ==                                                                                                                                     . اخلامسة مات سنة ثالثني ومائة
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 ح يف توثيقه .* خالصة حاله : ثقة حيث مل أقف عىل ما يقد

 ) ١٤٨تقريب التهذيب  – ٢/١٦٤هتذيب التهذيب  – ٣٠٥الكاشف  – ٥/٣٠٩هتذيب الكامل  – ٣/٩٤اجلرح والتعديل ( 

 . )٤٩() : يعقوب بن عبد اهللا بن األشج . ثقة . سبقت ترمجته يف املوطن الرابع٢(

 . )٣٠(املوطن األول) : برس بن سعيد . ثقة . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف من ٣(

 . )٤٩() : سعد بن أيب وقاص . صحايب جليل . سبقت ترمجته يف املوطن الرابع٤(

 .خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة السلمية امرأة عثامن بن مظعون ) : ٥(

 حدثت عن : النبي صىل اهللا عليه وسلم . ، وحدث عنها : سعد بن أيب وقاص ، وبرس بن سعيد ؛ وغريمها .

  ت خولة بنت حكيم من الاليت وهبن أنفسهن للنبي صىل اهللا عليه وسلم .كان

 ) ٨/١١٦اإلصابة  – ٧٤٦تقريب التهذيب  – ١٢/٤١٥هتذيب التهذيب  – ٣٥/١٦٤( هتذيب الكامل 

 الوجه الثاين :

، َعْن َسِعيِد بْ  اْبِن َعْجَالنَ  ( رواه  عن سعد بن أيب وقاص ، ِن املَُْسيِِّب، ، َعْن َيْعُقوَب ْبِن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن اْألََشجِّ

 ) ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َخْوَلَة بِنِْت َحكِيٍم، َعْن َرُسوِل اهللاَِّ 

 ) : حممد بن عجالن القرشى ، أبو عبد اهللا املدنى .١(

 حدث عن : يعقوب بن عبد اهللا بن األشج ، ورجاء بن حيوة ؛ وغريمها .

 ا .وهيب بن خالد ، والليث بت سعد ؛ وغريمه حدث عنه : 

 ،  ، ويعقوب بن شيبة ، وأبو حاتم ، والنسائي قال أمحد بن حنبل ، وحييى بن معني ، وسفيان بن عيينة

و قال حييى القطان ، عن ابن عجالن : كان ،  و قال أبو زرعة : ابن عجالن صدوق وسط  : كان ثقة ، وحممد بن سعد

عن أبى هريرة ، فاختلطت عليه  ، ريرة ، و عن رجلعن أبى ه،  سعيد املقربى حيدث عن أبى هريرة ، و عن أبيه 

 هذه القصة قال : ليس هذا بوهن يوهن  "الثقات  "ابن حبان ىف كتاب  وملا ذكر،  فجعلها كلها عن أبى هريرة

 عن أبى هريرة ،  ، عن أبيه ، اإلنسان به ، ألن الصحيفة كلها ىف نفسها صحيحة ، و ربام قال ابن عجالن : عن سعيد

 مما محل عنه قديام قبل اختالط صحيفته فال جيب االحتجاج إال بام يروى عنه الثقات . فهذا 

 =صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة مات سنة ثامن وأربعنيوقال ابن حجر :  ،و قال العجىل : مدنى ثقة 
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 ومائة .==

 عليه .* خالصة حاله : ثقة حيث مل أقف عىل ما يقدح يف توثيقه سوى اختالط أحاديث أيب هريرة 

 قلت : جعله ابن حجر يف املرتبة الثالثة من كتابه طبقات املدلسني ممن ال يقبل تدليسهم إال بام رصحوا فيه بالسامع

   وقد دلس يف روايته هذه ومل يثبت سامعه .

 – ٤٩٦يب تقريب التهذ – ٩/٣٤١هتذيب التهذيب  – ٢٦/١٠١هتذيب الكامل  – ٧/٣٨٦الثقات  – ٢/٢٤٧ترتيب معرفة الثقات  ( 

 ) ٤٤طبقات املدلسني 

 . )٤٩() : يعقوب بن عبد اهللا بن األشج . ثقة . سبقت ترمجته يف املوطن الرابع٢(

 . )٥٨(. سبقت ترمجته يف املوطن السادسأحد العلامء األثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية ) : سعيد بن املسيب . ٣(

 . )٤٩(ت ترمجته يف املوطن الرابع) : سعد بن أيب وقاص . صحايب جليل . سبق٤(

 ) : خولة بنت حكيم .صحابية جليلة . سبقت ترمجته يف الوجه األول من اخلالف .٥(

 ( النظر والرتجيح )

 مما تقدم يف ختريج احلديث ، ودراسة وجهي اخلالف ، وبيان أحوال الرواة ، وإعامل قواعد الرتجيح يتضح 

 رجحان الوجه األول ، والذي رواه :

اٍص، احلارث بن يعقوب ،  ( ، َعْن ُبْرسِ ْبِن َسِعيٍد، َعْن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّ  َعْن َيْعُقوَب ْبِن َعْبِد اهللاِ ْبِن اْألََشجِّ

 ) ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهللاِ  َعْن َخْوَلَة بِنِْت َحكِيٍم ؛

 وقرائن ترجيح ذلك ما ييل : 

 وب أرجح حاالً وأوثق ، ممن روى الوجه األول ) : كون الراوي هلذا الوجه وهو احلارث بن يعق١(

 وهو حممد بن عجالن ملا سبق بيانه يف ترمجتهام .

 ) : إخراج مسلم للوجه الراجح يف صحيحه .٢(

 ) : ترجيح األئمة هلذا الوجه واعتامدهم له .٣(

ُه َبلَ قال أبو عيسى الرتمذي :  -  ، َفَذَكَر َنْحَو َوَرَوى َمالُِك ْبُن َأَنٍس، َهَذا اَحلِديَث َأنَّ  َغُه َعْن َيْعُقوَب ْبِن األََشجِّ

، َوَيُقوُل: عَ    ==         نْ َهَذا اَحلِديِث َوُرِوي َعْن اْبِن َعْجَالَن، َهَذا اَحلِديُث َعْن َيْعُقوَب ْبِن َعبِْد اهللاَِّ ْبِن األََشجِّ
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يِْث َأَصحُّ ِمْن ِروَ ==   .  ٥/٤٩٦ اَيِة اْبِن َعْجَالنَ َسِعيِد ْبِن املَُسيِِّب، َعْن َخْوَلَة، َوَحِديُث اللَّ

َواُب ُدوَن ِرَواَيِة اْبِن َعْجَالَن َوِرَواَيُة اْبِن َوهْ وقال ابن عبد الرب :   -  يِْث ِهَي الصَّ ِديِث َيُقوُلوَن إِنَّ ِرَواَيَة اللَّ  ٍب َأْهُل اْحلَ

ْيِث َأَصحُّ ِمْن ِرَواَيِة ُقَتْيبََة ِعنِْدي ِيف َهَذا َواهللاَُّ   . ٢٤/١٨٥  َأْعَلمُ َعِن اللَّ

 وهبذا البيان والرتجيح يتبني أن شيخ مالك الثقة يف هذا املوطن هو احلارث بن يعقوب للمتابعة وملا سبق بيانه .

