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 مقاييس النقد اخلارجي والنقد الداخلي لألحاديث النبوية عند اإلمام مالك
 هـ(179)ت

 الطاهر حممد علي الرعيضد.
 جامعة مصراتة

Taheraliread80@yahoo.com 
 

 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني.
 أما بعد..

رمحه هللا  -فتعترب السنة املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي بعد القرآن الكرمي، واإلمام مالك       
ابملرسل، واملنقطع اإلسناد، والبالغات،  –جبانب األحاديث املتصلة اإلسناد  -كان أيخذ   -

على وجه قد بلغت درجة عالية يف الصحة  أهناوتؤكد جهود العلماء بعده يف حبث أحاديث املوطأ 
هناك مقاييس لإلمام مالك يف إثبات األحاديث ويف النظرة إليها من  أن العموم، وهذا يدلنا على

وهذه هي مقاييس )النقد اخلارجي( لسند احلديث، واليت ميكن  ،حيث القبول أو عدمه
 استخالصها من خالل استقراء وتتّبع نصوص اإلمام مالك نفسه أو مما يُروى عنه.

أن هناك أمورا واعتبارات أخرى جعلت اإلمام مالكا يرتك بعض أخبار اآلحاد،  كما جند      
مثل: إذا خالف اخلرب األصول والقواعد الشرعية القطعية املقررة املستنبطة من جمموع النصوص, أو 
إذا خالف عمل أهل املدينة إىل غري ذلك... اخل،  فلم يكن يعمل بكل ما يُروي له من أحاديث، 

) النقد الداخلي( ملضمون الرواايت وحمتوايهتا أخذ  واها هو نفسه، وهذه هي مقاييسحىت وإن ر 
 ؛ واليت سيكشفها هذا البحث أيضا.–إىل جانب مقاييسه السابقة يف الرواة  –هبا يف الرواية 

 منهج البحث: 
يلي سلكت يف هذا البحث املنهج الوصفي يف تعريف النقد وتطوره وأنواعه، واملنهج التحل     

عن اإلمام مالك يف نقد احلديث من جهة  املأثورة مع ما استطعت من األقوال والنصوصوذلك جب
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سنده ومتنه وأستخلص من ثناايها املقاييس واملعايري اليت يظهر اعتباره هلا ، واكتفيت بذكر اتريخ 
رضوان هللا  -ة لألعالم الواردة يف املنت  ألول مرة من غري الصحاب -دون الرتمجة  -الوفاة فقط  

، وكل ما ذكرت من أحاديث املوطأ يف املنت فهي من رواية حيىي بن حيىي الليثي )ت  -عليهم
ه (، وإذا أوردت رواية غريها قيدهتا يف املنت لراويها، وأحياان أذكر يف توثيق اهلامش الباب 234

مظانّه ؛ تيسريا أو الفصل الذي يرجع إليه النقل؛ عندما أرى أن هناك صعوبة يف الكشف عن 
 على القارئ للرجوع إليه إن احتاج ذلك. 

 خطة البحث:
 اقتضت طبيعة البحث أن يقّسم إىل ثالثة مباحث:

 املبحث األول : يف تعريف الّنقد ونشأته وأنواعه وسيكون يف ثالثة مطالب :
 املطلب األول : تعريف النقد يف اللغة واالصطالح.

 وره.املطلب الثاين : نشأة النقد وتط
 املطلب الثالث: أنواع نقد احلديث.

 املبحث الثاين: مقاييس النقد اخلارجي لألحاديث النبوية  عند اإلمام مالك.
 املقياس األول: أال يكون الراوي كّذااب يف معامالته مع الناس.

 املقياس الثاين: أال يكون الراوي من أهل البدع واألهواء  يدعو إىل بدعته.
 أال يكون الراوي سفيًها.املقياس الثالث: 

 املقياس الرابع: أن يكون الراوي من أصحاب احلديث، متقنا، ضابطا فامها غري جاهل مبا حيّدث.
 املقياس اخلامس: أن  يكون الراوي حافظا لكتابه إن حّدث منه.

 املبحث الثالث : مقاييس النقد الداخلي لألحاديث النبوية عند اإلمام مالك .
 عرض احلديث على ظاهر القرآن الكرمي. املقياس األول: 

 املقياس الثاين: عرض احلديث على األصول القطعية املقررة يف الشريعة.
 املقياس الثالث: عرض احلديث على عمل أهل املدينة.

 مث اخلامتة وفيها أهم نتائج البحث.
 وقائمة املصادر واملراجع.
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 تعريف الّنقد ونشأته وأنواعه: املبحث األول
 املطلب األول: تعريف النقد لغة واصطالحا:

 أوال: الّنقد لغة: 
َقد يف احلافر وهو  النون والقاف والدال أصل صحيح يدّل على إبراز شيٍء وبُ ُروزه، ومن ذلك الن َّ

ه رس: تكّسره؛ وذلك بتكّشف لِّيطِّ َقد يف الضِّّ  2عنه  1تقّشره، والن َّ
ومن الباب نَ ْقد الدراهم:  أي متييزها وإخراج الزّْيفِّ منها، وانْ تَ َقَدها وتَ نَ قََّدها إذا ميَّز جيِّّدها من 

 .3ردِّيئها، ونَ َقد الكالم: انقشه
ُقد الفّخ أي ينقره مبنقاره، واإلنساُن ينُقُد الشيَء  والنّ ْقد: ضربة الصيّب جوزًة إبصبعه، والطائر يَ ن ْ

 . 5،كأمنا ُشّبه بنَظرِّ الناقِّد إىل ما يَنُقُده4النظر إىل الشيء؛ لئال يُفطَن له بعينِّه، وهو اختالس
 اثنيا: الّنقد اصطالًحا: 

ْقد( جند أهنا  تدور حول الكشف عن الشيء وفحصه، ومتييز       ابلنظر والتأمل يف معاين )الن َّ
ىن املناقشة، ألهنا تكشف جّيده من رديئه، وهذا واضح يف نقد الدراهم، وهو كذلك يف النقد مبع

عن رأي املتناقشني، وغالبا ما ُتسفر عن ترجيح رأى وتضعيف آخر أو رفضه، وهو كذلك أيضا 
 يف )نقد اجلوزة(؛ ليكشف عن ما بداخلها ليأخذه أو ليطرحه.

ون وهبذه املعاين اللغوية استعمل احملّدثون النقد يف أعماهلم النقدية للحديث سندا ومتنا، فهم ميّيز    
بني احلديث الصحيح والضعيف، ويكشفون عن حال الرواة ويُنّقرون عن ذلك، ويناقشون 

 عالمات القبول والرد يف احلديث.

                                                           

 (4/113) له صالبة ومتانة، والقطعة منه لِّيطٌة. ينظر: كتاب العني للفراهيدي اللِّّيُط: قشُر كل شيء كانت 1
 )مرتبا على حروف املعجم( ابب الالم.

 )ابب النون والقاف وما يثلثهما(، مادة)نَ َقَد(. (، كتاب النون4/467: مقاييس اللغة  البن فارس)ينظر 2
(،حرف الدال، فصل النون مادة )نقد(، اتج العروس 3/425ظور)ينظر: لسان العرب البن من3

 (، فصل النون مع الدال املهملة، مادة )ن ق د(.9/230للزّبيدي)
 (، ابب القاف والدال، مادة)نقد(.38-9/36ينظر: هتذيب اللغة أليب منصور األزهري) 4
 (.2/298ينظر: أساس البالغة للزخمشري) 5
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فبجمع هذه الرواايت ومقابلة بعضها ببعض ": -رمحه هللا  –ه ( 261قال اإلمام مسلم)ت     
 .6"يتميز صحيحها من سقيمها

ا مل جند سبيال إىل معرفه شيء من معاين كتاب هللا وال فلمّ "ه (:327وقال ابن أيب حامت )ت     
إال من جهة النقل والرواية وجب أن منيِّّز بني عدول الناقلة والرواة وثقاهتم ملسو هيلع هللا ىلصمن سنن رسول هللا 

 .7"وأهل احلفظ والثبت واإلتقان منهم، وبني أهل الغفلة والوهم وسوء احلفظ...
لبحث عن أحواهلم، وإثبات الذين عرفناهم بشرائط ووجب الفحص عن الناقلة وا"وقال أيضا:     

العدالة والثبت يف الرواية ... وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراهتم يف  
كذهبم وما كان يعرتيهم من غالب الغفلة وسوء احلفظ وكثرة الغلط والسهو واالشتباه... فيسقط 

ال يعبأ به وال يعمل عليه، ويكتب حديث من وجب  حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه و 
 .8"كْتب حديثه منهم

متييز األحاديث الصحيحة من الضعيفة واحلكم "وعلى ضوء ذلك عرّفه بعض املعاصرين أبنه :     
تتّبع طرق احلديث، والتفتيش عن أحوالِّ رواته، واملقارنة بني "، أو هو :9"على الرواة توثيًقا وجترحيا

 .10"ييز صحيحها من سقيمهارواايهتم ومت
 املطلب الثاين: نشأة النقد وتطوره:

بدأ حمدوًدا مث مَنَا شيًئا فشيًئا حىت اكتمل  –ككل العلوم اإلسالمية   –نقد احلديث النبوي      
مهَما قّل عمل الّسابق، فإّن  له أثره  هوصارت له قواعده ومنهجه اخلاص به، وممّا ال شك فيه أن

 يف عمل الالحق.
يف حياته؛ لكن كان على ملسو هيلع هللا ىلصويف الواقع العملي بدأ البحث والتدقيق يف أحاديث رسول هللا -

نطاق ضّيق جّدا؛ ألن الصحابة مل يكن بينهم من يكذب، بل غاية البحث يف ذلك الوقت هو 
 ملسو هيلع هللا ىلصالتوكيد والتوثيق؛ ملزيد االطمئنان القليب، فكانوا إذا استشكل عليهم أمر جلأوا إىل النيب 

 .11ون منه وحيتاطون يف األخبار اليت تتناقل عنهَيستوثق
                                                           

 (.209التمييز )ص 6
 (.5اجلرح والتعديل)صتقدمة  7
 (.6ص – 5املصدر السابق)ص 8
 (.5منهج النقد عند احملدثني لألعظمي)ص 9

 (.21منهج احملدثني يف النقد حلافظ َحَكمي)ص 10
 (.7ينظر : منهج النقد عند احملدثني لألعظمي)ص 11
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رضى  –ومن شواهد االستيثاق من اخلرب يف فرتة النبوة حادثة عمر بن اخلطاب مع هشام بن حزام 
فانطلق به  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  –وقد رآه عمر يقرأ سورة الفرقان بقراءة غري اليت أقرأه إايها  -هللا عنهما

 .12يتحقق منه ذلكملسو هيلع هللا ىلصإىل النيب 
جانب احلذر واحليطة يف الرواية  –أخذ الصحابة _ رضوان هللا عليهم  ملسو هيلع هللا ىلصوبعد وفاة  النيب  -

عنه، فكانوا  أشّد حترايا وتثّبتا فيما ينقل هلم، والتأكد من احلديث عند مساعه، ومن ذلك قصة 
يف كتاب هللا شيٌء، وما "اجلّدة اليت جاءت إىل أيب بكر الصديق تسأله مرياثها  فقال هلا: ما َلكِّ ِّ

يف ُسنَّةِّ رسولِّ اَّللَّ  غِّريَُة ْبُن ُشْعَبَة: ملسو هيلع هللا ىلصلك ِّ
ُ

عِّي حىت َأْسَأَل الناس، فسَأل الناس فقال امل شيٌء، فَاْرجِّ
ُدس  ملسو هيلع هللا ىلصَحَضْرُت رسوَل اَّللَّ " ُد ْبُن  "فَأعطاها السُّ فقال أَبُو بكٍر: هل معَك غريَُك؟ فقام حُمَمَّ

غِّريَُة ْبُن ُشْعَبَة، فَأَنْ َفَذُه هلا...َمْسلَ 
ُ

، فقال مثل ما قال امل ؛ لذا قال عنه 13"َمَة األَنصاريُّ
 .14"وكان أوّل من احتاط يف قبول األخبار"ه (:748الذهيب)ت

)أّول من فّتشا عن  –رضى هللا عنهما  –ه ( إّن عمرًا وعلّيا 354وقد ذكر ابن حّبان)ت     
ل أيضا عن علي 15ثا عن النقل يف األخبار مث تبعهم الناُس على ذلك (الّرجال يف الرواية وحبََ  ، ونُقِّ

كان مّمن ينظر يف احلديث ويُفّتش عن اإلسناد، وال نعرف أحًدا أّول منه "ه (:234بن املديين )
 .16"حممد بن سريين ... 

