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 : ممخص البحث

الحديث الشريؼ كالسنة النبكية باىتماـ العمماء المسمميف في بالد اإلسالمية المشرقية منيا  حظي
كالمغربية، كيقؼ عمـ الحديث في مصاؼ الركائز العظمى لمثقافة اإلسالمية، مف حيث اعتباره المصدر الثاني 

كاية كدراية، كتخريجا كاستنباطا، لمتشريع بعد القرآف الكريـ، كلذلؾ ممئت المدكنات اإلسالمية بعمـك الحديث ر 
كتأتي أىمية ىذه الدراسة في تسميطو الضكء عمى كاحد مف عمماء المغرب اإلسالمي ممف  كتحميال كتعميال.

اىتمكا بيذا العمـ لما قدمو مف مصنفات تستحؽ االىتماـ، فقد اعتبرت إضافة في ميداف ىذا العمـ، السيما في 
حفيد في ىذا الميداف منطقة المغرب اإلسالمي عامة كالمغرب األكسط خاصة. كجاء تميز عالمنا ابف مرزكؽ ال

بما يتكافؽ مع قيمتو العممية. لذا حاكلنا مف خالؿ ىذه الدراسة إلقاء الضكء عمى ما قاـ بو مف جيكد في ىذا 
المجاؿ عبر إلقاء الضكء عمى حياتو الشخصية كالعممية مع بياف أىمية عمـ الحديث كأىميتو في بالد المغرب 

براز أىميتيا، كقد خرجت اإلسالمي، كمف ثـ دراسة ما قدمو لنا اب ف مرزكؽ مف نتاج عممي في ىذا الميداف كا 
 الدراسة بجممة مف النتائج العممية التي سطرت في نياية البحث.
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Ibn Marzook Al-Hafeed and His Efforts of Tradition Science 

Na'ima tayab Bujum'a 

Ibn Khaldun University-Tiart-Algeria 

The Hadith(Tradition) and the Prophetic Suna have obtained the interest of Moslem 

Scholars in Mashriq(Orient) and Maghrib(Occident) of Moslem World, and it regarded 

as a science of the great bases of Moslem culture. Hadith is regarded as the 2
nd

 source of 

legislation after the holy Quran. The Moslem narratives have contained of blogs of 

Hadith science as a narration,awareness,depriving and extraction.  

 

The importance of the paper comes from shedding light on one of Moslem Maghrib 

scholars who had interested in this science and produced publications deserved 

interesting. The paper had shed the light on his personality and his science, in addition 

to focusing on the significance of science of Hadith in Moslem Maghrib and legislation. 

The paper  has also summed many findings which indicate to the Ibn Marzook efforts 

and his role of Hadith. 
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 :مقدمة

بمغ ابف مرزكؽ الحفيد الدرجات العميا في التفكؽ كالشيرة في عصره، ككصؿ إلى مكانة متميزة في 
العديد مف مجاالت العمـك النقمية كالعقمية فاؽ بيا أقرانو، فإذا ذكر عمـ أصكؿ الديف كالعقيدة كالتكحيد فإننا نجد 

ذا بحثنا في المغة كآدابي ، كا  ذا تناكلنا الفقو ابف مرزكؽ قمة مف قمـ ىذه العمـك ا فاف ابف مرزكؽ في الذركة، كا 
ذا عرضنا الكعظ كالتدريس فإف شيخنا قدكة كمعمـ كمرب  فإننا نجد بأف عالمنا فقيو معتمد، كأصكلي ثقة، كا 

 لمنفكس كالقمكب كالعقكؿ كالجكارح. 

ذا ما قمنا  كال نبالغ، إف قمنا إف قدرة ابف مرزكؽ الحفيد عمى استيعاب عمـك عصره كانت كبيرة، كا 
بإحصاء العمـك التي درسيا عمى يد شيكخو، كقاـ ىك بتدريسيا فيما بعد، لتبيف لنا مف أنو كاف قادرا عمى أخذ 

سالمية، كىذا ال يحتاج إثبات لككف عممو كؿ العمـك التي كانت متداكلة في زمانو في مختمؼ المراكز العممية اإل
الكاسع كشيرتو كسعة اطالعو فضال عف المجاالت التي كتب بيا، تمزمنا باالعتقاد مف أنو أخذ أكبر قسط مف كؿ 

 العمكـ التي كانت متداكلة في الحاضرة تممساف كبقية الحكاضر العممية التي زارىا خالؿ مسيرتو العممية. 

قكؿ، فإننا نجد أف ابف مرزكؽ الحفيد كتب مصنفات عديدة كذات قيمة عممية كمف خالؿ ما سبؽ مف 
كالسنة النبكية المطيرة في مصاؼ كبيرة في مختمؼ العمـك النقمية كالعقمية، كمنيا: عمـ الحديث الذم يعتبر ىك 

لكريـ، كلذلؾ ممئت الركائز العظمى لمثقافة اإلسالمية، مف حيث اعتبارىما المصدر الثاني لمتشريع بعد القرآف ا
كمف ىنا اجتيد ابف  المدكنات اإلسالمية بعمـك الحديث ركاية كدراية، كتخريجا كاستنباطا، كتحميال كتعميال.

مرزكؽ الحفيد مثؿ بقية عمماء المغرب اإلسالمي في ىذا الميداف، بما يتكافؽ مع قيمتو الفقيية كعممو الكاسع، 
ف المؤلفات في ىذا المجاؿ، كاستطاع بأسمكبو المكسكعي كالمعرفي مف كمف ىذا المنطمؽ، كضع عالمنا العديد م

تقديـ مصنفات ذا قيمة عممية كدينية ىامة، ليا كقعيا في منطقة المغرب اإلسالمي، كمما ساعده عمى ذلؾ 
يعمؽ عمى ذلؾ بالقكؿ: "اآلخذ مف كؿ فف بأكفر نصيب الراعي في كؿ  ، ىذا جعؿ التنبكتي(ُ)سعة إطالعو كعممو

. كمف خالؿ ىذه الدراسة "ابف مرزكؽ الحفيد كجيكده في عمـ الحديث"، سنحاكؿ تسميط (ِ)مرعاه الخصيب"
 الضكء عمى جكانب مف حياتو كما قدمو لنا مف مصنفات في ىذا العمـ.

 حياة ابف مرزكؽ الحفيد: المبحث األكؿ

ت شخصية ابف مرزكؽ الحفيد مف قبؿ المصادر التاريخية كغيرىا المعاصرة كالالحقة بككنيا كاحدة عرف
مف أبرز الشخصيات في المغرب اإلسالمي دينا كعمما كطبعا كخمقا كمعتقدا، كمف خالؿ ىذا المبحث سكؼ 

 كال إلى كفاتو.نتطرؽ بالحديث عف سيرتو الذاتية عبر الحديث عف اسمو كمكلده كنسبو كأىـ صفاتو كص

 :اسمو كشيرتو: أكال

لحياة ابف مرزكؽ حكؿ اسمو كلقبو ككنيتو كنسبو، كاتفقكا عمى أنو: محمد بف  (ّ)لـ يختمؼ المترجمكف
التممساني، المعركؼ بػ"الحفيد"  بف أحمد بف محمد بف محمد بف أبي بكر بف مرزكؽ العجيسي (ْ)أحمد بف محمد

 .(ٓ)بتمييزا لو عف جده ابف مرزكؽ الخطي
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. كاشتير (ٔ)يكنى ابف مرزكؽ بػ"أبي عبد اهلل"، أما عف نسبو فيك ينتمي إلى قبيمة عجيسة البربرية
عالمنا ابف مرزكؽ بمقب "الحفيد"، فيقاؿ لو: ابف مرزكؽ الحفيد تمييزان لو عف جده شمس الديف محمد بف أحمد 

 بف مرزكؽ الخطيب، نظرا لتشابو اسمييما ككنيتييما.