 ( احلكم عىل احلديث من وجهه الراجح )

احلديث من وجهه الراجح صحيح لذاته إلخراج مسلم له وقد سبق بيان ذلك يف ختريج الوجه الراجح .
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 وطن العارشامل

َها َوِهَي َحائٌِض قال :يف أخرجه مالك يف املوطأ  ُجِل ُيِصيُب ِمَن اْمَرَأتِِه َأْو ُيبَاِرشُ  كتاب أبواب الصالة َباُب الرَّ

ِين الثَِّقُة ِعنِْدي، َعْن َساِملِ ْبِن َعْبِد اهللاَِّ، َوُسَلْيَامَن ْبِن َيَساٍر،   َنا َمالٌِك، َأْخَربَ ُ  "َأْخَربَ ائِِض َهْل ُيِصيُبَها َأهنَّ َام ُسئِال َعِن اْحلَ

 .)١("َزْوُجَها إَِذا َرَأِت الطُّهَر َقبَْل َأْن َتْغَتِسَل؟ َفَقاال: ال َحتَّى َتْغَتِسَل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) : التخريج : ١(

سن الشيباين كتاب أبواب الصالة باب الرجل يصيب من امرأته أو يبارشها حممد بن احل ه روايةئمالك يف موط أخرجه

  ما حيل للرجل من امرته وهي حائضمصعب الزهري يف كتاب وقوت الصالة باب  أيبرواية) ، و ٤٩وهي حائض ( 

ائِِض الَ َتوَ يض والبيهقي يف سننه الكربى كتاب احل ) كالمها عن مالك به بلفظه ، ١/٦٤(  أُ َحتَّى َتطُْهَر باب اْحلَ ضَّ

 ) . ١/٣٠٩من طريق ابن بكري عن مالك به بلفظه (  َوَتْغَتِسَل 

: عارش* دراسة املوطن ال  

 وروايته أخرجها : "عبد اهللا بن أيب بكر "بتخريج هذا املوطن وسرب طرقه تبني أن شيخ مالك الثقة يف هذا املوطن هو

ُجِل ُيِصيُب اْمَرَأَتُه َوَقْد َرَأِت الطُّْهَر َوَملْ َتْغَتِسْل  َباُب عبد الرزاق بن مهام يف مصنفه كتاب احليض   عن مالك  الرَّ

 . ١/٣٣١به بلفظه 

 دراسة اإلسناد :

ُجِل ُيِصيُب اْمَرَأَتُه َوَقْد َرَأِت الطُّْهَر َوَملْ َتْغَتِسْل أخرج عبد الرزاق بن مهام يف مصنفه يف كتاب احليض باب   قال : َباُب الرَّ

ائِِض َهْل ُيِصيُبَها َزْوُجَها إَِذا الٍِك، َعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن َأِيب َبْكٍر، َأنَّ َساِملَ ْبَن َعْبِد اهللاَِّ، َوُسَليَْامَن ْبَن َيَساٍر، ُسئَِال َعِن احلَْ َعْن مَ 

 . »َال، َحتَّى َتْغتَِسَل «َرَأِت الطُّْهَر َقْبَل َأْن َتْغَتِسَل؟ َفَقاَال: 

 : وكبري املتثبتني حتى قال البخاري  ، إمام دار اهلجرة رأس املتقننيهو ابن أنس ، أبو عبد اهللا املدين .  مالك :) : ١(

 .وكان مولده سنة ثالث وتسعني  ، بن عمر مات سنة تسع وسبعنياعن  ، عن نافع ، أصح األسانيد كلها مالك

 .   )٢٠(سبقت ترمجته يف املقدمة

 املدنى . بن حممد بن عمرو بن حزم األنصارى ، أبو حممدا : هو عبد اهللا بن أبى بكر) :   ٢(

 حدث عن : سامل بن عبد اهللا بن عمر ، وسليامن بن يسار ؛ وغريمها .

 ==                                                                                     حدث عنه : مالك بن أنس ، وسفيان بن عيينة ؛ وغريمها .
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 معني ، وأبو حاتم ، والعجيل : ثقة ، وقال النسائي : ثقة ثبت ، وقال حممد بن سعد : كان ثقة ، قال حييى بن== 

 كثري احلديث ، عاملا ، وقال ابن عبد الرب : كان من أهل العلم ، ثقة فقيها ، حمدثا مأمونا حافظا ،  

 روى له اجلامعة .  سنةبن سبعنياوهو ،  ومائة ثقة من اخلامسة مات سنة مخس وثالثنيوقال ابن حجر : 

  – ١٤/٣٤٩هتذيب الكامل  – ٢/٢٢ترتيب معرفة الثقات  – ٥/١٧اجلرح والتعديل  – ١/٢٨٣( الطبقات الكربى 

 ) ٢٩٧تقريب التهذيب  – ٥/١٦٤هتذيب التهذيب 

 أبو عمر القرشى . ، بن عمر بن اخلطابا : هو سامل بن عبد اهللا) : ٣(

 عيد بن املسيب ؛ وغريمها .حدث عن : عبد اهللا بن عمر ، وس 

 حدث عنه : عبد اهللا بن أيب بكر ، وعبد اهللا بن يسار ؛ وغريمها .

 وقال حممد بن سعد : كان ثقة ، كثري احلديث ، عاليًا من الرجال ورعاً  قال العجيل : سامل بن عبد اهللا مدين تابعي ، ثقة ،

كان يشبه بأبيه يف اهلدي والسمت من كبار الثالثة مات يف  فاضالً  عابداً  وكان ثبتاً  ، أحد الفقهاء السبعةوقال ابن حجر : 

 روى له اجلامعة .عىل الصحيح  بعد املائة آخر سنة ست

  – ٣/٤٣٦هتذيب التهذيب  – ١٠/١٤٥هتذيب الكامل  – ١/٣٨٣ترتيب معرفة الثقات  - ٥/١٩٥الطبقات الكربى ( 

  ) ٢٢٦تقريب التهذيب 

 أيوب املدين . ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة . سبقت ترمجته يف املوطن الثاين .  ) : سليامن بن يسار ، أبو٤(

 ( احلكم عىل احلديث )

احلديث هبذا اإلسناد صحيح لذاته ملا سبق دراسته .



