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 ـ رحمه اهلل ـ اإلمام مالك بن أنس كتابة الحديث عند شيوخ
 رضا بوشامة.د 

 
 .احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبيِّنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 :وبعد
تكلَّم املشركون ثبوهتا، فق والغرب ُتشكِّك يف شبهات أُقيمت حوهلا، وزوابع من الشر بلسنَّة النبوية منذ العهد النبوي ُتصدي لفقد 

موه باجلنون والكذب وغري ذلك، مث توالت تلك الزوابع والشبهات بعد وفاته يف النيبِّ  ن إىل هذا العصر، ومن أبرز م   ، واهتَّ
ستها ال إىل درا املستشرقون، وكانت هلم طرائق عدة يف ذلك، واجتهوا: تصدَّى للسنة النبوية بالتشكيك والكالم فيها ويف حجيَّتها

، إالَّ القليل منهم ممن كتب  حبًّا فيها وبيانًا ملزاياها، بل للطعن فيها وإجياد أوجه التعارض واالختالف يف أحاديث رسول اهلل
 .كتابات مفيدة يف ذلك

 :ثاروا شبهات حوهلا، ووجَّهوا سهام الطعن فيها من عدة جوانبوبعد دراستها أ
 .فمنهم من طعن يف حجيتها

 .كك يف أسانيدهاومنهم من ش
 .ومنهم من أبرز أوجه التعارض بينها

 .ومنهم من طعن يف كبار رواهتا واهتمهم بالكذب واخليانة كالزهري وغريه
إنَّ األحاديث النبوية تأخرت كتابتها بعد القرون األوىل، فإذ هي كذلك ال ميكن وال يصلح : ومن هذه الشكوك املثارة من قال

ف  خوان، فال بدَّ أن تكون قد ُغريت وبُدِّلت إما خطأ وإمَّا عمدا يف تلك املراحل ال ي  م ُتكتب فيها االعتماد عليها؛ ألنَّ احل
يُؤدي إىل الزيادة  الكتابةتأخر عدة قرون ال يسلم معه النسيان واخلطأ والدخن، فال شك أنَّ نقل الشفهي عرب األحاديث، ألنَّ ال

 .ج بشيء منهاوالنقص فيها، فبالتايل ال يصلح االحتجا 
وهذا الكالم املوروث من أعداء السنة ال قيمة له من الناحية العلمية، وال أساس له وال قوة، والرد عليه من حيث الواقع والوجود، 
فكتابة احلديث ثابتة يف عصر النبوة والعصور ال ي تليه، فكم من صحايب كان يكتب ويُرخِّص يف كتابة األحاديث، وثبتت اآلثار 

 العناية بكتابتها كما ثبتت يف العناية فحفهها وتذاكرها، وازدادت تلك العناية يف العصور ال ي جاءت بعدهم، وقد ترك عنهم يف
م كانوا يستعينون هبا ملذاكرة  أسالفنا جمموعة هائلة من الكتب واألجزاء احلديثية، مممَّا يدل على اهتمامهم بكتابة احلديث، وأَّنَّ

يتهم قاصرة على احلف  فقط، وإن كان احلف  يف تلك العصور أشهر من الكتابة، مث توالت تلك الكتابات حمفوظاهتم، و م تكن عنا
وازدادت وانتشرت بعد القرن الثاين، وأُلِّفت مؤلفات عدة، ودوِّنت األحاديث يف بطون الكتب واألجزاء واجملاميع، مممَّا يدل على 

 . ي تليها، فحف  اهلل بذلك السنة من التبديل والزيادة والنقص باحلف  والكتابةتسلسل التدوين من القرن األول إىل القرون ال
دراسات يف »: حممد مصطفى األعهمي يف كتابه. د: وقد قام بعض الباحثني يف جمال السنة النبوية بإثبات هذه احلقيقة، منهم

ظهور موطأ اإلمام مالك ـ رمحه اهلل ـ على وجه التقريب، هو معرفة انتقال األحاديث إىل »: ، وكان غرضه من كتابه«احلديث النبوي
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 .(1)«تباع التابعنيف من الكتب كانت متداولة يف زمن أوكانت نتيجة هذا الباب هي الداللة على وجود آال
ىي الليثي ويف هذه الدراسة املوجزة اخرتت أن يكون جمال البحث يف شيوخ مالك ـ رمحه اهلل ـ يف املوطأ رواية حيىي بن حي: قلت

 .األندلسي؛ إذ هي أشهر الروايات يف هذا العصر وقبله
ُة األمَّة، إماُم األئمَّةم، أبو عبد اهلل مالك بُن أنس بن أيب عامر بن  عمرو بن احلارث ويُعترب إماُم دارم اهلجرة النبويَّةم شيُخ اإلسالم ُحجَّ

تابة السنة النبوية، ألَّف يف ذلك كتاب ه العهيم  املوسوم  باملوطأ، وأ خ ذ يف األصبحي، املدين أحد األئمة األعالم الذين برزوا يف جمال ك
بمل للسَّم ه ون ْشرمه، فأخذ ه عنه تالمذٌة كثريون، ض ر بُوا أ ْكباد  اإلم ه وتـ ْهذيبمه عشرات السنني، وانت ص ب  لت ْدريسم اعم عليه واالستفاد ة تـ ْنقيحم

، و   ، فر و وا الكثري  من رواياهتم من منه، فانت ش ر كتابُه يف اآلفاقم ع األحاديثم ُصنِّفني  واملؤلِّفني يف السُّنن ومج 
ع وَّل  عليه كثرٌي ممن امل

، وغريُه اللُّباب ا ممن كتابمه، فكان األصُل يف البابم  .طريقمه، واستف ادوا يف هتذيبم كتبمهمم وترتميبمها وانتقاءم رواهتم
؛ لذا كان انتشارُه أ كثر  وأ ْبلغ  من انتشارم كتٍب أُلِّفْت يف تَّأليف يف ص حيح احلديثم الثابمتم عن النيبِّ وكان املوطُأ أوَّل  ُخطوة يف ال

 .و قت اإلمامم رمحه اهلل، كموطأ ابنم أيب ذئب، ومسائلم ربيعة  وغريممها
منتخبًا للرجال، ال يروي عمَّن ليس عنده بثقة، وأُثمرت كما أنَّ اإلمام  ـ رمحه اهلل ـ كان معتنيًا برواية احلديث عن الشيوخ الثقات، 

عنه كلمات جعلها األئمة من بعده منوذجًا يف اختيار الشيوخ وانتقائهم، ومعرفة من يُروى عنه مممَّن ال يُروى، وقواعد يف اجلرح 
 .والتعديل

بالسَّفه وإن كان أروى الناس، ورجل يكذب  ال يؤخذ العلم من أربعة، من رجل ُمعلن»: روى ابن أيب حامت بسنده عن مالك قال
، وصاحب هوى يدعو الناس  إىل هواه، وشيخ يف أحاديث الناس إذا حدَّث بذلك وإن كنت  ال تتَّهمه أن يكذب على رسول اهلل

