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اإىل درا�سات وبحوث مبجالت ودوريات حمكمة.
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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني.

اأعالم املذاهب الفقهية منارات م�سيئة يف تاريخ الأمة الإ�سالمية،  يظل 

وذلك ملا قدموه من جهود علمية يف جمال تدوين احلديث ونقده، وا�ستنباط 

الأحكام وترتيب الأدلة وتق�سيد املقا�سد، وبيان الأحكام التكليفية للنا�ص.

وميثل الإمام مالك ر�سي اهلل عنه معلما متميزا يف هذا املجال، فقد كان 

واأراده  وم�سادره،  اأ�سوله  يفً  للفقه  ومدار�سة  معاي�سة  ثمرة  »املوطاأ«  كتابه 

والعامة  اخلا�سة  حياته  يف  امل�سلم  بها  ي�سرت�سد  خال�سة  يكون  اأن  �ساحبه 

بعيدا عن قطبي الت�سدد والت�سيب.

وقد حر�ص الباحث حممد عبد اهلل حياين يف كتابه »موطاأ الإمام مالك 

وقفات  مع  للموطاأ،  والفقهية  العلمية  القيمة  بيان  على  به«  العلماء  واعتناء 

تعريفية برجالته واأ�سانيده ومتونه وعناية العلماء به من خالل ال�سروحات 

الفقهية الكثرية.

  وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 

الكويت اأن تقدم هذا الكتاب اإىل جمهور القراء الكرام وطلبة العلوم ال�سرعية، 

اإ�سهاما منها يف التعريف برواد الفقه الإ�سالمي واأعالمه املجتهدين ،�سائلة 

املوىل اأن ينفع به، واأن يجزي موؤلفه خري اجلزاء...

اإنه �سميع جميب.
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مقدمة





احلمد هلل الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرًا، القائل يف 

كتابه العزيز: {ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  

 و�سلى اهلل و�سلم على الهادي الب�سري الذي 
)1(

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ }
{ٿ    وتقريراته:  واأفعاله  باأقواله  فبينه  الكرمي  القراآن  عليه  اهلل  اأنزل 

اأقواله  فكانت   
)2(

ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ}
واأفعاله وتقريراته �سنَته املا�سية بني امل�سلمني، وامل�سدر للت�سريع بعد القراآن 

الكرمي. ور�سي عن اأ�سحابه الذين اعتنوا ب�سنته حق العناية، وقاموا بواجبها 

اأتباعهم، ومن �سار على نهجهم وتخلق  القيام، ر�سي اهلل عنهم وعن  حق 

باأخالقهم اإىل يوم الدين.. اأما بعد:

اأمام  واإعجاب  بده�سة  يقف  �سوف  امل�سرفة  ال�سنة  تاريخ  نظر يف  َمن  اإن 

منهجها ال�سامخ املحَكم املنيع، الذي �سيدته اأيدي العلماء، يحدوهم الإميان 

باهلل ور�سوله عليه ال�سالة وال�سالم، ويدفعهم احلر�ص على ا�ستمرارها اإىل 

اأن يرث اهلل الأر�ص وَمْن عليها؛ لأن ال�سنة هي �سبب الأمان يف الدنيا والفوز 

يف الآخرة ملن مت�سك بها مع القراآن الكرمي.

لقد بذل العلماء نفو�سهم واأموالهم يف �سبيلها، فرحلوا اإليها من م�سافات 

�سحيقة، فكان َمن يف ال�سرق الأدنى ي�سافر اإىل املغرب الأق�سى وكذا العك�ص، 

حتمله رجاله اأو اخليل ونحو ذلك من و�سائل النقل البدائية، رغم ما يعرت�ص 

ذلك من متاعب ومهالك وانقطاع يف ال�سحراء املهلكة، ونفاد الزاد واملوؤنة 

الإميان  عذوبة  مازجته  مرير  عذاب  اإنه  والكرامة،  العفة  مع  هذا  اأحيانًا، 

باهلل وحب ر�سوله عليه ال�سالة وال�سالم، واحلر�ص على حياة الإ�سالم وعز 

من  جزءًا  اإل  ال�ساقة  واملتاعب  الرحلة  هذه  تكن  مل  هذا  ومع  امل�سلمني، 

العلماء رحلوا يف طلب  اآلف موؤلفة من  مقومات املحدث املقبول، فكم من 

1- �سورة الإ�سراء: 9.