   
 
 
 

   
} ٧٨٥     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام الذين وثقهم اإلمام مالك  رفع اإلهبام عن الرواة

 املوطن احلادي عرش

  :ليلة القدر   الصيام باب ما جاء يف ليلة أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب

ُه َسِمَع َمْن يَ  َأْو َما َشاَء اهللاُ ِمْن ذلَِك. َفَكَأنَُّه  َتَقاَرصَ   ، ُأِرَي َأْعَامَر النَّاِس َقبَْلهُ ملسو هيلع هللا ىلصثُِق بِِه ِمْن َأْهِل الِْعْلِم َيُقوُل: إِنَّ َرُسوَل اهللاَِأنَّ

ُهْم ِيف ُطوِل الْ  تِِه َأْن الَ َيْبُلُغوا ِمَن اْلَعَمِل، ِمثَْل الَِّذي َبَلَغ َغْريُ  . )١(ُعْمِر ، َفَأْعطَاُه اهللاُ َليَْلَة الَْقْدِر، َخْريٌ ِمْن َألِْف َشْهرٍ َأْعَامَر ُأمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التخريج :) : ١(

 ) ، ٣٦١عبد اهللا بن مسلمة القعنبي كتاب الصيام باب ما جاء يف ليلة القدر (  ه بروايةئمالك يف موط أخرجه

مصعب الزهري يف كتاب الصيام باب ما جاء  أيبرواية) ، و ٣/٤٦٢حييى بن حييى الليثي يف كتاب ليلة القدر ( وايةرو 

 ) مجيعهم عن مالك به بلفظه . ١/٢٤٢يف ليلة القدر ( 

 * دراسة املوطن احلادي عرش :

ال :) ق ٢٤/٣٧٣قال ابن عبد الرب يف التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (   

ِديَث ُيْرَوى ُمْسنًَدا ِمْن َوْجٍه ِمَن اْلُوُجوهِ   َوَهَذا َأَحُد ، َوَال ُمْسنًَدا  ، َوَال َأْعِرُفُه ِيف َغْريِ املَُْوطَّأِ ُمْرَسًال  ، َال َأْعَلُم َهَذا اْحلَ

ئِِه ُحْكًام  ، يَْسْت َأْحَكاًماَوَلكِنََّها َرَغائٌِب َوَفَضائٌِل َولَ  ، اْألََحاِديِث الَّتِي اْنَفَرَد ِهبَا َمالٌِك   . َوَال َبنَى َعَلْيَها ِيف كِتَابِِه َوَال ِيف ُمَوطَّ

 ثم ساق شاهدًا له قال :

َثنَا َسِعيُد ْبُن َنْرصٍ  َثنَا َقاِسُم ْبُن َأْصَبغَ  ، َحدَّ اٍح  ، َقاَل َحدَّ َثنَا اْبُن َوضَّ ُد ْبُن ُمَص  ، َقاَل َحدَّ َثنَا ُحمَمَّ رٍ َقاَل َحدَّ   ، فِّ

َثنَاقال  َثنِِي َحيْيَى ْبُن َسِعيدٍ قال  ، َبِقيَُّة ْبُن اْلَولِيدِ  َحدَّ اِمِت َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ ، َعْن َخالِِد ْبِن َسْعَدانَ  ، َحدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّ

 ، َأْو َسْبعٍ  ، من َذْنبِِه َوِهَي لَْيَلُة تِْسعٍ  ْسَبتِِهنَّ َفإِنَّ اهللاََّ يغفر له ما تقدملَيَْلُة اْلَقْدِر ِيف الَْعْرشِ اْلَبَواقِي َمْن َقاَمُهنَّ اْبتَِغاَء حِ  :َقاَل 

 . َأْو آِخُر لَْيَلةٍ  ، َأْو َثالَِثةٌ ،  َأْو َخاِمَسٌة 

 :  ) ٣٧٤،  ٢٤/٣٧٣يف التمهيد (  ثم عقب بقوله

لَِّة َوُهَو ِمْن ُعَلَامِء َوَبِقيَُّة ْبُن اْلَولِيِد لَ  ، َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب  اَعٌة ِمَن اْجلِ وٍك َبْل ُهَو ُحمْتََمٌل َرَوى َعنُْه َمجَ يَْس بَِمْرتُ

اِميِّنيَ  ا إَِذا َرَوى َعِن الضُّ  ، الشَّ ا َحِديُثُه َهَذا َفِمْن ثَِقاِت َأْهِل َبَلِدِه َوَأمَّ َعَفاِء َوَأمَّ ٍة فِيَام َعَفاِء َفَليْ َوَلكِنَُّه َيْرِوي َعِن الضُّ َس بُِحجَّ

ُه َحِديٌث َحَسٌن َال َيْدَفُعُه َأْصٌل َوفِيِه َتْرِغيٌب َوَليَْس فِيِه ُح  َام َذَكْرَنا َأنَّ ْكٌم َوَقْد َذَكْرَنا ِيف َليَْلِة اْلَقْدِر ِمْن َرَواُه َوَحِديُثُه َهَذا إِنَّ

ْمُد هللاََِِّصِحيِح اْألََثِر َوَمَذاِهِب اْلُعَلَامِء َما َيْشِفي َوَيكْ  ْيٍد الطَِّويِل ِمْن َهَذا الْكِتَاِب َواْحلَ  ==                          . ِفي ِيف َباِب ُمحَ



   
 
 
 

    
} ٧٨٦     {

? ?إلسالمية ??لعربية ل ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا لبنا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

................................................................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهبذا الشاهد يرتقي احلديث إىل درجة احلسن لغريه بمجموع طريقيه واهللا أعلم .== 

 ) هذا احلديث وقال : ١١ -وذكر ابن الصالح يف كتابه ( وصل بالغات املوطأ

ك كله: ما أنا ذاكره، وهو: أن هذه األحاديث األربعة مل ترد هبذا اللفظ املذكور يف املوطأ، إال والقول الفصل عندي يف ذل

 يف املوطأ، وال ورد ما هو يف معنى واحد منها بتاممه يف غري املوطأ إال حديث: إذا أنشأت بحرية.

 من وجه ال يثبت.

ن وجه غري صحيح، واثنان منهام، ورد بعض معنامها والثالثة األخر: واحد، وهو حديث ليلة القدر، ورد بعض معناه م

 ثم قال : من وجه جيد أحدمها صحيح وهو حديث النسيان، واآلخر حسن وهو حديث وصية معاذ ريض اهللا عنه.

ِحيِم ْبُن اْحلَ  ِر َعْبُد الرَّ ْيُخ َأُبو املُْظَفَّ ا َحِديُث لَيَْلِة اْلَقْدِر، َفَقْد َأْنبَأَِين بِِه الشَّ ُه، َوَأمَّ ، َوَغْريُ ْمَعاِينِّ افِِظ َأِيب َسْعٍد َعْبِد الَْكِريِم السَّ

ٍد املُْطِيِع األُُصوِيلِّ اْلَفِقيهِ  ْن َسِمَعُه ِمنُْه َعنْهُ ،  َعْن َأِيب اْلَفتِْح َنْرصِ اهللاَِّ ْبِن ُحمَمَّ ْثُت بِِه َعمَّ  ، َقاَل: أنا اِإلَماُم َأُبو اْلَفتِْح  َوُحدِّ

ُد ْبُن   ْبُن إِْبَراِهيَم املَْْقِدِيسُّ َنْرصُ اهللاَِّ  َثنَا َأُبو َمنُْصوٍر ُحمَمَّ ، َقاَل: َحدَّ ْنَجاِينُّ ، َقاَل: أنا َأُبو اْلَقاِسِم ُيوُسُف ْبُن َعْبِد اهللاَِّ الزَّ

َد ْ َسِن َعِيلُّ ْبُن َعْبِد اهللاَِّبَأْمحَ ، َقاَل: أنا َأُبو اْحلَ ،  ِن اْلَقاِسِم األَْصَبَهاِينُّ يُّ قِّ ُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن َخالٍِد الرَّ ، َقاَل: نا َأُبو َبْكٍر ُحمَمَّ ْمَداِينُّ اْهلَ

