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بات لكتي  هذه ا

المحاولة   تاريخنا  هذه  عبر  المميزة  الشخصيات  تاريخ  تلخيص  في 
 اإلسالمي أخذت منى سنين طويلة حتى أصل إلى هذه النتيجة.  

 
 تتميز هذه الكتيبات بما يلى: ومن وجهة نظرى 

للتأكد  الواردة فى الكتيبات تم تخريجها  النبوية  جميع األحاديث  -1
 غير موثقة.  رواية أيذكر  تجنبمع من صحتها. 

 في الشخصية.  الخلقيةو الجوانب اإليمانية على فقط  التركيز -2
لكنى أضفت كلمة   فى الحدود الدنيا، منعا للتطويل  التعليقات -3

  .أخيرة في نهاية معظم الشخصيات للحديث عن أبرز سمة
  اللغة السهلة في الكتابة لتناسب عموم الناس. -4
 .دقيقة  20الحجم الصغير بحيث ال يستغرق قراءته أكثر من   -5

ولكنى مسلم عادى يحاول    في النهاية أؤكد على أنى لست عالم دين،
بعرض هذه النماذج من تاريخنا بالصورة الالئقة دون تزويق خدمة دينه  

 أو تزوير، بهدف االقتداء المستنير بهذه الشخصيات. 

 

  www.drgilany.com   جميع الكتيبات تجدها في موقعى

 . رحمها هللاوالدتى  على روح تعالى هذه الكتيبات وقف هلل

http://www.drgilany.com/
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 مقدمة

مالك بن أنس إمام دار الهجرة،    ،وصاحب الموطأ  ،هو شيخ اإلسالم
ه ألب فقير يعول   ۹۳ولد عام    .بن مالك بن أبي عامر األصبحي

بن أبي عامر األصبحي   مالك هو    جدهو   .نفسه وأهله من صناعة النبال
اليمن( كبار)أصله من  كان من   جده  روى كما  وعلمائهم،   التابعين ، 

 .عدد من كبار الصحابة عنأحاديث 

لياًل إلى قبره    بن عفان  أحد األربعة الذين حملوا عثمان  كان  أيضاجده  و 
ودفنوه،   يكتبو وغسلوه  ممن  عثمان  المصاحف كان  جمع  حين 

  يستشيره، وقد توفي  عمر بن عبد العزيز المصاحف، كما كان الخليفة
 . هـ94 سنة جده

مالك بن أنس بن مالك ال عالقة له بالصحابي الجليل أنس   اإلمامو  
مالك في نفس   اإلمام  وقد ولد  ،في األسماء  بن مالك وإنما فقط تشابه

حتى مالك  عاش  و   .العام الذى مات فيه الصحابى الجليل أنس بن مالك
 .قارب التسعين

بداية من عمر بن عبد العزيز في دولة    ،وعاصر بضعة عشر خليفة
 ه. ۱۷۹بني أمية وحتى هارون الرشيد في دولة بني العباس ومات سنة  

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/94_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/94_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/94_%D9%87%D9%80
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مام أبناء  مالك  اإل

وهى الوحيدة من أوالده   ،تكنى أم البنينتسمى فاطمة و كان لمالك بنت  
تقف فكانت    ،ورثت حب العلم عن أبيهاحيث    ،التي كانت سر أبيها

 اخفيفنقرا  إذا أخطأ الذي يقرأ نقرت الباب  فأحيانا خلف الباب فتسمع،  
   .لخطأ القارئ فيصوبه مالكليفطن 

" إن مما  :فكان يقول  ،أما أبناؤه الذكور فلم يكونوا مثله في طلب العلم
  ، يقصد أنه منة من هللا  ،ث"ور  أن هذا الشأن )العلم( ال ي    يهون على  

ابنه ربما دخل ع ليه وقد أرخى سراويله فيجعله مالك درسا حتى أن 
  :ألصحابه ثم يقول

 "إمنا األدب أدب اهلل " 
لكن   ،يقصد أن ليس بالضرورة ألني مالك بن أنس أن يكون ابني مثلى

   .التوفيق من هللا

،  )حماد(وكان لإلمام مالك ثالثة من الذكور هم محمد ويحيى وحمادة  
واحدة زوجة  له  صنيع    ،وكان  يصنع  أن  من رجال  ورفض  عصره 

 .فلم يتزوج غيرها  ،االستكثار من الزوجات أو أمهات الولد
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مامأم   مالك اإل

ام  أ   األ  ي  ر  ش    بنت    لعالية  ه  شريك  بن  الرحمن  عبد  بن  من  د ز  وأ    ،ة  ي  د  ز  ك 
قبائل عربو فهي    ،القحطانية العرب أشهر  من  أنس   .اليمن زوجها 

 لكنه ولد وعاش بالمدينة.   ،وجدا أما وأبا يةمالك يمن اإلمامفأصول 

المغنين  ،نشأت  وأنا غالم حد ث  يقول:    مالك  اإلمامكان   وآخذ    ،أتبع 
 ت  ف  ت  ل  الوجه لم ي    ي إذا كان قبيح  ن   غ  إن الم    ،فقالت لي أمي: يا بني  ،عنهم