على  -ى هللا عنه رض –وميكن  اجلمع بني هذه األقوال أبن يقال أبن أّولية أيب بكر الصديق      
ظاهرها، وقد كان التثبت والنقد على نطاق ضّيق؛ لعدم فشّو الكذب، وأما ابلنسبة ألّولية عمر 

                                                           

كتاب (، ومسلم،  2419ينظر: صحيح البخاري، كتاب اخلصومات، ابب اخلصوم بعضهم يف بعض، برقم) 12
 (.818صالة املسافرين وقصرها، ابب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، برقم)

، ابب ما جاء يف مرياث اجلدة، برقم ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه الرتمذي، أبواب الفرائض عن رسول هللا  13
(،وقال:))وهذا حديث حسن صحيح((، وأخرجه مالك يف املوطأ، كتاب الفرائض، ابب مرياث 2101)

( كالمها عن قَبيصة بن ُذؤيب . قال ابن حجر:))وإسناده صحيح؛ لثقة رجاله، إال 1461اجلدة، برقم)
ق، وال ميكن شهوده الّقصَة ... (( تلخيص أن صورته مرسل؛ فإن قبيصة ال يصح له مساع من الّصدي

 (. 180-3/179احلبري) 
 (.1/3تذكرة احلفاظ ) 14
 (1/39اجملروحني) 15
 (.52شرح علل الرتمذي البن رجب احلنبلي)ص 16
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فهي حممولة على توّسعهما يف ذلك وشّدة عنايتهما به، وأما أّولية  –رضى هللا عنهما  –وعلى 
 كما سيأيت عنه.  17ه وتنقريهابن سريين فهي ابلنسبة للتابعني فقد اشتهر أكثر من غريه؛ لشّدة حترّي

ومل يكن األمر مقتصرًا يف وقت الصحابة على التثبت يف الرواية عند األخذ واألداء فقط، بل       
كانوا ينقدون املنت بعرض الرواايت على القرآن الكرمي والسنة الثابتة، ومن أمثلة ذلك قول عمر بن 

َمَة بِّْنتِّ قَ ْيٍس،  ، مل ََيَْعْل هلا ُسْكىن وال نَ َفَقًة ملسو هيلع هللا ىلصنَّ رسوَل هللاِّ أَ "اخلطاب حني اعرتض عَلى فاطِّ
ُرُك كتاَب هللا وُسنََّة نَبِّيَِّّنا  َيْت،  ملسو هيلع هللا ىلص... قال عمُر: اَل نَ ت ْ َظْت، َأْو َنسِّ لِّقولِّ اْمرَأٍَة، ال َنْدرِّي لعلها َحفِّ

ْكىَن َوالنَّفقُة، قال هللُا عز وجلَّ: ْن ﴿هَلَا السُّ َشٍة اَل ُُتْرُِّجوُهنَّ مِّ بُ ُيوهتِِّّنَّ َواَل ََيُْرْجَن إِّالَّ َأْن أَيْتِّنَي بَِّفاحِّ
 .19... احلديث18﴾ُمبَ يَِّّنةٍ 

وبعد انقراض عصر الصحابة وابتداء عصر التابعني ظهر النقد أكثر وضوًحا؛ تبًعا الزدايد احلاجة -
ش عن وظهور الفنت وانتشار الكذب والوضع يف احلديث، األمر الذي أوجب االهتمام ابلتفتي

 .20عدالة الرواة ويف اآلن نفسه املطالبة ابإلسناد
كان يف زمن األول الناس ال يسألون عن اإلسناد، حىت وقعت " ه (:110قال ابن سريين)ت 

الفتنة، فلما وقعت الفتنة سألوا عن اإلسناد لُيحّدث حديث أهل السنة ويرتك حديث أهل 
، وهذه الكلمة 22"فانظروا عّمن أتخذون ديَنكم  إن هذا احلديَث ديٌن،" ، وقال أيًضا: 21البدعة(

كما سيأيت عن اإلمام مالك،  فجّدوا ‘ صرحية يف التثّبت والنقد، وقد سارت منهجا بني أهل العلم
 يف حفظ السنن والتفتيش عنها واملقارنة بينها.

مالحظات  ويف عهد أتباع التابعني وتواىل ظهور النقاد طبقة بعد أخرى تّطور النقد احلديثي من-
مع منتصف القرن الثاين  -كما سيأيت   -واحرتازات إىل قواعد ومنهج إىل علم كامل  وتنوّع  

 .23اهلجري

                                                           

 (.32 -31ينظر: منهج احملدثني يف النقد للَحَكمي)ص 17
 (.1سورة الطالق من اآلية) 18
 (.1480ثالاث ال نفقة هلا، حديث رقم) أخرجه مسلم، كتاب الطالق، ابب املطلقة 19
 (.111-110ينظر: جهود احملدثني يف نقد احلديث للدكتور طاهر اجلوايب )ص 20
 (.122الكفاية للخطيب البغدادي)ص 21
 املصدر السابق نفس الصفحة. 22
 (.114ينظر : جهود احملدثني  يف نقد احلديث للدكتور طاهر اجلوايب) ص 23
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ه ( أشهر َمن برز يف النقد من أوائل القرن الثاين إىل علماء 761وقد ذكر احلافظ العالئي)ت     
هلذا العلم عّمن فوقها،  القرن اخلامس اهلجري ووصفهم ابملتقّدمني، مشريًا إىل تلّقي كل طبقة

ا  ... وهذا خبالف األئمة "حيث قال: ٌر جدا احلكم على احلديث بكونه موضوعا من املتأخرين عسِّ
التبّحر يف علم احلديث والتوّسع يف حفظه، كشعبة بن  املتقدمني الذين منحهم هللا

َيئ بعدهم  ه(، ممن مل458ه ( .... وكذلك إىل زمن  الدار قطين والبيهقي)ت160احلجاج)ت
 .24مساٍو هلم وال مقارب رمحة هللا عليهم(

بعد ذكر أحوال لفظ)عن( يف احلديث املعنعن بعد ذكر حالتني   -أيضا  –وقال ابن حجر      
وهااتن احلالتان خمتصتان ابملتقّدمني، وأما املتأّخرون وهم من بعد اخلمسمائة وهلّم جرّا "منها:

..."25. 
ألساسية اليت مّر هبا نقد احلديث، ومجيعها هتدف إىل متييز صحيحه هذه هي أهم املراحل ا     

 من ضعيفه، وصيانة لفظه ومعناه.
 املطلب الثالث: أنواع نقد احلديث:

 ذُكِّر يف املطلب السابق مراحل تطور النقد الذي نتج عنه ظهور علمني:
كالضعف واجلهالة والغفلة وكثرة األول: علم اجلرح والتعديل، وهو نقد أّويل يهتم ابلقوادح الظاهرة  

 الثقات واجملروحني البن حبان. ح والتعديل البن أيب حامت، وكتااباخلطأ... اخل. ومن مؤلفاته:  اجلر 
والثاين: علم العلل، وهو نقد اثنوي يهتم بتمحيص أحاديث الثقات وكشف ما يعرتيها من َوْهم أو 

اليت دّونت يف هذا العِّلم: عِّلل احلديث ومعرفة  خطأ، مع أن ظاهرها السالمة منها، ومن املؤلفات
 ه (.385ه (، وعلل الدار قطين)279الرجال لعلي بن املديين، وعِّلل الرتمذي الكبري)

 وبناء على ما سبق ينقسم نقد احلديث إىل نوعني:
 النقد اخلارجي) نقد السند(. -
 النقد الداخلي)نقد املنت(. -

التأكد من استيفاء شروط الصحة اخلمسة اليت اصطّلح عليها هذين النوعني هو يف لنقد وا     
احملدثون للحكم بصحة احلديث، وهى ُمستْوحاٌة من كالم الّنقاد املتقدمني، وقد عّرف احلافظ ابن 

                                                           

 (.26ص-25النقد الصحيح ملا اعرتض عليه من أحاديث املصابيح)ص 24
 (، يف النوع احلادي عشر، يف احلديث املعضل.  2/586النكت على كتاب ابن الصالح) 25
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احلديث املسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل " ه ( احلديث الصحيح بقوله:643الصالح)ت
 .26"، وال يكون شاذاا وال معّلالالضابط عن العدل الضابط إىل منتهاه

 والشروط اليت اشتمل عليها تعريف احلديث  الصحيح السابق هي:
، والعْدل هو: املسلم البالغ 27. العدالة: وهى مَلكة حتمل صاحبها على مالزمة التقوى واملروءة1

 .28العاقل السليم من أسباب الفسق وخوارم املروءة
يكون متيقظا غري مغّفل، حافظا إْن حّدث من حفظه، . الضبط :وفّسر ضبط الراوي أبن 2

ضابطًا لكتابه من التبديل والتغيري إن حّدث منه، وأن يكون عاملا مبا حُييل املعاين إن كان حيّدث 
 .29ابملعىن

ويعرف ضبط الراوي : مبوافقته الثقات املتقنني إذا اعترب حديثه حبديثهم، فإن وافقهم يف روايتهم 
يث املعىن فضابط، وال تضر خمالفته النادرة، فإن كثرت خمالفته هلم وندرت املوافقة غالبا، ولو من ح

 .30اختل ضبطه
. اتصال السند: وهو ما اتصل إسناده بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه حىت ينتهى إىل 3

ه ( عن ابن 117أو موقوفا على الصحايب مثل : مالك عن  انفع)ت ملسو هيلع هللا ىلصمنتهاه مرفوعا إىل النيب 
 .31ر قوَله كذاعم

وأما أقوال التابعني إذا اتصلت األسانيد إليهم فال يسموهنا متصلة يف حالة اإلطالق أما مع التقييد 
ه ( أو إىل مالك، والنكتة يف ذلك أهنا 94فجائز كقوهلم : هذا متصل إىل سعيد بن املسيب)ت

                                                           

 (.15املقدمة)ص 26
 (.58نزهة النظر البن حجر)ص 27
 (.1/352ينظر: تدريب الراوي للسيوطي) 28
 (.68ينظر: مقدمة ابن الصالح )ص 29
 (.1/357تدريب الراوي للسيوطي)ينظر:  30
 (.32مقدمة ابن الصالح )ص 31
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كالوصف لشيء واحد ، فإطالق املتصل عليها   -وهى غري األحاديث املنقطعة-32تسمى مقاطيع
 .33مبتضادين لغة

مل يتصل إسناده أبن يكون يف رواته َمن مل يسمْعه ممن فوقه مثل  هو مافوأما احلديث املنقطع    
؛ إال أن أكثر ما يوصف ابإلرسال من حيث االستعمال ما رواه التابعي عن 34احلديث  املرسل

، وأما ما رواه اتبع التابعي عن "...ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا " : إذا قال سعيد بن املسيب:مثل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
رسل،  وأكثر ما يوصف ابالنقطاع ما رواه َمْن  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

ُ
عضَل وهو أخفض مرتبة من امل

ُ
فُيسّمونه امل

 .35رضى هللا عنهما –دون التابعني عن الصحابة  مثل:  أن يروي مالك  بن أنس عن ابن عمر
قة خمالفا يف املنت أو يف السند من هو أوثق منه . انتفاء الشذوذ:  واحلديث الشاذ هو ما رواه الث4

 . 36أو مجاعة الثقات ، وليس الشاذ  أن يروَى الثقة حديثًا ما ال يَ ْروى غريُه
. انتفاء العّلة: واملراد ابلعّلة ما يقع من أوهام بعض الرواة اليت تقدح يف صحة احلديث مع أن 5

َره السالمة منها، وقد تقع العّلة يف إسناد ، يقول 37احلديث وهو األكثر وقد تقع يف متنه ظاهِّ
املعلول ما يوَقف على علته أنه َدخل حديث يف حديث، أو " ه (:405احلاكم النيسابوري)ت

م وإمنا يُعلل احلديث من أوجه ليس " ، وقال أيضا:38"وَهم فيه راٍو، أو أرسله واحد فوصله واهِّ

                                                           

ويقال يف مجعه املقاطيع واملقاطع وهو ما جاء عن التابعني موقوفا  –وهو غري املنقطع  –احلديث املقطوع  32
(، مقدمة ابن الصالح 281/ 2عليهم من أقواهلم وأفعاهلم . ينظر: اجلامع ألخالق الراوي للخطيب ) 

 (.34)ص
 (.1/201يب الراوي للسيوطي)تدر  33
ويف الفرق بينه وبني املرسل مذاهب ألهل احلديث وغريهم ...  –. قال ابن الصالح: ))وفيه   أي املنقطع  34

ومنها : أن املنقطع مثل املرسل ... وهذا املذهب أقرب، صار إليه طوائف من الفقهاء وغريهم((. املقدمة 
 (.40-39) ص

 (1/216(، شرح التبصرة والتذكرة للعراقي)21ينظر: الكفاية للخطيب )  35
 (.1/267(، تدريب الراوي للسيوطي) 375ينظر: معرفة علوم احلديث )ص  36
 (.59ينظر : مقدمة ابن الصالح )ص 37
 (.375معرفة علوم احلديث )ص 38
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وعّلة احلديث تكثر يف أحاديث الثقات أن للجرح فيها مدخل، فإن حديث اجملروح ساقٌط واٍه، 
 .39حُيّدثوا حبديث له علة، فَيخفى عليهم علمه فيصري معلوال(

فاحلكم ابلعدالة والضبط أو احلكم بوجود ما يقدح فيهما أو يف أحدمها هو نتيجة نقد الرواة      
 ومثرته.

النقطاع مما يقدح يف واحلكم ابتصال السند أو بوجود ما يناىف ذلك مثل اإلرسال أو ا     
 االتصال هو مثرة نقد السند.

واحلكم ابنتفاء الشذوذ والعلة القادحة أو احلكم بوجود شيء من ذلك يف السند أو املنت هو      
 . 40نقد السند واملنت مثرة

وجتدر اإلشارة هنا أنه ال تالزم بني اإلسناد واملنت ، فقد يصح الّسند وال يصح املنت لشذوذ      
 علة، وابلعكس فقد يضعف السند ويصح املنت لوروده من طريق آخر.أو 

 .41"قد يقال هذا حديث صحيح اإلسناد، وال يصح لكونه شاّذا أو معّلال"يقول ابن الصالح: 
قد يصّح  السند أو حَيُسن؛ الستِّجماع شُروطه من االتصال "ه (: 902وقال السخاوي)ت

 .42"ةوالعدالة والضبط دون املنت لشذوذ أو علّ 
ومن دقة احملدثني أهنم قد حيكمون على احلديث أبنه )صحيح اإلسناد( وقد يقولون )صحيح(   

 وبينهما فرق؛ ألن األول يشمل صحة السند فقط، والثاين صحة السند واملنت مًعا.
 