وَب اْلبَْرصِ  يَن، َقاَل: نا َأُبو َنْرصٍ اْلَفتُْح ْبُن َأيُّ ُد ْبُن إِْسَامِعيَل َقاِيض قِنَّْرسِ ، َقاَل: نا َسْهُل ْبُن َسِعيٍد، َقاَل: نا َأُبو َبْكٍر ُحمَمَّ يُّ

اِك ْبِن ُمَزاِحمٍ قَ  حَّ َكُن ْبُن َأَباٍن، َعْن ُجَوْبِريِ ْبِن َسِعيٍد، َعِن الضَّ َر َرُسوُل اهللاَِّ ، اَل: نا السَّ ِيف  ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َفكَّ

ابَِقِة َمَع ُطوِل َأْعَامِرِهْم، َفَقاَل:  تِي ِيف قَِرصِ َأْعَامِرِهْم؟ َفإَِذا ُهَو  َما َعَسى َأْن َتُكونَ  "َحمَاِسِن َأْعَامِل األَُمِم السَّ َحمَاِسُن َأْعَامِل ُأمَّ

الَم، َوَيُقو الُم َعَليَْك َيا َأْمحَُد، اهللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ ُيْقِرُئَك السَّ الُم، َفَقاَل: السَّ يَل َعَلْيِه السَّ  ُل: اْقَرْأ.بِِجْربِ

ِحيِم َقاَل: َوَما َأْقَرُأ؟ َفَقاَل: اْقَرْأ بِْسِم ا ْمحَِن الرَّ ا َأْنَزْلنَاُه ِيف لَيَْلِة اْلَقْدِر {هللاَِّ الرَّ لَيَْلُة اْلَقْدِر  }٢{َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر  }١{إِنَّ

تَِك ِيف َلْيلَ ٣- ١[القدر:  }َخْريٌ ِمْن َألِْف َشْهرٍ  ُجِل ِمْن ُأمَّ ُد، ُيَتَقبَُّل ِمَن الرَّ ِة اْلَقْدِر ِمْثُل َما َكاَن ُيَتَقبَُّل ِمَن ] ، َقاَل: َيا ُحمَمَّ

ْم َأفْ  ُد، َمَع قَِرصِ َأْعَامِرِهْم َحمَاِسُن َأْعَامِهلِ الَِفِة ِيف َألِْف َشْهٍر، َيا ُحمَمَّ ُجِل ِمَن األَُمِم السَّ الَِفِة،الرَّ  َضُل ِمْن َأْعَامِل األَُمِم السَّ

 . ، وضعيف اإلسناد جداً هذا غريب املتن جداً قائالً :  ثم عقب عليه ."َمَع ُطوِل َأْعَامِرِهْم  

،  ، عن أبيه: حديث مالك ريض اهللا عنه، حديث املوطأ بلفظه بإسناده بن منده احلافظ يف كتابهاوقد روى أبو عبد اهللا 

 وظ، وليس بمحف ملسو هيلع هللا ىلص، عن مالك، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول اهللا  عن حممد بن املبارك الصوري

. ومل يذكره الصوري حممد بن املبارك يف كتابه الذي مجع فيه مسند حديثه عن مالك



   
 
 
 

   
} ٧٨٧     {

? ?إلسالمية ??لعربية ل ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا لبنا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 املوطن الثاين عرش

 أخرج مالك يف املوطأ كتاب اجلمعة باب الصالة املصىل يف اجلمعة قال :

ُمَعَة، َقاَل: َوَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصْعَد َوَفاةِ النَّبِيِّ  َ بَ ملسو هيلع هللا ىلصَعِن الثَِّقِة ِعنَْدُه: َأنَّ النَّاَس َكاُنوا َيْدُخُلوَن ُحَجَر َأْزَواِج النَّبِيِّ  ، ُيَصلُّوَن فِيَها اْجلُ

 َلْيَسْت ِمَن املَْْسِجِد، َولَكِنَّ َأْبَواَهبَا َشاِرَعٌة ِيف املَْْسِجِد. ملسو هيلع هللا ىلصاملَْْسِجُد َيِضيُق َعْن َأْهلِِه، َوُحَجُر َأْزَواِج النَّبِيِّ 

ٍء ِمْن املَْ   ْسِجِد َأْو ِيف ِرَحاَبتِِه الَّتِي َتلِيِه، َفإِنَّ َذلَِك ُجمِْزٌئ َعنُْه، َوَملْ َيَزْل َذلَِك ِمْن َأْمِر النَّاسِ َقاَل: َوَمْن َصىلَّ ِيف َيشْ

 .)١(َملْ َيِعْبُه َأَحٌد ِمْن َأْهِل اْلِفْقهِ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) التخريج :١(

 ) ،  ٢١١عبد اهللا بن مسلمة القعنبي يف كتاب الصالة باب املصىل يوم اجلمعة (  يةه بروائمالك يف موط أخرجه

 ) ،  ١/١٣٠سويد بن سعيد احلدثاين يف كتاب الصالة باب ما جاء يف السعي إىل اجلمعة ( روايةو

 ،) مجيعهم عن مالك به بلفظه  ١/١٧٥مصعب الزهري يف كتاب اجلمعة باب املصىل يف اجلمعة (  أيبروايةو

 املَْْأُموِم ُيَصىلِّ َخاِرَج املَْْسِجِد بَِصالَةِ اِإلَماِم ِىف املَْْسِجِد َوَليَْس َبْينَُهَام َحائٌِل  والبيهقي يف سننه الكربى كتاب الصالة باب

 ) . ٣/١١١من طريق عبد اهللا بن وهب عن مالك به بلفظه ( 

 * دراسة املوطن الثاين عرش :

مسند وال مرسل يف مصدر من مصادر السنة سوى ما ذكرته  من وجه مل أقف عليه هطرقسرب ختريج هذا احلديث و بعد

ما ورد يف إسناده من إهبام بدون تعيني .ومل تتعرض له كتب الرشوح إال بذكره عىل ،  يف خترجيه  

ومل أقف له عىل شاهد .



   
 
 
 

   
} ٧٨٨     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 

 ميف املوطأ عىل اإلهبا رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

ا  
 

،   الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبفضل جوده تنعم الموجودات  

 وكما حمدته سبحانه في المقدمة ، أحمده سبحانه في الخاتمة .

.  )١(" له الحمد في األولى واآلخرة وله الحكم وإليه ترجعون "  

وبعد الفراغ من هذا العمل العلمي ، والجهد المتواضع الذي بذل فيه كان علي أن أبين  

 أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث وهي كالتالي :

 

أوالً  : دقة هذا النوع من أنواع احلديث الضعيف ، فهو حيتاج إىل جهد خاص من الباحث حتى يتوصل إىل نتائج هي 

 أقرب للصواب ، وذلك باستفراغ الوسع يف مجع الطرق ، من مصادرها املختلفة ، والوقوف عىل أقوال العلامء يف ذلك .

من خالل  ، حيتاج من الباحثني إىل إفراده يف بحث مستقل ويظهر ذلك جلياً  ثانياً : اختالف روايات املوطأ اختالفاً كبرياً 

 ختريج مواطن البحث .