 .(2)«ة إذا كان ال يعرف ما حُيدِّث بهله فضل وعباد

 .(3)«، وال حيدث إالَّ عن ثقات الناسصحيحاً  كان ال يبلغ من احلديث إالَّ »: وقال سفيان بن عيينة عن مالك

 .(4)«لو كان ثقة لرأيته يف كتيب: قال ال،: هل رأيته يف كتيب؟ قال»: وسأل بشر بن عمر الزهراين مالكاً عن رجل فقال له
يده من ذلك على ومن اقتصر على حديث مالك ـ رمحه اهلل ـ فقد ُكفي تعب التفتيش والبحث، ووضع »: وقال احلاف  ابن عبد الرب

م؛ ألنَّ مالكًا قد انتقد وخلص، و م يرو إالَّ عن ثقة حجة  ا روى عن عبد الكرمي بن أيب املخارق وهو ... عروة وثقى ال تنفصم وإمنَّ
ابه جمتمع على ضعفه وتركه؛ ألنَّه  م يعرفه؛ إذ  م يكن من أهل بلده، وكان حسن السَّمت والصالة، فغرَّه ذلك منه، و م يدخل يف كت

 .(5)«عنه حكماً أفرده به
فمن هذا يتبنيَّ أنَّ شيوخ مالك ثقات يف العموم، متيَّزوا بضبط الصدر وبعضهم زاد على ذلك ضبط الكتاب، ويف هذا البحث 
قمت باستخراجهم وترتيبهم، مث نهرت يف ترمجة كلِّ الشيوخ يف كتب الرتاجم والتواريخ وغريها، فم ن ذُكر له كتاب أو جزء أو 
صحيفة أو ذكر يف ترمجته أنَّه كان مممَّن يكتب احلديث ذكرته يف هذا البحث، وم ن  م أقف له على شيء من ذلك ذكرته يف ملحق 
خاص بذلك آخر البحث، فبلغ عدد شيوخ مالك مائة ومخسة وعشرون شيخاً، عدد من كتب منهم احلديث أو كانت له كتب 

 .ن شيخاً  م أقف على من ذُكر أنَّه مممَّن كتب أو صنَّفوأجزاء واحد وثالثون شيخاً، وأربع وتسعو 
 :وهذا أوان البيان واهلل ويل التوفيق واالمتنان
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 (.هـ131: ت)أيوب بن أبي تميمة السختياني  ـ 1

 .(6)«منهعن رجل إالَّ وأيّوُب أفضل  ما حدَّثُتكم»: قال عنه اإلمام مالك بن أنس
 .ووردت آثاٌر عنه تدلُّ على عنايته بكتابة احلديثكان أيوب السختياين مممَّن يكتب وحيف ، 

 .(7)«لو  م يكن عندي ثقة  م أكتب عنه»: مسعُت أيوب وُسئل عن عكرمة كيف هو؟ قال: قال محاد بن زيد
 ح جَّ ح جَّتني فكنتُ : مىت مسعت  من أيّوب؟ فقال: ُسئل مالك»: وقد كتب عنه مالك بن أنس، قال إمساعيل بن أيب أُو ْيس قال

 َّ ه، فلّما رأيُت منه ما رأيُت وإجالل ه للنيبِّ  أ ْرُمُقه وال أمسع منه غري أنَّه كان إذا ذكر النَّيبم  .(8)«كتبُت عنه  بكى حىتَّ أرمح 
وب إن كان حيًّا وإالَّ ادفعوا كتيب إىل أي»: أوصى أبو قالبة قال: وكان أليوب أيضًا اعتناٌء جبمع الكتب، قال محاد بن زيد

 .(9)«فأحرقوها

 .(10)«يوب أعطى كمراها بضعة عشر درمهاً ول مَّا وصلت هذه الكتب إىل أ
سليمان بن . ولإلمام إمساعيل بن إسحاق القاضي املالكي جزء فيه أحاديث أيوب بن أيب متيمة السختياين، وهو مطبوع بتحقيق د

 .عبد العزيز العريين، طبعته مكتبة الرشد بالرياض
 (.هـ132: ت)عمرو بن سعيد بن العاص األموي، أبو موسى المكي، أيوب بن موسى بن  ـ 2

 .كان أيوب بن موسى معتنياً بك ْتب احلديث، ذُكر عنه أنَّه كان يكتب حديث الزهري، وكان إذا كتب كتاباً عرضه على مشاخيه
أنَّه عرضه على الزهري وعطاء أنَّه أخذ هذا الكتاب من أيوب بن موسى، وأخربه »: روى البخاري من طريق عبيد اهلل بن عمر

مائة من اإلبل ـ بطوله ـ ودية احلرة املسلمة على عهد  دية املسلم على عهد النيبِّ : هذا الذي أدركنا عليه الناس: ومكحول، فقالوا

 .(11)«مخسون من اإلبل النيب 
ثنا سفيان، قال: وروى البخاري يف صحيحه قال ثنا عليٌّ، حدَّ قلُت . ذهبُت أسأل الزهريَّ عن حديث املخزومية فصاح يب»: حدَّ

: وجدُت يف كتاٍب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اهلل عنها: فلم حتمله عن أحد؟ قال: لسفيان

 .(12)، احلديث«... أنَّ امرأة من بين خمزوم سرقت 
الب الهاشمي المدني، أبو عبد اهلل المعروف بجعفر الصادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي ط ـ 3
 (.هـ141: ت)

ت ب ها يف نسخ  .كان جعفر بن حممد معتنياً جبمع حديث آبائه، وأهل بيته، وك 
وجلعفر بن حممد حديث كثري عن أبيه، عن جابر، وعن أبيه، عن آبائه، ونسخًا ألهل البيت برواية جعفر بن »: قال ابن عدي

 .(13)«حممد
أملى علي جعفر بن حممد احلديث : قال حيىي بن سعيد: ورأيُت يف كتاب علي»: وكان مُيلي من تلك النسخ، قال ابن أيب خيثمة

 .(14)«الّطويل، يعين حديث جابر يف احلجِّ 
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 (.هـ143: ت)حميد بن أبي حميد الطويل  ـ 4
 .كان محيٌد ـ رمحه اهلل ـ يكتب احلديث وينسخه، ويعتين بكتبه عن مشاخيه

 .(15)«أنَّه أخذ كتب  احلسن فنسخها، وردَّها إليه »: روى ابن سعد والفسوي من طريق محاد بن سلمة، عن مُحيد
 .وكان له كتاب عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه

مُحيد، وكان مُيلي علينا كتاب : استملى اجلمَّاز خلالد بن احلارث قال»: روى اخلطيب بسنده إىل أيب بكر بن خالد بن كثري قال

 .(16)«...كذا   قال رسول اهلل: نا محيد، عن أنس قال: فقال

 .(17)(935:رقم)د عن أنس موجودة مبكتبة شهيد علي ويذكر فؤاد سزكني أنَّ صحيفة محي
 .ُحميد بن قيس المكي األعرج المقرئ، توفي في خالفة أبي العباس ـ 5