 :مكلده :ثانيا

ذكر السخاكم أف اإلماـ الحافظ أبا عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف مرزكؽ الحفيد كلد في ثالث عشر 
، كلكف ابف مرزكؽ نفسو ذكر تاريخ (ٖ)ق(ٕٔٔربيع األكؿ  ُّ) (ٕ)ربيع األكؿ سنة ست كستيف كسبعمائة 

ـ ُّْٔديسمبر  ٖلمكافؽ لػ ق إٔٔربيع األكؿ  ُْفي كتابو "شرح البردة" كىك ليمة االثنيف ميالده 
. كالده ىك: أبك العباس أحمد بف محمد بف (َُ)كىك ذات التاريخ الذم ذكره غالبية المترجميف لحياتو، (ٗ)بتممساف

 العالـ الفقيو بنت عائشةكأمو ىي  ،(ُُ)العجيسي التممساني أحمد بف محمد بف أبي بكر بف محمد بف مرزكؽ
كانت مف الصالحات، ذكرىا كلدىا  (ُِ)قاضي الجماعة بتممساف المديكني سعيد بف الحسف بف أحمد العباس أبك

ابف مرزكؽ الحفيد، كقاؿ أنو كاف ليا قكة في تفسير الرؤيا مف كثرة مطالعتيا لكتب الفف، كأنيا ألفت مجمكعا 
ر المرض في أدعية اختارتيا، كما نقؿ عنيا خبرا يتعمؽ بميالده كاسمو كأنو كاف يسمى "أبا الفضؿ"، ككاف كثي

كأشرؼ عمى اليالؾ ثـ سماه جده ألمو بػ"محمد". ترل أف ىذه الصالحة عرؼ بيا ابنيا كنقؿ عنو الخبر ابف 
، السيما كأنيا مف بيت عمـ كصالح كأنيا ممف (ُّ)مريـ في كتابو البستاف كلـ يضؼ معمكمة أخرل تتعمؽ بيا

ألفتو امرأة إذ يعسر عمينا استكماؿ صكرة حياة ىذه المرأة يؤلؼ، كىذه فريدة مف الفرائد فنادرا ما نجد ذكرا لكتاب 
الصالحة في ظؿ ما تكفر لنا حاليا مف مصادر عنيا، كلعؿ الزماف يسمح بالعثكر عمى ما يجمي خبرىا كيقرب 

 سيرتيا كأحكاليا ضمف مناقب النساء الصالحات العالمات.

 نشأتو: ثالثا

لشيخنا ابف مرزكؽ الحفيد، فقد حاكلنا مع مختمؼ كتب ال تتكفر معمكمات كثيرة عف النشأة األكلى 
التراجـ كالسير التي كقعت بيف أيدينا أف نجد ما يمبي ضالتنا، كلكننا لـ نجد إال نزرا قميالن، كىذا راجع إلى ككف 
أغمب أحاب تمؾ المصادر كانكا منشغميف بعممو كمعارفو التي طغت عمى نشأتو األكلى. كلكف، عمينا أف نتذكر 

ف أف ابف مرزكؽ الحفيد نشأ في بيت عمـ كمعرفة كصالح كديف كما كاف سائد آنذاؾ، فاألب العالـ ىك ألصؽ م
بابنو كأكؿ أساتذتو احتكاكا بو. كلكننا، نجد أف ابف مرزكؽ كاف أكثر حظا مف غيره، إذ لـ يكف األب كحده 

نما األسرة بأكمميا فالجد مف أعمـ أعالـ تممساف كالمغرب اإلسالمي كافة كالعـ كذلؾ، كىذا ساىـ عمى  عالما، كا 
ما يبدك لي في نبكغ ابف مرزكؽ الحفيد منذ الصغر، كىنا نستعيف بما قالو البمكم بيذا الخصكص، حيف قاؿ: 
"كىك يركم عف جده ألبيو السيد الخطيب نفع اهلل بو، جميع مركياتو باإلجازة العامة لو مف صغره، كيركم عنو 

 .(ُْ)عمو"أيضا بكساطة أبيو ك 

، أخذ ابف مرزكؽ عمكمو األكلى عف عائمتو إذ حفظ القرآف الكريـ كدرسو عمى أبيو كجده  عمى العمـك
ـ(، ُْٕٗق/ُٖٕمحمد بف أحمد بف مرزكؽ العجيسي التممساني الخطيب األكبر المشيكر بالجد كالرئيس )تػ:

، ثـ تال القراف الكريـ بقراءة كرش عف نافع (ُٓ)كما تتممذ أيضا عمى يد عمو محمد كعمى يد بعض شيكخ تممساف
، فكاف كما كصفو المقرم: "آية في تحقيؽ العمـك كاإلطالع المفرط عمى النقكؿ (ُٔ)عمى يد شيخو عثماف الزركالي

 .(ُٕ)كالقياـ التاـ عمى الفنكف بأسرىا"
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بو، أنو كاف كعمى ما يبدك لنا مف خالؿ بعض اإلشارات التي تخص شيخنا ابف مرزكؽ الحفيد في شبا
 شديد التعمؽ بجده ابف مرزكؽ الخطيب، كيتجمى ىذا في مالزمتو كتنقمو معو في العديد مف المناسبات.

 :صفاتو كأخالقو :رابعا

لقد عٌرؼ العمماء األخالؽ الفاضمة بعبارة عف المكاىب كالقكل كالسجايا المدركة بالبصيرة ال البصر، 
. كالعمماء ىـ مصابيح تيتدم (ُٖ)عمى المتصؼ بيا اإلتياف باألفعاؿ الحميدةكأيضان بالممكة النفسانية التي يسيؿ 

، كال ()بيـ األمة بفكرىـ كعمميـ كبسيرتيـ، فيـ كرثة األنبياء كىـ األئمة، ىذا إذا أحسنكا الكراثة عف نبينا 
لناس في حياتيـ كبعد تخمك األمة في جيؿ مف أجياليا مف الراشديف مف العمماء الذيف تجرم سيرتيـ العطرة بيف ا

 رحيميـ عف الدنيا، كذلؾ مف فضؿ اهلل تعالى عمى ىذه األمة.

لقد اتفؽ المترجمكف عمى أف ابف مرزكؽ الحفيد كاف يتكفر عمى صفات عالية كنادرة، تدؿ عمى النبكغ 
كاضع كحسف كالعبقرية كالممكات الفكرية الحادة كالذىف الثاقب كعمك الشأف، كأنو كاف عمى ىامش كبير مف الت

 الخمؽ، كجماؿ الطبع كانس المعاصرة كعمك اليمة ، كمف المفيد ذكر بعض مف صفاتو.