عنده  ثالثاً : تعدد األسباب التي دفعت مالك إىل إهبام شيوخه وروايته عنهم هبذه الصفة ، فتارة يكون الراوي ثقةً 

 وتارة يكون من أقرانه فيسرته بإهبامه  . يعةضعيف عند غريه ولذا يبهمه مثال ذلك : روايته عن عبد اهللا بن هل

 مبحث مستقل يف هذا البحث يراجع .يف وغريها من األسباب التي أفردهتا  . روايته عن الليث بن سعد مثال ذلك :

،  إهبامهإال بمعرفة املبهم ورفع  ، أو ضعفاً  ، أو حسناً  رابعاً : أنه ال يمكن للباحث الوقوف عىل درجة احلديث صحةً 

معرفة حاله .و  

خامساً : أن ما ذهب إليه بعض املحدثني من قوهلم بجواز التعديل عىل اإلهبام ، وأن العدل الثقة الضابط لوقال حدثني 

أي يف حالة التعديل مع التسمية ،  الثقة أكتفى بذلك يف التعديل كام لو عينه ، ألن هذا العدل مأمون يف احلالتني معاً   

قد يروي عن الضعيف  ألن العدل الثقة الضابط ؛ هبام ؛ فهذا كالم مردود من واقع هذا البحثويف حالة التعديل مع اإل

  "ضعيف "رواية مالك بن أنس عن عبد اهللا بن هليعة وهو هذا البحث وبينه حيث ثبت يف مواطنه نتجهوهذا ما أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٠لقصص رقم اآلية ) : سورة ا١(



   
 
 
 

    
} ٧٨٩     {

? باإلسكند?ية?لم ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا جلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا  

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

  . كام سبق بيانه يف ترمجته

  وتعليله لذلك حيث قال : ، ويلتقي هذا الكالم مع ماذهب إليه اخلطيب البغدادي يف ترجيحه ملذهب اجلمهور

. )١(وقد يوجد يف بعض من أهبموه الضعيف خلفاء حاله كرواية مالك عن عبد الكريم بن أيب املخارق  

ن تابع مالكا عىل إهبام شيخه هبذه الصفة .سادساً : مل أقف عىل م  

ع قواعد الرتجيح يف املسألة بعد حتديد مدار ب: قد حيدث أحياناً خالف حول تعيني الراوي املبهم وحينها ات بعاً سا

وهذا ما فعله شيخ اإلسالم ابن حجر العسقالين حينام حتدث يف الفصل ، اخلالف ، وإظهار الوجوه للتوصل إليه 

رياجع .  لهدي الساري وهو يف تبيني األسامء املهملة التي يكثر اشرتاكها ف السابع من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١/٣٦٦) : تدريب الراوي ١(



   
 
 
 

   
} ٧٩٠     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

رس اا  
 ادر واس ا  

  
 . القرآن الكريم - )١(

 هـ٤٦٣بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي  يبأل - ملحكمةاألسامء املبهمة يف األنباء ا - )٢(

 م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الطبعة: الثالثة،  -  القاهرة / مرص - النارش: مكتبة اخلانجي  - املحقق: د. عز الدين عيل السيد

 . ٨عدد األجزاء: 

املحقق : رفعت فوزي عبد  –الطبعة األوىل  –الوفاء النارش : دار  –املؤلف : حممد بن إدريس الشافعي  –األم  - )٣(

 . ١١املطلب عدد األجزاء 

  –النارش : دار الفكر بريوت  - هـ ٢٢٤املؤلف : أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي البغدادي  –األموال  - )٤(

 ) . ١عدد األجزاء (

النارش : مركز امللك فيصل  - هـ ٢٥١املتوىف  املؤلف : أبو أمحد محيد بن خملد املعروف بابن زنجويه –األموال  - )٥(

 . ١عدد األجزاء  –الطبعة األوىل  –للبحوث والدراسات اإلسالمية السعودية 

 –النارش : جملس دائرة املعارف العثامنية ، حيدر آباد  -هـ  ٥٦٢املؤلف : عبد الكريم السمعاين  –األنساب  - )٦(

 ) .١٣عدد األجزاء ( –الطبعة األوىل 

  -   هـ٤٦٣عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي  يبأل -  االستذكار  - )٧(

 ٢٠٠٠ -  ١٤٢١الطبعة: األوىل،  -  بريوت –النارش: دار الكتب العلمية  - حتقيق: سامل حممد عطا، حممد عيل معوض

 . ٩عدد األجزاء: 

النارش : دار  - هـ  ٨٥٢و الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين املؤلف : أب –اإلصابة يف متييز الصحابة   - )٨(

 ) .٨عدد األجزاء ( –الطبعة االوىل  –بريوت  –الكتب العلمية 

 –النارش : دار الكتب العلمية بريوت  –املؤلف : أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش  –الباعث احلثيث  - )٩(

 ) .١عدد األجزاء ( –أمحد حممد شاكر  املحقق : –لبنان الطبعة الثانية 



   
 
 
 

    
} ٧٩١     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

املؤلف : أبو حممد احلارث بن حممد البغدادي املعروف بابن أيب أسامة  –بغية احلارث عن زوائد مسند احلارث  -)١٠(

املدينة املنورة  –النارش : مركز خدمة السنة والسرية النبوية  –املحقق الدكتور : حسني أمحد صالح الباكري  - هـ ٢٨٢

 ) .٢عدد االجزاء ( –بعة األوىل الط –

النارش : دار  - هـ ٥٩٩املؤلف أمحد بن حييى ، أبو جعفر الضبي  –بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس  -)١١(

 ) .١عدد األجزاء ( –القاهرة  –الكاتب العريب 

 رش : دار الغرب اإلسالمي النا - هـ ٧٤٨شمس الدين الذهبي  –تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  -)١٢(

 ) .١٥عدد االجزاء ( –املحقق : الدكتور بشار عواد معروف  –الطبعة األوىل 

 –بريوت  –النارش : دار الكتب العلمية  –املؤلف : أمحد بن عيل أبو بكر اخلطيب البغدادي  –تاريخ بغداد  -)١٣(

 . ١٤عدد األجزاء 

 –النارش : دار الفكر  –عساكر  بابن املعروف اهللا هبة بن احلسن بن يلع القاسم املؤلف : أبو –تاريخ دمشق  -)١٤(

 العمري . غرامة بن عمر سعيد أيب الدين حمب:املحقق اسم - ) ٧٠األجزاء ( عدد - مدينة النرش : بريوت 

  –ية النارش : دائرة املعارف العثامن -هـ  ٢٥٦املؤلف : حممد بن إسامعيل البخاري   –التاريخ الكبري   -)١٥(

 ) .٨عدد األجزاء (

املؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب القرطبي  –التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  -)١٦(

 ) .٢٤عدد األجزاء ( –املغرب  –النارش : وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  - هـ ٤٦٣

  - هـ ٩١١لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  - واوي تدريب الراوي يف رشح تقريب الن -)١٧(

 . ٢عدد األجزاء:  -النارش: دار طيبة  - حققه: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب 

 –النارش : مطبعة فضالة  – ٥٤٤املؤلف : أبو الفضل القايض عياض املتوىف  –تر تيب املدارك وتقريب املسالك  -)١٨(