 .فأخذه عنه املكيُّون رحل محيد بن قيس املكي إىل الشام ومسع من الزهري، وكتب عنه،
ا أخذوا كتابًا جاء به مُحيد األعرج من الشام، قد كتب عن الزهري، فرقع إىل »: قال سفيان بن عيينة ابن ]إنَّ املكيني إمنَّ

ا منَّا نسمُع ممن فميه(18)[ُجرجه  .(19)«، وكان املكيُّون ي عرضون ذلك الكتاب  على ابن شهاب، فأمَّا حنن فإمنَّ
 (.هـ135: ت)ن أبو سليمان القرشيُّ األموي موالهم المدنّي داود بن الحصي ـ 6

 .(20)ذكر ابُن عدي يف ترمجته أنَّه كان إلبراهيم بن أيب حيىي عن داود نسخة طويلة
 (.هـ136: ت)أبو عثمان القرشي التيمي موالهم المدني  -فروخ -ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ـ 7

 .وعن حيىي بن سعيد األنصاري، وعنه أخذ مالك وكتب عنهكانت عند ربيعة كتب حدَّث هبا عن الزهري 

 .(21)«رأيُت يف كتب ربيعة الرأي عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن احلسن»: قال ورقاء

 .(22)«كتب عنه ـ أي حيىي بن سعيد ـ ربيعة »: وقال الليث
 .ُرزيق بن ُحَكيم أبو ُحكيم األيلي والي عمر بن عبد العزيز على َأيلة ـ 1

كتب ُرزيق إىل ابن »: بينه وبني الزهري وغريه كتابات، فقد روى البخاري يف صحيحه من طريق يونس بن يزيد تعليقًا قال كانت
فكتب ابن شهاب ـ وأنا أمسع ـ يأمره أن جُيمِّع، خُيربه أنَّ ساملاً حدَّثه ... هل ترى أن ُأمجِّع؟ : شهاب ـ وأنا معه يومئذ بوادي القرى ـ

 .(23)، احلديث«...راع، وكلُّكم مسئول عن رعيته كلُّكم : يقول مسعُت رسول اهلل : بن عمر يقولأنَّ عبد اهلل 
إينِّ  م  : أنَـُّرزيق بن ُحكيم كان عاماًل لعمر بن عبد العزيز على أ يلة، فكتب إليه»: وروى البيهقي بسنده عن عبد العزيز بن أيب سلمة

 .(24)«أن اقضم به فإنَّه السُّنَّةأجد الشاهد واليمني إالَّ باحلجاز، فكتب إليه عمر 
 .زياد بن َسْعد بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الخراساني البَـْلخي ـ 9

 .كان من ثقات الناس عن الزهري

 .(25)«ي عرُض كتب  زياد على معمر جُبعلشهدُت زمعة  »: ال عبد الرزاقق
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 (.136: ت)زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب  ـ 11

 .(26)«ولزيد بن أسلم تفسري يرويه عنه ولُده عبد الرمحن»: ذكر الذهيب يف ترمجته أنَّ له تفسرياً فقال
 (.هـ131ت ) سالم بن أبي أمية أبو النضر القرشي التيمي موالهم المدني ـ 11

 .(27)«موىل عمر بن عبيد اهلل بن معمر التيمي وكاتُبه»: كان كاتباً ملواله، قال ابن خلفون
كتب إليه عبد اهلل : ويف صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة، عن سا م أيب النضر موىل عمر ابن عبيد اهلل ـ وكان كاتب ه ـ قال

 .(28)«لموا أنَّ اجلنة حتت ظالل السيوفاع»: قال اهللبن أيب أوىف رضي اهلل عنهما أنَّ رسول 
أي أنَّ ساملًا كان كاتب عبد اهلل »: كاتب عمر بن عبيد اهلل كما قال ابن خلفون، وأما قول ابن حجر: أي «وكان كاتبه»: وقوله

 .طين، ففيه نهر، فسا م  م يسمع من ابن أيب أوىف كما ذكره ابن حجر نفسه عن الدارق(29)«بن أيب أوىف
 (.هـ133ت )اص المدني األشجعي سلمة بن دينار أبو حازم األعرج الزاهد الق ـ 12

 .كانت أليب حازم كتب كثرية، أخذها عنه ابنه وغريه

م يقولو »: قال أمحد  .(30)«ن إنَّه مسعها، وكان رجالً يتفقهعبد العزيز بن أيب حازم  م يكن يُعرف بطلب احلديث إالَّ كتب أبيه، فإَّنَّ
ا هي  ليس له عن تابعي مساع صحيح، وروايته عن زيد ب»: ويف ترمجة سعيد بن أيب أيوب قال ابن حبان ن أسلم وأيب حازم إمنَّ

 .(31)«كتاب

 .(32)« م يسمع من أيب حازم، هي من كتاب صار إليه»: وذكر الساجي يف ترمجة موسى بن عبيدة عن ابن معني أنَّه قال
 .السمان، مولى جويرية الغطفانية، توفي في أول خالفة أبي جعفر المنصورُسهيل بن أبي صالح ذكوان  ـ 13

 .كانت لُسهيل نسٌخ عن أبيه أيب صاحل وغريه

 .(33)«اديث كثرية غري ما ذكرت، وله نسخولُسهيل أح»: قال ابن عدي
فى األعهمي، وطبعها حممد مصط. ومن تلك النسخ ُحفهت لنا نسخة يرويها عبد العزيز بن املختار، وهي مطبوعة حققها د

 .(34)دراسات يف احلديث النبوي: ضمن كتابه
 (.هـ146ت)صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري موالهم المدني  ـ 14

 .اهتمَّ صاحلٌ مدَّة طلبه العلم بكتابة احلديث
ن ن ، فكتبنا ما جاء عن النيبِّ ن كُتُب السُّ : اْجت م عُت أنا والزهري وحنن ن طلُب العملم ، فقلنا: أخربين صاحل بن كيسان قال: قال معمر
فك ت ب  و م  أ ْكُتْب، فأ ْْن ح  : إنَّه ليس  بمُسنَّة فال تكُتْبه، قال: قلتُ : نكُتُب ما جاء عن أصحابمه فإنَّه ُسنَّة، قال: ، مث قلنا

 .(35)«وض يَّعتُ 
 .طلحة بن عبد الملك األيلي ـ 15

يا أبا : قلت. انهر يف كتابه ال يزيد عليَّ شيئاً : فقال البنه. نعم: أكُتُبها؟ قال :أتيُت القاسم  وسألته عن أشياء، فقلتُ »: قال طلحة
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له لك: قال. حممد، إينِّ لو أردُت أن أكذب  عليك  م  آتمك   ا أردُت إن أسقطت  شيئاً يعدِّ  .(36)«إينِّ  م  أرمد، إمنَّ
 .ومالك اعتمد هذا اإلسناد، فروى أحاديث طلحة، عن القاسم يف موطئه