  ،الوجه  معه قبح   ر  ض  ه ال ي  فإن  ؛  ب الفقه  ل  واط   ،ناءالغ    نائه ؛ فدع  إلى غ  
   هللا بي عز وجل ما ترى. غ  ل  فب    ،الفقهاء   ت  ع  ب  وات   ،ينن   غ  الم   فتركت  

م ام ة    اإلمامولم تكن ب  أرادت صرفه للعلم.  ذكاء أمه التى  لكنه  ،مالك د 
لها  ألمي:   قال مالك: قلت  وآتت أ ك ل ها ؛    ،ولقد بدا أن كلمات ها قد فعلت  ف ع 

ثياب  فالب    ،تعال  :  فقالت    العلم  فأكتب    ب  ه  ذ  أ   ثيابًا ت  س  ب  ل  فأ    .العلم  س  ني 
  فاكتب   ،ثم قالت: اذهب  ، رأسي  على  ة  ام  م  الع    ووضعت  ،  )فخيمة(  رةً م  ش  م  

واعيةً   .اآلن ن جدها  بل  ؛  هذا  عند  لها  ف ع  يقف  ًة   ،وفاهمةً   ،وال  ر ك  وم د 
:  R ،مالك اإلمامألقدار العلماء الذين تدفع  بابنها إليهم ؛ يقول  

 :ي  وتقول ل   ،م نيم   ع  ي ت  م   كانت أ  

 
 
  ،اذهب إىل ربيعة

 
 فت
 
 ع
 
 .أدبه قبل علمهن م م  ل
 تقصد ربيعة الرأي أحد شيوخ مالك.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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وخ  مالك شي

تتلمذ على  و   ،في مدرسة علماء المدينةنجيبا    اتلميذان  الحق أن مالكا ك
 :ربيعة الرأييد العديد منهم. وأولهم 

  :بيعة الرأیر في حلقة 

الرحمن عبد  أبي  بن  ربيعة  حلقة  في  العلم  تعلم  مالك  )ت:   بدأ 
وكان   ،بربيعة الرأي الجتهاده في الرأي والقياس  وسمى  ،م(754ه/136

  .أعلم أهل المدينة وقتها بعد وفاة فقهاء المدينة السبعة

وربيعة هو صاحب معضالت أهل المدينة في الفتيا، ولم يكن بالمدينة 
وكان ربيعة إذا رأى .  درهما  40000أسخي منه فقد أنفق على تالميذه  

مالك ال يكف عن إطراء   اإلماموكان  .  جاء العاقل  : يقولقادما  مالك  
 ."مات ربيعة منذ هوة الفقحل  ذهبت :فكان يقول ،أستاذه

 : ملحوظة

السبعة كانوا في عصٍر واحٍد   األولىالفقهاء  المئة  أوائل  ، وعنهم في 
انتشر العلم والفتيا في الدنيا، وقد كان في عصرهم جماعة  من العلماء 

السبعةالتابعينو  لهؤالء  إال   تكن  لم  الفتوى  لكن   بن   : وهم   ،،  سعيد 
، والقاسم بن محمد بن أبي بكر بن العوام  عروة بن الزبير، و المسيب

أبو سلمة   و،  سليمان بن يسارثابت، و   الصديق، وخارجة بن زيد بن 
 .سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطابو ، بن عبد الرحمن بن عوف

https://islamstory.com/ar/cat/%20237/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://islamstory.com/ar/artical/22497/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://islamstory.com/ar/artical/22497/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://islamstory.com/ar/artical/21794/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/ar/artical/3407905/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://islamstory.com/ar/artical/3408487/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%88%D9%81
https://islamstory.com/ar/artical/3408487/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%88%D9%81
https://islamstory.com/ar/artical/21815/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


 
8 

  :في صحبة نافع مولى ابن عمر

بن    اإلماموتتلمذ   عمر  بن  هللا  عبد  مولى  نافع  يد  على  أيضا  مالك 
ومات سنة   ،سنة  ۳۰وكان نافع قد خدم عبد هللا بن عمر    ،الخطاب

وقد أرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم المصريين   ،ه  ۱۱۷
   .السنن

قال  .  لما كف بصره ليستفيد من مصاحبته  امالك يقود نافع  اإلماموكان  
 مالك:  اإلمام

»كنت آتي نافعًا نصف النهار، وما تظلني الشجرة من الشمس  
ن خروجه، 

 
 أحتي

كأني لم أره، ثم أتعرض له فأسلم عليه وأدعه،    ،فإذا خرج أدعه ساعة
في كذا وكذا؟«، فيجيبني،  ابن عمر حتى إذا دخل أقول له: »كيف قال

 مالك  ولهذا روي .  فكان ال يثقل عليه  حدة  نافع فيه، وكان  أتركه فترةثم  
السلسلة  ــفي الموطأ وهي المجموعة المعروفة ب  احديث  80عنه أكثر من  

   ،الذهبية

   ،وهي أصح األحاديث على اإلطالق
هللا   رسول  عن  عمر  ابن  عن  نافع  عن  مالك  يرويها  التي  وهي 