 ) . ٨عدد األجزاء( –الطبعة األوىل  –املحمدية ، املغرب 

النارش : مكتبة الدار  - هـ  ٢٦١املؤلف : أبو احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صالح العجيل  –ترتيب معرفة الثقات  -)١٩(

 ) .٢عدد األجزاء ( –الطبعة االوىل  –السعودية  –املدينة املنورة  –

  –املؤلف : أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد العسقالين  –يس تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدل -)٢٠(

 ) .١عدد األجزاء ( –الطبعة األوىل  –األردن  –النارش : مكتبة املنار 

 -هـ  ٨٥٢املؤلف : أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  –تقريب التهذيب  -)٢١(



   
 
 
 

    
} ٧٩٢     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 . ١عدد االجزاء  –األوىل الطبعة –سوريا  –النارش : دار الرشيد  

النارش :مطبعة  - هـ  ٨٥٢املؤلف : أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين املتوىف  –هتذبب التهذيب  -)٢٢(

 ) .١٢عدد األجزاء ( –الطبعة األوىل  –جملس دائرة املعارف 

 - هـ ٧٤٢جاج املزي املتويف املؤلف : يوسف بن عبد الرمحن ، أبو احل –هتذيب الكامل يف أسامء الرجال   -)٢٣(

 . ٣٥عدد األجزاء  –الطبعة االوىل  –املحقق : الدكتور بشار عواد معروف  –بريوت  –النارش : مؤسسة الرسالة  

 أمني بن سمري: املحقق - هـ  ٣١١: خزيمة املتوىف بن إسحاق بن حممد بكر أبو: املؤلف - التوحيد  كتاب -)٢٤(

 ) .٢األجزاء( عدد -م  ٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢ الثانية،: الطبعة - الرياض  – املغني دار: الزهريي النارش

عدد  –الطبعة األوىل  –النارش : دار الفكر  –املؤلف : حممد بن حبان بن أمحد التميمي البستي  –الثقات  -)٢٥(

 . ٩األجزاء 

النارش :  - هـ  ٣٢٧اتم الرازي املؤلف : أبو حممد عبد الرمحن بن حممد احلنظيل ابن أيب ح –اجلرح والتعديل   -)٢٦(

 ) .٩عدد اجلزاء ( -الطبعة األوىل –بريوت  –دار إحياء الرتاث العريب  –طبعة جملس دائرة املعارف العثامنية 

النارش : عامل الكتب  - هـ  ٧٦١املؤلف : صالح الدين أبو سعيد العالئي  –جامع التحصيل يف أحكام املراسيل  -)٢٧(

 .  ١عدد األجزاء  –انية الطبعة الث –بريوت  –

مكان النرش  –النارش : دار ابن اجلوزي  –املؤلف : عبد اهللا بن وهب القريش املرصي  –اجلامع يف احلديث  -)٢٨(

 ) .٢عدد االجزاء ( - السعودية 

  –اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه  -)٢٩(

  – املحقق: حممد زهري بن نارص النارص -  عيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفيحمد بن إساممل

 هـ١٤٢٢الطبعة: األوىل،  النارش: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي)

 . ٩عدد األجزاء: 

  –حتقيق : أمحد حممد شاكر  –ت بريو –النارش : إحياء الرتاث العريب  –هـ  ٢٧٩جامع الرتمذي -)٣٠(

 ) .٥عدد األجزاء (

النارش : دار  - هـ  ٩١١املؤلف : عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  –حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة  -)٣١(

 ) . ٢عدد األجزاء ( –الطبعة األوىل  –مرص  –عيسى البايب احللبي ورشكاه  –إحياء الكتب العربية 

 )هـ٢٥٦: املتوىف( اهللا عبد أبو البخاري، املغرية بن إبراهيم بن إسامعيل بن حممد: املؤلف - العباد  عالأف خلق  -)٣٢(



   
 
 
 

    
} ٧٩٣     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 ) .١األجزاء ( عدد - الرياض  – السعودية املعارف دار: النارش - عمرية  الرمحن عبد. د: املحقق

 - بريوت  – العلمية الكتب دار:  النارش -القاسم  أبو الطرباين أمحد بن سليامن:  املؤلف - الدعاء  -)٣٣(

 ) .١األجزاء( عدد -عطا  القادر عبد مصطفى:  حتقيق -١٤١٣ ، األوىل الطبعة

النارش : دار الرتاث  - هـ  ٧٩٩املؤلف : ابن فرحون اليعمري  –الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب  -)٣٤(

 ) .٢عدد األجزاء ( –للطبع والنرش القاهرة 

النارش  –حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  - هـ ٢٧٣املؤلف : أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني  –ابن ماجة سنن  -)٣٥(

 ) . ٢عدد األجزاء ( –: دار إحياء الكتب العربية 

ِجْستاين الداود سليامن بن األشعث  يبأل -  سنن أيب داود -)٣٦(  املحقق: حممد حميي الدين عبد احلميد - ـ ه٢٧٥سِّ

 . ٤عدد األجزاء: -  بريوت –: املكتبة العرصية، صيدا النارش

 )هـ٣٠٣:  املتوىف( النسائي اخلراساين، عيل بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو:  املؤلف - السنن الكربى  -)٣٧(

 ٢٠٠١ - ١٤٢١:النرش سنة - بريوت :النرش مدينة - الرسالة  مؤسسة:النرش دار - )فهارس٢+١٠: (األجزاء عدد

 شلبي . املنعم عبد حسن:املحقق اسم -األوىل : عةالطب رقم

 –النارش : مكتبة دار الباز  –املؤلف : ألمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي  –السنن الكربى   -)٣٨(

 . ١٠عدد األجزاء  –حتقيق : حممد عبد القادر عطا  –مكة املكرمة 

عدد  –الطبعة الثالثة  –النارش : مؤسسة الرسالة  -هـ ٧٤٨ين الذهبي املؤلف : شمس الد –سري أعالم النبالء  -)٣٩(

 . ٢٥األجزاء 

 –بريوت  –دمشق  –النارش : املكتب اإلسالمي  –املؤلف : اإلمام احلسني بن مسعود البغوي  –رشح السنة  -)٤٠(

 ) . ١٥عدد االجزاء ( –الطبعة الثانية 

 )هـ٣٥٤: املتوىف( الُبستي الدارمي، حاتم، أبو ، حبان بن حممد: ؤلفامل - بلبان  ابن برتتيب حبان ابن صحيح -)٤١(

 ١٩٩٣ -  ١٤١٤ الثانية،: الطبعة -بريوت  – الرسالة مؤسسة: النارش -األرنؤوط  شعيب: املحقق

 ) .١٨األجزاء( عدد

 )ـه٣١١: املتوىف( النيسابوري خزيمة بن إسحاق بن حممد بكر أبو: املؤلف - خزيمة  ابن صحيح  -)٤٢(

 ) .٤األجزاء( عدد - بريوت  – اإلسالمي املكتب: النارش -األعظمي  مصطفى حممد. د: املحقق

  –حلب  –النارش : دار الوعي  –املؤلف : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي  –الضعفاء واملرتوكون  -)٤٣(
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 ) .١عدد األجزاء ( –الطبعة األوىل 

النارش : دار الكتب  - هـ  ٩١١الرمحن بن أيب بكر ، جالل الدين السيوطي املؤلف : عبد  –طبقات احلفاظ  -)٤٤(