 (.هـ145ت)عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو أبو حرملة األسلمي المدني  ـ 16
 .كان يكتب األحاديث بإذن من سعيد بن املسيب لسوء حفهه

ىي القطان، عن ابن ح رم لة قال»: قال الربقي ، فأ ذمن يل سعيُد بن املسيب يف الكمتاب: ذُكر لنا عن حي  ء  احلف م  .(37)«كنُت سيِّ
يثمة  نا حيىي بن سعيد، عن : نا حيىي بن معني، قال» :وقال ابن أيب خ 

، فسألُت سعيد بن املسيب فـ ر خَّص  يلم يف الكتاب: ابن ح رم ل ة قال ء  احلف م  .(38)«كنُت سيِّ
 (.هـ135ت)عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبو محمد األنصاري  ـ 17

ثنا ابن جري: روى أمحد يف املسند من طريق روح قال  كتب إيلَّ : ج قالحدَّ
حدَّثين عبد امللك بن أيب بكر بن احلارث أنَّه حدَّثه خالَّد بن السائب بن خاّلد عن أبيه : عبد اهلل بن حممد بن عمرو بن حزم يقول

 .احلديث «...أتاين جربيل : يقولالسائب بن خالد أنَّه مسع رسول اهلل
وكان ابن جريج كتمين : بن أيب بكر بإسناده مبثله، ويف آخره قال سفيانويف معجم الطرباين من طريق ابن عيينة عن عبد اهلل 

ثته به، فقال يل يا أعور ختبئ عنَّا األحاديث، فإذا : حديثاً، فلمَّا قدم علينا عبد اهلل بن أيب بكر  م أخربه، فلما خرج إىل املدينة حدَّ
يب بكر، فكتب إليه عبد اهلل بن أيب بكر، وكان ابن جريج حيدِّث ذهب أهلها أخربتنا هبا، ال أرويه عنك، فكتب إىل عبد اهلل بن أ

 .(39)«كتب إيلَّ عبد اهلل بن أيب بكر: به يف كتبه
 .كما كانت عند عبد امللك بن حممد بن أيب بكر مغازي عن عمِّه عبد اهلل بن أيب بكر كتبها عنه أهل بغداد

بن حممد بن حزم األنصاري من بين النجار قدم علينا بغداد فأقام هبا، عبد امللك بن حممد بن أيب بكر »: قال سريج بن النعمان

 .(40)«وكتبنا عنه املغازي عن عمِّه عبد اهلل بن أيب بكر
 .عبد اهلل بن ذكوان أبو الزناد القرشي األموي موالهم المدني أبو عبد الرحمن ـ 11

، فصيحاً »: قال أبو جعفر الطربي باً، فقيهاً عالممًا عاقاًل، وقد و يلم خراج   كان أبو الزِّناد ثقًة كثري  احلديثم بصرياً بالعربيَّة، كاتباً حاسم

 .(41)«املدينة
 .وكان أليب الزناد كتاب السبعة، رواه عنه ابنه عبد الرمحن

 قد روى عن أبيه أشياء  م يروها غريُه، وتكلَّم »: قال صاحل بن حممد

 .(42)«!أين كنا حنن من هذا؟: ، وقالبيهفيه مالك بن أنس بسبب روايته كتاب السبعة عن أ
نا عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن : ويههر أنَّ أليب الزناد أيضًا كتاباً يف الفرائض، قال سعيد بن منصور

 .«ثابتأنَّ معاين هذه الفرائض كّلها وأصوهلا عن زيد بن ثابت، وأبو الزناد فسَّرها على معاين زيد بن : ثابت

 .(43)مث سرد سعيٌد ذلك يف كتاب السنن
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 (.هـ133ت )عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو أيوب البلخي مولى المهلب بن أبي صفرة  ـ 19
 .كان له كتاب دفعه إىل ابن جريج، فحدَّث به ابن جريج عنه

ا ناو ل ه ابُنه كتاباً ابن ُجريج  م ي سم ع من عطاء : ومسعُت إبراهيم بن عبد اهلل يقول»: قال ابن أيب خيثمة  .بن ميسرة شيئاً، إمنَّ
: سألُت حيىي بن  سعيد عن حديث ابن جريج، عن عطاء اخلراساين قال: ورأيُت يف كتاب علي بن املديين: قال ابن أيب خيثمة

ا هو كتاب د فـ ع ه إليه: أخربين؟ قال: إنَّه يقول: قلُت ليحىي. ضعيف  .(44)«ال شيء، كلُّه ضعيف، إمنَّ
 .ة بن أبي علقمة مولى عائشة أم المؤمنين المدني، توفي في أول خالفة أبي جعفرعلقم ـ 21

 .كان علقمة من أهل النحو، روى عنه مالك وأخرج له البخاري ومسلم، وكان له اعتناء بكتابة النحو

ة ابن أيب ع ْلق مة موىل عائشة، وكان حن ْ »: قال مصعب الزبريي «وميًّاتعلَّمُت النحو  يف كتابم ع ْلق م 
(45). 

 (.هـ147ت)عمرو بن الحارث بن يعقوب أبو أمية األنصاري الساعدي موالهم المصري المؤدب  ـ 21
 .«وكان لع مرو بن احلارث هذا معرف ٌة بالفقهم واحلديثم والكتاب ة واألد بم واألشع ارم، وكان ممن أحسنم النَّاسم خ طًّا»: قال ابن خلفون

ت ب إيلَّ، قال: وقال أبو حيىي الساجي: قال : مسعُت ابن  وهب يقول: نا هارون بن سعيد األ يْلي، قال: أنا ر ْوُح بن الف ر ج يف ما ك 
، وأهُل العربميَّة، وال» لس إليه أهُل الفْقهم، وأهُل احلديثم صر ع مرو بن احلارث مثل  أيب الزِّناد باملدينةم جي  ا ُهنا  مبم ائمل، واخل طِّ، رَّسكان ه 

 .(46)«والبالغةم، والشِّعرم، وأشباه ذلك
 .فهذا دليٌل على معرفته الكتابة وعنايته هبا، ومعرفته للخط وإتقانه له رمحه اهلل

رأيُت ابن وهب عند جرير الرازي وجريٌر حيتيبم نائم مثقل، وابن وهب نائم مثقل، وكاتبه األصبغ »: وروى الفسوي عن سفيان قال
وكان ابن وهب يوايف كلَّ سنة، فقال له : يقرأ على جرير ومير مرَّ السهم يف القراءة وجرير نائم وابن وهب نائم، قال بن الفرج
يا قرشي محلت كتاب يونس : فلما قدم قال للحويطي: حتمل معك كتاب يونس وعمرو بن احلارث لننهر فيهما، قال: احلويطي