ألنها  ،2 بذلك  سند  وسميت  وأقوى  عنها و   .أقصر  قال 
ولوال   .ابن عمر عن نافع أصح األسانيد كلها مالك عن :البخاري  اإلمام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
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الموطأ  يورد  أن مالك كان   المرسلة في الموطأ لصار  كله  األحاديث 
   من البخارى.حتى صح وأعلى سندا أ

الذى يرويه التابعى مباشرة عن رسول هو  الحديث المرسل  ملحوظة:  
بمعنى أن اسم الصحابي الذى يفترض أنه هو الذى سمع من النبي   ،هللا

 بعض هؤالء حيث أن  و   ،يذكره التابعى  الو مباشرة ال يظهر في السند  
والشخص الذى لم يرد ذكره في سلسلة    ، وهم ثقةالتابعين    من كبار   كانوا

لذا فإن مالك كان يقبل   ،السند صحابي فهو أيضا ثقة أيا كان اسمه
على خالف بعض العلماء الذين يتوقفون   ،من األحاديث  هذه النوعية

 . الحديث المرسلوحجية  في قبول 

 ه( 129)ت  مالك تلميذ الزهري 

فروي عنه في الموطأ   ،مالك أيضا على يد ابن شهاب الزهري   ذوتتلم
هللا   ،احديث  ۱۳۲ رسول  عن  للحديث  راوية  أعظم  الزهري    وكان 

 ،طلب منه أن يدون السننبن عبد العزيز  مر  حتى أن ع  2
 اإلمامكان  و   ، ليلة  ۸۰حفظ القرآن في    ،من الدرجة األولى  ظاوكان حاف

الحفظمالك   نيفًا وأربعين حديثًا مرة    ،يشبهه في قوة  ليسمع  إنه  حتى 
، أربعين ابن شهاب الزهري واحدة، فيجيء في اليوم التالي وي لقي على 

 ، مما يدل على قوة حفظه ووعيه، حتى قال له الزهري:  حديثاً 

ع للعلم 
 
 »أنت من أوعية العلم، وإنك لنعم املستود

 .كنا نزدحم على سلم باب الزهري  :وكان مالك يقول

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
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 بن المنكدر:  ذتلمي كمال

أيض مالك  أساتذة  كبار  المنكدر  اومن  بن  سنة   ،محمد  توفي  الذي 
  ،اعابدا زاهد  ،للقراء  ا وكان سيد  ،وكان زعيما للفقهاء علما ونبال  ، ه۱۳۰

 :يقول مالك

تي بن املنكدر فانظر  آ" كنت إذا وجدت من نفسي قسوة  
 فأبغض نفسي أياما  إليه نظرة

وما جلس حتى شهد  ،عاما 17وصارت لمالك حلقة خاصة به وعمره 
 له سبعون عالما من علماء المدينة أنه أهل لذلك.  

  "حدثنا مالك " :وصار من زينة الدنيا أن يقول الرجل
 كما قال بشر الحافي الزاهد المعروف.
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محلقة  لك  اإلما  ما

 ،وطريقة إدارتها  مالك حلقة مهيبة فريدة في شكلها  اإلمامكانت حلقة  
جلس  ف إذا  بين  مالك  كان  يجلس  المسجد  )في  هللا  رسول    ه( قبر بيت 

َما َبْيَن   "  : 2  وهي المنطقة التي قال عنها رسول هللا   ،والمنبر
 رواه الشيخان َبْيِتي َوِمْنَبِري َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض اْلَجنَّةِ 

ون  ف وال رفع الصوت، والتالميذ حا  ،وحلقته ال يسمح فيها باللغط والمراء
الحلقة بداره تخرج الجارية تقول  عقد فإن  .على رؤوسهم الطير  به كأن

  الفتاوى ؟ فإن قالوا  الفتاوى للناس؛ يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أم  
فأفتاهم إليهم  أوال  ،خرج  مغتسله  دخل  الحديث  قالوا    ،فاغتسل  ، وإن 

وتعمم، وصلى ركعتين ثم   ،هولبس أحسن ثياب  ،وسرح لحيته  ، وتطيب
   ..يخرج إليهم وعليه الخشوع

 2 حلديث رسول اهلل  اكل ذلك تعظيمو
السلطان على  كالدخول  مالك  على  إذن  ، والدخول  لمالك  ،له   وكان 

يأمر    يطردون اب  ج  ح   لهبطردهممن  يأذن  من  ويتركون  والتالميذ   ،، 
الباب على  بعضا  بعضهم  مناديه  ،يضاغط  أهل    :فينادي  ليدخل 

الشام  ،فما يدخل إال هم  ،الحجاز أهل  ليدخل  ينادي  العراق  ،ثم   ،ثم 
   .وهكذا
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ويعتبر    ومن قواعد حلقة مالك أنه إذا جلس للحديث ال يحدث الواقفين
   . 2 ذلك نوعا مع سوء األدب مع حديث رسول هللا

أن يأخذوه    ابج  الح  مالك    اإلمامفأمر    ، حديث وهو واقفسأله قاض عن  
 : قال ،فقيل له إنه قاض  ،إلى السجن

 دب  أ  القاضي أحق من  
ثم أشفق على    ،اسوط  ۲۰فأمر به فضرب    ،أيضا  اوسأله آخر واقف