في مقدمة ما عرؼ بو ابف مرزكؽ الحفيد ىك خشية اهلل عز كجؿ، كىذه الصفة مالمحيا كاضحة  
الـ يؤدم كبينة في شخصو، كىي مف أكلى الصفات التي أكد عمييا اإلسالـ، فإف خشية اهلل ىي التي تجعؿ الع

ما يجب عميو، ككمما كانت خشيتو أكمؿ صار إخالصو أعظـ، كصار أداؤه لألمانة أكمؿ، كىنا نقتبس مف قكلو 
ًإنَّمىا يىٍخشىى المَّوى ًمٍف ًعبىاًدًه اٍلعيمىمىاء ًإفَّ المَّوى عىًزيزه غىفيكره تعالى: 

)تػ:  ، كيعمؽ أبك بكر محمد اآلجرم(ُٗ)
ق(في كتابو "أخالؽ العمماء عمى مكانة العمماء في الدنيا كاآلخرة، بالقكؿ: "كالعمماء في القيامة بعد َّٔ

األنبياء تشفع، مجالسيـ تقيد، كبأعماليـ ينزجر أىؿ الغفمة، ىـ أفضؿ مف العباد كأعمى درجة مف الزىاد، 
 .(َِ)حياتيـ غنيمة، كمكتيـ مصيبة"

نا بصفات شيخنا ابف مرزكؽ الحفيد التي أشاد بيا القاصي كالداني، فكانت إف ما سبؽ مف كالـ يذكر 
كىانيكا ًبآيىاًتنىا أخالقو مثاال يحتذل بيا. كىنا نستذكر قكلو تعالى:  كا كى بىري ـٍ أىًئمَّةن يىٍيديكفى ًبأىٍمًرنىا لىمَّا صى عىٍمنىا ًمٍنيي جى كى

ييكًقنيكفى 
ف فىٍضؿى العالـً عمى العىاًبًد كىفضؿ القمر ليمة البدًر : ))ص(، أك كما كرد في قكؿ الرسكؿ محمد(ُِ) كىاً 

(، كىنا أشير إلى ما ذكره  المقرم  في كتابو "نفح الطيب" مف دليال عمى أف عالمنا ابف عمى سائًر الكىكىاًكب
ما نصو: "كختمت عميو أربعينيات  ()مرزكؽ الحفيد كاف كرعا خاشعا محبا لذكر البارم عز كجؿ كرسكلو محمد

، قرأتيا عميو في منزلو قراءة تفيـ، فكاف كمما قرأت عميو حديثا يعمكه خشكع كخضكع، ثـ يأخذ  في (ِِ)النككم
. كيعمؽ التنبكتي في كتابو "كفاية المحتاج" عمى تمسؾ (ِّ)البكاء، فمـ أزؿ أقرأ كىك يبكي إلى أف ختمت الكتاب"

كحرصو عميو، كىك داللة عمى خشية البارم عز كجؿ، حيف يقكؿ: "سيؼ اهلل عمى  ابف مرزكؽ الحفيد بدينو
. كىذا ما يؤكده اآلجرم كصفة مف صفات العالـ كأخالقو، حيف (ِْ)ذكم البدع ممف عظـ نعمة اهلل بو عمى خمقو"

قمبو بمناجاة  يقكؿ: "فمف صفات العالـ أف يككف هلل شاكرا كلو ذاكران دائـ الذكر بحالكة حب المذككر منعيـ
. كتتجمى صفات (ِٓ)الرحمف يعد نفسو مف شدة اجتياده خاطئا مذنبا، كمع الدؤكب عمى حسف العمؿ مقصرا"

الشكر كحسف العمؿ، في الصكرة التي ذكرىا القمصادم حيف قاؿ: "كاف مف رجاؿ الدنيا كاآلخرة، ككانت أكقاتو 
ف كتدريس عمـ كفتيا كتصنيؼ، ككانت لو أكراد معمكمة كميا معمكرة بالطاعات ليال كنيارا مف صالة كقراءة قرا

 .(ِٔ)كأكقات مشيكدة"
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، ()كمف الصفات التي يجب تكفرىا في العالـ "التكاضع" كعدـ التكبر، كذلؾ اقتادا بنبينا محمد
فالعمماء ىـ أكثر الناس تكاضعا، كىذا ما نجده يتمثؿ في شخص ابف مرزكؽ الحفيد، فيك يزداد تكاضعا كمما 

في سماء العمـ كالمعرفة، فيك الذم يشيد لو القاصي كالداني بمكانتو كعالمو، كلكنو كاف يزداد تكاضعا  سما
لقناعتو مف أف ىذا العمـ ىك لمنفعة الناس كخدمتيـ، كفي ىذا الصدد كتب القمصادم في رحمتو يصؼ تكاضع 

شيخنا كبركتنا سيدم أبك عبد اهلل محمد  شيخو ابف مرزكؽ الحفيد، قائال: "الشيخ اإلماـ العالمة الكبير الشيير
بف أحمد بف محمد بف مرزكؽ العجيسي حؿ كنؼ العمـ كالعالء"، ثـ يعكد ليزيد مف كصؼ تكاضعو ليقكؿ: "كسما 

 .(ِٕ)في النفكس مكضعو كمكقعو فال عميؾ أف ترل أحسف مف لقائو، كال أسيؿ مف إلقائو"

نجد مف بيف الصفات التي امتمكيا ىك الصبر كتحمؿ كلك تأممنا في شخصية ابف مرزكؽ الحفيد فإننا 
مشاؽ العمؿ، فإف قد يناؿ العالـ بعض األذل كقد يتعب في ذلؾ، قد تحصؿ لو المشاؽ في دنياه كفي بدنو، لكف 

فىاٍصًبٍر كىمىا عميو أف يجتيد في حفظ دينو، كفي الحرص عمى القياـ بحؽ اهلل عميو كعميو أف يتذكر قكلو تعالى: 
ـٍ يىٍمبىثيكا  ٍكفى مىا ييكعىديكفى لى ـٍ يىٍكـى يىرى ـٍ كىأىنَّيي بىرى أيٍكليكا اٍلعىٍزـً ًمفى الرُّسيًؿ كىال تىٍستىٍعًجؿ لَّيي ًإالَّ سىاعىةن مِّف نَّيىارو بىالغه فىيىٍؿ صى

ييٍيمىؾي ًإالَّ اٍلقىٍكـي اٍلفىاًسقيكفى 
مـ كالعالـ، جامع بيف الشريعة فيك، أم ابف مرزكؽ الحفيد: "حجة اهلل عمى الع .(ِٖ)

 .(ِٗ)كالحقيقة عمى أصح طريقة، متمسؾ بالكتاب ال يفارؽ فريقو"

كمف صفات التي عرؼ بيا عالمنا حب الناس بمجالستو كاالستماع إليو، كىذا دليؿ عمى ما يحممو ىذا 
رزكؽ الحفيد كانت العالـ مف عمـك كمعارؼ قمما نجدىا مجتمعو في شخص كاحد، كتشير المصادر إلى أف ابف م

تسعى إليو الناس لمجالستو كمؤانستو، كفي ىذا يقكؿ المقرم: "كأجمع الناس عمى فضمو مف المغرب إلى الديار 
المصرية، كاشتير ذكره في البالد، فكاف بذكره تطرز المجالس، كجعؿ اهلل تعالى حبو في قمكب العامة كالخاصة 

 .(َّ)ا يحكى عنو"فال يذكر في مجمس إال كالنفكس مشكقة إلى م

كمف مكاـر األخالؽ كحسف الصفات التي عرؼ بيا شيخنا ابف مرزكؽ الحفيد، ىك التكاضع كاإلنصاؼ 
: "كاف التكاضع ق(ٕٖٓ)تػ: كقكؿ الحؽ ميما كانت نتائجو، كفي ىذا يقكؿ تمميذه عبد الرحمف الثعالبي

غازم تكاضعو في التعامؿ مع طمبة العمـ،  كذكر ابف ،(ُّ)كاإلنصاؼ كاالعتراؼ بالحؽ في الغاية كفكؽ النياية"
 .(ِّ)حيف قاؿ: "كتكاضعو لطمبة العمـ"

كمف خالؿ ما سبؽ لـ يكف ابف مرزكؽ الحفيد إال نمكذجا لفضائؿ األعماؿ، كالصكرة المثمى لمعالـ 
كىذا يظير الحقيقي، الذم ال غرض لو مف العمـ إال خدمة الناس كالتقرب بو زلفى إلى اهلل عز كجؿ ليس أكثر. 