 مقايس النقد اخلارجي عند اإلمام مالك: املبحث الثاين
، ملسو هيلع هللا ىلصأيخذ برواية  كّل َمن يروي له حديثا عن رسول هللا  –رمحه هللا  –مل يكن اإلمام مالك      

أدركت مجاعة من أهل املدينة ما أخذت عنهم شيئا من العلم ، وإهنم ملّمن " حيث كان يقول:
 ه (:198أي يُؤخذ عنهم العلم من غريه، ويقول سفيان بن عيينة )ت 43"يؤخذ عنهم العلم...

                                                           

 (.360-359املصدر السابق)ص 39
 (.64ينظر : منهج احملدثني يف النقد حلافظ احَلكمي)ص 40
 (.28صاملقدمة) 41
 (.1/161فتح املغيث بشرح ألفية احلديث) 42
 (.15االنتقاء ال بن عبد الرب )ص 43
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، فقد كان يسلك منهج التحّري والتوخي 44" مالًكا ما كان أشّد انتقاءه للرجال ...رحم هللا"
 وانتقاء الصحيح وفق ضوابط ومعايري حمّددة. 

فما هي  املقاييس واالعتبارات اليت كان يتخذها منهًجا يف قبوله ورفضه رواية الرواة عن  رسول هللا 
 .ملسو هيلع هللا ىلص

ال يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ مّمن سوى " اخلطيب البغدادي وغريه أن مالًكا كان يقول: يروي
 ذلك:

 ال يؤخذ من رجل صاحب هوى يدعو الناس إىل هواه. -
 وال من سفيه معلن ابلسفه، وإن كان من أروى الناس. -
ُمُه أن يكذب على ر  -  . ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا وال من رجل يكذب يف أحاديث الناس، وإن كنَت ال تَ تَّهِّ
 .45"وال من رجل له فضل وصالح وعبادة ال يعرف ما حُيّدث -

ون أُثرت عنه كلمات يف شروط الرجال الذين يستحق  –كما سيأيت   -من هذا النص وغريه      
 وأسًسا  لشروط الرواة املقبولة روايتهم عنده وهي كاآليت : أن يروَى عنهم، تُعّد مقاييس

 األول: أال يكون الراوي كذااب يف معامالته مع الناس: املقياس
هتمة الراوي ابلكذب عرفها احلافظ ابن حجر بقوله: أبال يروى ذلك احلديث إال من جهته، 
ويكون خمالفاً للقواعد املعلومة، وكذا من عرف ابلكذب يف كالمه العادي، وإن مل يظهر منه وقوع 

ه  على الناس دليل على جرأته على احلديث، فال يؤمتن ؛ إذ إّن جرأت46ذلك يف الكالم النبوي
 عليه، ومىت اهّتم الراوي ابلكذب تُرك حديثه، وهذا ضرٌب من االحتياط واحلذر عند اإلمام مالك.

أنه ال يؤخذ عن الكذاب  -رمحه هللا  -ه (: ومما يؤيد قول مالك 463قال ابن عبد الرب )ت     
ه ( 211ما رواه عبد الرزاق)ت ملسو هيلع هللا ىلصب يف حديث رسول هللا يف أحاديث الناس وإن مل يكن يكذ

شهادة رجل يف كذبة كذهبا  ملسو هيلع هللا ىلصرّد رسول هللا "قال:  47ه ( عن موسى اجلََندِّيِّّ 154عن َمْعمر)ت

                                                           

 (.1/58(،وينظر: ترتيب املدارك للقاضي عياض)42املصدر السابق )ص 44
(،اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية للقاضي 16(،وينظر: االنتقاء البن عبد الرب)160الكفاية )ص 45

 (.60عياض)ص
 (.99توضيح خنبة الفكر)صنزهة النظر يف  46
 مل أعثر على اتريخ  وفاته. 47



                                                   ليبيا -مصراتهجامعة                الطاهر حممد الرعيضد.             ...مقاييس النقد اخلارجي والنقد الداخلي      

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                          sunnaconf.elmergib.edu.ly 
 

، وروى ابن 48"قال َمْعمر ال أدري أكذب على هللا أو على رسوله أو كذب على أحد من الناس
إذا اطّلع  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا "أهنا قالت :  –رضى هللا عنها  –عن عائشة  -بسنده  –عبد الرب 

، ومن ابب أوىل 49"على أحٍد من أهل بيته يكذب كذبة، مل يزل معرضا عنه حىت حُيدث هلل توبة
 د.؛ لكون الَقدح به أشملسو هيلع هللا ىلصيرفض حديث من يتهم ابلكذب على رسول هللا  اً أن اإلمام مالك

 املقياس الثاين: أال يكون الراوي من أهل البدع واألهواء  يدعو إىل بدعته:
 ملسو هيلع هللا ىلصالبدعة: اعتقاد أمر حُمْدث على خالف ما  ُعرف يف الدين، وما جاء عن رسول هللا 

، كاخلوارج والرافضة واجلربية والقدرية 50وأصحابه بنوع ُشْبهة وأتويل ال بطريق جحود وإنكار
 .51واملرجئة وغريهم

اسم ) أهل األهواء(؛ ألهنم  -خذ من التعريف السابق  ؤ كما يُ   –وقد أطلق على هذه الفرق      
اتبعوا أهواءهم، أو )أهل البدع(؛ ألهنم أحدثوا يف الدين بعض األمور اليت مل تكن معروفة من قبل، 

هو نظرة اإلمام  وعلى كل حال ال يهّمنا هنا أن نقّوم عقائد هذه الفرِّق وتطورها، وإمنا الذي يهّمنا
 مالك يف قبوله لروايتهم أو رفضه هلا.

، وإذا مل يكفر، فإن استحّل الكذب ُرّدت 52واملبتدع إن َكَفر ببدعته فال إشكال يف رّد روايته
أيضا، وإن مل يستحل الكذب فهل يُقبل أو ال؟ أو يُفّرق بني كونه داعيًة أو غري داعيٍة ، يف ذلك 

ليه األكثرون التفصيل بني الداعية وغريه ، فمنعوا الرواية عن الداعية نزاع قدمي وحديث ، والذي ع

                                                           

ُد يف 20365املصنف، كتاب اجلامع، ابب الكذب والصدق برقم ) 48 (. قال البيهقي:))وهذا مرسل وله شواهِّ
(. وينظر االنتقاء البن عبد 20117َذمِّّ الكذِّب(( معرفة السنن واآلاثر ، كتاب الشهادات، برقم)

 (.18-17الرب)ص
 -رضى هللا عنها –(، ومل أجده يف مصادر احلديث هبذا اللفظ . وأخرج احلاكم عن عائشة 1/68التمهيد)  49

من أحٍد وإنْ  قّل  ملسو هيلع هللا ىلصمن الكذب وما جرّبه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقالت:)) ما كان شيء أبغض إىل رسول هللا 
سناد ومل َُيّرجاه(( املستدرك فَ ُيْخرَِّج له من نفسه حىت َُيَدَِّد َلُه  توبة(( وقال : )) هذا حديث صحيح اإل

 (.7123، كتاب األحكام، برقم)
 (.67 -66مقدمة يف أصول احلديث للدهلوي احلنفي)ص 50
ينظر: لتعريف هذه الفرق  وغريها يف كتاب التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع  أليب احلسني  امللطي)ص  51

 وما بعدها(. 71
ممنوعة، فقد قيل: إنه يقبل مطلقا، وقيل: يقبل إن اعتقد حرمة  وقال السيوطي:))قيل: دعوى االتفاق 52

 (.1/383الكذب((. تدريب الراوي)
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، وهو رأي اإلمام مالك املروي عنه سابًقا الذي قال عنه ابن الصالح إنه 53إىل البدعة دون غريه
؛ ألن تزيني بدعته ورغبته يف اتباع الناس قد حيمله على حتريف الرواايت 54أعدل املذاهب وأوالها

أتييد دعوته ابألحاديث املوضوعة، فقد قيل عن  رجل من أهل البدع رجع عن  وتسويتها على
ا يف هذا ففي هذا القرن  55"كنا إذا َهوِّينا أمرًا صرّيانه حديثا"بدعته قال:  ، وقد كان مالٌك حمقا

 كانت اخلالفات السياسية على أشدها.
قال مالك: ال يؤخذ احلديث عن صاحب هوى يدعو إىل "ه (:544وقال القاضي عياض )ت

هواه "؛ فانظر: اشرتاطه الدعاء هل هو ترخيص يف األخذ عنه إذا مل يدْع؟ أو أن البدعَة سبٌب 
، أو أّن 56لُتهمته أن يدعو الناس إىل هواه؟ أي: ال أتخذوا عن ذي بدعة فإنه ممن يدعو إىل هواه

مه لذلك، وهذا املعروف من مذهبه... فأما من دعا؛ فلم هواه حيمله أن يدعو إىل هواه، ونّته
 .57"َيتلف يف ترك حديثه

كما ذُكر   –عنه ابن سريين  ملا كان موجودا قبل ذلك ويعرب هذا املقياس لإلمام مالك امتدادُ و      
كان يف زمن األول الناس ال يسألون عن "حني تكلم عن السبب يف طلب اإلسناد قوله:   -سابقا

، حىت وقعت الفتنة،  فلما وقعت الفتنة سألوا عن اإلسناد لُيحّدث حديث أهل السنة اإلسناد
 .58"ويرتك حديث أهل البدعة

 املقياس الثالث: أال يكون الراوي سفيًها.

                                                           

 (. 197ينظر: اختصار علوم احلديث البن كثري) ص 53
 (.72املقدمة)ص 54
 (.529ينظر: شرح شرح خنبة الفكر للقاري)ص 55
ملالك بن أنس، وقال:   -مطلقا  أي عدم قبول رواية املبتدع  –وقد نسب اخلطيب البغدادي هذا القول  56

من ذهب إىل هذا املذهب أن الكافر والفاسق ابلتأويل مبثابة الكافر املعاند والفاسق املعاند، فيجب أال 
 (.120يقبل خربمها وال تثبت روايتهما . ينظر : الكفاية )ص

 (.1/125إكمال املعلم ) 57
 ( من هذا البحث.6. ينظر)ص 58
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، فاإلمام مالك يرى أن الرّاوي  إذا أكثر من 59الّسفه هو اخلِّّفة يف العقل والطّيش والّسخافة 
، وتكرر منه ذلك، وأعلن به يف الناس، كان ذلك دليال على الّسفه وخفة األفعال املخّلة ابملروءة

 العقل ورقّة الدين فيرتك حديثه ولو كان من أكثر الناس حديثا.
، فكل من َيري على لسانه من الكالم البذيء أو 60فالّسفه ُيسقط العدالة ويوجب رّد الرواية   

ع العبارات املبتذلة، أو عدم االّتزان يف التصرّ  فات، ينفر منه احملدثون ويرتكون الرواية عنه، فقد مسِّ
إن مل أحّدثكم فأُّمي زانية، فقال "يقول : 61ه ( النضر بن مطّرف198بن سعيد القطان) ت حيىي

 .62"حيىي : تركت حديثه هلذا
 املقياس الرابع: أن يكون الراوي من أصحاب احلديث، متقنا، ضابطا فامها غري جاهل مبا حيّدث: 

يشرتط اإلمام مالك أن يكون الراوي عنده ممّن يزن ما يُنقل إليه، فامهًا ملعاين ومرامي ما       
تلّقاه من احلديث؛ ألن الراوي لو محل الرواية دون فهم رمبا أّدى إىل عدم ضبطها واستقرارها يف 

والصالح؛  ذهنه فيؤّديها أداء غري صحيح؛ لذا رفض مالك أحاديث كثري من أهل الورع والتقوى
عند  ملسو هيلع هللا ىلصلقد أدركت سبعني ممن يقولون : قال رسول هللا " لعدم استيفائهم شروطه، وكان يقول:

فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤمتن  ملسو هيلع هللا ىلصوأشار إىل مسجد رسول هللا  –هذه األساطني 
 .63"على بيت مال لكان أمينا، إال أهنم مل يكونوا من هذا الشأن ... 