   : يقول الرجل ،الرجل فحدثه عشرين حديثا عوضا عن السياط

 حديثا  ويزيدنى سياطا نىوددت لو زاد
والي  اإلماموكان   أن صار كالوالي وليس  المكانة  بلغ من  قد  ،  امالك 

فإذا علم الوالي أن مالكا أمر بسجن هذا أو جلد    ،ولكن الوالة يهابونه
 .دون حتى أن يراجعه ،هذا ينفذ أمره فورا

للتلميذ أو للسائل أن يوجهه إلى موضوع   ومالك ال يسمح في حلقته 
مالك فقالوا:    اإلمامخل عبد هللا بن المبارك وأصحابه على  د..  .عينم

بحديث ال    حدثنا وال تحدثنا إال بحديث الزهري، فقام عنهم ولم يحدثهم
 !! خارج الدار  يطردوهموأمر الحراس أن  ،غيرهبالزهري وال 

مع إليه  رجعوا  بحديث تتذرين  فلما  حدثهم  االختيار  حرية  له  اركين 
بعد أصبح عبد هللا بن المبارك من أقرب الناس إلى  وفيما    .!!الزهري 
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له    ،مالك  اإلمامقلب   يتزحزح  الذي  الوحيد  كان  في   اإلمامبل    مالك 
 . مجلسه ويقعده بجواره

وتلميذ سابق ألبي   ،ثين بالعراقوعبد هللا بن المبارك هو زعيم المحد   
وعالم مجاهد كانوا يقولون عنه؛ ليس للصحابة فضل علي ابن   ،حنيفة

)راجع الكتيب  وغزوهم معه    2لرسول هللا    مبارك إال بصحبتهم
 . الخاص به في هذه السلسلة(

مع  منهفعل أكثر   ،وما فعله مالك مع عبد هللا بن المبارك إمام العراق
سأله عن ست فمالك    اإلمامإمام الشام بقية بن الوليد الذي دخل على  
فألح    ، قال له مالك: أكثرتف  مسائل فأجابه، فأراد أن يسأله عن السابعة

البد ف .  !!ن ثيابه إلى خارج الدارمعليه فنادى مالك الحجاب فأخذوه  
تغيير هذه وهيئتها وال أحد يجرؤ على    من احترام قواعد الحلقة وشكلها

 القواعد 

  ، لكماتى أنه لما قدم األمين والمأمون ابني الرشيد ليتعلما على يد  ح
لما طلب   .هو إليهما  أن يحضرا إليه في مجلسه وال يحضرمالك  أصر  

معت هذا العلم من س  :وقال  ،رفضفمنه مؤدبهما أن يقرأ لهما الموطأ  
   : دهم ثم قالرجال في روضة رسول هللا وعد  

 
 
 كل هؤالء ي

 
 .أ عليهم وال يقرأونقر

 .ض مالك قانونه حتى على أبناء الخلفاءفر ف 
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ميذ محلقة  تال لك اإلما  ما

وجلس   ،ؤهمالك تقريبا كل أئمة العصر وعظما  اإلمامجلس في حلقة  
خمسة من الخلفاء يها  سنة وتعلم ف  ۷۰فيها من كل األجناس على مدار  

هذا فضال عن العديد   ،والمأمون ن  يهم المهدي والهادي والرشيد واألم
من الوالة الكبار واألمراء باإلضافة إلى العديد من أئمة اإلسالم الذين  

  ، عيا واألوز   ،أبي حنيفة  ، من أمثال  ،أخذوا عن مالك أو تحاوروا معه
الشيباني الحسن  بن  ومحمد  زيد  بن  يوسف  ،وحماد  أبي   وأبي  تلميذ 

 ،والشافعي  ،والليث بن سعد  ،وسفيان بن عيينة  ،وسفيان الثوری   ،حنيفة
 .وغيرهم من أعالم اإلسالم

 أبو حنيفة في حلقة مالك  

   : أبو حنيفة حتى قالوا اإلمام مالك  اإلمامجلس في حلقة 

  ،بيهأ يديبني  بيمالك كالص يديكان أبو حنيفة جيلس بني 
ولكن المؤرخين يقولون إن ذلك من أدب أبي حنيفة ألنه كان أسن من 

وأدب أبي حنيفة كان بعض وسائله للظفر بمجادليه   ، سنة ۱۳ ـــمالك ب
مالك الذي قال لإلمام الليث عن أبي حنيفة وهو يمسح   اإلمامومنهم  

 . .. إنه فقيه يا مصري .عرقت مع أبي حنيفة :العرق عن جبينه

لو أراد أن يجادلك في أن هذا   :مالك يقول عن أبي حنيفة اإلماموكان 
 . لگانت له الحجة  السارية من ذهب
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 مالك:   اإلمامالشافعي تلميذ في حلقة 

   :كان الشافعي يقول

   ،أنس بن مالك هيبتي قط داحأت به ما
فعندما أردت الذهاب إليه ألتعلم منه حفظت الموطأ قبل أن أرحل إليه، 