مىٍف طىمىبى  :(ق(ٕٖٓ)ت )لنا بعد المسافة الفاصمة بيف شيخنا ابف مرزكؽ الحفيد كمضمكف حديث المصطفى
كهى النَّاًس إليًو، فىييكى فً  اًرمى ًبًو السُّفىيىاءى، أىٍك ًلييبىاًىيى ًبًو اٍلعيمىمىاءى، أىٍك ًليىٍصًرؼى كيجي ـى ًلييمى ي النَّار اٍلًعٍم

(ّّ).  

 :أبنائو: خامسا

لـ يرزؽ ابف مرزكؽ الحفيد إال كلديف اثنيف، أحدىما ذكر كاألخرل أنثى، كىما أيضا سارا عمى نفس 
ىػ(، كىك مف تالميذ كالده، َُٗاالبف كيدعى: محمد الكفيؼ )تػ:  :نيج أبييما في خط العمـ كالكرع كالديف، كىما

ككاف مف أبرز العمماء في عصره، كقد رزقو اهلل بكلد كبنت، مثؿ أبيو الحفيد، ككاف الكلد ىك: أحمد بف مرزكؽ 
 ق(، كالذم يعرؼ بحفيد الحفيد، كأما البنت فيي: أـ جد المقرم صاحب "نفح الطيب". كأمآِٗالثالث )تػ: 
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لد ليا محمد  األنثى: فيي حفصة المرأة الصالحة التقية الكرعة التي كرثت عمـ أبييا كحضرت مجالسو، كقد كي
الثامف الذم كرث ىك اآلخر عمـ كأخالؽ آبائو فاشتير بالعمـ كعيرؼ بابف مرزكؽ الخطيب )كاف حيا سنة 

 ىػ(.ُٖٗ

 

 

 :كفاتو: سادسا

في العالـ الجيبذ ابف مرزكؽ الحفيد مساء يكـ الخميس بعد حياة حافمة بالبحث كالتأليؼ كالدرس تك 
، كأكد ىذا التاريخ تمميذه القمصادم إذ شيد كفاتو (ّْ)ـ بتممسافُّْٗجانفي  َّىػ المكافؽ ِْٖشعباف  ُْ

الست كالسبعيف سنة. كصمي ، كذلؾ عف عمر ناىز (ّٓ)كحضر جنازتو فيك ممف الزمكه في آخر سنكات حياتو
عميو بالجامع األعظـ بعد صالة الجمعة كدفف بالركضة غربي المسجد في جنازة مييبة حضرىا السمطاف ككبار 
رجاؿ الدكلة كالعمماء، ذكر ىذا القمصادم ىذا المشيد بالقكؿ: "كانت لو جنازة عظيمة حضرىا السمطاف فمف 

ياه في دار كرامتو كأسؼ الناس لفقده" كآخر بيتيف سمع منو قبؿ مكتو:دكنو لـ أر مثميا فيما قبؿ، جمعنا اهلل ك   ا 

 .(ّٔ)إف كاف سفؾ دمي أقصى مرادكـ      فما غمت نظرة منكـ بسفؾ دمي"

 

 :كظائؼ ابف مرزكؽ الحفيد: سابعا

إف ابف مرزكؽ الحفيد كاف كاحدا مف األئمة الذيف يفزع إلييـ في الفتكل، كىذا بدليؿ ما نقمو لنا 
الكنشريسي كالمازكني في نكازليما نتيجة عممو، فقد كرد لدل الكنشريسي: "شيخا الفتكل بتممساف سيدم محمد 

، ككما صرح أبك زكريا يحيى (ّٕ)بف مرزكؽ كسيدم أبك الفضؿ قاسـ العقباني رحميما اهلل كرضي عنيما"
في جميع ذلؾ عمى أجكبة المتأخريف  المازكني في مقدمة نكازلو بمصادر فتاكيو التي اعتمدىا، فقاؿ: "كاقتصرت

مف عمماء تكنس كبجاية كالجزائر كأشياخنا التممسانييف كشيخي كمفيدم شيخ اإلسالـ عمـ األعالـ العارؼ 
بالقكاعد كالمباني سيدم أبك الفضؿ قاسـ العقباني كشيخي اإلماـ الحافظ بقية النظار كالمجتيديف ذم التكاليؼ 

 .(ّٖ)ستكفي المطالب كالتحقيؽ، سيدم أبي عبد  اهلل محمد بف مرزكؽ"العجيبة كالفكائد الغريبة م

أما بالنسبة لمقضاء لـ تشر كتب التراجـ إلى أنو تكلى منصب القضاء، كىنا نستعيف بما دكنو تمميذه 
 -كفي مقدمتيـ ابف مرزكؽ الحفيد –القمصادم في رحمتو، كىك يتحدث عف شيكخو الذيف أدركيـ بتممساف 

، كلـ يذكر مثؿ ذلؾ في ترجمة شيخو (ّٗ)فضؿ قاسـ العقباني بقكلو: "كلي خطة القضاء بتممساف"فيصؼ أبا ال
طراء كبيريف.  ابف مرزكؽ الحفيد رغـ كؿ ما ذكره عنو مف مديح كا 

ذكر الكنشريسي في كفياتو أنو: "في سنة اثنتيف كأربعيف كثمانمائة تكفي قاضي الجماعة بتممساف في 
لمعقكؿ شيخ شيكخنا الركاية الرحاؿ أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمد بف محمد النصؼ مف شعباف إماـ ا

، فيؿ تحميتو لو بػ"قاضي الجماعة" مف باب التشريؼ كالتعظيـ كلـ يتكؿ ابف مرزكؽ (َْ)بف مرزكؽ العجيسي"
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سي لـ يذكر ذلؾ ىذا المنصب قط؟، أـ أنو كاف كذلؾ، كىك أمر مستبعد لعدـ ذكره في كتب التراجـ فحتى الكنشري
 .(ُْ)رغـ أنو اشار عميو كثيرا في كتابو المعيار إذا فقكلو "قاضي الجماعة" ىك مف باب التشريؼ كالتكسع فقط

أف العالمة ابف  -رحمو اهلل تعالى–أما المقرم فقد قاؿ:"حدثني عمي اإلماـ سيدم سعيد المقرم 
قصة كقعت لو مع بعض التكنسييف يستفاد منيا  مررزكؽ لما قدـ تكنس في بعض الرسائؿ السمطانية..."، كذكر

اف ابف مرزكؽ لـ يكف منعزال عف مجتمعو كال غائبا عف الساحة السياسية بؿ كاف متابعا لما يجرم في كاقع 
الناس مشاركا بما لديو مف منزلة كمكانة في إصالح ذات البيف بيف الحكاـ كلعؿ ىذه الميمة ىي نفسيا التي 

 .(ِْ)تحدث إلييا الثعالبي

كميما يكف مف أمر فإف ابف مزكؽ لـ يتكؿ مناصب رسمية ألف مبمغ ىمو كاف تحصيؿ العمـ كالمعرفة 
كتمقينيما لطالبو عف طريؽ التدريس كاإلفتاء كالتأليؼ، كما كاف يشارؾ في حؿ النزاعات كالمشاكؿ الحاصمة في 