أدركُت هبذه البلدة  أقواًما لو " ه( عن اإلمام مالك أنه يقول:197توروى ابن وهب)     
استسقى هبم القطر لسُقوا، قد مسعوا من العلم واحلديث كثريا، ما حّدثت عن أحٍد منهم شيئا؛ 

حيتاج إىل رجٍل  –يعىن احلديث والفتيا  –ألهنم كانوا ألزموا أنفسهم خوف هللا والزهد، وهذا الشأن 
وفهم، فيعلم ما َيرج من رأسه، وما يصل إليه غًدا ، فأما رجل  وصيانة وإتقان وعلممعه تقى وورع 

 .64"فع به، وال هو حجة وال يؤخذ عنهمبال إتقان وال معرفة فال ينت

                                                           

(،كتاب السني، ابب السني وما بثلثهما ، مادة )سفه(، النهاية يف 3/79بن فارس)ينظر :مقاييس اللغة ال 59
 (، حرف السني، ابب السني مع الفاء، مادة)سفه(. 2/376األثر البن األثري)و  احلديث غريب

 (.115ينظر : الكفاية للخطيب البغدادي)ص 60
طَرق (.ومل أعثر على اتريخ وفاته. ينظر:  61 (، رقم 8/91التاريخ الكبري للبخاري)ويقال النضر )بن مِّ

 (.2301الرتمجة)
 (،1888( رقم الرتمجة ) 6/171(، الضعفاء الكبري للعقيلي )115ينظر : الكفاية للخطيب البغدادي)ص 62
 (.16االنتقاء البن عبد الرب)ص 63
 (.1/57ترتيب املدارك للقاضي عياض) 64
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ه ( ( قال: مسعت 220بسنده إىل ُمطرِّف بن عبد هللا )ت –ه ( 322وروى العقيلي)ت      
ه (!! لقد أدركت يف هذا 179ف بن خالد)تمالك بن أنس يقول: ويُكتب عن مثل، عطّا

املسجد سبعني شيخا كلهم خري من عطّاف ما كتبت عن أحد منهم، وإمنا يكتب العلم عن قوم 
 .65ه( وأشباهه(143قد جرى فيهم العلم مثل عبيد هللا بن عمر)ت

على وقد كان اإلمام مالك؛ لشدة توّخيه، َيترب ضبط بعض الرواة وحفظهم، فإذا مل يثبت      
ه (، فسمعت حديث عمر) أنه محل 136أتيت زيد بن أسلم)ت"رواية واحدة تركه، حيث يقول: 

على فرس يف سبيل هللا( فاختلفت إليه أايما ، أسأله عنه، فيحّدثين ، لعله يدخله فيه شك أو 
 .66"معىن فأترك؛ ألنه ممن شغله الزهد عن احلديث

قاعدة أخذها من كالم األئمة الّنقاد احلفاظ  ه ( يف ذلك 795وقد أّصل احلافظ ابن رجب)ت
 .67األثبات حيث قال:) الصاحلون غري العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط(

 املقياس اخلامس: أن  يكون الراوي حافظا لكتابه إن حّدث منه:
 يرى اإلمام مالك أنه ال بّد للراوي من احلفظ مع الكتاب ، فإذا كان الراوي حيّدث من     

الكتب وهو ثقة، ولكن ال حيفظ حديثه فال يؤخذ عنه احلديث، ويعّلل ذلك خبوفه من أن يُزاد يف 
 هذه الكتب من وراء ظهره، فال يُدرك هذه الزايدة من وضع أو حتريف؛ ألنّه ال حيفظ.

ُسئل مالك "ه( قال: 204إىل أشهب بن عبد العزيز)ت –بسنده  –فقد روى ابن أيب حامت  
حيفظ، وأييت بكتب فيقول قد مسعتها وهو ثقة، فقال: ال يؤخذ عنه ، أخاف أن  أيؤخذ ممن ال

 .68"يُزاد يف كتبه ابلليل
ه ( عن أشهب 264إىل يونس بن عبد األعلى) ت  –بسنده أيضا  –وروى اخلطيب البغدادي 

َُيرج كتابه وهو ثقة، فيقول هذا مَساعي إال أنه ال حَيفظ قال ال ُيسمع  قلت لِّمالك  الرُجل"قال:
َل عليه ال يَ ْعرِّف  .69"منه، قال يونُس؛ ألنّه إْن أُْدخِّ

                                                           

 (.  1472( ترمجة رقم)5/50الضعفاء) 65
 (.1/57ك)ترتيب املدار  66
 (.2/833شرح علل الرتمذي)  67
 (.2/27اجلرح والتعديل) 68
 (.227الكفاية)ص 69



                                                   ليبيا -مصراتهجامعة                الطاهر حممد الرعيضد.             ...مقاييس النقد اخلارجي والنقد الداخلي      

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                          sunnaconf.elmergib.edu.ly 
 

يف قبوله ورفضه  -اليت حاولت مجعها من خالل أقواله  -هذه هي مقاييس اإلمام مالك      
اخلارجي( املتصل ابلسند والرواة، لألحاديث النبوية، وهي مقاييس تدخل حتت مفهوم )النقد 

ويرى اإلمام مالك  نفسه أنه بتطبيق هذه املقاييس قد مجع األحاديث الصحيحة، وأنه ال يروي يف  
ما يفيد ذلك، فقد سأله بشر بن عمر  -رمحه هللا  -كتبه إال عن الثقات، فقد جاء عنه 

لو كان ثقة لرأيته يف  "قال: قال: ال.  "رأيته يف كتيب؟"ه ( عن رجل؟ فقال: 207الزهراين)ت
 . 70كتيب"
 -يف املبحث السابق -ويف هناية هذا املبحث جتدر اإلشارة إىل نقطة مهمة وهى أنه ذُكر       

أّن اتصال السند من الشروط اخلمسة  اليت استقر عليها العمل  يف صحة احلديث، واإلمام مالك 
يت يرويها فقد ساق يف  املوطأ  الكثري من املراسيل مل يلتزم بذكر  اإلسناد  املتصل يف كل أحاديثه ال

َمن أكل من " قال:ملسو هيلع هللا ىلصمثل: عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب أن رسول هللا 
دان، يُؤذِّينا بريح الثُّومِّ  . حيث سقط من سنده الصحايب فرواه 71"هذه الشجرة، فال يَقُرْب مساجِّ

 .72مباشرة ، فهو مرسل ملسو هيلع هللا ىلصالتابعي عن رسول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلصكما يوجد املنقطع مثل: عن مالك أن ُمعاذ بن جبل قال: آخُر ما أوصاين به رسوُل هللا       

، حيث رواه 74"أحسن ُخُلقك للناسِّ اي معاُذ بن جبلٍ "أْن قال:  73حني وضعت رجلي يف الَغْرزِّ 
 عن الصحابة. -وهو اإلمام مالك  -اتبع التابعي 

مثل : عن 75وكما جند املبهم وهو الذي ال يذكر فيه اسم الراوي، أو ذُكِّر ومل تعرف َعينه      
َهى َأْن ُتْستَ ْقبَل "ملسو هيلع هللا ىلصه ( عن َرُجٍل من اأْلَنصارِّ أَنَّه مسع  رسول اَّللَّ 117مالٍك عن انفع)ت ين ْ

ْبلُة لَِّغائٍِّط أَو بَ ْولٍ   .76"القِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصمل يذكر فيها سند ، فروى فيها مالك عن رسول هللا وكما جند  أيضا البالغات وهى اليت      

اللهمَّ إِّيّنِّ َأسأَلَك فِّْعل "كان يَدعو فيقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصمباشرة مثل: عن مالك أنه بَلغه  أن رسول هللا 
                                                           

 (.24ينظر: مقدمة اجلرح والتعديل البن أيب حامت )ص 70
 (.30املوطأ ، كتاب الصالة، النهي عن دخول املسجد بريح الثوم، وتغطية الفم، برقم) 71
 (.6/412ينظر: التمهيد البن عبد الرب) 72
 (.9/280الَغْرُز: للراحلة مبنزلة الرِّكاب للدابة. ينظر: املنتقى شرح موطأ  مالك للباجي) 73
 (.2626املوطأ، كتاب اجلامع، ما جاء يف حسن اخللق، برقم) 74
 (.195ينظر: اختصار علوم احلديث البن كثري)ص 75
 (.520برقم) املوطأ ، كتاب القبلة، النهي عن استقبال القبلة واإلنسان على حاجته،  76
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، وإِّذا أَرْدَت يف الناس فِّتنًة فَاْقبِّْضينِّ إِّليَك غرَي  ، وحبَّ املساكنيِّ ، وترك اْلُمنكراتِّ اخلرياتِّ
 .77"َمْفُتونٍ 
وعن  ملسو هيلع هللا ىلصه (: "مجلة ما يف املوطأ من اآلاثر عن النيب 375يقول أبو بكر األهبري)ت      

( ستمائة حديث 600(ألف وسبعمائة وعشرون حديثا، املسند منها )1720الصحابة والتابعني )
( ستمائة وثالثة عشر ، ومن 613( مائتان واثنان وعشرون حديثًا، واملوقوف)222، واملرسل )
 .78( مائتان ومخسة ومثانون285) قول التابعني

ويظهر أن التقييد "ه(: 1974واجلواب على ذلك  كما يقول الشيخ حممد أبو َزهرة)ت     
، ملا كثر بذلك بل تقّيد احملّدثون من بعده –رضى هللا عنه  –ابلسند مل َيُسد يف عصر مالك 

رجال، فاشرتطوا وصل السند، وأرادوا أن يستوثقوا من النسبة مبعرفة ال ملسو هيلع هللا ىلصهللا  الكذب على رسول
ومل أيخذوا ابملرسل واملنقطع ، ولذلك كان املتقدمون من الفقهاء حيتجون ابملرسالت من 

 .79"األحاديث...
كان أيخذ مبا يطمئن إىل صحته من األحاديث وكان وفق   –وهللا أعلم  -فاإلمام مالك       

ا، فالتشدد يف االختيار هو سبب مقاييسه النقدية دون أن يهتم ابتصال اإلسناد فيها كله
وما حنن عند مالك بن أنس؟ إمنا كنا نتبع آاثر مالك، " االطمئنان، لذلك قال سفيان بن عيينة:

إذا جاءك احلديُث عن مالك " وقال الشافعي: ،"وننظر للشيخ إذا كان كتب عنه مالك كتبنا عنه
أقّدم على مالك يف صحة احلديث  ال"ه (: 198، وقال عبد الرمحن بن مهدي)ت"َفُشّد به يَديك

 .80"أحدا
 مقاييس النقد الداخلي لألحاديث عند اإلمام مالك: املبحث الثالث

مقاييس أخرى  –إىل جانب مقاييسه السابقة يف الرواة )النقد اخلارجي(  -كان لإلمام مالك 
ن األحاديث )النقد الداخلي( ملضمون الرواايت وحمتوايهتا، حيث كان يرفض بعض ما يُروى له م

 ملخالفة مضموهنا لبعض املقاييس واالعتبارات التشريعية وهى كاآليت: 
                                                           

 (.580املوطأ، كتاب القرآن ، ابب العمل يف الدعاء ، برقم) 77
 (. 8ينظر: تنوير احلوالك للسيوطي)ص 78
 (.196مالك حياته وعصره)ص 79
 ( على الرتتيب.25ص – 23ص– 21ذكر هذه النصوص الثالثة ابن عبد الرب بسنده . االنتقاء)ص 80
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 املقياس األول:  عرض احلديث على ظاهر القرآن الكرمي:
ظاهر الكتاب ، وعاضد هذا احلديث قياس أو عمل  -الذي صح عنده  –إذا خالف احلديث 

يتأّوله على حنٍو ال يتعارض مع ظاهر  – رمحه هللا –أهل املدينة أو إمجاع عام، فإن اإلمام مالكا 
 نصوص القرآن الكرمي، فإذا مل يُعاَضدِّ احلديث بشيء من ذلك مل أيخذ به؛ ويقدم ظاهر القرآن.  

ه ( عن أيب 117ه (عن األعرج)ت 130ه عن أيب الّزاند)ت او ومن أمثلة ذلك احلديث الذي ر  -
ْلُه سبَع مرّاتٍ "قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهريرَة، أن رسول هللا   .81"إذا شرِّب الكلُب يف إانء أحدِّكم فَ ْليَ ْغسِّ

وقال مالك: يف اإلانء يكون " ه ( قوله:191ه ( عن ابن القاسم )ت240وروى سحنون )ت     
فيه املاء يلغ فيه الكلب يتوضأ به رجل؟ قال )أي ابن القاسم(: قال مالك: إن توضأ به وصّلى 

كان مالك يقول يُغسل اإلانء سبع مرات إذا ولغ الكلب يف   أجزأه ... قلت)أي سحنون( : هل
، وما أدري 82اإلانء يف اللنب ويف املاء؟  قال )أي ابن القاسم (: قال مالك: قد جاء هذا احلديث

ما حقيقته، قال)أي ابن القاسم(: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغريه من 
ُفُه، وكان يقول: ال يغسل من مسن غسل ففي املاء وحده وكان ُيَضعِّ يالّسباع، وكان يقول: إن كان 

 .83"وال لنب ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك ...
وقد اختلف يف معىن ما وقع يف املدونة من قول ابن القاسم: وكان ُيضعِّفه، "قال ابن رشد:      
القرآن يعارضه وما إنه أراد بذلك أنه كان يضّعف احلديث،  ألنه حديث آحاد وظاهر  :فقيل

طهارة اهلرة ابلطواف علينا واملخالطة لنا،  وقيل بل أراد ملسو هيلع هللا ىلصثبت أيًضا يف السنة من تعليل النيب 
بل أراد بذلك أنه كان يضّعف العدد، فالتأويل : بذلك أنه كان يضّعف وجوب الغسل، وقيل

ما يقتضي جناسته  ليس يف األمر بغسل اإلانء سبعا األول ظاهر يف اللفظ بعيد يف املعىن، إذ
طهارة اهلّر، والتأويل الثاين بعيد  -عليه الصَّالة والسالم  -فيعارضه ظاهر القرآن وما عّلل به النيب 

يف اللفظ ظاهر يف املعىن؛ ألن األمر حمتمل للوجوب والندب، فإذا صح احلديث ومحل على 
عليه الصالة والسالم  -ّلل به النيب الندب والتعّبد لغري عّلة مل يكن معارضا لظاهر القرآن وال ملا ع

طهارة اهلرة. وأما التأويل الثالث فهو بعيد يف اللفظ واملعىن؛ إذ ال يصح تضعيف العدد مع  -
                                                           

(، وأخرجه البخاري، كتاب الوضوء، ابب الذي يُ ْغَسُل به 71م). املوطأ، كتاب الصالة، جامع الوضوء، برق 81
( بلفظ)فليغسله سبًعا(، ومسلم، كتاب الطهارة، ابب ولوغ الكلب، برقم 172َشَعُر اإلنسان، برقم)

(279.) 
 يقصد احلديث السابق الذي رواه  بسنده عن أيب هريرة. 82
 والدجاج والكالب. ( كتاب الوضوء، يف الوضوء بسؤر الدواب1/115املدونة) 83
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ثبوت احلديث ألنه نّص فيه على السبع، وال َيوز أن يصح احلديث ويضعَف ما ُنّص فيه 
 .84"عليه