القرآن   الطريق بين مكة والمدينة، وحملت معي   16وختمت  مرة في 
 !! توصية من والي مكة إلى والي المدينة ليقدمه الواليان لمالك 

معا إلى منزل  افلما وصل المدينة دفع التوصية إلى والي المدينة وذهب
قولي    :فخرجت له جارية سوداء، فقال لها  ،رق الوالي البابفط  ،مالك

إن موالي يقول   :ثم خرجت تقول  ،فدخلت وأبطأت  ،لموالك إني بالباب
   :لك

 ،" إن كانت لك مسألة فارفعها يف ورقة حىت خيرج لك اجلواب
 آخر فقد عرفت يوم اجمللس "   ء لشي  ء اجملي وإن كان 

خطابا من والي مكة في أمر مهم، أذن  فلما توسل له الوالي أن معه  
  :لهما فقرأ مالك الخطاب ورماه قائال

   ،" صار علم رسول اهلل يطالب بالوسائل
إني رجل من بني   ،أصلحك هللا  :"أي بالواسطة" فتقدم الشافعي وقال

نظر إليه وكان لمالك   هفلما سمع مالك حديث  .المطلب وحالي كذا وكذا
 : قال ،محمد بن إدريس :فقال ما اسمك ؟ قال ،فراسة
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   ،واجتنب املعاصي، فسيكون لك شان ، اتق اهلل ،دحمميا  
مالك الشافعي  كله  اولزم  علمه  ورث  حتى  سنين  عشر  وكان   .بعدها 

  :الشافعي يقول 

 .إذا ذكر العلماء فمالك النجم 
ما في األرض، بعد كتاب هللا، أكثر وكان الشافعي بقول عن الموطأ :  

 .موطأ مالك بن أنسصوابًا من 
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مام ـأموط  مالك اإل

أودع الموطأ منها أول أمره   ،مالكا كان يروي مائة ألف حديث  قيل إن
وفيه ما يقرب من   ماتوظل يخلصها عاما بعد عام، حتی    ، 10000

وألفه    .لهه للناس أي سه  أألنه وط  الموطأوسماه    ،حديث فقط  ۱۰۰۰
وهو أول كتاب   ،وليس في الموطأ حديث غير حسن  .في أربعين سنة

  :وعنه يقول الشافعي ،في السنننف ص  

من كتاب   اب ر صوا ثلم أكعيف األرض كتاب يف الفقه وال ما
 مالك 

إني عزمت أن    :مالك وقال له  اإلمامولما حج أبو جعفر المنصور دعا  
ثم أبعث   ،افينسخ نسخ  - يعني الموطأ    -آمر بكتابك الذي وضعته  

بنسخة األمصار  يع  ،إلى كل مصر من  أن  فيها وال موأمرهم  بما  لوا 
فإن الناس   ،" يا أمير المؤمنين ال تفعل  :فقال مالك  .يعدونه إلى غيره

هم وأخذ كل قوم بما وصل إلي  ،قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث
فدع الناس وما هم   ،وإن ردهم عما اعتقدوه اآلن أمر شديد  ،وعملوا به 

وحاول أكثر من خليفة   .ألنفسهم "  وهما اختار دع أهل كل بلد و و   ،عليه
احتراما  ذلك  رفض مالك  فى كل مرة يو   ،بعد ذلك أن يطلب نفس الطلب

  .الختالف اآلراء بين العلماء

فمزج الحديث بأقوال   ،المؤلفين في عصرهاتبع مالك في موطئه طريقة 
الفقهية واآلراء  والتابعين  الصحابة    ،الصحابة  آثار  بلغت    613حتى 
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المرفوع ثم   قدم في الباب الحديث  ي  وكان    .قوال  285وأقوال التابعين  ،أثرا
فكتابه كتاب فقه وحديث   ،يتبعه باآلثار وأحيانا يذكر عمل أهل المدينة

واحد وقت  كتاب    ،في  فقطوليس  للروايات  جمع  بعض   ،  تجد  لذلك 
وإنما يسوق فيها أقوال الفقهاء وعمل أهل  ،األبواب تخلو من المرويات

في   الفقه  قضايا على تقريبا ونجد أيضا أنه اقتصر  ، المدينة واجتهاداته
وهذه   .القصص والتفسيرأو  في الزهد    يئاش  فال تجد في الموطأ  ،كتابه

 الموطأ لإلمام مالك. صورة تلخص عناوين محتويات كتاب
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مام من الفنتومالك  اإل  ز

الخطر مصدر  دائما  المدينة  األموية    كانت  الدولتين  خلفاء  ثم  على 
من فرع    ل البيتآومنها خرج على الخالفة العديد من أبناء    .العباسية

أبي طالب( إلى على بن  ينتهى نسبهم  )الذين  الذين كانوا    الطالبيين 
الذين ينتهى نسبهم إلى  )يرون أنهم أولى بالخالفة من فرع العباسيين  

والسبب في ذلك أن الدعوة العباسية في أصلها  ،  (عبد هللا بن عباس
أي   الرضي من آل محمد""  من األمويين إلى   الحكم   لنقل   كانت دعوة

وال   دون تحديد لشخص معين  ،محمدمن يرضاه المسلمون من آل  ى  إل
وإن كان الظن الغالب لمن يسمع هذا المصطلح أن يذهب   .لفرع معين

. انتزع الفرع  .لما انتصرت الدعوةف   به فكره إلى أبناء الحسن والحسين.
، وتركوا فرع  فسموا العباسيين  الخالفة  عباسالمنتهى إلى عبد هللا بن  

. من هنا بدأت الفتن واستمرت سنين طويلة ى بالطالبيينالمسمعلي  
 يبحث عن حقهم الطالبيين    والحين يخرج فارس جديد من  وبين الحين

 المسلوب في الخالفة.  