د، يقكؿ الكنشريسي بعد ذكره لبعض البدع مجتمعو فكاف يتكلى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر بالمساف كالي
كالمخالفات الشرعية التي كانت منتشرة في زمنو بتممساف: "كقد تصدل لتغيير ذلؾ كشدة النكير فيو شيخ شيكخنا 
الشيخ المحصؿ أبك عبد اهلل سيدم محمد بف مرزكؽ بىٌرد اهلل ضجعتو كأسكنو جنتو، فانقطعت تمؾ المفاسد مف 

 . (ّْ)مو اهلل ثـ عادت بمكتو رحمو اهلل بؿ زادت"تممساف طكؿ حياتو رح

ف لـ تكف اإلشارات كاضحة فييا أف ابف مرزكؽ الحفيد قد شغؿ مناصب في مجاؿ  كلكف مف المؤكد، كا 
نما نشط في كؿ مكاف ذىب إليو.  التعميـ، كعممو في ىذا المجاؿ لـ يكف في تممساف كحدىا، كا 

أما بالنسبة لمخطبة فكؿ مف حقؽ مخطكطات بف مرزكؽ الحفيد مف الباحثيف المعاصريف نفكا أف يككف 
عالمنا قد تكلى الخطبة، كأف صفة "فارس المنابر كالكراسي" أطمقت عيو تشريفا لو كفقط، كلكف العكس تماما 

ماما بمسجد العباد ىك ما   ذكره لنا تمميذه الميجارم فالمصدر الكحيد الذم يؤكد عمى أنو كاف خطيبا كا 

فقد شغؿ ابف مرزكؽ الحفيد منصب إماـ كخطيب، إماما لممصميف في مسجد منشر الجمد، كخطيبا في 
مسجد العباد، كقد أشار إلى ذلؾ تمميذه المجارل في سياؽ حديثو عف أخذه بعض العمـك عف شيخو ابف مرزكؽ 

ى السؤؿ كاألمؿ في عممي األصكؿ كالجدؿ لإلماـ أبي الحفيد، حيث كتب يقكؿ: "قرأت عميو جميع مختصر منتي
عمرك بف الحاجب، ثـ أعدت قراءتو إلى األحكاـ قراءة تفيـ كتحقيؽ كنظر كتدقيؽ في المرتيف، قرأت أكثره 

. كتأكيد عمى ذلؾ، ما تؤكده لنا النصكص التاريخية (ْْ)بمسجده بمنشر الجمد كباقيو بمسجد خطبتو بالعباد"
التراجـ، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف التنبكتي يصفو عمى أنو :"إماـ المسمميف كاإلماـ الكاردة في كتب 

. كىذا القكؿ يجعمنا ال نكافؽ د.نصر الديف بف داكد حينما يضع استفياما عمى أىمية ابف مرزكؽ (ْٓ)المشيكر"
ديد، حيف يقكؿ: "كيمكف الحفيد في إمامتو كخطبتو، كىك العالـ الفقيو المتبحر، صاحب الصفات كالمكاصفات الع

لنا أف نتسأؿ عف إمامتو كخطبتو مف خالؿ كممة )اإلماـ الخطيب( فيؿ كممة إماـ يراد بيا إمامة المصميف أـ قد 
يراد بيا معنى آخر ؟، كمف ىنا يمكف اعتبار مدلكؿ اإلمامة ىنا تقدـ الناس كترأسيـ في العمـ، كبالنسبة 

 .(ْٔ)خطبتو عدا بعض اإلشارات الخفيفة"لمخطابة كذلؾ لـ ترد عبارة صريحة عف 
كاألكثر مف ىذا أف األدلة التي ساقيا د.نصر الديف بف داكد تعزز ما نذىب إليو مف أنو كاف إمامان 
كخطيبا لممصميف. كالسؤاؿ ىنا ىؿ لنا الحؽ في إطالؽ صفات كألقاب عمى عممائنا مف دكف أف يككف يحممكنيا 

قادرا كبكؿ بساطة عمى أف يقـك بمياـ اإلماـ كالخطيب، كاأللقاب كالصفات  حقا؟. فالعمـك التي يحمميا تجعمو
، (ْٖ)، كبالتأكيد كاف: "فخر خطباء اإلسالـ"(ْٕ)التي اتصؼ بيا ىي حقا يفعميا، فيك: "فارس الكراسي كالمنابر"
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و:"المقرئ ، نتيجة غزارة عممو ككثرة معارفو، عمما بأن(ْٗ)كبعد كؿ ىذا فيك حتما سيككف: "لو خطب عجيبة"
. كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو، ىؿ لنا بإماـ خطيب اآلف، في ظؿ تطكر كسائؿ االتصاؿ، يحمؿ مثؿ ما (َٓ)المجكد"

 يحمؿ شيخنا ابف مرزكؽ، بطبيعة الحاؿ، كبال تردد ال. 

 مجاالت التأليؼ عند ابف مرزكؽ الحفيد

عصر كحتى اآلف، ككصؿ إلى ىذه  لقد تبكأ ابف مرزكؽ الحفيد الدرجات العميا في التفكؽ كالشيرة في
، فإذا ذكر عمـ أصكؿ الديف كالعقيدة  المكانة مف عدة جكانب، كفاؽ أقرانو، كمف سبقو كمف لحقو بعدة عمـك
ذا عرضنا  ذا تناكلنا الفقو فإننا نجده فقييا معتمد كأصكلي ثقة، كا  ، كا  كالتكحيد فإننا نجده قمة مف قمـ ىذه العمـك

نا ابف مرزكؽ قدكة كمعمـ كمرب لمنفكس كالقمكب كالعقكؿ كالجكارح. كىنا نتذكر مسألة الكعظ كالتدريس فإف شيخ
، كالسيما العمـك الشرعية، مرتبط في مقدرتو  ىامة كىي أف إتقاف ابف مرزكؽ الحفيد كتفكقو في مختمؼ العمـك

لقضية، حيف يقكؿ: عمى إتقاف عمـك المساف العربي، كفي ىذا الصدد يؤكد ابف خمدكف في مقدمتو عمى ىذه ا
"أركانو أربعة كىي المغة كالنحك كالبياف كاألدب كمعرفتيا ضركرية عمى أىؿ الشريعة إذ مآخذ األحكاـ الشرعية 
كميا مف الكتاب كالسنة كىي بمغة العرب كنقمتيا مف الصحابة كالتابعيف عرب كشرح مشكالتيا مف لغاتيـ فال بد 

 .(ُٓ)لمف أراد عمـ الشريعة" مف معرفة العمكـ المتعمقة بيذا المساف

ذا ما قمنا  كال نبالغ، إف قمنا إف قدرة ابف مرزكؽ الحفيد عمى استيعاب عمـك عصره كانت كبيرة، كا 
بإحصاء العمـك التي درسيا عمى يد شيكخو كقاـ ىك بتدريسيا فيما بعد، لتبيف لنا مف أنو كاف قادرا عمى أخذ كؿ 

سالمية، كىذا ال يحتاج إثبات لككف عممو العمـك التي كانت متداكلة في زمانو في مختمؼ المراكز العممية اإل
الكاسع كشيرتو، كسعة اطالعو فضال عف المجاالت التي كتب بيا، تمزمنا باالعتقاد مف أنو أخذ أكبر قسط مف 
كؿ العمـك التي كانت متداكلة في تممساف كبقية الحكاضر العممية التي زارىا خالؿ مسيرتو العممية. كىنا استدرؾ 

كتبو عبد الرحمف الثعالبي كىك يستجيز أستاذه ابف مرزكؽ الحفيد، حيف كتب يقكؿ: "أف  قكلي السابؽ، بما
يجيز لي مالو ركايتو مف مسمكع كمقركء كمجاز كمناكؿ كمؤلؼ مف فقو كحديث كعممو، كلغة كتصريؼ كنحك 

حفاظ كبياف، كأصكؿ كمعقكؿ كمنقكؿ، مف منظـك كمنثكر، كتصكؼ كآداب كغير ذلؾ مما جرت بو عادة ال
. كىذا القكؿ بنظرة متفحصة بسيطة، يظير لنا كـ ىي العمـك كالمعارؼ التي كاف يحمميا (ِٓ)كاأليمة كاألعالـ"

 ابف مرزكؽ الحفيد في صدره، ككانت مطمع كاىتماـ تالميذه كمعاصريو.