، وقال مع ؟فكيف يكره لعابه‘ يؤكل صيُدهأبنه  ك(واحتج )أي اإلمام مال"وقال ابن عبد الرب: 
 .85"هذا كله ال خرَي فيما ولغ فيه كلٌب، وال يتوضأُ به أحب إىلّ 

ومعلوم أنه  "فكلوا مما أمسكن عليكم":احتج على طهارته بقوله تعاىل –رمحه هللا  -فاإلمام مالك 
إذا أمسك علينا فال بد من وصول لعابه مع أسنانه إىل جسم الصيد، ومعلوم أيضا أهنم يف مواقع 

ملن صاده يف  ملسو هيلع هللا ىلصالصيد يشُوون ما صادوه بَغسل وبغري َغسل، ولو كان لعابه جنسا لبنّي النيب 
على طهارة  ليلني اإلانء والصيد، فهذا كله دمكان ال ماء فيه ال حيّل له أكله؛ إذ ال فرق ب

 .86لعابه
ويف مقابل هذا جند أن احلديث يدّل على جناسة لعابه، فتعارض احلديث مع ظاهر القرآن الكرمي، 

ُفُه(، وهو الذي استظهره كره ابن رشد ملعىن )وكان ُيَضعِّ ويف الواقع إذا أخذان ابلتأويل الثاين الذي ذ 
مل يرتك احلديث مجلة ؛ غاية ما يف  –هللا رمحه  – اً ، جند أن اإلمام مالك87بعض علماء املالكية

ْلُه(، وإمنا جعله للندب، ومل يقل بنجاسته ووجوب غسله؛  األمر أنه مل َيعل األمر للوجوب)فَ ْليَ ْغسِّ
ألنه هبذا الفهم يتعارض مع ظاهر اآلية اليت حتل أكل ما يصيده الكلب املعلم، مث استخدم القياس 

تأييد فهمه هذا، وقول مالك يف املدونة)وما أدري ما حقيقته( فكيف يكره لعابه(، ل‘ )يؤكل صيُده
؛ ألن احلديَث اثبٌت عنده ، وقد روى احلاكم النيسابوري 88أي من حيث فهمه ال من حيث ثبوته

أصح األسانيد كلها مالك , عن انفع، عن ابن عمر، وأصح أسانيد " بسنده إيل البخاري قوله:
 .89", عن أيب هريرةأيب هريرة أبو الزاند، عن األعرج 

                                                           

 (.1/92املقدمات املمهدات) 84
 (.2/208االستذكار البن عبد الرب) 85
 (.1/269ينظر: شرح صحيح البخاري البن بطال) 86
 (.1/75ينظر: التوضيح للشيخ خليل املالكي) 87
 (.404ينظر: توثيق السنة يف القرن الثاين اهلجري للدكتور رفعت فوزي عبد املطلب)ص 88
 (.227-226احلديث)صمعرفة علوم  89
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عن أيب  -بسنده  -ه (242برواية أيب مصعب الزهري) -ومن ذلك أيًضا ما ورد عن مالك -
، أن رسول هللا  باع" ملسو هيلع هللا ىلصثَعلبة اخُلَشينِّّ وهو "، قال مالك: 90"هنى عن أكلِّ كلِّّ ذي انٍب من السِّّ

 .91"األمر عندان
؟ والذئب هل حيل مالك أكلهاقلت: أرأيت الضبع والثعلب "وسأل سحنون ابن القاسم     

ال أحب أكل الضبع وال الذئب وال الثعلب وال اهلر الوحشي  :قال)أي ابن القاسم (: قال مالك
باع، وال  وال اإلنسي وال شيئا من السباع، قال: وقال مالك: ما َفرس وأكل اللحم فهو من السِّّ

 .92"عن ذلكملسو هيلع هللا ىلصيصلح أكله لنهي رسول هللا 
فظاهر هذه الرواية عن مالك، تدل على  أخذه ابخلرب وقد ثبت عنده؛ إال أنه مل حيمل النهي     

وهو املشهور يف املذهب عند  -وإمنا على الكراهة  -كما يف احلديث السابق   -على التحرمي
ُد يفِّ "؛ ألنّه إذا محله على التحرمي يتعارض مع ظاهر قوله تعاىل :  -93املالكية َي ُقْل ال َأجِّ  َما أُوحِّ

نزِّيرٍ  َتًة َأْو َدمًا َمْسُفوحًا َأْو حلََْم خِّ أن ما عدا أي  94"إِّيَلَّ حُمَرَّمًا َعلى طاعٍِّم َيْطَعُمُه إِّالَّ َأْن َيُكوَن َمي ْ
يصلح أكله( ومل يقل) وحيرم أكله( يشعر  ، ولفظ مالك )وال95املذكور يف هذه اآلية حالل

                                                           

(. وأخرجه البخاري، كتاب 1643املوطأ، كتاب الضحااي، ابب حترمي أكلِّ كل ذي انب من الّسباع، برقم) 90
(، ومسلم، كتاب الصيد والذابئح، 5530الذابئح والصيد، ابب أكل كّل ذي انب من السباع، برقم)

(. كلهم من طريق أيب 1932رقم)ابب حترمي أكل كل ذي انب من السباع، وكل ذي خملب من الطري، ب
 . -رضى هللا عنه  –ثعلبة 

(. وال توجد هذه الزايدة يف رواية أيب 1434املوطأ، كتاب الصيد، حترمي أْكل كل ذي انٍب من الّسباع، برقم) 91
 مصعب الزهري.

 (، كتاب الصيد.1/541املدونة) 92
: التحرمي والكراهة والتفصيل . قال ابن  اختلف مذهب املالكية يف مسألة أكل  السباع على ثالثة أقوال 93

 ، رِّ احلاجب:) وأما ما يفرتس من الوحش، فالتحرمي والكراهة، واثلثها : ما يعدو حرام كاألسد والنَّمِّ
( جامع األمهات )ص (. وقال الشيخ خليل:)) َواْلَمْكُروُه َسْبٌع َوَضُبٌع 223واآلخر مكروه كالضبع واهلِّرِّ

رٌّ ... (( املختصر يف الفقه املالكي)صَوثَ ْعَلٌب َوذِّْئٌب وَ  ( ، قال اخلرشي:)) واملعىن أّن السبَع وما 116هِّ
معه مكروه على املشهور وهو مذهب املدونة لقول مالٍك فيها ال أُحّب أكَل الّسبعِّ ...(( شرح اخلرشي 

 (.3/30على خمتصر خليل )
 (.146سورة األنعام من اآلية) 94
(،  2/8(، بداية اجملتهد البن رشد)1/462(،املعونة للقاضي عبد الوهاب)4/261ينظر: املنتقى للباجي) 95

 كتاب األطعمة واألشربة.
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ٌ إال ما ذُكِّر يف هذه اآلية"ه (:671ابلكراهة أيًضا، وقال القرطيب)ت  96"قال مالك : ال حراٌم بنيِّّ
 أي قطعي.

رضى  –عن أيب هريرة  -بسنده  -واه مالك أيًضا لى املالكية يف هذه املسألة ما ر وُيشكل ع     
؛ ألن احلديث األول 97"أْكُل ُكّل ذي انٍب من الّسباع حرامٌ "قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول هللا  –هللا عنه 

الذي رواه عن أيب ثَعلبة اخُلَشينِّّ ميكن اجلمع بينه وبني اآلية كما سبق، وأما حديث أيب هريرة 
أي –فال ميكن اجلمع، وقد محل بعض املالكية هذا احلديث  -وهو أْبني يف املعارضة  -الثاين 

ُكُله السباع ، فيكون على أّن )أْكُل( مصدر أضيف إىل الفاعل أي ما أت –حديث أيب هريرة 
ُبُع""موافًقا لقوله تعاىل:   . 99أي ما افرتسته الّسباع فَ َقتَ َلته فهو حرام 98"َوَما َأَكَل السَّ

لَّ َلُكْم َما َوراَء ذلُِّكمْ "وقد خّصص اإلمام مالك قوله تعاىل: - ال تنكح  املرأة ": ملسو هيلع هللا ىلصبقوله 100"َوُأحِّ
 .102"اختالف يف حترميه ألنه نكاح ال" ، وقال:101"على عمتها وال خالتها

هاُتُكُم الالَّيتِّ أَْرَضْعَنُكْم(- الذي    - 103ويف مقابل ذلك مل  يقّيد اإلمام مالك  النص القرآين )َوأُمَّ
ابخلرب   -يُفهم من عمومه أن مطلق الرضاعة حيرم، فمن أرضعت مرة واحدة فقد أصبحت مرضعة 

زل من القرآن عْشُر رضعات معلومات حُيرمن كان فيما أُن"–الذي رواه  عن عائشة رضى هللا عنها 
أحترم املّصة واملصتان يف قول "ل سحنون ابن القاسم: أ، س104"، مث ُنسْخن خبمٍس معلومات ... 

؛وذلك لعدم أتييد هذا اخلرب مبا يراه مالٌك صاحلا لتعضيده من قياس أو  105"مالك؟ قال: نعم 
 عمل أهل املدينة أو إمجاع عام كما بيّناه سابًقا

                                                           

 (.9/81اجلامع ألحكام القرآن) 96
 (.1433املوطأ، كتاب الصيد، حترمي أكل ذي انٍب من الّسباع، برقم) 97
 (.4سورة املائدة من اآلية) 98
 (.3/224للشيخ خليل)(، التوضيح 101-4/100ينظر: الذخرية للقرايف) 99

 (.24سورة النساء من اآلية) 100
 (.1520املوطأ، كتاب النكاح، ما ال َُيمع بيَنه وبني النساء، برقم)  101
 (. كتاب النكاح األول ، النكاح الذي يفسخ بطالق وغريه.2/122املدونة) 102
 (.23سورة النساء من اآلية) 103
 (.1780، برقم)املوطأ، كتاب الرضاع، جامع ما جاء يف الّرضاعة 104
 (، كتاب الرضاع، ما جاء يف حرمة الرضاع.2/295املدونة) 105
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 املقياس الثاين: عرض احلديث على األصول القطعية املقررة يف الشريعة:
آايت القرآن  املقصود ابألصول القطعية هي القواعد واملعاين الكلية  املستخلصة من جمموع     

الكرمي واألحاديث النبوية الصحيحة، أو بعبارة أخرى: ما ثبت ابالستقراء لنصوص الشرع 
وأحكامه يف فروع خمتلفة أهنا قواعد مقررة اثبتة قطعية من غري شكٍّ وال ريب، وال ميكن أن تُنسخ 

 أو تتغرّي، فأصبحت أصال تُعرض عليها املسائل اجلزئية.
د من الشارع  فة احلديث أو اخلرب لألصول الشرعية والقواعد املقررة اليت عهِّ الوال شك أّن خم     

ها دليل على عدم صحته، لوجود التعارض بينه وبني ما هو أقوى منه من أصول ناالعتناء هبا وتبي
وقواعد الشريعة العامة، كما أن االتفاق بني أصول الشريعة وأحكامها هو األمر الذي ال ميكن أن 

 ئبة وال ينقضه خرب.تشوبه شا
املعارض 106وأما الثالث )أي القسم الثالث(: الظين"-رمحه هللا  –ه( 790يقول الشاطيب)ت     

ألصل قطعي وال يشهد له أصل قطعي، فمردود بال إشكال، ومن الدليل على ذلك أمران: 
من  أحدمها: أنه خمالف ألصول الشريعة وخُمالف أصوهلا ال يصح؛ ألنه ليس منها، وما ليس

الشريعة كيف يعّد منها؟، والثاين: أنه ليس له ما يشهد بصحته وما هو كذلك ساقط 
... وهذا القسم على ضربني: أحدمها: أن تكون خمالفته لألصل قطعية، فال بّد من 107ابالعتبار

رّده، واآلخر : أن تكون ظنية إما يتطّرق الظن من جهة الدليل الظين، وإما من جهة كون األصل 
 .109"، ويف هذا املوضع جمال للمجتهدين...108قق كونه قطعيامل يتح

                                                           

 ومنه خرب اآلحاد . 106
هلذا  القسم ملن أفىت َملًِّكا جامع يف رمضان بصيام شهرين ، فأُْنكِّر عليه، فقال من  -الشاطيب  -وقد مثل 107

ه املعصية مع التكفري، لكن لو أُفيت املصلحة أال يُفىت بعتق الرقبة؛ ألن الرقبة سهلة عليه، فتسُهل عليه هذ
بصيام شهرين متتابعني ما رجع إىل ذلك، فرأى من املصلحة أن يُفىت هبذا لتتحقق مصلحة الزجر اليت 
يقصدها الشارع ؛ لكن هذا معارض  الدليل الشرعي القطعي ألن العلماء بني قائلني: قائل ابلتخيري، 

فتقدمي الصيام ابلنسبة إىل الغين ال قائل به، فال بد من رّده. وقائل ابلرتتيب، فيقدم العتق عن الصيام، 
 وما بعدها(. 3/7وينظر أيضا لالعتصام للشاطيب)

 مثل دعوى اإلمجاع  يف مسألة ما. 108
 (.187-4/186املوافقات ) 109
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لكن الثابت يف اجلملة أن خمالفَة الظين ألصل قطعي ُيسقط اعتبار الظين على ": مث قال بعد ذلك
، وهذا من حيث اإلمجال والتقعيد، أما من حيث التطبيق 110"اإلطالق وهو مما ال َيتلف فيه

دة، فقد يك ون هذا األصل الذي ادُّعي أنه قطعي، عند التمحيص ال فينَظر يف كل مسألة على حِّ
 تثبت قطعيته، فليس يف تركه خمالفة هلذا التأصيل.