 ا كانت يف حياته ؟ هوكل  ،؟فأين كان مالك من هذه الثورات والفت 
مالك بني فقهه في هذه المسائل على الحياد وطاعة   اإلمامالحقيقة أن 

أولى األمر، كما فعل عبد هللا بن عمر حين اعتزل فريقي علي ومعاوية 
ففي أيام   ،من أذي الخلفاءمالك    اإلمامومع ذلك لم يسلم    ،عام الفتنة

بالمكانة العليا   االدولة العباسية وهي الفترة التي كان فيها مالك متفرد
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ا  مستوى  الفتن، على  هذه  من  الكثير  وقعت  قد  كله  اإلسالمي  لعالم 
محمد المعروف بالنفس الزكية فخرج    .وأكثرها خرج من المدينة نفسها

بالمدينة، وخرج أخوه إبراهيم فاستولى على    ه  145على المنصور سنة  
فانهزم   ،البصرة األمر  تداركت  ما  سرعان  المنصور  جيوش  أن  غير 

في خروجه    ااالنتقام من أهل المدينة الذين ساندوا محمدبدأ  و   ،الشقيقان
 على المنصور. 
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مامحمنة   مالك اإل

الفتن   اإلمامكان   وعن  عليها،  والتحريض  الثورات  عن  يبتعد  مالك 
عهد في  محنة  به  نزلت  فقد  ذلك  ومع  فيها،  جعف والخوض  ر أبي 

 . هـ146 ، سنةالمنصور

جماعي  فقد   كعقاب  والفزع  الجوع  لباس  المدينة  المنصور  ألبس 
فأمر بغلق طريق   ،بزعامة محمد النفس الزكية  لمساندتهم الخارجين عليه 

 .أو طعام إال من الصحراء  من تجارة  ء شيالبحر عليهم فلم يحمل إليهم  
حتى كانت ابنته تبكي  ،مالك اإلماموهذه هي أشد الفترات ضنكا على 

  .من الجوع فيأمر بحجر الرحى فتدور حتى ال يسمع الجيران بكاءها

والي بعث إلى  الأن  حتى  على األفكار والدروس  أيضا  وبلغ التضييق  
ي   أال  يأمره  بحديث:حد   مالك  أمتي    ث  عن  وما "رفع  والنسيان  الخطأ 
"ليس على مكره يمين " ألن الناس   حديث:بث  حد   ي  ال  استكرهوا عليه " و 

ون هذه األحاديث في أذهانهم بالخروج على بني العباس ألن بيعتهم نيقر 
   .كانت باإلكراه 

فتوى فقهية عن رجل أكره على طالق من هذه الفتنة  ز   يذكروكان مالك  
فربط الناس بين ذلك وبين   ،طالق  هر  تك  مس  على  ليس    :امرأته فكان يقول

تكره على بيعة بنى العباس  ، النفس الزكية  فخرج الناس مع محمد  ،المس 
بيته مالك  هذه   اإلمامرفض  ولما    .ولزم  مثل  عن  يتوقف  أن  مالك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/146_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/146_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/146_%D9%87%D9%80
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من  فاألحاديث   الوالي  كتفه،   ۱۰۰إلى    ۳۰ضربه  خلع  حتى  سوط 
  فكان يقول وهو فوق البعير:  ،وحمله على بعير للتشهير به في األسواق

  ،فأنا مالك بن أنس  ومن مل يعرفني  ،" من عرفني فقد عرفتي
 ره ميني  كعلى مليس    ...وأنا أقول

ان وكلداره.  يرجع مالك  أمر أن  و سقط في يده،  أاألمير    ذلك  فلما رأى
ال يقع إال   فالرعب  ،الرعب في القلوب يقاعإمن ضرب مالك  المقصود

 .األرعن المتكبر بضرب الرؤوس في رأى هذا الوالى

ى  والال  أبا جعفر المنصور فاستشاط غضبا على هذاالخليفة  وبلغ األمر  
مالك. فجاء  اإلماماألحمق الذي يثير األمة على الخالفة بما فعله في 

واعتذر    ،الحجموسم  مالك بنفسه في    اإلمامأبو جعفر المنصور وقابل  
وال رضي حين   ،نواع االعتذار، وحلف له أنه ما علم بما جرى له بكل أ

بل   – ابن عم الخليفة  هذا الوالى  وكان    - بل وعزل هذا الوالي    ،علم
على حمار للتشهير به كما فعل أمر أبو جعفر أن يوضع هذا الوالى و 