2- �سورة النحل: 44.
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ال�سنة امتالأت كتب التاريخ برتاجمهم، حتى َكتب اخلطيب البغدادي جزءًا 

لطيفًا يف ذلك �سرب فيه اأمثلة من تلك الرحالت ال�ساقة اأ�سماه )الرحلة يف 

.
)1(

طلب احلديث(

انت�سروا  الذين  الرجال  اأفواه  من  ال�سنة  يكن جلمع  الهتمام مل  اإن هذا 

يف طول الأر�ص وعر�سها فح�سب، واإمنا الق�سد من ذلك جمعها ثم متييز 

ال�سحيح من ال�سقيم كي يت�سنى بعد ذلك العمل مبا �سلح لالحتجاج منها. 

وهذا اجلانب كلف علماء احلديث طاقات كبرية، فجمع ال�سنة ثم تنقيتها 

وت�سنيفها يف الكتب ت�سنيفًا متنوعًا، ثم ت�سنيف علل الأحاديث والأ�سانيد 

الألوف  ع�سرات  ترجمة  ثم  منها،  واملن�سوخ  النا�سخ  وكذا  اأخ��رى،  كتب  يف 

ورحالتهم،  واأوطانهم،  اأن�سابهم،  ومعرفة  م�ستقلة،  كتب  يف  الرجال  من 

و�سيوخهم، وما �سمعوه من كل �سيخ، وتقييم العلماء لهم ووفياتهم، كل ذلك 

ي�ستهلك طاقات لي�ست بالقليلة عرب قرون، وهذا اجلهد كّون مكتبة حديثية 

عمالقة تقا�سرت دونها باقي املكتبات يف �سائر العلوم الإ�سالمية الأخرى، 

ومل تزل اأقالم العلماء والباحثني تخط يف خدمة ال�سنة حتى هذه ال�ساعة، 

وهلل احلمد. 

وميثل كتاب )املوطاأ( لالإمام مالك بن اأن�ص جزءًا من تلك الطاقات التي 

بذلها العلماء يف �سبيل ال�سنة، فقد �سرع الإمام مالك يف ت�سنيفه رحمه اهلل 

يف الوقت الذي �سرع عدد من العلماء يف اأقطار متعددة يف الت�سنيف يف 

ة بعد اأمر اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل. ال�سنَّ

حيث �سهد اآخر القرن الأول ومطلع القرن الثاين فتوحات اإ�سالمية وا�سعة 

اأودت بحياة العديد من حملة ال�سنة والفقه اآنذاك، ومل ي�سبق لل�سنة تدوين 

يف الكتب وال�سحف اإل القليل؛ واإمنا كانت حمفوظة يف �سدور الرجال.

1- طبع الكتاب بتحقيق الدكتور: نور الدين عرت.
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الفتوى  من  كان  ما  اإل  اللهم  �سيء،  منه  َن  ُدوِّ اأن  للفقه  ي�سبق  مل  كما 

اأن  مع  تدوين،  اأو  كتابة  دون  والتابعني  ال�سحابة  ل�سان  على  امل�سائل  يف 

بالقليل. لي�ص  ذلك  من  عنهم  �سدر  ما 

اآنذاك-  وهذا الواقع دعا عمر بن عبد العزيز -رحمه اهلل وهو اخلليفة 

ال�سياع  من  عليها  خوفًا  النا�ص  بني  ون�سرها  ال�سنة  بتدوين  ياأمر  اأن  اإىل 

وحفاظًا على ا�ستمراريتها، اإذ هي م�سدر الفقه ومادته، وبه حت�سن العالقة 

بني العباد وبني خالقهم من جهة، وفيما بينهم من جهة اأخرى، فقد اأخرج 

 من حديث عبد اهلل بن دينار: اأن عمر بن عبد العزيز كتب اإىل 
)1(

البخاري

اأبي بكر بن عمرو بن حزم - وهو عامله على املدينة - »اأن انظر ما كان من 

حديث ر�سول اهلل  فاكتبه فاإين خفت درو�ص العلم وذهاب العلماء«.