وهو أن خمالفة الظين  ،هذا املقياس 111يف مواضع كثرية –رمحه هللا  –ولقد اعتمد اإلمام مالك    
 ألصل قطعي تسقط اعتبار الظين لصحته يف االعتبار.

عن  َرافع ْبنِّ  وم الغنائم قبل الَقَسم فقد جاء يف الصحيحر من حلومن ذلك  اْكفاء الُقدو -
بذي احلُليفةِّ، فأصاب الناَس جوٌع، وأصْبنا إبِّال وَغنًما، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصكنا مع النيب " َخدِّيٍج، قال:

َئْت، مث َقَسَم ...  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النيب  لوا فَنصبوا الُقُدوَر، فأَمر ابلُقُدور فَُأْكفِّ يف أُْخَراَيتِّ الناس، فَعجِّ
 احلديث. 112"

ال أرى أبًسا أن أيكل املسلمون إذا دخلوا أرض العدوِّ من طعامهم ما وجدوا من "قال مالك: 
م قاسِّ

َ
لبقر والغنم مبنزلة الطعام وأان أرى اإلبل وا"مث قال عقب ذلك:  "ذلك كّله قبل أن تقع امل

أيكل منه املسلمون إذا دخلوا أرض العدو، كما أيكلون من الطعام، ولو أن ذلك ال يؤكل حىت 
قاسم ويُقسم بينهم، أضّر ذلك ابجليوش، قال مالك: وال أرى أبسا مبا أكِّل من 

َ
حَيضر الناُس امل

 .113"ذلك كّله  على وجه املعروف واحلاجة إليه
إىل احلديث فيه إشارة قوية وواضحة  إال أن -مل يروه مالك يف املوطأ وإن  -فهذا احلديث    

َخدِّيٍج الّسابق، وعدم أخذ مالك هبذا احلديث  ملخالفته األصل املقطوع به  الذي رواه  رَافع ْبنُ 
ن إكفاء القدور أنصوص كثرية ، ابعتبار وهو رفع احلرج على الناس املقرر يف الشريعة اإلسالمية ب

                                                           

 .الصفحةو  اجلزءاملصدر السابق نفس  110
 (.4/195ينظر: املوافقات للشاطيب) 111
غامن، برقم)أخرجه البخاري، كتاب  112

َ
(، 3075اجلهاد والسري، ابب ما يكره من ذبح اإلبل والغنم يف امل

ومسلم، كتاب األضاحي، ابب جواز الذبح بكل ما أهنر الّدم إال السّن والظفر وسائر العظام، 
 (.1968برقم)

 (.1304املوطأ، كتاب اجلهاد، ما َيوز للمسلمني أكله قَبل اخلُمس، برقم) 113
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، واحلظر يكفي فيه بيان اخلطأ فيما صنعوا، وأهنم 114إضرار كبري ابجليوش للحاجة املاّسة إليها فيه
أمثوا فيما فعلوا، وليأكلوا ما ذحبوه أو يقتسموه بال إْكفاء القدور، فيتم التنبيه وبيان التحرمي من غري 

 .115إتالف وال فساد
أن رسول هللا  –رضى هللا عنها  –احلديث الذي ورد يف الصحيحني عن عائشة   ومن  ذلك-

 .116"من مات وعليه صيام صام عنه ولّيه"قال :  ملسو هيلع هللا ىلص
وذلك أن هذا احلديث مناٍف لألصل القرآين الكلي القطعي املبثوث يف الشريعة حنو قوله     

ْنَسانِّ إِّالَّ َما َسَعىَأالَّ َتزُِّر َوازِّرٌَة وِّْزَر ُأْخَرى َوَأْن لَيْ "تعاىل:  وهااتن " ، لذا قال ابن العريب:117"َس لِّإْلِّ
اآليتان حمكمتان عامتان غري خمصوصتني، ركن يف الدين، وأصل للعاملني وأم من أمهات 

 .118"الكتاب
وقال مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن عمر كان ُيسأل هل يصوم أحٌد عن أحٍد أو يصلي أحٌد     

، فالصوم عبادة حمضة 119 يصوُم أحٌد عن أحٍد وال ُيصّلي أحٌد عن أحدٍ عن أحٍد؟ فيقول: ال
خمتصة ابلبدن فلم يدخلها النيابة كالصالة، وهذا القياس معتمد على أصٍل قطعي وهو اإلمجاع 

، فيكون القياس قطعيا، وخرب اآلحاد ظنيا، والظين ال يُقاوم 120على أنه ال يصلي أحٌد عن أحدٍ 
 القطعي.

ومل أمسع عن أحٍد من ": قال مالكبعد هذا األثر  -يف رواية أيب مصعب الزهري  -وقد ورد    
، والوال من التابعني ابملدينة أن أحًدا منهم أَمر أ ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول هللا   حًدا َقطُّ يصوُم عن أحدِّ

، فعمل أهل 121"صّلي أحٌد عن أحٍد، وإمنا يَفعل كلُّ إنساٍن لنفسه وال يَعمله أحٌد عن أحدٍ 

                                                           

(،شرح الزرقاين على 2/606(، القبس البن العريب)199-4/198للشاطيب) ينظر: املوافقات 114
 (.3/26املوطأ)

 (.259مالك ، حياته وعصره أليب زهرة)ص 115
(، ومسلم، كتاب الصيام، ابب 1952أخرجه البخاري، كتاب الصوم، ابب من مات وعليه صوم، برقم) 116

 (.1147قضاء الصيام عن امليت، برقم)
 (.38-37)سورة النجم اآليتان 117
 (.2/245(، شرح الزرقاين للموطأ)4/198(، وينظر: املوافقات)2/518القبس) 118
 (.836املوطأ، كتاب الصيام، النذر يف الصيام، والصيام عن امليت، برقم) 119
 (.9/29قال ابن عبد الرب: ) أمجعوا أن ال ُيصلي أحٌد عن أحٍد والصوم يف القياس مثله( التمهيد) 120
 (. ومل يرد هذا القول يف رواية حييي بن حيىي الليثي.653صيام، جامع الصيام، برقم)املوطأ، كتاب ال 121
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نة على خالف اخلرب، فلعل كل هذه  االعتبارات  اليت ذُكرت كانت وراء رد مالك هلذا املدي
، والقياس الذي يشهد له أصل قطعي وهو اإلمجاع، وأيضا عمل اً قطعي احلديث أعىن ملنافاته أصالً 

 أهل املدينة على خالفه، وهذا األخري سيأيت بيانه يف املقياس الثالث.
 املقياس الثالث: عرض احلديث على عمل أهل املدينة:

ها القاضي عياض وقال ده( اليت أور 175يقول مالك يف رسالته إىل الليث بن سعد ) ت      
أنه بلغين أنك تفيت الناس أبشياء خمالفة ملا عليه   -رمحك هللا  -إهنا صحيحة مروية عنه:) اعلم 

يه ... فإمنا الناس تبٌع ألهل املدينة، إليها كانت اهلجرة، مجاعة الناس عندان وببلدان الذي حنن ف
وهبا نزل القرآن وُأحل احلالل وُحّرم احلرام، إذ رسول هللا بني أظهرهم حيضرون الوحي والتنزيل 
وأيمرهم فيطيعونه ويسن هلم فيتبعونه ... مث قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ويل األمر من 

مما علموا أنفذوه، وما مل يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، مث أخذوا أبقوى ما  بعده فما نزل هبم
وجدوا يف ذلك يف اجتهادهم... مث كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك 
السنن، فإذا كان األمر ابملدينة ظاهرًا معمواًل به مل أر ألحد خالفه للذي يف أيديهم من تلك 

 .122"ال َيوز ألحد انتحاهلا وال ادعاؤها... الوراثة اليت
يراعي كل املراعاة العمل املستمر واألكثر، ويرتك ما سوى ذلك،  –رمحه هللا  –فاإلمام مالك      

وإن جاء فيه أحاديث، فقد أدرك التابعني وراقب أعماهلم، وكان العمل املستمر فيهم مأخوذا عن  
فالعمل  ملسو هيلع هللا ىلصتمرًا فيهم إال وهو مستمر يف عمل رسول هللا العمل املستمر يف الصحابة، ومل يكن مس

العام هو املعتمد، وال يُلتفت إىل قالئل ما نُقل، وال نوادر األفعال إذا عارضها األمر العام 
 .123والكثري

 ويقول القاضي عياض إن ما يطلق عليه إمجاع أهل املدينة على ضربني:
األول: إمجاع عن طريق النقل واحلكاية الذي تتناقله الكافة عن الكافة يف املدينة عصرا بعد عصر 

من قول كاآلذان واإلقامة أو فعل كصفة الصالة ، أو إقراره ملا شاهده منهم ومل  ملسو هيلع هللا ىلصمنذ زمن النيب 
لديهم وظهورها  يُنقل عنه إنكاره، أو تركه ألمور شاهدها منهم وأحكام مل يلزمهم إايها مع شهرهتا

                                                           

 (.1/21ترتيب املدارك للقاضي عياض) 122
 (. 271-3/270ينظر : املوافقات للشاطيب)  123



                                                   ليبيا -مصراتهجامعة                الطاهر حممد الرعيضد.             ...مقاييس النقد اخلارجي والنقد الداخلي      

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                          sunnaconf.elmergib.edu.ly 
 

بكوهنا عندهم كثرية، فهذا  –عليه السالم  –بينهم، كرتكه أخذ الزكاة من اخلضروات مع علمه 
 النوع حجة؛ ألنه تواتر يفيد العلم ضرورة.

الثاين: وهو اإلمجاع عن طريق االجتهاد والرأي واالستدالل فاختلف فيه وأنكر معظم املالكية أن  
 .124ون هذا مذهبهيكون مالك يقول به أو أن يك

عّول على أقوال أهل املدينة وجعلها حجة يف  املسائل اليت  –رمحه هللا  –فاإلمام مالك      
طريقها النقل واتصل العمل هبا يف املدينة على وجه ال َيفى مثله، أما ما نقلوه من سنن الرسول 

يه بني علماء املدينة من طريق اآلحاد أو ما أدركوه ابالستنباط واالجتهاد، فهذا ال فرق ف ملسو هيلع هللا ىلص
وغريهم يف أن املصري منه إىل ما عضده الدليل والرتجيح، ولذلك خالف مالك عدة أقوال أهل 
املدينة، ومل حيفظ عنه من طريق وال وجٍه أن إمجاع أهل املدينة يف ما طريقه االجتهاد حجة عنده، 

راد أقوال الناس وكالمهم يف ولكن على معىن إي وقد يورد شيئا يف املوطأ وإن مل يكن قائال به؛
املسائل، هذا مذهب مالك يف مسألة إمجاع أهل املدينة، وهذا الذي قررّه حمققو املذهب كأيب 

 .                                                    125بكر األهبري وغريه
على ثالثة  ويوضح القاضي عياض موقف اإلمام مالك من خرب اآلحاد مع عمل أهل املدينة أبنه

 وجوه:    
الوجه األول:  أن يكون عمل أهل املدينة مطابقا ألخبار اآلحاد، فهذا يؤكد صحتها إن كان 

 العمل من طريق النقل، ويرجحها إن كان من طريق االجتهاد.
 الوجه الثاين: أن يكون العمل مطابقا خلرب يعارضه خرب آخر، فيكون عملهم مرّجحا خلربهم، وهو 

 تُرجح به األخبار إذا تعارضت.أقوى ما 
الوجه الثالث: أن يكون عمل أهل املدينة خمالفا لألخبار مجلة، فإن كان إمجاعهم من طريق النقل 
ُقّدم عمل أهل املدينة؛ ألنه أقوى من أحاديث اآلحاد، إذ ال يرتك القطع واليقني لغلبة الظن، 

إن كان إمجاعهم من طريق االجتهاد وهذا مثل مسألة الصاع واملد وزكاة اخلضروات وغريها و 
 .               126واالستدالل ففيه خالف

 وبناء على ما تقدم أتصيله: 

                                                           

 وما بعدها(. 1/23ينظر: ترتيب املدارك) 124
 وما بعدها(. 1/486ينظر: إحكام الفصول يف أحكام األصول للباجي) 125
 (.1/25ترتيب املدارك) 126
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عن انفع  –وهو يف الصحيحني أيضا  –مل أيخذ مالك خبرب خيار اجمللس يف البيع الذي  رواه - 
على  127ابخلَِّيار اْلُمتَ َبايَِّعانِّ كلُّ واحٍد منهما"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 

بِّهِّ. ما مل يَ تَ َفرَّقَا. إِّالَّ بَ ْيَع اخلَِّيار  ."صاحِّ
 .129، وال أمٌر معموٌل به فيه128قال مالٌك : وليس هلذا عندان حدٌّ معروف

قلت البن القاسم: هل يكون البائعان ابخليار ما مل يفرتقا يف قول مالك؟ قال: قال "وقال سحنون:
رتقا، قال مالك: البيع كالم، فإذا أوجبا البيع ابلكالم وجب البيع، مالك: ال خيار هلما وإن مل يف

وهذه الرواية عنه صرحية أبنه ال خيار هلما وإن مل يتفّرقا؛  130"ميتنع مما قد لزمه ومل يكن ألحدمها أن
 ألن احلديث خرب آحاد خالف العمل، والعمل أقوى منه فوجب رّده .