 ) .١عدد األجزاء ( –الطبعة األوىل  –بريوت  –العلمية 

  –النارش : دار صادر  –املؤلف : حممد بن سعد بن منيع أبو عبد اهللا البرصي الزهري  –الطبقات الكربى  -)٤٥(

 ) .٨بريوت عدد األجزاء ( 

  - هـ ٢٨١املؤلف : أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان البغدادي القريش  –ة واالنفراد العزل -)٤٦(

 ) .١عدد األجزاء ( –القاهرة  –النارش : مكتبة الفرقان 

  –النارش : دار طيبة الرياض  - هـ  ٣٨٥املؤلف : أبو احلسن الدارقطني  –العلل الواردة يف األحاديث النبوية  -)٤٧(

 ) .١٥عدد األجزاء ( –عة األوىل الطب

 – الرسالة مؤسسة:  النارش - الرمحن  عبد أبو النسائي عيل بن شعيب بن أمحد:  املؤلف -عمل اليوم والليلة  -)٤٨(

 ) . ١عدد األجزاء ( –محادة  فاروق. د :  حتقيق -  ١٤٠٦  ، الثانية بريوت الطبعة

النارش : دار الغرب  - هـ  ٧٤٨ؤلف : حممد بن أمحد أبو أمحد احلاكم امل –عوايل مالك رواية أيب أمحد احلاكم  -)٤٩(

 ) . ٤عدد األجزاء ( –الطبعة الثانية  –اإلسالمي 

النارش : عامل الكتب ، مكتبة النهضة  -هـ  ٢٧٩املؤلف : حممد بن عيسى الرتمذي  –علل الرتمذي الكبري  -)٥٠(

 ) . ١عدد األجزاء ( –الطبعة األوىل  –بريوت -العربية

 ٣٧٩املؤلف : حممد بن املظفر بن موسى ، أبو احلسني البغدادي –غرائب حديث مالك بن أنس ريض اهللا عنه  -)٥١(

 ) . ١الطبعة : األوىل ، عدد األجزاء ( –السعودية  –النارش : دار السلف ، الرياض  - هـ 

النارش: دار -  ل العسقالين الشافعيمحد بن عيل بن حجر أبو الفضأل - فتح الباري رشح صحيح البخاري   -)٥٢(

قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل  -  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي -١٣٧٩بريوت،  -املعرفة 

 . ١٣عدد األجزاء:  -  عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز - : حمب الدين اخلطيب طبعه

املؤلف : شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي  –لفية احلديث للعراقي فتح املغيث برشح أ  -)٥٣(

 ) .٤عدد األجزاء ( –الطبعة األوىل  –املحقق : عيل حسني عيل  –مرص  –النارش : مكتبة السنة  - هـ ٩٠٢

 –لقبلة للثقافة اإلسالمية النارش : دار ا –املؤلف : الذهبي  –الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة  -)٥٤(

 ) .٢عدد األجزاء ( –حتقيق : حممد عوامة  –الطبعة األوىل  -جدة 
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 - هـ ٣٦٥املؤلف : أبو أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرجاين  –الكامل يف معرفة ضعفاء املحدثني وعلل احلديث  -)٥٥(

 ) .٩عدد األجزاء ( - الطبعة االوىل   –النارش : دار الكتب العلمية 

 - هـ  ٥٧١املؤلف : أبو القاسم عيل بن احلسن املعروف بابن عساكر  –كشف املغطا يف فضل املوطا  -)٥٦(

 ) .١عدد األجزاء ( –بريوت  –النارش : دار الفكر  

 –النارش : دار ابن اجلوزي  -هـ  ٤٦٣أليب بكر اخلطيب البغدادي  –الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية  -)٥٧(

 الطبعة األوىل . –) ٢عدد األجزاء ( –: ماهر ياسني الفحل  املحقق –الدمام 

الطبعة الثالثة  –النارش دار صادر بريوت  - هـ ٧١١جلامل الدين بن منظور األنصاري  –لسان العرب  -)٥٨(

 . ١٥عدد األجزاء  - هـ ١٤١٤

 –مؤسسة األعلمي للمطبوعات النارش :  –املؤلف : أمحد بن عيل بن حجر العسقالين الشافعي  –لسان امليزان  -)٥٩(

 ) . ٧عدد االجزاء ( –الطبعة الثالثة  –بريوت 

النارش : دار الكتب  –املؤلف :حممد بن أيب بكربن أيب عيسى أبو موسى املديني  –اللطائف من دقائق املعارف   -)٦٠(

 ) .١عدد األجزاء ( –الطبعة األوىل  –العلمية 

النارش : دار  -هـ  ٣٥٤املؤلف : حممد بن حبان الدارمي  –ء واملرتوكني املجروحني من املحدثني والضعفا -)٦١(

 ) .٣عدد األجزاء ( –الطبعة األوىل  –حلب  –الوعي 

 النارش : –املؤلف األستاذ الدكتور : اخلشوعي اخلشوعي حممد اخلشوعي  –املجهول واملبهم وحكم روايتهام  -)٦٢(

 قاهرة .حولية كلية أصول الدين جامعة األزهر بال

  –الطبعة األوىل  –النارش : دار الكتب العلمية  –املؤلف : مالك بن أنس بن عامر األصبحي املدين  –املدونة  -)٦٣(

 ) .٤عدد األجزاء (

النارش : دار الوفاء  –املؤلف : أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم العراقي  –املستفاد من مبهامت املتن واإلسناد  -)٦٤(

 ) .٣عدد االجزاء ( –املحقق : األستاذ الدكتور : عبد الرمحن الرب  –الطبعة األوىل  – والتوزيع للطباعة والنرش

  – املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم -)٦٥(

  – ياملحقق: حممد فؤاد عبد الباق - هـ ٢٦١سلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري مل

 . ٥عدد األجزاء:  -  بريوت –النارش: دار إحياء الرتاث العريب 
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املحقق : شعيب  -هـ ٢٤١املؤلف : أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  –مسند اإلمام أمحد بن حنبل  -)٦٦(

 . ٥٠عدد األجزاء  –الطبعة األوىل  –النارش : مؤسسة الرسالة   –األرنؤوط 

 . ٢بريوت عدد األجزاء  –النارش املكتبة العلمية  - هـ ٧٧٠ألمحد بن حممد الفيومي احلموي  –ملنري املصباح ا -)٦٧(

 النارش :  –املؤلف : أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف  –املصنف يف األحاديث واآلثار  -)٦٨(

 ) .٧دد األجزاء (ع –حتقيق كامل يوسف احلوت  –الطبعة األوىل  –الرياض  –مكتبة الرشد 

 النارش : املكتب اإلسالمي –املؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  –مصنف عبد الرزاق  -)٦٩(

 ) .١١عدد األجزاء ( –حتقيق حبيب الرمحن األعظمي  –الطبعة الثانية  –بريوت  – 

 –القاهرة  –النارش : دار احلرمني  -هـ ٣٦٠املؤلف : سليامن بن أمحد ، أبو القاسم الطرباين  –املعجم األوسط  -)٧٠(