لقرابته من    عن هذا الوالىمالك    اإلمامفعفى    بمالك، وحبس وأهين..
 .ورضى باعتذار الخليفة ،فهو من بنى العباس 2 رسول هللا

 .  . مالك  اإلمامومن بعدها تعلم الوالة األدب مع  
الوالي ال يجرؤ على طلب   يحضر عنده بل يجئ ل  اإلمامحتى كان 

ومازال مالك بعدها  .  !!!مالك وربما رده    اإلمامبنفسه إليه وربما أذن له  
 .المؤمنينوثمرة المحنة ترفع العبد عند هللا وعند . .في علو ورفعة
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دولة عند  وج على ال ماخلر لك  اإلما  ما

، على عكس الجائر  اإلمامالخروج على  جواز  مالك ال يرى    اإلمامكان  
يرى    ،مثال  الخوارج  مذهب األمر جواز  وال  سبيل  في  السيف  سل 

يوم سأله  المنكر..  عن  والنهي  بن   ابالمعروف  عمر  ولد  من  رجل 
أتدري ما الذي   : للسائل  مالك  الخطاب عن البيعة لغير المنصور فقال 

قال    ، ال  :منع عمر بن عبد العزيز أن يولى رجال صالحا بعده؟ قال
فخاف عمر إن بايع لغيره أن   ،مالك: كانت البيعة ليزيد بن عبد الملك

 يقوم ويقاتل الناس وتكون فتنة. 

الوقت يقف على الحياد الكامل فقد سأله سائل وإن كان مالك في نفس  
إن خرجوا على مثل   : فقال  ؟.محاربة الخارجين على السلطان  هل يجوز 

   :فإن لم يكونوا مثله؟ فأجاب :فقال .عمر بن عبد العزيز فقاتلهم

 . ظامل ثم ينتقم من كليهما بدعهم ينتقم اهلل من ظامل  
مالك على عكس كثير من العلماء كان  اإلمامنشير هنا أيضا إلى أن 

وال يعتريه شك في حل أخذها، وإن كان يتعفف عن  يقبل هدايا الخلفاء،  
 . األخذ ممن دونهم

كان مالك يعترب هذه األعطيات من احلاكم إمنا هي من مال  فقد  
 ، الدولة وليس من جيب احلاكم

 ومن ثم يرى أن من حقه أن يأخذ من هذا المال. 
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بالوالة والخلفاء حماية للمدينة من   عالقته  الك يرى أنم اإلمام كانو 
إنك تدخل على السالطين وهم   :قيل له . وإهمال الخلفاء ظلم الوالة

  :وكان يقول !!رحمك هللا وأين التكلم بالحق :قال ،يظلمون ويجورون 
 لنبي سنة معمول بها يف هذه املدينة.للوال أني آتيهم ما رأيت  

المناقب واألخبار  ملحوظة:   مالك   اإلمام  لم تورد مصادر دخلكتب  
مبي نًة،   حًة  أخبار  منثورة   لكن  موض  يعمل   تقولجاءت  مالكًا كان  أن 

القاسم: »إنه كان لمالك أربعم ابن  تلميذه  فقد قال  ئة دينار ابالتجارة، 
 يتجر بها، فمنها كان قوام عيشه«. 
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 لك مع الرشيد ما

جلس الرشيد تلميذا في حلقة مالك هو وابناه األمين والمأمون، وكان 
إلى    -  المنصور  وجده المهدى  كما فعل أبوه    - الرشيد قد أصدر أمرا  

ولذا كان مالك كما ذكرنا يملك   ،دون مالك  اواليه بالمدينة أال يقطع أمر 
 الفعلى.فإذا أمر بأمر ينفذ دون الرجوع للوالى  ،سلطات مثل الوالى

فقد أراد الرشيد   ،إعادة بناء الكعبة  بعدمالرشيد    نصح ومالك هو الذي  
أن يحقق أمنية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التي وردت في حديث 

ديث و  حيث قال:  مسلم    اإلمامرواه  الذى  عائشة   م ك  ح  ة ، ل و ال أن  ق و  يا عائ ش 
ب ة ، فأل   م ت  الك ع  د  ٍك، ل ه  ر  ٍد بش  : باًبا ع ه  ل ت  لها باب ي ن  ع  ، وج  ق ت ها باألر ض  ز 

ي ًشا  ق ر  فإن    ، ر  ج  الح  م ن   ر ٍع  أذ  ت ة   س  فيها  ت   وز د  ب يًّا،  غ ر  وباًبا  ق يًّا،  ر  ش 
ب ة   ي ث  ب ن ت  الك ع  ت ها ح  ر    .اق ت ص 

وكانت حجته في ذلك    ،ورفض مالك ذلك  ،فأراد الرشيد تنفيذ رغبة النبي
، فقد قام عبد هللا  بيت ألعوبة في يد الخلفاء فتسقط هيبتهأال يصير ال

ثم   حين كان مسيطرا على الحجاز،   بن الزبير سابقا بتنفيذ هذه الرغبة
مالك   اإلمامجاء عبد الملك بن مروان فهدم ما فعله ابن الزبير، فخشى  