 واملائة بني قاعدة خيار اجمللس، وقاعدة خيار نيوالتسع يف الفرق السادس –وقد ذكر القرايف    
العاشر( عمل أهل املدينة )" عشرة أجوبة عن حديث خيار اجمللس قال يف األخري منه: –الشرط 

وهو مقدم على خرب الواحد، فإن تكرر البيع عندهم مع األنفاس فعدم اجمللس بني أظهرهم يدل 
 .131"ع مقدم على الظنعلى عدم مشروعيته داللة قاطعة، والقط

وبعض الفقهاء يرون أيضا أن مما رجع إليه مالك يف رده هلذا احلديث خمالفته لقاعدة نفي      
الغرر واجلهالة القطعية يف التشريع اإلسالمي وهى تعارض هذا احلديث الظين، حيث قال اإلمام 

إشارة إىل أن اجمللس جمهول املدة، ولو  "وليس هلذا عندان حد معروف" مالك بعد ذكره احلديث

                                                           

اخلِّيار بكسر املعجمة اسم من االختيار، وهو طلب خري األمرين من إمضاء البيع أو ردِّّه. ينظر : شرح  127
 (.3/407الزرقاين على املوطأ)

أي ليس للخيار عندان حّد بثالثة أايم كما حّده الكوفيون والشافعي بل هو على حال املبيع . ينظر: شرح  128
 (.3/408املوطأ) الزرقاين على

(،واحلديث املذكور أخرجه البخاري، كتاب البيوع، ابب 1958املوطأ، كتاب البيوع، بيع اخلِّيار، برقم ) 129
(، ومسلم، كتاب البيوع، ابب ثبوت خيار اجمللس للمتبايعني، 2110البيِّّعان ابخليار ما مل يتفرّقا، برقم)

 (.1531برقم)
 ار ما مل يفرتقا.(، يف البيعني ابخلي3/222املدونة) 130
 (.449-3/448الفروق) 131
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، 132شرط أحٌد اخليار مدة جمهولة لبطل إمجاًعا، فكيف يثبت ابلشرع حكم ال َيوز شرطًا ابلشرع
 ولعل كال االعتبارين كاان وراء رد مالك هلذا احلديث كما يف مسألة الصيام عن امليت السابقة.

ابن شهاب، عن أيب أُمامة بنِّ َسهل بن ُحَنيٍف  ومل أيخذ خبرب  الصالة على القرب فيما رواه عن-
سكينًة مرِّضت... فقال رسول هللا ، َفُخرَج جَبنازهتا «إذا ماتت فآذِّنُوين هبا: »ملسو هيلع هللا ىلصأنه أخربه أن مِّ

أمَل آُمرُكم أن تُ ْؤذِّنُوينِّ "ُأخرب ابلذي كان من شْأهنا. فقال:   ملسو هيلع هللا ىلصليال، ... فلما أصبح رسول هللا
صّف »، حىت ملسو هيلع هللا ىلص كرِّهنا أن خُنرَجك ليال، ونُوقِّظك. فخرج رسول هللافقالوا: اي رسول هللا "هبا؟

 .133«ابلناس على قربها. وكرّب أربَع تكبريات
وقال مالك يف الصالة على اجلنازة إذا صلوا عليها مث جاء قوم بعدما صلوا "وقال ابن القاسم:

الك: واحلديث الذي قال: ال تعاد الصالة وال يصلي عليها بعد ذلك أحد، قال فقلنا مل عليها؟
صلى عليها وهي يف قربها؟ قال مالك: قد جاء هذا احلديث وليس عليه  ملسو هيلع هللا ىلصجاء أن النيب 

 .          134"العمل
 وجتدر اإلشارة يف هناية هذا املبحث التنبيه على أمرين :

األول: أّن مالًكا مل يعترب عمل العامة وإمنا عمل العلماء والفضالء ابملدينة الذين عاشوا فيها   
والذي أقول به أن مالكا رمحه "وتربوا يف أحضاهنا وتعلموا منها، يقول ابن عبد الرب مؤكًدا ذلك: 

خليار والفضالء، ال هللا إمنا حيتج يف موطئه وغريه بعمل أهل املدينة، يريد بذلك عمل العلماء وا
 .               135"عمل العامة السوداء

                                                           

 (.197-4/196ينظر: املوافقات للشاطيب) 132
(. قال ابن عبد الرب: ) مل َيتلف على 607املوطأ، كتاب اجلنائز، ما جاء يف التكبري على اجلنائز برقم) 133

 مالك يف املوطأ يف إرسال هذا احلديث... وهو حديث مسند متصل صحيح من غري حديث مالك ...
 –(.  ورواه البخاري عن ابن عباس 6/254كلها اثبتة(( التمهيد)ملسو هيلع هللا ىلصوروى من وجوه كثرية عن النيب 

مّر بقرٍب قد ُدفن ليال فقال : )) مىت ُدفن هذا ؟ (( قالوا : البارحة، ملسو هيلع هللا ىلصرضى هللا عنهما : أن رسول هللا 
؟»قال:  وقِّظك، فقام ، فَصَفْفنا َخْلفه،  قال ابن الليل فكرِّهنا أن نُ  قالوا دفّناه يف ظلمة« أََفاَل آَذنْ ُتُموينِّ

بيان مع الّرجال يف اجلنائز،  عّباس : وأان فيهم َفصّلى عليه . كتاب اجلنائز، ابب ُصفوف الصِّ
 (.1321برقم)

 (.1/257املدونة) 134
 (.7/222التمهيد) 135



  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                       sunnaconf.elmergib.edu.ly  

الثاين: أن بعض األصوليني نظروا يف بعض األخبار كخرب وجوب غسل اإلانء من ولوغ الكلب،  
وخرب الصيام عن امليت وغريها، وقالوا ترك مالك خرب الواحد للقياس، ومن مَثّ قرروا  أن هذا  هو 

، -ه هللامحر  -مقدم على خرب الواحد عند مالك  "وهو) أي القياس "مطلق مذهبه، يقول القرايف: 
.                                                             136ألن اخلرب إمّنا ورد لتحصيل احلكم، والقياس متضمن للحكمة فيقدم على اخلرب(

ه األقيسة ليست يف ذاهتا أّن هذ -وعلى حسب أتصيل الشاطيب يف املقياس الثاين  -ويف الواقع
سبب ترك مالك للخرب، بل يعود سبب الرتك يف احلقيقة إىل األصول والقواعد الشرعية املقررة 

، لذا يتعذر على 137املستنبطة من جمموع النصوص واألحكام املتظافرة اليت تعترب املعارض احلقيقي
 اآلحاد بدعوى خمالفته الباحث يف فقه مالك أن يعثر على مسألة واحدة ترك فيها مالك خرب

 للقياس فقط دون االعتبارات السابقة.
  

                                                           

 ( .301شرح تنقيح الفصول) ص 136
 (.428اهلجري للدكتور حممد البلتاجي)صينظر: مناهج التشريع اإلسالمي يف القرن الثاين  137



                                                   ليبيا -مصراتهجامعة                الطاهر حممد الرعيضد.             ...مقاييس النقد اخلارجي والنقد الداخلي      

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                          sunnaconf.elmergib.edu.ly 
 

 اخلامتة
 أهم نتائج البحث ما يلي:

 . مّر نقد احلديث بعدة مراحل، ومجيعها هتدف إىل متييز املقبول من املردود.1
وتطور شيئا فشيئا وخاصة يف القرون اخلمسة األوىل  ملسو هيلع هللا ىلص. بدأت بواكري النقد من عهد النيب2

وهى عصور النقاد املتقدمني، وانقسم إىل علم اجلرح والتعديل، وعلم العلل ،وُدّونت املؤلفات 
 فيهما ، مث جاء دور املتأخرين يف الشرح واالستدراك والتعقيب واالختصار والتهذيب

شروط احلديث الصحيح  اخلمسة، وهى  عامة للنقد وهي والتنقيح...اخل، ووضعوا مقاييس
 ُمستْوحاة من كالم الّنقاد املتقدمني، كأمثال شعبة، ومالك وابن مهدي وابن أيب حامت، وغريهم.

. مقاييس مالك يف رواية احلديث النبوي  بلغت درجة عالية يف الدقة؛ لذا أنتجت أحاديث 3
جهود العلماء بعده يف توثيق أحاديث بلغت درجة عالية من الصحة والوثوق يف العموم، أثبتتها 

 املوطأ املرسلة واملنقطعة والبالغات.
والعمل به إذا  -وهو املقياس األول من مقاييس نقد املنت -. عرض احلديث على ظاهر القرآن 4

توّفر شرطه، وهو أن يُعاضده قياس أو إمجاع أو أمر آخر، حبمل اخلرب على وجه من الوجوه حبيث 
اهر النص القرآين، كصرف ظاهر احلديث من الوجوب إىل الندب ،  ما هو يف ال يتعارض مع ظ

مجٌع بني احلديث واآلية ،.فهو إذا إعمال الدليلني، كما يف مسألة ولوغ الكلب يف إال حقيقته 
 اإلانء.

. عرض احلديث على األصول الشرعية املقررة أو عمل أهل املدينة الذي أساسه النقل 5
عمٌل ابلقطعي مقابل الظين وهو إال عمل ابخلرب إذا خالفهما ما هو يف حقيقته املستفيض، وعدم ال

ذه القضية أثر كبري يف رجوع  خرب اآلحاد ، فال يعارض الظن القطع،  وقد كان ل تأصيل الشاطيب هل
من املسائل اليت  قيل إن املالكية تركوا فيها األخبار، كما يف مسأليت خيار اجمللس، والصالة  كثري

 ى القرب.عل
جملرد القياس فقط،  إذ  معلوم أن مرتبة القياس   -إذا صح عنده  –. مل يرتك اإلمام مالك اخلرب 6

يف االحتجاج متأخرة عن مرتبة السنة، ولكن  يرجع سبب الرتك  للمقاييس اليت عنده يف نقد 
والصيام عن ملنت، وإن لوحظ القياس يف بعضها كما يف مسأليت أْكل كل ذي انب من الّسباع، ا

 امليت.
  



  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                       sunnaconf.elmergib.edu.ly  

 مصادر ومراجع البحث
ه (، حتقيق عبداجمليد الرتكي، دار 474إحكام الفصول يف أحكام الفصول، أبو الوليد الباجي)ت-

 م(. 1995 -ه  1415لبنان، الطبعة الثانية) –الغرب اإلسالمي، بريوت 
ه(، حتقيق الدكتور ماهر 774اختصار علوم احلديث، إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي)-

 -ه  1434اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل) -ايسني الفحل، دار امليمان، الرايض
 م(. 2013

ه (، حتقيق حممد ابسل عيون 538أساس البالغة، أبو القاسم جارهللا حممود الزخمشري)ت-
 م(. 1998-ه  1419دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل)السود، 

االستذكار اجلامع ملذاهب األمصار وعلماء األقطار فيما تضّمنه املوطّأ من معاين الرأي واآلاثر، -
ه (، وثّق أصوله وخرّج نصوصه ورّقمها وقّنن 463أبو عمر يوسف ابن عبد الرّب الّنمري القرطيب)ت

د املعطي أمني قلعجي، دار قتيبة) دمشق وبريوت(، دار الوعي مسائِّله وصنع فهارسه د. عب
 م(.1993ه   1414)حلب والقاهرة(، الطبعة األوىل)

ه (، حتقيق سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن 790االعتصام، أبو إسحاق إبراهيم الشاطيب)ت-
 م(.1991-ه 1412عفان، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل)

إمساعيل ،  ه (، حتقيق د. حيىي544لم بفوائد مسلم، أبو الفضل عياض الَيْحصيب)تإكمال املع -
 م(.1998ه   1419دار الوفاء، املنصورة   القاهرة، الطبعة األوىل)

اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، أبو الفضل عياض بن موسى -
املكتبة العتيقة)تونس(،  –)القاهرة( ه (، حتقيق السيد أمحد صقر، دار الرتاث544الَيحصيب)ت

 م(.1970-ه  1379الطبعة األوىل)
ه (، 463االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء، أبو عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب)ت-

 ه (. 1350مصر، الطبعة) –مكتبة القدس، القاهرة 
بن رشد احلفيد  بداية اجملتهد وهناية املقتصد، القاضي أبو الوليد حممد بن أمحد-

ه (، حتقيق الشيخ علي حممد معوض   الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار 595القرطيب)ت
 م(.2003ه   1424الكتب العلمية، بريوت   لبنان، الطبعة الثانية)
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ه (، مطبعة جملس دائرة 256إمساعيل اجلعفي البخاري)تحممد بن التاريخ الكبري، أبو عبد هللا -
 م(.1963ه   1382حبيدر آابد الدكن   اهلند، الطبعة الثانية) ةالنظامياملعارف 

ه (، حتقيق أبو قتيبة نظر 911تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، جالل الدين السيوطي)ت-
 ه(.1415اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية) –حممد الفاراَييب، مكتبة الكوثر، الرايض 

ه (، مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية، 748أيب عبدهللا الذهيب)ت تذكرة احلفاظ، مشس الدين-
 ه (.1333اهلند، الطبعة الثانية) –حيدر آابد الدكن 

ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، أبو الفضل عياض بن موسى -
لبنان، الطبعة  –ه (، ضبطه حممد سامل هاشم، دار الكتب العلمية ، بريوت 544الَيحصيب)ت

 م(. 1998-ه  1418األوىل)
التمهيد لِّما يف املوطّأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف ابن عبد الرّب الّنمري -

ه (، حتقيق مصطفى بن أمحد العلوي   حممد عبد الكبري البكري، وزارة األوقاف 463القرطيب)ت
 طبعة.م(، بدون 1967ه    1387والشئون اإلسالمية ابملغرب)

لطي)ت-
َ

ه (، املعهد 377التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، أبو احلسني حممد بن أمحد امل
 م(. 2009ه    1430لبنان، طبعة) –األملاين لألحباث الشرقية، بريوت 