 . ١٠عدد األجزاء 

 –القاهرة  –النارش : مكتبة ابن تيمية  -هـ ٣٦٠املؤلف : سليامن بن أمحد ، أبو القاسم الطرباين  –املعجم الكبري  -)٧١(

 . ٢٥عدد األجزاء  –الطبعة الثانية 

 النارش دار الدعوة . –جممع اللغة العربية بالقاهرة  –املعجم الوسيط  -)٧٢(

النارش : دار  - هـ ٦٢٦املؤلف : شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي  –معجم البلدان  -)٧٣(

 ) .٧عدد األجزاء ( –الطبعة الثانية  - بريوت  –صادر 

 النارش : -هـ  ٤٥٨البيهقي  املؤلف : أمحد بن احلسني بن عيل اخلراساين ، أبو بكر –معرفة السنن واآلثار  -)٧٤(

 . ١٥عدد األجزاء  –الطبعة االوىل  –دار الوعي حلب  –دار قتيبة بريوت  –جامعة الدراسات اإلسالمية باكستان 

دار  –النارش دار الفكر سوريا  -هـ  ٦٤٣أليب عمر تقي الدين املعروف بابن الصالح  –مقدمة ابن الصالح  -)٧٥(

 . ١األجزاء  عدد –الفكر املعارص بريوت 

 - هـ٦٧٦زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي  يبأل -  املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج  -)٧٦(

 . جملدات) ٩(يف  ١٨عدد األجزاء:  -  ١٣٩٢،  الطبعة: الثانية -  بريوت –النارش: دار إحياء الرتاث العريب 

املحقق : الشيخ  –الطبعة الرابعة  –ر الغرب اإلسالمي دا - هــ  ١٨٣موطأ مالك بن أنس  برواية عيل بن زياد -)٧٧(

 ) .١عدد األجزاء ( –حممد الشاذيل النيفر 

حتقيق : عبد  –النارش : املكتبة العلمية  - هــ   ١٨٩موطأ مالك بن أنس برواية حممد بن احلسن الشيباين -)٧٨(

    ١عدد األجزاء  –الطبعة الثانية  –الوهاب عبد اللطيف 
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 –أبو ظبي  –النارش : منشورات املجمع الثقايف  -هــ  ١٩١برواية عبد الرمحن بن القاسم مالك بن أنس  موطأ -)٧٩(

 . ١عدد األجزاء  –الطبعة األوىل  –اإلمارات 

النارش :  - هــ  ٢٢١عبد الرمحن عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب احلارثي، القعنبي رواية  أيبموطأ مالك بن أنس ب -)٨٠(

 الكويت . –بريوت ، ودار الرشوق  –إلسالمي دار الغرب ا

  –النارش : مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان  - هـــ ٢٣٤موطأ مالك بن أنس برواية حييى بن حييى الليثي  - )٨١( 

 ) .٨عدد األجزاء ( –الطبعة األوىل  -حتقيق : حممد مصطفى األعظمي 

دار  –النارش : وزارة األوقاف البحرينية  -هــ  ٢٤٠ موطأ مالك بن أنس برواية سويد بن سعيد احلدثاين -)٨٢(

 بريوت . –الغرب اإلسالمي 

النارش : مؤسسة الرسالة  - هـــ  ٢٤٢موطأ مالك بن أنس برواية أمحد بن أيب بكر القاسم أيب مصعب الزهري -)٨٣(

 ) . ٢عدد األجزاء (  –حتقيق الدكتور بشار عواد  –

حتقيق أبو أسامة سليم بن عيد  –النارش : جمموعة الفرقان التجارية  –ه الثامنية موطأ مالك بن أنس بروايات -)٨٤(

 ) .  ٥عدد األجزاء (  –اهلاليل السلفي 

  -هـ  ٧٤٨املؤلف : شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الذهبي  –ميزان االعتدال يف نقد الرجال  -)٨٥(

 ) .٤عدد األجزاء ( –الطبعة األوىل  –لبنان  – بريوت –النارش : دار املعرفة للطباعة والنرش 

هـ  ٦٠٦املؤلف : جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري –النهاية يف غريب احلديث واألثر -)٨٦(

  ٥عدد األجزاء  –بريوت  –النارش : املكتبة العلمية - 

 ن أبو عمرو، تقي الدين املعروف بابن الصالح املؤلف: عثامن بن عبد الرمح - وصل بالغات املوطأ  -)٨٧(

 ) .١عدد األجزاء ( –حلب  – النارش: املطبوعات اإلسالمية -حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة  -  هـ)٦٤٣املتوىف:  (
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 * املقدمة .

 ٧٠٩ـ سبب اختيار املوضوع ...................................................................................

 ٧١٠..........................................................ـ خطة البحث ..................................

 حث األول .* املب

٧١٢........................................ـ  مفهوم اإلهبام ، وبيان أقسامه ، وحكمه .........................   

 * املبحث الثاين .

٧٢٠ـ أسباب اإلهبام ، وفوائد معرفته ، وطرق الكشف عنه .....................................................  

ثالث .* املبحث ال  

٧٢٤.......................................................حكم التعديل عىل اإلهبام وآراء املحدثني يف ذلك .ـ   

 * املبحث الرابع .

٧٢٦..........................................................الفرق بني املبهم واملهمل ، وطرق الكشف عنه ـ   

 * املبحث اخلامس .

ترمجة موجزة لإلمام مالك بن أنس مبينًا من خالهلا اسمه ، وسنة مولده ، وبداية طلبه للعلم ،ـ    

ثم عقبت باحلديث عن كتابه املوطأ ته ومنزلته ، خامتاً بسنة وفاته ، ذاكرًا بعض شيوخه ، وبعض تالمذته ، مظهرًا مكان

 ٧٢٧.......................................................ذاكرًا سبب تأليفه ، وعدد أحاديثه ، وثناء العلامء عليه 

 * املبحث السادس .

 ٧٣٢................................املواطن التي حدث فيها مالك عن الثقة مبهًام يف موطأه وهي اثنا عرش موطنا ـ 

 ٧٣٥.....................................ـ املوطن األول .......................................................

 ٧٤٣.............................ـ املوطن الثاين ................................................................
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? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 

 يف املوطأ عىل اإلهبام رفع اإلهبام عن الرواة الذين وثقهم اإلمام مالك 

 ٧٤٨.....................ـ املوطن الثالث .....................................................................

 ٧٥٦...................ـ املوطن الرابع ........................................................................

 ٧٦٣...............ـ املوطن اخلامس ..........................................................................

 ٧٦٥.............................................................................ـ املوطن السادس ............

 ٧٦٨ـ املوطن السابع ..........................................................................................

 ٧٧٢..........................................املوطن الثامن ...................................................

 ٧٧٨ـ املوطن التاسع ...........................................................................................

 ٧٨٣........ـ املوطن العارش ...................................................................................

 ٧٨٥ـ املوطن احلادي عرش .....................................................................................

 ٧٨٧ـ املوطن الثاين عرش .......................................................................................

 *اخلامتة .

 ٧٨٨.......................................أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا البحث .تشتمل عىل ـ و

العلمية . *  الفهارس  

٧٩٠أوالً : فهرس املصادر واملراجع ............................................................................  

٧٩٨.......................................................................ثانياً : فهرس املوضوعات ..........  

 