كمف خالؿ ما سبؽ مف قكؿ، فإننا نجد أف ابف مرزكؽ الحفيد كتب مصنفات عديدة كمتنكعة كذات 
عممية كبيرة في مختمؼ العمـك النقمية كالعقمية، مثؿ: الفقو كالحديث كالمغة كاآلداب كالمنطؽ، تنكعيا ارتبط  قيمة

بتنكع ثقافتو، كما لو شركح عديدة، منيا ما أتمو كمنيا ما لـ يتمو إذ عاجمتو المنية، باإلضافة إلى كثير مف 
المكسكعية كاإلطناب في الشرح كالبياف مف غير الخطب كالفتاكل في مسائؿ متنكعة، كما يطبع أسمكبو ىك 

، كىذا جعؿ التنبكتي يعمؽ عمى (ّٓ)حشك كجمب الفكائد العممية كمما ساعده عمى ذلؾ ىك سعة إطالعو كعممو
. كلقد حفظت (ْٓ)ىذا التشعب كالتنكع، حيف قاؿ: "اآلخذ مف كؿ فف بأكفر نصيب الراعي في كؿ مرعاه الخصيب"

لو كالفيارس كالمخطكطات أسمائيا كمكضكعاتيا، كالتي سنقـك بتكزيعيا حسب المجاالت لنا الكتب التي ترجمت 
 التي كتبت فييا، كيمكف إدراجيا كاآلتي:
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 :اىتماـ المغاربة بعمـ الحديث :المبحث الثاني

 :أىمية عمـ الحديث: أكال

لمثقافة اإلسالمية، مف الشريؼ كالسنة النبكية المطيرة في مصاؼ الركائز العظمى ( ٓٓ)يقؼ الحديث
حيث اعتبارىما المصدر الثاني لمتشريع بعد القرآف الكريـ، إذ جاكزت العمـك الخادمة لمنص النبكم مائة عمـ، 
كناءت المكتبات بالشركح كالتفاسير الخادمة لمصحاح كالمجاميع كالسنف كالمعاجـ كالمستدركات كالمستخرجات 

ائص كدالئؿ كمعالـ النبكة، فضال عف كتب التخريج كالتعميؿ كالتصحيح كالزكائد ككتب السيرة كالشمائؿ كالخص
 .(ٔٓ)كالنسخ كمختمؼ الحديث كغريبة كبالغتو كلغتو

لقد كاف الصحابة )رضكاف اهلل عمييـ( يعتنكف في نقؿ األخبار كقبكليا، كالسيما إذا شككا في صدؽ 
كقيمتو في قبكؿ األخبار أك ردىا، كبناء عمى ذلؾ إف الناقؿ ليا. فظير بناء عمى ىذا مكضكع العناية باإلسناد، 

الخبر ال يقبؿ إال بعد معرفة سنده، كنتيجة لذلؾ ظير عمـ الجرح كالتعديؿ، كالكالـ عمى الركاة، كمعرفة المتصؿ 
أك المنقطع مف األسانيد، كمعرفة العمؿ الحقيقية، كظير الكالـ في بعض الركاة، لكف عمى نطاؽ ضيؽ، لقمة 

 .(ٕٓ)المجركحيف في أكؿ األمر الركاة

بمركر الكقت، تكسع اىتماـ العمماء بعمـ الحديث حتى ظير البحث في عمـك كثيرة تتعمؽ بالحديث مف 
ناحية، ككيفية تحميمو كآدائو، كمعرفة ناسخو مف منسكخو كغريبو، كغير ذلؾ مف ناحية أخرل. كلكننا نجد أف 

. كلكف مع اتساع أرض اإلسالـ، كتطكر الحياة كتشعب المجاالت، ذلؾ كاف يتـ تناقمو مف قبؿ العمماء شفاىان 
(، كنتيجة لذلؾ بدأ االىتماـ أصبح الزما عمى المسمميف المحافظة عمى السيرة النبكية كأحاديث الرسكؿ الكريـ)

،  بعمـ الحديث مثؿ بقية العمـك النقمية األخرل، كنضج العمـ كاستقر االصطالح كغدا عمما مستقال عف باقي العمـك
ف كاف يكمميا كذلؾ خالؿ القرف الرابع اليجرم.  كا 

كالحديث ينقسـ إلى ثالثة أقساـ، كىي: الصحيح كىك ما سمـ مف الطعف في إسناده كمتنو، كفيو متفؽ 
. ككذلؾ الحديث (ٖٓ)عميو؛ الحسف كىك ما كاف إسناده دكف األكؿ في الحفظ؛ أما الضعيؼ ما ليس كاحدا منيما

(، كيسمى أحيانا ر مف ثمانيف نكعا، كمف أبرزىا: المسند كىك ما اتصؿ إسناده إلى النبي)أنكاع بمغت أكث
 .(ٗٓ)مكصكال. كالمتصؿ كىك ما اتصؿ إسناده مرفكعا كاف أك مكقكفا

 :عناية أىؿ المغرب اإلسالمي بعمـ الحديث: ثانيا

الخطيب مف: "أف أكثر ما كاف ، كيذكر ابف مرزكؽ (َٔ)اعتنى المغاربة بصحيح البخارم اعتناء كبيرا
يقرأ بيف يدم السمطاف أبي الحسف المريني كتاب الجامع الصحيح ألبي عبد اهلل البخارم، فقد كاظب عمى حفظو 

. ككاف دخكؿ صحيح البخارم إلى بالد المغرب اإلسالمي متقدما فقد نقمو أبك الحسف (ُٔ)كركايتو في المشاىد"
ىػ(. كتعددت ِّٗكمف أكائؿ مف نقمو بعد الرحمة أبك محمد األصيمي )تػ: ىػ( إلى إفريقية، َّْالقابسي )تػ:

تفاسير البخارم كاختمفت مناىجيا بيف الشرح المختصر أك التفسير الكاسع، أك التي اىتمت بو ركاية كسندا ككذا 
 التي اىتمت بغريبو، أك الجمع بينو كبيف غيره، كمف أىـ ىذه الشركح التي تركت أثر مف بعدىا. 
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 :جيكد ابف مرزكؽ الحفيد في عمـ الحديث: ثالثا

كمثؿ بقية العمـك النقمية األخرل، أبدل ابف مرزكؽ الحفيد اىتمامان بعمـ الحديث، يتكافؽ مع قيمتو 
الفقيية كعممو الكاسع في العمكـ التي تخص المغة العربية، كمف ىذا المنطمؽ، كضع العديد مف المؤلفات في ىذا 