دعين من هذا احلرج، و م ينهر فيه، مث قدم من : مر بنا إليه، فيقول: أقول للحويطي فأقام إىل العمرة، فكنت: وكتاب عمرو، قال
يا قرشي قد غررت هبذين الكتابني ثالث سنني : فلم ينهر فيه حىت كمل ثالث سنني، فقال: قد محلت الكتابني، قال: قابل فقال

 .(47)«يهما وكتبنا الشيء منه بعد الشيءفنهرنا ف: فإن أنت  م تنهر فيه وتكتب  م أغرر به أكثر مما غررت، قال
 (.هـ132ت)العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب أبو ِشبل الحرقي موالهم المدني  ـ 22

 .كانت عند العالء بن عبد الرمحن نسخ عن أبيه عن أيب هريرة مشهورة، حدَّث هبا ورواها عنه الناس

 .(48)«رة يرويها عن العالء الثقاُت، وما أرى به بأساً للعالء بن عبد الرمحن نسخ عن أبيه، عن أيب هري»: قال ابن عدي

 .(49)«ونسخه عند يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة»: وقال اخلطيب
ثنا حممد بن عمر : وقال ابن سعد العالء بن عبد الرمحن كانت عند »: أخربين مالك بن أنس قال( هو الواقدي مرتوك احلديث)حدَّ

إمَّا أن تأخذوها مجيعاً وإمَّا أن : فكان إذا أتاه الرجل يكتب بعضاً ويدع بعضاً، قال العالء: بن يعقوب صحيفة حُيدِّث مبا فيها، قال
 .ت د عوها مجيعاً 
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 .(50)«وصحيفة العالء باملدينة مشهورة»: قال الواقدي
 (.هـ124: ت)هاب الزهري، أبو بكر القرشي المدني محمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن ش ـ 23

 .اإلمام احملدِّث الفقيه صاحب الكتب الكثرية والنسخ الوفرية
 .كان للزهري عدة كتب ونسخ، ووردت عنه روايات عدَّة تبنيِّ أنَّه كان معتنياً بكتب العلم واحلديث

: اًل من بين أمية ـ يسأل الزهري وعرض عليه كتاباً من علمه فقالرأيُت إبراهيم بن الوليد ـ رج»: روى اخلطيب بسنده عن معمر قال

 .(51)«نعم فمن حيدثكموه غريي؟: أحدِّث هبذا عنك يا أبا بكر؟ قال
قدم علينا »: حدَّثين صاحب يل من أهل الري يُقال له أشرس ـ ثقة ـ قال: وروى ابن عساكر بسنده عن أيب الوليد الطيالسي قال

ثنا عن إسحاق بن راشد، فقدم علينا إسحاق بن راشد فجعل يقولحممد بن إسحاق فكان  ثنا الزهري، نا الزهري: حيدِّ : قال. حدَّ

« م  ألق ه، مررُت ببيت املقدس فوجدت كتاباً له: أين لقيت ابن شهاب؟ قال: فقلت له
(52). 

ا أعطاين الزهريُّ جزءاً فكتبته »: وقال ابن جريج  .(53)«وأجازه يلما مسعت من الزهري شيئاً، إمنَّ
يروي عن الزهري املقلوبات، وإذا روى عن غريه أشبه حديثه حديث األثبات، وذاك »: وقال ابن حبان يف ترمجة سفيان بن حسني

«أنَّ صحيفة الزهري اختلطت عليه فكان يأيت هبا على التوهم
(54). 

ا  .واآلثار ال ي وردت عن الزهري يف هذا الباب كثرية جدًّ
 :عدة كتب نسبها للزهري وذكر فؤاد سزكني

 .ـ املغازي 1
 .ـ نسب قريش 2
 .ـ أسنان اخللفاء 3
 .ـ الناسخ واملنسوخ 4
 .ـ أحاديث 9
 .ـ تنزيل القرآن 6
 .ـ مشاهد النيب  7

 .(55)ـ وله مقطوعة من أربعة أبيات 8
 .وكان مالك مممَّن استفاد من كتبه، وكان يعرض عليه كتبه

 .(56)«أخذنا وحيىي ومالك عن ابن شهاب إالَّ عرضاً، وكان مالك يقرأ لنا وكان حسن  القراءةما »: قال عبيد اهلل بن عمر
 (.هـ121ت )محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير القرشي المكي  ـ 24

لو : قدمُت مكة فجئُت أبا الزبري، فرفع إيلَّ كتابني وانقلبُت هبما، مث قلت يف نفسي»: روى العقيلي بسنده عن الليث بن سعد قال
، فأ عل م على ما مسعت  [ يل]أ ْعلمم : منه ما مسعُت، ومنه ما حدثناه عنه، فقلت له: أ مس مع هذا كلَّه من جابر؟ فقال: عاودته فسألته
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 .(57)«يل على هذا الذي عندي
 (.هـ131ت )محمد بن المنكدر بن عبد اهلل بن الُهدير أبو عبد اهلل القرشي التيمي المدني  ـ 25

 .أيب محزة كتاب عن ابن املنكدر، عرضه عليه فأجاز بعضه، فصار شعيب يروي ذلك عنهكان لشعيب بن 
اكتب : عرض شعيٌب على ابن املنكدر كتاباً فأمر بقراءته عليه فعرف بعضها وأنكر بعضاً، وقال البنه أو البن اخيه»: قال أبو حامت

 .(58)«...هذه األحاديث، فروى شعيب ذلك الكتاب 

«كان سيِّد القراء، وكان كثري  البكاء عند احلديث»: يف ابن املنكدر وقال اإلمام مالك
(59). 

 ....»(60)كان من سادات القراء ال يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول اهلل»: وقال ابن حبان
 .فقراءته للحديث من األدلة أنَّه كان صاحب كتاب حُيدِّث به

 .عن ابن املنكدروكانت لسعيد بن حممد بن أيب موسى نسخة يرويها 

 .(61)«منها أشياء مستقيمة تشبه حديث الثقات وأشياء مقلوبة ال تشبه حديث األثبات»: قال ابن حبان
 (.هـ144ت)محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني  ـ 26

حُتدِّث عن محاد بن : كتبُت عن أيب داود عن محاد بن اجلعد، فأتيُت هبا عبد الرمحن بن مهدي فقال»: قال عمرو بن علي الفالس

 .(62)«اجلعد؟ كان عند محاد بن اجلعد ثالثة كتب عن حممد بن عمرو وليث وقتادة، فما كان يفصل بعضاً من بعض

 .(63)«كتب كتاب حممد بن عمرو يف قرطاس فذهب عامته»: وقال يزيد بن زريع
 (.هـ141ت)موسى بن عقبة بن أبي عياش الِمطَرِقي أبو محمد القرشي المدني  ـ 27

 .اشتهر موسى بن عقبة بتصنيف املغازي، وكان مالٌك يفضِّل كتاب موسى بن عقبة على غريه من كتب املغازي