اإن  اإذ  ثوبًا جديدًا،  والفقه  ال�سنة  اأ�سفى على  الأمر من اخلليفة  اإن هذا 

كبار العلماء اآنذاك قد بداأوا الكتابة بالفعل يف اأ�سهر الأم�سار الإ�سالمية، 

 117 )ت  حزم  بن  عمرو  بن  بكر  اأبو  وقا�سيها  واليها  املدينة  يف  كتب  فقد 

وقيل: 120ه(، ثم حممد بن �سهاب الزهري )ت 124ه(، ثم حممد بن عبد 

الرحمن بن اأبي ذئب )ت 158ه(، ثم مالك بن اأن�ص )ت 179ه(، ويف مكة 

عبد امللك بن جريج )ت 150ه(، ويف اليمن معمر بن را�سد )ت 153ه(، 

ويف ال�سام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي )ت 158ه(، ويف الكوفة �سفيان 

الثوري )ت 161ه(، ويف الب�سرة �سعيد بن اأبي عروبة )ت 156ه(، ثم حماد 

بن �سلمة )ت 176ه(، ويف خرا�سان عبد اهلل ابن املبارك )ت 181ه(، ويف 

 .
)2(

وا�سط ه�سيم بن ب�سر الوا�سطي )ت 183ه(

فكان تدوين هوؤلء الأئمة هو النواة الأوىل لل�سنة من حيث انت�سارها عن 

طريق الكتابة - واإن كان غالبها حمفوظًا يف ال�سدور - كما كان النواة الأوىل 

1- كتاب العلم، باب كيف يقب�ص العلم، انظر: 194/1 من فتح الباري.

2- انظر: �سري اأعالم النبالء: 149/7، الفكر ال�سامي للثعالبي: 331/2 و 333.
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للفقه كي ينطلق يف مرحلة جديدة هي الكتابة والتفنيد والتفريع، اإذ كانت 

اأكرث تلك امل�سنفات قد جمعت بني كتابة احلديث والفقه.

العامة  عند  القبول  يف  ال�سبق  ق�سب  مالك(  الإم��ام  )موطاأ  ن��ال  ولقد 

ب�سخ�سية  يتعلق  ما  منها  متعددة،  لأ�سباب  والغرب  ال�سرق  يف  واخلا�سة، 

الإمام مالك، ومنها ما يعود اإىل الكتاب نف�سه.

اأما الأ�سباب التي تتعلق ب�سخ�سية الإمام مالك فهي:

1- ما متتعت به �سخ�سية الإمام مالك من خ�سائ�ص �سامية يندر وجودها 

اإىل  الرواية  يف  التحري  �سديَد  اهلل  رحمه  كان  فقد  العلماء..  من  كثري  يف 

حد جعل الأئمة ينظرون الراوي اإن كان اأخذ عنه مالك رووا عنه واإن تركه 

تركوه، قال الإمام �سفيان بن عيينة: َمن نحن عند مالك، اإمنا كنا نتتبع اآثار 

.
)1(

مالك وننظر اإىل ال�سيخ اإن كان مالك كتب عنه واإل تركناه

عبد اهلل  اإر�سال مالك بحكم امل�سند املت�سل، قال  بل جعل بع�ص العلماء 

بن وهب: مالك والليث اإ�سناد واإن مل ي�سندا. وقال �سفيان بن عيينة: اإذا قال 

.
)2(

مالك: بلغني، فهو اإ�سناد قوي

وزيادة التحري يف الرواية �سفة نادرة الوجود بني العلماء، فقد كان مالك 

رحمه اهلل ل يحدث اإل عن ثقة، فيتحرى الرجل عدالًة و�سبطًا، فاإذا اطماأن 

قلبه اإليه روى عنه واإل تركه، وقد يكون َتْرُكه الرجَل ل�سبب ل ُيرتك من اأجله 

عند غري مالك من جمهور املحدثني.

مالك  ان��ت��ق��اد  اأ���س��د  ك��ان  م��ا  م��ال��ك��ًا  اهلل  رح��م  عيينة:  ب��ن  �سفيان  ق��ال 

.
)3(

للرجال

1- اإ�سعاف املبطاأ برجال املوطاأ : �ص 3.

2- ترتيب املدارك: 165/1.