 ا:المجاؿ كفي مقدمتي

"شرح صحيح البخارم" كالذم يعتبر مف أىـ الشركح التي كضعت ليذا الصحيح، كالذم سار شرقان 
. كقد أظير ابف (ّٔ)في شرح الجامع الصحيح" (ِٔ)كغربان، كىك شرح ميـ سماه: "المتجر الربيح كالمسعى الرجيح

بإجادة اختصار مقاصد  مرزكؽ الحفيد مف خاللو أنو مسند محدث مف الطراز الرفيع، كتميز في شرحو ىذا
البخارم كتبكيبو لمصحيح، كىي طريقة متميزة، قاؿ عنيا: "كمف أىـ ما لـ يذكركه جمع مقاصد األبكاب مف كؿ 
كتاب مف كتبو الكبيرة ككتاب الصالة كنحكه، أك مف أكثرىا مف ذلؾ الكتاب، ثـ ينتقؿ إلى أبكاب أخرل تشترؾ في 

منو، كتبييف المناسبة مف تمؾ األبكاب كالفصكؿ ككجو الترتيب في  معنى آخر مف ذلؾ الكتاب كأنو فصؿ آخر
. كتتجمى صكرة تأثره كأىمية الصحيح في مسيرة ابف (ْٔ)تقديـ بعضيا عمى بعض، كغير ذلؾ مف المحاسف

-مرزكؽ الحفيد في مقدمة شرحو، حيف قاؿ: "ككنت مف زمف الشبيبة كالكيكلة قد مف اهلل عمي باالشتغاؿ بو 
فركيتو مدة كدرستو حتى ختمتو في سنيف عدة؛ ككاف يمر بي في مجالس الركاية  -البخارم يقصد صحيح

كاإلقراء ما استحسنو بزعمي مف الفكائد، كما لـ أره لغيرم، كأظنو مف جميؿ الفكائد، كلـ أكفؽ حينئذ لتقييد تمؾ 
الكالـ نجد أف ابف مرزكؽ الحفيد  . مف خالؿ ىذا(ٓٔ)الزكائد الشكارد، ليتجمؿ بيا مف أراد نظميا في سمؾ الدرر"

اىتـ بصحيح البخارم دراسة كتدريسان كركاية كتحمالن. كىك ما يعني اقتداره كتمكنو مف ىذا العمـ. كنشير ىنا، 
مكانيات أستاذه ابف مرزكؽ الحفيد في عمـ  إلى شيادة تمميذه أبي الفرج التممساني الذم كصؼ قدرات كا 

إلماـ عالما عممان جامع شتات العمـك الشرعية كالعقمية حفظا كفيما كتحقيقا، الحديث، حيف قاؿ: "كاف شيخنا ا
راسخ القدـ، رافع لكاء اإلمامة بيف األمـ، ناصر الديف بمقالو كبيانو، كبالعمـ محيي السنة بفعالة كبالشيـ... 

مف إكمالو حيث  . كلألسؼ، لـ يتمكف ابف مرزكؽ الحفيد(ٔٔ)مالـز السنة عمى نيج محفكظي األمة مف البدع"
. كمف إضافاتو في التعريؼ بصحيح البخارم، ىك قيامو (ٕٔ)أتـ الجزء األكؿ منو فقط كبقي الجزء الثاني ناقصا

 .(ٖٔ)بجمع مكرراتو ككضعيا في مؤلؼ حمؿ عنكاف: "أنكار الدرارم في مكررات البخارم"

لمغرب اإلسالمي عمى كلـ تقتصر جيكد ابف مرزكؽ الحفيد في مجاؿ نشر عمـ الحديث في منطقة ا
نما نشط في قراءة كتفسير صحيح مسمـ كمؤطا مالؾ كسنف الترمذم كأبا  التعريؼ بصحيح البخارم فحسب، كا 

 (َٕ)كالترميذم (ٗٔ)داكد كغيرىما. كأكد ذلؾ تمميذه أبك فرج التممساني، حيف قاؿ: "قرأت عميو التفسير كالصحيحيف
 .(ِٕ)كالمكطأ" (ُٕ)كأبا داكد

في عمـ الحديث كتحديدا في ركاية الحديث: الكبير منيما حمؿ عنكاف: "الركضة" جمع كما ألؼ رجزاف 
( ألؼ كسبعمائة بيت سماىا "ركضة األعالـ بعمـ أنكاع الحديث ََُٕفييا بيف ألفيتي ابف ليكف كالعراقي في)

ة الكبرل المسماة ، كالصغير: "حديقة العمـك الفاخرة" عبارة عف أرجكزة صغرل اختصر فييا األرجكز (ّٕ)الساـ"
 .(ْٕ)الركضة
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 (ٕٓ)ككذلؾ كضع في عمـ الحديث كتاب آخر، سماه: "نكر اليقيف في شرح حديث أكلياء اهلل المتقيف"
نفيس في الحديث شرح فيو أكؿ حديث مف "حمية األكلياء" ألبي نعيـ، كىك شرح لحقيقة صفات  كىك كتاب

 .(ٕٔ)الديف كخصاؿ أكلياء اهلل كرد فيو عف البدالء المبتدعيف في

 الخاتمة:

كفي نياية المطاؼ، نجد أف ابف مرزكؽ الحفيد يترؾ بصمتو الكاضحة عمى ىذا العمـ، ككيؼ لنا أف 
، جده ابف مرزكؽ الخطيب صاحب كتاب "شرح العمدة (ٕٕ)نقكؿ غير ىذا، كىك حفيد مف كتب في السيرة كخدميا

. لقد كاف ابف مرزكؽ الحفيد ممما بعمـ الحديث محيطا بكؿ (َٖ)، ككذلؾ "شرح البخارم"(ٕٗ) "(ٖٕ)في الحديث
جكانبو كخباياه، إف صح التعبير كىك الذم قاؿ فيو التنبكتي في كتابو "كفاية المحتاج" مادحا إياه: "مع اإلحاطة 
 بالحديث كفنكنو، كحفظ ركاياتو كمعرفة متكنو، كنظـ أنكاعو ككصؼ عيكنو، فإليو الرحمة في ركاياتو، كعميو

. كقد كصفو تمميذه الثعالبي كأنصؼ في ذلؾ حيف خاطبو قائال: "المحدث الثقة (ُٖ)العمدة في حؿ مشكالتو"
ماـ الحفظة األقدميف كالمحدثيف" . كمف ىذا يتضح لنا قيمة األثر الذم تركو شيخنا (ِٖ)المحقؽ، بقية المحدثيف كا 

 لكممتيف مف معنى.ابف مرزكؽ الحفيد في عمـ الحديث حيث أجاد كأبدع بما ليذيف ا
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 .35سورة األحقاف، اآلية:  -28
 .512التنبكتي، نيل االبتهاج، ص:  -29
 .425، ص: 5المقري، المصدر السابق، مج:   -31
 .425، ص 5فسو، مج: المصدر ن -31
 .113ابن غازي، المصدر السابق، ص: -32
 (.2654سنن الترمذي، كتاب العلم، باب فيمن يطل بعلمو للدنيا، رقم ) -33
، 2، ج: 2111التنبكتي أحمد بابا، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج. دراسة وتحقيق: محمد مطيع، مراكش، وزارة األوقاف والشؤون الدينية،  -34

، وفيات الونشريسي. تح: محمد بن يوسف القاضي، حمد بن يحيى. الونشريسي أ112؛ القلصادي، المصدر السابق، ص: 141-141ص ص: 
 .89، ص: 2119، 1القاىرة، شركة نوابغ الفكر، ط