 .(64)«عليكم مبغازي موسى بن عقبة فإنَّه ثقة: كان مالك إذا قيل له مغازي م ن نكتب؟ قال»: قال معن بن عيسى
ا : املغازي قالكان مالك إذا سئل عن »: وقال مطرف ومعن وحممد بن الضحاك عليك مبغازي الرجل الصاحل موسى بن عقبة فإَّنَّ

 .(65)«أصح هذه املغازي
عليكم مبغازي موسى بن عقبة فإنَّه رجل ثقة طلبها على كمرب السنِّ ليقيِّد م ن شهد مع »: مسعُت مالكاً يقول: وقال حممد بن طلحة

 .(66)«، و م يُكثِّر كما كثَّر غريُهرسول اهلل

 .(67)، وتوجد قطعة منه ضمن األمايل البن صاعد(سيخو)ازي ملوسى ُوجد منتقى منه نشره املستشرق وكتاب املغ
أي شيء احلديث الذي رواه : قيل أليب عبد اهلل: وكان له أيضًا كتاب أعطاه البن املبارك، روى اخلطيب بسنده إىل األثرم قال

رك كتب عن إمساعيل بن عياش فحمص عن عبد العزيز بن عبيد اهلل، عن كان ابن املبا»: إمساعيل فأنكره عليه ابن املبارك؟ فقال
أنَّه كان إذا صلى وحده أيام التشريق  م يكرب، فلما جاء إمساعيل إىل هنا حّدث به عن عبد العزيز وعبيد اهلل : نافع، عن ابن عمر
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 .(68)«بة أعطاين كتاب ه ليس هذا فيهموسى بن عق: وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، فذُكر ذلك البن املبارك فقال
 (.هـ117ت)نافع أبو عبد اهلل القرشي العدوي، مولى عبد اهلل بن عمر المدني  ـ 21

 .اعتىن نافع بكتابة احلديث خاصة عن ابن عمر
وإما قال إمَّا قال مصبوغ »: مث قال ابن عون. روى أمحد يف املسند عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر احلديث يف لباس احملرم

 .(69)«مسَّه: ويف كتاب نافع. مسه ورس وزعفران

 .(70)«أتيُت نافعاً فطرح يل حقيبته فجلسُت عليها فأملى عليَّ يف ألواحي»: وقال ابن جريج

ّ »: وقال أيوب  .»(71)كتب إيلَّ نافع عن ابن عمر عن النَّيبم
 .واآلثار عن نافع فيما كتب وكتب عنه أصحابه كثرية

 (.هـ146ت)بن الزبير بن العوام بن خويلد أبو عبد اهلل األسدي المدني هشام بن عروة  ـ 29
 .كان هشام بن عروة من املعتنني بكتابة احلديث ومعارضته وتصحيحه، أنشأه على ذلك وحثَّه عليه أبوه عروة

؟ قال: أنَّ أباه قال»: روى ابن عبد الرب بإسناده إىل هشام بن عروة  .(72)« م تكتب: ال، قال :عارضت  قال: قال. نعم: كتبت 
نا حيىي : فصار هشام بعد هذه الوصية يُعارض كتبه وكتب أبيه، فمن ذلك ما رواه ابن أىب خيثمة عن إبراهيم بن املنذر احلمزامي، قال

ًا فيه أحاديث، فقال يلم : بن الزُّبري قال فُخْذها ع ينِّ هكذا، وال تـ ُقل  هذه أ حادميث أيب مس معُتها منه : أ خر ج  إيلَّ هشام بن ُعروة د فْـرت 

 .(73)«ال آُخُذها ع نك حىت أعرمُضها عليك، فُخْذها ع ينِّ قد ص حَّْحُتها وع ر ضُتها: كما يقول هؤالء
: يا أبا املنذر هذه أحاديث أرويها عنك؟ قلت: جاء ابن جريج بصحيفة مكتوبة فقال يل»: وروى الفسوي بسنده عن هشام قال

 .(74)« عن شيء غريهانعم، فذهب فما سألين
حدَّثين حيىي بن سعيد، وكان هشام : ولقد كان حيىي بن سعيد يكتب إىل الليث بن سعد فيقول»: وروى أيضًا عن ابن وهب قال

 .(75)«حدَّثين هشام: بن عروة يكتب إليه فيقول
 (.هـ143ت )يحيى بن سعيد بن قيس األنصاري أبو سعيد المدني  ـ 31

ا كتبت أ  .حاديثه وُعرضت عليه فعرفها م يكن يكتب وإمنَّ
أدركُت الناس يعيبون الكتب حىت لو كان حديثاً، ولو كنَّا نكتب يومئذ لكتبنا من علم سعيد بن : روى الليث بن سعد عنه قال

 .املسيب ورأيه شيئاً كثرياً 
 م يكن له كتاب فكان جيحده حىت  إنَّ أول ما أيت حيىي بن سعيد بُكُتب علمه، فُعرضت عليه استنكر كثرت ه؛ ألنَّه»: وقال الليث

 .(76)«فعرفه كلَّه: قيل له نعرض عليك، فما عرفت  أجزت ه وما  م تعرف رددته، قال
 .وكان مالك بن أنس مممَّن كتب له أحاديث

ي ة، قال: قال يلم حيىي بن سعيد»: قال مالكٌ  يفٍة،   فكتبُت ذلك له يفم : اكُتْب يلم أحاديث  ممن أحاديث ابنم شهاب يف األقضم ص حم
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 .(77)«هو كان أفق ه  ممن ذلك: يا أبا عبد اهلل، أع ر ض  ع ليك؟ قال: كأينِّ أنهر إليه ا ص فراء، فقيل لممالك
 (.هـ131ت )يزيد بن عبد اهلل بن أسامة بن الهاد أبو عبد اهلل الليثي المدني  ـ 31

رمة األنصاري، إالَّ أنَّه انقلبت عليه، فجعلها عن حيىي بن سعيد بدل يزيد بن عبد  كانت عند ابن اهلاد نسخة، يرويها إبراهيم بن صم

 .(78)اهلل بن اهلاد
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 خاتمة
هذا مجلة ما وقفت عليه من شيوخ مالك مممَّن ذكر هلم تصنيف أو كتابة، وهم بالنسبة إىل عدد شيوخه قليل، وذلك أنَّ معهمهم 
من طبقة التابعني الذين رووا عن الصحابة أو عن كبار التابعني، ومع ذا فقد ثبتت كتابة احلديث والتصنيف يف عصرهم، وهذا مما ال 

، مث ما يزعمه املستشرقون من أنَّ التصنيف والكتابة بدأ يف وقت متأخر، بل كان يف عهد رسول اهلل  يدع جمااًل للشك يف أنَّ 
عهد أصحابه مث من تبعهم وهكذا إىل أن مُجع احلديث يف الدواوين، مستعملني يف ذلك طريقة احلف  وطريقة اإلمالء من الكتاب، 