ه (، ضبطه 911تنوير احلوالك شرح موطأ مالك، جالل الدين عبدالرمحن السيوطي الشافعي)ت-
 -ه  1423لبنان ، ) –بدالعزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية، بريوت وصححه الشيخ حممد ع

 م(.2002
ه (،حتقيق عبد السالم هارون، الدار 370هتذيب الّلغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري)ت-

 املصرية للتأليف والرتمجة، القاهرة.
ي عبداملطلب، مكتبة توثيق السنة يف القرن الثاين اهلجري أسسه ومناهجه، الدكتور رفعت فوز -

 م(. 1981-ه  1400مصر، الطبعة األوىل) –اخلاجني، القاهرة 
التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب، خليل بن إسحاق اجلندي -

ه (، ضبطه وصّححه د. أمحد بن عبد الكرمي جنيب، منشورات مركز جنيبويه 776املالكي)ت
 م(.2008ه   1429لقاهرة، الطبعة األوىل)للمخطوطات وخدمة الرتاث، حدائق القبة   ا

بنيِّّ مل -
ُ

َنُه من السّنة وآي الُفرقان، أبو عبد هللا حممد بن أمحد  ااجلامع ألحكام القرآن وامل تضمَّ
احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت  لبنان، الطبعة عبد ه (، حتقيق د. عبد هللا 671القرطيب)ت

 م(.2006ه  1427األوىل)
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ه (، 463ألخالق الراوي وآداب السامع، أبوبكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي)تاجلامع -
ه  1416لبنان، الطبعة الثالثة) –حتقيق الدكتور حممد عجاج اخلطيب، مؤسسة الرسالة، بريوت 

 م(.1996 -
ه (، حتقيق أبو عبد الرمحن 646جامع األمهات، مجال الّدين بن عمر ابن احلاجب املالكي)ت-

 م(.2000ه   1421األخَضرِّي، اليمامة، دمشق   وبريوت، الطبعة الثانية) األخَضر
ه ( (، مطبعة 327اجلرح والتعديل أليب عبدالرمحن بن حممد بن إدريس ابن حامت  الرّازي )ت-

 م(.1952ه    1371جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن   اهلند، الطبعة األوىل )
نقد منت احلديث النبوي الشريف، الدكتور حممد الطاهر اجلوايب، نشر وتوزيع جهود احملدثني يف -

 م(. 1991مؤسسات عبدالكرمي بن عبدهللا، تونس، الطبعة األوىل)
ه (، حتقيق د. حممد حّجي، دار الغرب 684الّذخرية، شهاب الّدين أمحد بن إدريس القرايف)-

 .م(1994اإلسالمي، بريوت   لبنان، الطبعة األوىل)
ه (، حتقيق د. بّشار عّواد معروف، دار الغرب 279سنن الرتمذي، أبو عيسى حممد الرتمذي)ت-

 م(.1996اإلسالمي، الطبعة األوىل)
ه(، حتقيق الدكتور 806زين الدين أيب الفضل عبدالرحيم العراقي)تلشرح التبصرة والتذكرة،  -

لبنان، الطبعة  –لعلمية، بريوت الشيخ ماهر ايسني الفحل، دار الكتب ا –عبداللطيف اهلميم 
 م(. 2002 -ه  1423األوىل)

ه (، دار الفكر، بريوت   684شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول للقرايف)-
 م(، بدون طبعة .2004ه   1424لبنان ط)

ه (، املطبعة الكربى 1101شرح اخلرشي على خمتصر خليل، أبو عبد هللا حممد اخلََرشي)ت-
ه (، وهبامشه حاشية الشيخ علي بن أمحد 1317ريية، بوالق   مصر، )األم

 ه (.1189العدوي)ت
ه (، حتقيق 1122شرح الزرقاين على موطأ مالك، حممد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاين)ت-

 م(. 2006-ه  1427مصر، ) –حممد فؤاد عبدالباقي، دار احلديث، القاهرة 
ه (، 1014هل األثر، علي بن سلطان اهلروي القاري)تشرح شرح خنبة الفكر يف مصطلحات أ-

 لبنان. –هيثم نزار متيم ، دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت  –حتقيق حممد نزار متيم 
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ه (، ضبطه وعّلق عليه 449شرح صحيح البخاري، أبو احلسني علي بن خلف ابن بطّال)ت -
 عودية، بدون طبعة وبدون اتريخ.أبو متيم ايسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرايض   الس

ه (، حتقيق مهام عبدالرحيم 795شرح علل الرتمذي، عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي)ت-
 م(. 1987 -ه  1407األردن، الطبعة األوىل) –سعد، مكتبة املنار، الزرقاء 

مشق   ه (، دار ابن كثري، د256صحيح البخاري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري)ت-
 م(.2002ه   1423بريوت، الطبعة األوىل)

ه (، حتقيق حممد 261صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلّجاج الُقشريي النيسابوري)ت-
 م(.1991ه    1412فؤاد عبد الباقي، دار احلديث، القاهرة   مصر، الطبعة األوىل)

مكتبة دار ابن  –سالم ه (، دار جمد اإل322الضعفاء، أبو جعفر حممد بن محاد العقيلي)ت-
 م(. 2008 -ه  1429عباس)القاهرة مجهورية مصر(، الطبعة األوىل)

-( ْهرزورِّيِّّ ه (، اعتىن 643علوم احلديث)مقدمة ابن الصالح(، أبو عمر عثمان بن عبدالرمحن الشَّ
 ه 1428لبنان، الطبعة األوىل) –به وعّلق عليه إمساعيل زرمان، مؤسسة الرسالة انشرون، بريوت 

 م(.2007 -
ه (، ترتيب وحتقيق الدكتور عبد احلميد اهلنداوي، -170العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي)ت-

 ه(.1424-3002لبنان، الطبعة األوىل) –دار الكتب العلمية، بريوت 
ه (، حتقيق 902فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، مشس الدين عبدالرمحن السخاوي الشافعي)ت-

 -د. حممد بن عبدهللا آل فهيد، مكتبة دار املنهاج، الرايض -بدهللا اخلضريد. عبدالكرمي بن ع
 ه (. 1426اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل)

ه (، ومعه إْدارار الشروق على أنواء الفروق 684الفروق، أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف)ت-
ه (، وحباشية الكتابني هتذيب الفروق 723لإلمام أبو القاسم قاسم بن عبد هللا ابن الشّاط)ت

والقواعد السنية يف األسرار الفقهية للشيخ حممد علي بن حسني املّكي املالكي، ضبطه وصحّحه 
 م(.1998ه     1418خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت   لبنان، الطبعة األوىل)

ه (، حتقيق الدكتور 543املعافري)تالقبس يف شرح موطأ مالك بن أنس، أبو بكر بن العريب -
 م(. 1992حممد عبدهللا ولد كرمي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، الطبعة األوىل)

ه (، دائرة 463الكفاية يف علم الرواية، أبوبكر أمحد بن علي املعروف ابخلطيب البغدادي)ت-
 ه (.1357اهلند،) –آابد الدكن  راملعارف العثمانية، حيد



  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                       sunnaconf.elmergib.edu.ly  

ه (، دار صادر، بريوت   711عرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري)تلسان ال-
 لبنان، الطبعة األوىل، بدون اتريخ.

م( ، دار الفكر العريب، القاهرة   مصر، 1974مالك حيانه وعصره   آراؤه وفقهه أليب زهرة)ت-
 بدون اتريخ ورقم الطبعة.

ه (، حتقيق محدي 354د التميمي البسيت)تاجملروحني من احملدثني، أبو حامت حممد بن أمح-
 -ه  1420عبداجمليد الّسلفي، دار الصميعي، الرايض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل)

 م(.2000
ه (، ومعه التيسري ملعاين خمتصر خليل 776خمتصر العالمة خليل، خليل بن إسحاق اجلندي)ت-

 م(.2011ضيلة، القاهرة   مصر، الطبعة األوىل)للشيخ أمحد مصطفى قاسم الطهطاوي، دار الف
ه (، رواية اإلمام سحنون بن سعيد 179املدونة الكربى، مالك بن أنس األصبحي)ت-

ه (، دار الكتب العلمية، بريوت   191ه ( عن اإلمام عبد الرمحن بن قاسم)ت240التنوخي)ت
 م(.1994ه   1415لبنان، الطبعة األوىل)

ه (، دار احلرمني، القاهرة   405، أبو عبد هللا احلاكم الّنيسابوري)تاملستدرك على الصحيحني-
()طبعة متضمنة انتقادات الذهيب   رمحه هللا   وبذيله تتّبع 1997ه  1417مصر، الطبعة األوىل)

 أوهام احلاكم اليت سكت عليها الذهيب أليب عبد الرمحن مقبل الوادعّي(.
ه (، حتقيق أمين نصر الدين األزهري، دار الكتب 211)تاملصّنف، أبوبكر عبدالرزّاق الصنعاين-

 م(. 2000-ه  1421لبنان ،  الطبعة األوىل) –العلمية، بريوت 
ه (، حتقيق عبد السالم حممد 395معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي)ت-

 م(، بدون طبعة.1979ه   1399هارون، دار الفكر، بريوت   لبنان، )
ه (، وثّق أصوله وخرّج أحاديثه 458فة السنن واآلاثر، أبوبكر أمحد بن احلسني البيهقي)تمعر -

ابكستان(_  –قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية)كراتشي  عّلق عليه الدكتور عبداملعطي أمنيو 
القاهرة( الطبعة  –دار الوفاء)املنصورة  -دار قتيبة)دمشق بريوت( -القاهرة( –دار الَوْعي )حلب 

 م(.1991-ه  1412األوىل)
ه (، 405معرفة علوم احلديث وكمية أجناسه، أبو عبدهللا حممد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري)ت-

-ه  1424لبنان، الطبعة األوىل) –يق أمحد بن فارس الّسلوم، دار ابن حزم، بريوت حتق
 م(. 2003
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املعونة على املذهب عامل املدينة، القاضي أبو حممد عبد الوهاب بن نصر املالكي -
ه (، حتقيق حممد حسن حممد إمساعيل الّشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت   422البغدادي)ت
 م(.1998ه   1418األوىل) لبنان، الطبعة

املقّدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدّونة من األحكام الشرعّيات والتحصيالت  -
ه (، 520احملكمات ألمهات مسائلها املشكالت، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب)

وت   لبنان، الطبعة حتقيق د. حممد حجي   األستاذ سعيد أمحد عرّاب، دار الغرب اإلسالمي، بري 
 م(.1988ه    1408األوىل)

ه (، تقدمي وتعليق سلمان 1052مقدمة يف أصول احلديث، الشيخ عبداحلق الدِّْهَلوي)ت-
 (. 1986 -ه  1406احُلسيين النَّْدوي، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة الثانية)

ه أبو عبيدة مشهور حسن ه (، ضبطه وعلق علي790املوافقات، أبو إسحاق إبراهيم الشاطيب)ت-
 م(. 1997-ه  1417آل سليمان، دار ابن عفان، الطبعة األوىل)

 –ه (، دار التأصيل، القاهرة 242املوطأ لإلمام مالك بن أنس، برواية أيب مصعب الزهري)ت-
 م(. 2019-ه  1441مصر، الطبعة األوىل)

ه (، حتقيق د. 244ألندلسي)الّليثي ا بن حيىي ه (، رواية حيىي179املوطّأ، مالك بن أنس)ت-
 م(.1997ه   1417بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت   لبنان، الطبعة الثانية، )

م(، دار 2004مناهج التشريع اإلسالمي يف القرن الثاين اهلجري، للدكتور حممد البلتاجي)ت-
 م(. 2007-ه  1428مصر، الطبعة الثانية) –السالم، القاهرة 

ه (، حتقيق حممد عبد القادر 474ى شرح موطأ مالك، أبو الوليد بن خلف الباجي)تاملنتق-
 م(.1999ه   1420أمحد عطا، دار الكتب العلمية، بريوت   لبنان، الطبعة األوىل)

منهج احملّدثني يف النقد، الدكتور حافظ بن حممد احَلَكمّي، دار الصميعي، اململكة العربية -
 م(.2012)السعودية، الطبعة األوىل

ويليه كتاب التمييز، أبو احلسني ‘ منهج النقد عند احملدثني للدكتور حممد مصطفى األعظمي-
ه (، قدم له وحّققه وعّلق عليه الدكتور حممد 261مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )ت

 -ه  1402الرايض، الطبعة الثانية) -مصطفى األعظمي، شركة الطباعة العربية السعودية
1982.) 
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نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، أمحد بن علي بن َحَجر -
ه (، حّققها وعّلق عليها أبو معاذ طارق بن عوض هللا بن حممد، دار املأثور، 852العسقالين)

 م(. 2011-ه  1432مصر، الطبعة األوىل) -القاهرة
الح الدين أبو سعيد خليل الدمشقي النقد الصحيح ملا اعرتض عليه من أحاديث الصحيح، ص-

 م(.1985-ه  1405ه (، حتقيق عبدالرمحن حممد أمحد القشقري، الطبعة األوىل)761العالئي)
ه (، حتقيق 852النكت على كتاب ابن الصالح، أمحد بن علي بن حجر العسقالين،)ت-

لكة العربية الدكتور ربيع بن هادي عمري، عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املم
 م(. 1984ه  1404السعودية، الطبعة األوىل)

ه (، حتقيق 606النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات اجلزري ابن األثري)ت-
 م.1963ه  1383طاهر أمحد الزاوي   حممود حممد الطّناحي، الطبعة األوىل)

 
 