3- مقدمة تنوير احلوالك: �ص 3، طبع مع اإ�سعاف املبطاأ.
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وقال جعفر الفريابي: كان مذهب مالك التق�سي والبحث عمن يحمل عنه 

.
)1(

العلم وي�سمع عنه

الفقهية،  وال�سخ�سية  احلديثية  ال�سخ�سية  مالك  الإمام  يف  اجتمع   -2

وقد اقتب�ص ذلك من �سيخه اإمام الفقه اآنذاك ربيعة الراأي، واإمام احلديث 

يف ع�سره حممد بن �سهاب الزهري.

اأن  اإىل  ولزمه  ربيعة  العلم على  الإمام مالك رحمه اهلل طلب  ابتداأ  فقد 

مات، ثم لزم الزهري مدة طويلة حتى اأ�سبح اأهاًل للفتيا، وقد انعك�ص اأثر 

ذلك يف موطئه.

3- ما متيز به مالك من حر�سه على تتبع الآثار يف ت�سييد فقهه، وقد �سهد 

له بذلك كبار العلماء، قال الإمام �سفيان بن عيينة رحمه اهلل: مالك �سيد 

من �سادات اأهل العلم، وهو اإمام يف احلديث والفقه، وَمن مثُل مالك ُمّتبٌع 

.
)2(

ملن م�سى مع عقل واأدب

كما قدمه الإمام اأحمد رحمه اهلل على الإمام الأوزاعي والليث بن �سعد 

اإمام يف احلديث  وحماد بن زيد واحَلَكم بن ُعتيبة يف العلم، ثم قال: هو 

.
)3(

ويف الفقه معًا

4- كان رحمه اهلل جريئًا يف قول احلق ل يخاف يف اهلل لومة لئم مهما 

كانت العواقب؛ فقد اأمره اأبو جعفر املن�سور اأن يفتي باأن طالق املكره يقع 

فاأبى ذلك واأ�سر، ف�سربه اأبو جعفر، ثم حلق �سعره وُحمل على بعريه وقيل 

له: ناِد على نف�سك، فقال: األ من عرفني فقد عرفني، ومن مل يعرفني فاأنا 

مالك بن اأن�ص اأقول: طالق املكره لي�ص ب�سيء، فبلغ ذلك اأمري املدينة جعفر 

.
)4(

بن �سليمان فقال: اأدركوه واأنزلوه

1- اإ�سعاف املبطاأ: �ص 4.

2- ترتيب املدارك: 149/1.

3- �سري اأعالم النبالء: 94/8.

4- امل�سدر ال�سابق. والفكر ال�سامي للثعالبي: 377/2.
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اإنه مل يرتاجع بعد ال�سرب والإهانة بل زاد �سرامة و�سالبة يف قول احلق، 

رحمه اهلل.

وقدره،  حقه  للعلم  يحفظ  العلمية  ب�سخ�سيته  معتدًا  اهلل  رحمه  كان   -5

حيث امتالأ قلبه باخل�سية هلل فلم يبق للخوف من النا�ص فيه اأدنى ن�سيب؛ 

وهو ما زاد يف اعتداده بربه، لذلك كان مهابًا كامللوك.

قال اأبو م�سعب: كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام 

فاإذا كنا عنده ل يلتفت ذا اإىل ذا قائلون بروؤو�سهم هكذا، وكانت ال�سالطني 

.
)1(

تهابه، وكان يقول: ل ونعم، ول يقال له: من اأين قلت ذا؟

بن عمر  كان عبد اهلل  كما    الر�سول  �سنة  اتباع  كان حري�سًا على   -6

، واإىل جانب ذلك فقد كان رحمه اهلل معروفًا بال�سدق والإخال�ص يف 

قوله وعمله، لذلك قبله النا�ص ونفع اهلل بعلمه.. فقد حكى الذهبي اأنه كان 

ويجل�ص  املر�سى،  ويعود  واجلنائز  واجلمعة  ال�سلوات  في�سهد  امل�سجد  ياأتي 

يف امل�سجد فيجتمع اإليه اأ�سحابه، ثم ترك اجللو�ص فكان ي�سلي وين�سرف، 

ثم ترك ذلك كله واجلمعة اأي�سًا، واحتمل النا�ص ذلك كله، وكانوا اأرغب ما 

.
)2(

كانوا فيه، ورمبا ُكلِّم يف ذلك فيقول: لي�ص كل اأحد يقدر اأن يتكلم بعذره

وقال عبد اهلل بن املبارك: ما راأيت اأحدًا ارتفع مثل مالك، لي�ص له كثري 

�سالة ول �سيام اإل اأن تكون له �سريرة.