ن، وشيوخ مالك على حفههم وثقتهم وقرهبم من عهد النبوة استعمل بعُضهم ليسلم  هلم ما حفهوه من الغلط والسَّهو والنسيا
الكتابة، وم ن  م يُذكر عنه ذلك احتمل أنَّه تبع نفس الطريقة واحتمل أنَّه روى من حفهه، وهذا ال ينقص من قيمة كتاب املوطأ، 

حافهني كاتبني متقنني لمما رووا، وهبذا ينهار ما زعمه بل يزيده شرفًا ودقَّة وإتقانًا على غريه، حيث اعتمد فيه مصنفه على مشايخ 
 .املستشرقون من أنَّ التصنيف والكتابة بدأ متأخراً عن عهد الصحابة والتابعني، واحلمد هلل الذي بنعمته تتمُّ الصاحلات
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 ملحق بأسماء شيوخ مالك الذين لم أقف على تصنيف لهم
 .إبراهيم بن أيب عبلة ـ 1
 .ياملطرقإبراهيم بن عقبة  ـ 2
 .إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة ـ 3
 .إمساعيل بن أيب حكيم ـ 4
 .إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص ـ 9
 .أيوب بن حبيب القرشي ـ 6
 .ثابت بن عياض األحنف ـ 7
 .مجيل بن عبد الرمحن املؤذن ـ 8
 .خبيب بن عبد الرمحن ـ 5
 .زياد بن أيب زياد ـ 11
 .زيد بن أيب أنيسة ـ 11
 .زيد بن رباح املدين ـ 12
 .لسامليسعد بن إسحاق ا ـ 13
 .سعيد بن أيب سعيد املقربي ـ 14
 .سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت ـ 19
 .سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش ـ 16
 .سعيد بن عمرو الزرقي ـ 17
 .سعيد بن عمرو بن شرحبيل األنصاري ـ 18
 .سلمة بن صفوان ـ 15
 .سليمان بن يسار اهلاليل ـ 21
 .مُسي موىل أيب بكر املدين ـ 21
 .شريك بن عبد اهلل بن أيب منر ـ 22
 .صفوان بن سليم ـ 23
 .الصلت بن زبيد الكندي ـ 24
 .ضمرة بن سعيد ـ 29
 .عامر بن عبد اهلل بن الزبري ـ 26
 .عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب صعصعة ـ 27
 .عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري ـ 28
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 .عبد الرمحن بن القاسم املدين ـ 25
 .عبد الرمحن بن اجملرب ـ 31
 .عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن عبٍد القاري ـ 31
 .يعبد الكرمي بن مالك اجلزر  ـ 32
 .عبد الكرمي بن أيب املخارق البصري ـ 33
 .عبد اهلل بن أيب حبيبة ـ 34
 .عبد اهلل بن دينار العدوي ـ 39
 .عبد اهلل بن عبد الرمحن أبو طوالة ـ 36
 .عبد اهلل بن عبد الرمحن النوفلي ـ 37
 .عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك ـ 38
 .عبد اهلل بن الفضل بن عباس ـ 35
 .عبد اهلل بن يزيد بن األسود ـ 41
 .يزيد بن هرمز عبد اهلل بن ـ 41
 .عبد اجمليد بن سهيل الزهري املدين ـ 42
 .عبد امللك بن قرير ـ 43
 .عبد ربه بن سعيد األنصاري ـ 44
 .عبيد اهلل بن عبد الرمحن بن السائب املدين ـ 49
 .عبيداهلل بن أيب عبد اهلل األغر ـ 46
 .نصاري الزرقيعثمان بن حفص األ ـ 47
 .عروة بن أذينة ـ 48
 .عفيف بن عمرو السهمي ـ 45
 .صيادعمارة بن عبد اهلل بن  ـ 91
 .عمر بن حسني ـ 91
 .عمر بن زيد ـ 92
 .عمر بن عبد الرمحن بن دالف ـ 93
 .عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب ـ 94
 .عمرو بن حيىي املازين ـ 99
 .فضيل بن أيب عبد اهلل املدين ـ 96
 .قطن بن وهب اخلزاعي ـ 97



                                 2108 يفناج                                                                                         43 رايعملا    
 

541 

 

 .كثري بن فرقد ـ 98
 .حممد بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف ـ 95
 .حممد بن أيب بكر الثقفي ـ 61
 .حممد بن أيب حرملة ـ 61
 .ن زيد بن املهاجر القرشيحممد ب ـ 62
 .حممد بن عبد الرمحن أبو الرجال األنصاري ـ 63
 .حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة ـ 64
 .حممد بن عبد الرمحن بن نوفل القرشي ـ 69
 .حممد بن أيب عبد اهلل بن أيب مرمي ـ 66
 .حممد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة ـ 67
 .حممد بن عمارة بن عمور احلزمي ـ 68
 .و بن حلحلةحممد بن عمر  ـ 65
 .حممد بن يوسف ـ 71
 .خمرمة بن سليمان ـ 71
 .مسلم بن أيب مرمي ـ 72
 .مسور بن رفاعة ـ 73
 .موسى بن أيب متيم املدين ـ 74
 .موسى بن ميسرة الديلي ـ 79
 .نافع بن مالك بن أيب عامر ـ 76
 .نعيم بن عبد اهلل اجملمر ـ 77
 .هاشم بن هاشم بن عتبة ـ 78
 .هالل بن علي القرشي العامري ـ 75
 .الوليد بن عبد اهلل بن صياد ـ 81
 .بن كيسان أبو نعيم املدينوهب  ـ 81
 .حيىي بن حممد بن طحالء ـ 82
 .يزيد بن خصيفة ـ 83
 .يزيد بن زياد القرظي ـ 84
 .يزيد بن عبد اهلل بن قسيط ـ 89
 .يعقوب بن زيد املدين ـ 86
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 .يوسف بن يونس بن محاس ـ 87
 .يونس بن يوسف األفطس ـ 88
 .أبو بكر بن عثمان بن سهل ـ 85
 .أبو بكر بن عمر بن عبد الرمحن القرشي ـ 51
 . ابن عمرأبو بكر بن نافع موىل ـ 51
 .أبو جعفر القاري ـ 52
 .أبو عبيد املذحجي الشامي ـ 53
 .أبو ليلى األنصاري احلارثي ـ 54

هذا مجلة ما وقفت عليه من شيوخ مالك مممَّن  م أجد نصًّا يدل على كتابتهم احلديث، وقد يكون بعضهم مممَّن كتب إالَّ أنَّ املصادر 
 .البحث والتفتيش  م أقف عليهاحلديثية والتارخيية  م تذكر ذلك، أو ذكرت ولقصوري يف 

 .واحلمد هلل أوالً وآخراً، وصلى اهلل وسلَّم على نبينا حممد وآله
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 .عادل عبد املوجود وعلي معوض: الكامل يف ضعفاء الرجال أليب أمحد بن عدي، دار الكتب العلمية، حتقيق-
 . إبراهيم الدمياطي: ، حتقيق2113الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية للخطيب البغدادي، الطبعة األوىل،دار اهلدى، -
 .حممود إبراهيم زايد: ، حتقيق1552اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني البن حبان، دار املعرفة، -