 .89القلصادي، المصدر السابق، ص:  -35
 . 113-112القلصادي، المصدر السابق، ص:  -36
 .412، ص: 2ر، ج: الونشريسي، المعيا -37
 .211، ص:1المازوني، المصدر السابق، ج:  -38
 . 117القلصادي، المصدر السابق، ص:  -39
 .89الونشريسي، الوفيات، ص:  -41
 .139، ص: 1ابن مرزوق الحفيد، المنزع النبيل، ج:  -41
 .428، ص: 5المقري، المصدر السابق، مج:  -42
 .472، ص: 2الونشريسي، المعيار، ج:  -43
 .135المجاري، المصدر السابق، ص:  -44
 .511التنبكتي، نيل االبتهاج، ص:  -45
 .198نصر الدين بن داود، بيوتات العلماء بتلمسان، ص:  -46
فاية . ويذكر في كتابو "كفاية المحتاج" على أنو: "فارس الكراسي". ينظر: التنبكتي، ك211. ابن مريم، البستان، ص: 499التنبكتي، نيل االبتهاج، ص:  -47

 .136، ص: 2المحتاج،ج: 
 .499المصدر نفسو، ص:   -48
 المصدر نفسو.  -49
 .136، ص: 2التنبكتي، كفاية المحتاج، ج:  -51
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 .753ابن خلدون، المقدمة، ص:  -51
ابن حزم، بال معلومات أخرى ، عبد الرحمن الثعالبي، غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد ويليها رحلة عبد الرحمن الثعالبي. تح: محمد شايب شريف، دار  -52

 .114ص: 
 .98، ص: 1ابن مرزوق الحفيد، المصدر السابق، ج:  -53
 .293التنبكتي، نيل االبتهاج، ص:  -54
، 1وأفعالو وتقريراتو وصفاتو ينظر: الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مج:  ()الحديث: لغة ىو الكالم وجمعها أحادييث، واصطالحا: ىو أقوال النبي -55

 .11، ص: 2114. محمد أبو الليث الخير أبادي القاسمي، تخريج الحديث نشأتو ومنهجيتو. ماليزيا، اتحاد بكدبود يوبند، 164ص 
ي، الدمشقي شرف الدين أبي محمد الحسين بن محمد بن عبد اهلل الطيبي، الخالصة في معرفة الحديث. حققو وعلق عليو: أبو عاصم الشوامي األثر   -56

 .  28-27، ص ص: 1، ط:2119الرواد لإلعالم والنشر والمكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع،  القاىرة،
، 1والتوزيع، ط: الزىراني محمد بن مطر، تدوين السنة النبوية نشأتو وتطوره من القرن األول إلى نهاية القرن التاسع الهجري. الرياض، دار الهجرة للنشر -57

 .38-25، ص ص: 1996، 1ط:
 ن الملقن عمر بن علي ابن النحوي، التذكرة في علوم الحديث. قدم لها وضبط نصها وعلق عليها: علي حسن علي عبد الحميد، عمان، دار عمار،اب  -58

 .14-13، ص ص: 1988، 1ط
 27-14للتفاصيل ينظر: المصدر نفسو، ص ص:   -59
اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو" لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن  صحيح البخاري: واسمو "الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول -61

ة إسماعيل بن إبراىيم البخاري، وىو أول مصنف في الحديث الصحيح، صنفو البخاري على أبواب الفقو، وتفنن في الصناعة الحديثية وفي الترجم
ك مما يدل على غزارة علمو، وعمق فهمو، فضال عن تحريو في الرجال واألسانيد، لألبواب، كما أحسن االستنباطات الكثيرة والفوائد الجليلة وغير ذل

ما تضمنو  وبهذا احتل كتاب "صحيح البخاري" المكان األول بعد القرآن الكريم، فعكف الناس على دراستو، كما اشتغل كثير من العلماء في شرحو وبيان
راسة وتقدير األمة اإلسالمية على مر الزمان. ينظر: الغوري سيد عبد الماجد، الوجيز في من علوم وفوائد، فكان ىذا الكتاب محل حفظ وعناية ود

 .11-9، ص ص: 2119، 1تعريف كتب الحديث. دمشق، دار ابن كثير، ط
 .151ابن مرزوق الخطيب، المصدر السابق، ص -61
في كتابو نيل االبتهاج وابن مريم في كتابو البستان بعنوان: "المتجر الربيح والسعي الرجيح والرحب الفسيح في شرح الجامع الصحيح  ذكره التنبكتي -62

 .211. ابن مريم، المصدر السابق، ص: 298صحيح البخاري". ينظر: التنبكتي، المصدر السابق، ص: 
، 2111، 1يح في شرح الجامع الصحيح. دراسة وتحقيق: حفيظة بلميهوب، الجزائر، دار التنوير، طابن مرزوق الحفيد، المتجر الربيح والمسعى الرج -63

 .154القرافي، المصدر السابق، ص:  .215، ص: 12ج:
 .226، ص: 1المتجر الربيح، ج: ابن مرزوق الحفيد،  -64
 .1، ص: 1المصدر نفسو، ج:  -65
 137، ص: 2لتنبكتي،كفاية المحتاج، ج:ا -66
 . 33ابن مرزوق الحفيد، المفاتيح المرزوقية، تح: مجاىدي صباح، ص:  -67
. ابن مريم، المصدر 154ذكره كل من: القرافي وابن مريم والسخاوي بعنوان "أنواع الدراري في مكررات البخاري". ينظر: القرافي، المصدر السابق، ص:  -68

 .51، ص: 7. السخاوي، المصدر السابق، ج: 211السابق، ص: 
 ىما صحيح البخاري وصحيح مسلم.  -69
 ه(.279-219سنن الترميذي أو جامع الترميذي ألبي عيسى محمد الترميذي ) -71
 ه(.271-212سنن أبي داود: سليمان بن األشعث السجستاني)  -71
 .137، ص: 2لتنبكتي،كفاية المحتاج، ج:ا -72
 .34ابن مرزوق الحفيد، المفاتيح المرزوقية، ص:  -73
. ابن مريم، المصدر 297. التنبكتي، نيل االبتهاج، ص: 51، ص: 7. السخاوي، المصدر السابق، ج: 524، ص: 1ي، المصدر السابق، ج: الكتان -74

 .211السابق، ص: 
در . الكتاني، المص298. التنبكتي، نيل االبتهاج، ص: 172. القرافي، المصدر السابق، ص: 51-51، ص ص: 7السخاوي، المصدر السابق، ج:  -75

 .525، ص: 1السابق، ج: 
. الكتاني، المصدر 298. التنبكتي، نيل االبتهاج، ص: 172. القرافي، المصدر السابق، ص: 51-51، ص ص: 7السخاوي، المصدر السابق، ج:  -76

 . 525، ص: 1السابق، ج: 
خاري وغيره في مجالس". ينظر: ابن مريم، البستان، ص: أشار ابن الخطيب القسنطيني من أنو درس على يده صحيح البخاري، حين قال:"سمعت منو الب -77

187. 
 وىو كتاب جمع فيو بين شرحي تقي الدين ابن دقيق العيد وتاج الدين الفاكهاني. -78
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 .314ابن مخلوف، المرجع السابق، ص:  -79
 .573، ص: 1يوسف الكتاني، مدرسة اإلمام البخاري في المغرب. بيروت، دار لسان العرب، ج:   -81
 .137، ص: 2التنبكتي، كفاية المحتاج، ج: -81
 .115الثعالبي، المصدر السابق، ص:  -82