 .دالرشي  هفأطاع ..تمن ضياع هيبة البي

فاستشار   ،يرجع فيه ويكفر عن يمينهوحلف الرشيد يوما يمينا ثم أراد أن  
 ، وكان هذا عجيبا  ،فأفتاه مالك أن عليه صيام ثالثة أيام  ،مالك  اإلمام

فالذى يصوم ثالثة أيام هو من ال يستطيع عتق رقبة أو ال يستطيع 
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ولما؟ هل أنا ال أستطيع عتق رقبة   :فسأله الرشيد  ،إطعام عشرة مساكين
   : . قال.مالك مدوياأو إطعام عشرة مساكين؟ فكان جواب 

 وعليك الصيام.   ،يا أمري املؤمنني كل ما حتت يديك ليس لك 
فكل ما تحت يد الحاكم من مال إنما هو حق األمة وليس ماله وال مال 

  أبيه.
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وى  مالك وقيمة الفت

تقوى   من  المكانة   اإلماموكان  هذه  أن  وجل  عز  هلل  وخشيته  مالك 
حين ال يعلم.   ،"ال أعلم"  والصيت الذي طبق اآلفاق لم تمنعه أن يقول:

المغرب بعد ستة شهور من السفر فيسأل عن    بالد   وقد يجيئه رجل من
  :يقول مالكف  ؟فيقول الرجل: من يعلمها  ،ال أعلم  :مسألة فيقول له مالك

تركت   :فيقول الرجل  .بهذه المسائل في بالدنا  ما سمعنا  ،"مه هللامن عل  "
فيقول مالك غير   ،خلفي من يقول ليس على وجه األرض أعلم منك

 هكذا ببساطة!!.  .إذا رجعت فأخبرهم أني ال أحسن مبال:

.  ىئ جض مص حص مس خس حس جس يئوكان يعقب كثيرًا فتواه بقوله:  
 يقول:  وكان

رأيي، فكل ما وافق الكتاب  إمنا أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا يف  
 .والسنة فخذوا به، وما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

مالك ينهى عن الجدال في الدين ويقول: المراء والجدال    اإلمامكما كان  
 .في الدين يذهب بنور العلم من قلب العبد
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هب  مالك أصول مذ

بالمعنى المعروف، ولم يأخذ عنه أحد   أصول  فقهية مالكلم يكن لإلمام  
من أصحابه منهاجًا أو أصاًل مما عليه فقهه، ولكن استطاع أصحابه 

قصوا فقهه، وينتزعوا منه األصول التي  ثم أصحابهم من بعدهم أن يست
عليهاب   أصولف  .نى  المالكي أما   والسنة ،الكريم  القرآن :فهي المذهب 

المدينة ،واإلجماع ،النبوية أهل  والمصالح   ،والقياس ،وعمل 
   .واالستصحاب ،وسد الذرائع ،واالستحسان ،المرسلة

مالك نفسه، لكن    اإلمامعلما بأن معظم هذه المصطلحات لم يستعملها  
روح هذه المصطلحات واألصول كانت واضحة في فتاواه، ثم أصلها  

  تالميذه من بعده.

التي   الحجاز عدا مكةفي  انتشارًا واسعًا    المالكيالمذهب    انتشروقد  
انتشر المذهب و   ،مالت إلى المذهب الشافعى لطول بقاء الشافعى بمكة

أيضا   المغرباألندلس ثم المغرب و مصر  فيالمالكى  زال  وما   ،  
التي   باستثناء مصر  إال المذهب المالكي  فيهليس  حتى اليوم    العربي

أن   بحكم  المالكى  المذهب  من  أكثر  الشافعى  المذهب  فيها  ينتشر 
 .سنين في مصر ومات ودفن فيها 5الشافعى عاش  

الشـافعى مثال أو  اإلمامبمذهب  اإلنسـان  أن يتمذهب   هناك حرجليس و 
 :مالك أو غيره اإلماممذهب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_(%D9%81%D9%82%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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لكل مسلم مل يبلغ درجة النظر يف أدلة األحكام الفرعية أن يتبع إماما ف
حيسن به مع هذا االتباع أن جيتهد ما استطاع يف لكن   ،من أئمة الدين

وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل مىت صح   ،ة إمامهتعرف أدل
 ، أرشده وكفايته ن عنده صالح م

إذ ال واجـب إال مـا   ،واجبـا  بمـذهـب معين  يجعـل االلتزاموبشــــــــــــــرط أال  
 في قضـية معينة هاالنتقال من مذهب  يجب عليهبل   ،أوجبه هللا ورسـوله

 . إذا وجد الحق في غير مذهبه إلى مذهب آخر

 
 ( مكتبة الكونغرس) 1910 سنةالمسجد النبوي بالمدينة المنورة 
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لك اإلماموفاة   ما

وفي  ،يوما  ۲۲مرض مالك مرضـــا دام   ،ه  ۱۷۹في ربيع األول ســـنة  
  :كيف تجدك؟ قال :العشية التي مات فيها دخل عليه تالميذه فقالوا

ما أدري ما أقول لكم، أال إنكم ستعاينون غدًا من عفو اهلل ما مل  
 . احلسبانيكن لكم يف  

 :قول هللا تعالى وكان آخر كالمه

 ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ يئ

 ېىئ

 