حممد عجاج . د: ، ت1414رمحن الرامهرمزي، الطبعة الثالثة، دار الفكر، احملدث الفاصل بني الراوي والواعي حلسن بن عبد ال
 .اخلطيب

 .1555مسند اإلمام أمحد، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، -
 .حبيب الرمحن األعهمي: مسند احلميدي أليب بكر احلميدي، دار الكتب العلمية، حتقيق -
 .لطفي بن حممد الصغري، طه بن علي بُو سريح: م، ت 1557اإلسالمي، مسند املوطأ للجوهري، الطبعة األوىل، دار الغرب -
حبيب الرمحن األعهمي، : ، حتقيق( هـ211)، أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين املصنفمع  ملعمر بن راشد األزدي اجلامع -

 (.هـ1413)املكتب اإلسالمي بريوت 
 .املعجم الكبري للطرباين ، حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة -
 .أكرم العمري.د: ، حتقيق1411املعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي، الطبعة األوىل، مكتبة الدار، -
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 :الحواشي
 

 
                                                           

 (.ن: ص)دراسات يف احلديث النبوي ( 1)
 (.32:ص)تقدمة اجلرح والتعديل( 2)

 (.5/11)التمهيد ( 3)
 (.5/11)مقدمة صحيح مسلم ( 4)
 (.5/11)التمهيد ( 5)
 (.551:ص)، وابن خلفون يف أمساء شيوخ مالك (5/311)التعديل والتجريح يف ، وأورده الباجي (111:ص)مسند املوطأ للجوهري ( 6)
 (.1/1)اجلرح والتعديل ( 7)
 .من طريق إمساعيل به( 111:ص)رواه اجلوهري يف مسند املوطأ ( 8)

 (.553:ص)، وابن خلفون يف أمساء شيوخ مالك (5/311)، والباجي يف التعديل والتجريح (5/341)وذكره ابن عبد الرب يف التمهيد 
 (.1/11)املعرفة والتاريخ ( 9)
 (.1/11)املعرفة والتاريخ ( 10)
 (.5/411)الكبري التاريخ ( 11)
 (.3133:رقم( )4/113)صحيح البخاري ( 12)
 (.1/534)الكامل ( 13)
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 (.531:ص)اء شيوخ مالك ، وأمس(أ/541:ل/3)التاريخ ( 14)
 (.1/11)، واملعرفة والتاريخ (1/511)الطبقات الكربى ( 15)
 (.1/11)اجلامع ألخالق الراوي ( 16)
 (.5/513)تاريخ الرتاث العريب : انهر( 17)
 .، والصواب املثبت، وهو حيىي بن ُجرجه املكي، يروي عن الزهري«ابن جرحه»: يف مسند احلميدي( 18)
 (.5/511)مسند احلميدي ( 19)
 (.3/13)الكامل ( 20)
 (.3/113)الكامل ( 21)
 (.55/511)هتذيب التهذيب ( 22)
 (.113:رقم( )5/111)صحيح البخاري ( 23)
 (.51/514)السنن الكربى ( 24)
 (.5/141)املعرفة والتاريخ ( 25)
 (.15:ص)الفهرست البن الندمي : ، وانهر(5/533)تذكرة احلفاظ ( 26)
 (.331:ص)أمساء شيوخ مالك ( 27)
 (.1151:رقم)البخاري  حيصح( 28)
 (.1/45)الفتح ( 29)
 (.1/311)، واجلرح والتعديل (5/411)املعرفة والتاريخ ( 30)
 (.1/111)الثقات ( 31)
 (.51/315)هتذيب التهذيب ( 32)
 (.3/441)الكامل ( 33)
 (.1/411: )انهر( 34)
 (.3/315)، واحللية (ـ مع املصنف 55/111)اجلامع ملعمر ( 35)
 (.131:ص)احملدث الفاصل ( 36)
 (.111:ص)أمساء شيوخ مالك ( 37)
 (.3/111)، وكذا روى عنه الدوري يف تارخيه (ب/531:ل/3)التاريخ ( 38)
 (.1/541)املعجم الكبري ( 39)
 (.51/411)تاريخ بغداد ( 40)
 (.313:ص)أمساء شيوخ مالك ( 41)
 (.51/131)تاريخ بغداد ( 42)
 (.41ـ  44:ص)سنن سعيد بن منصور ( 43)
 (.311ـ  315:ص)، وأمساء شيوخ مالك (أ/3/41)تاريخ ابن أيب خيثمة ( 44)
 (.351:ص)، أمساء شيوخ مالك (11/511)التمهيد ( 45)
 (.311:ص)أمساء شيوخ مالك ( 46)
 (.1/513)املعرفة والتاريخ ( 47)
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 (.1/151)الكامل ( 48)
 (.154:ص)الكفاية ( 49)
 (.1/411)الطبقات ( 50)
 (.111:ص)الكفاية ( 51)
 (.1/151)تاريخ دمشق ( 52)
 (.1/311)اجلرح والتعديل ( 53)
 (.1/314)اجملروحني ( 54)
 (.1/11)تاريخ الرتاث : انهر( 55)
 (.3/511)املعرفة والتاريخ ( 56)
 (.4/533)الضعفاء ( 57)
 (.1/513)علل احلديث البن أيب حامت ( 58)
 (.51/111)التمهيد ( 59)
 (.11/111)كذا يف هتذيب الكمال ( 60)

موافقة ملا جاء يف : أي «إذا قرأ حديث»: يف نسخة أخرىأنَّ ، وأشار حمققه «رسول اهللإذا قرأ أحٌد حديث »(: 1/311)ويف الثقات 
 .القارئ هو ابن املنكدر شيخ مالكأنَّ هتذيب الكمال 

 (.5/311)اجملروحني ( 61)
 (.3/534)اجلرح والتعديل ( 62)
 (.1/411)العلل ومعرفة الرجال ( 63)
 (.1/514)اجلرح والتعديل ( 64)
 (.3/315)املعرفة والتاريخ ( 65)
 (.31/551)هتذيب الكمال ( 66)
 (.1/11)، وتاريخ الرتاث (5/153)دراسات يف احلديث النبوي لألعهمي : انهر( 67)
 (.1/113)تاريخ بغداد ( 68)
 (.1/11)املسند ( 69)
 (.1/114)املعرفة والتاريخ ( 70)
 (.5/341)اجلعديات ( 71)
 (.5/13)جامع بيان العلم ( 72)
 (.ب/531:ل/3)التاريخ ( 73)
 (.1/114)املعرفة والتاريخ ( 74)
 .املصدر السابق( 75)
 (.35/314)، وهتذيب الكمال (5/141)املعرفة والتاريخ ( 76)
 (.ب/531:ل/3)التاريخ البن أيب خيثمة ( 77)
 (.5/113)الكامل : انهر( 78)
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