اأف�سل من  ون�سره  العلم  عليه من  كان  ما  قلت:  الذهبي عقب ذلك:  قال 

.
)3(

نوافل ال�سوم وال�سالة ملن اأراد به اهلل

ملن�سب  اأهلته  مالك  الإم��ام  بها  متتع  التي  واملميزات  اخل�سائ�ص  هذه 

1- �سري اأعالم النبالء: 111/8.

2- املرجع ال�سابق: 64/8.

3- �سري اأعالم النبالء: 97/8.
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ال�سيادة العلمية وال�سلوكية، وهي الأ�سباب لقبول )املوطاأ( عند النا�ص التي 

تتعلق ب�سخ�سية الإمام مالك.

اأما الأ�سباب التي تتعلق بالكتاب، فهي:

1- ما اأودعه الإمام مالك مما �سح عنده، مع زيادة حتريه ودقته النادرة 

يف التحمل والأداء، لذلك كان ما اأخرجه يف كتابه كالف�سة �سفاًء، قال الإمام 

.
)1(

ال�سافعي: ما يف الأر�ص كتاب يف العلم اأكرث �سوابًا من موطاأ مالك

مالك  فيه  جمع  الذي  فالزمن  املذهبي؛  الفقه  على  الكتاب  ا�ستمال   -2

)املوطاأ( قد ظهرت فيه م�سنفات اأخرى على نحوه، ولكن ما اإن راآه علماء 

ع�سره حتى �سهدوا له بال�سحة وملالك بالإمامة واأقبلوا عليه، وهذا يرجح 

ما تقدم من الدقة وزيادة التحري يف التحمل والأداء، ودقة ال�ستنباط مع 

ح�سن التبويب والرتتيب.

وعندما ملع جنم الإمام مالك ورحل النا�ص اإليه ل�سماع )املوطاأ( وانت�سر 

اأ�سبح  البالد  من  وغريها  واليمن،  وم�سر،  واملغرب،  احلجاز،  يف  مذهبه 

مذهبه ميثل مدر�سة احلجاز مهبط الوحي وجمتمع ال�سحابة من اأهل الفتيا 

الذين خلفوا مرياثًا فقهيًا كبريًا له �ساأنه.

كل ذلك حدا بالعلماء �سرقًا وغربًا اأن يرحلوا اإىل املدينة ل�سماع )املوطاأ( 

ثم روايته ون�سره يف بالدهم بعد ذلك، وذلك ف�ساًل عن علماء املدينة ومن 

َيِفدون اإليها اأيام املوا�سم.

وتعليقًا  اأقبلوا عليه �سرحًا لأحاديثه،  بل  الأمر عند هذا احلد،  ومل يقف 

على  لأحاديثه  وترتيبًا  لغريبه،  وتف�سريًا  بفوائده،  وتنويهًا  اأحكامه،  على 

طريقة الأطراف، وعلى طريقة امل�سانيد، وح�سر مواطن اختالف رواياته، 

وترجمة  لرجاله،  وح�سرًا  وبالغاته،  ومر�سالته  املنقطعة  اأ�سانيده  وو�سل 

1- ترتيب املدارك: 70/2.
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فنون  من  ذلك  وغري  احلديثية،  ومبراتبهم  بهم،  للتعريف  منهم  واحد  كل 

حمدثني،  من  احلا�سر،  ع�سرنا  اإىل  العهد  ذل��ك  منذ  العلمية  اخلدمة 

عيا�ص  القا�سي  وقد ذكرهم  الفقهية،  املذاهب  �ستى  من  وفقهاء  ولغويني، 

رحمه اهلل يف )ترتيب املدارك( فبلغ بهم اإىل )103( وزاد احلافظ الذهبي 

)3( على ما ذكره القا�سي عيا�ص، فكان املجموع )106(. وقد وقفت على 

)تاريخ  وكتاب  الرتاجم  كتب  يف  )باملوطاأ(  اعتنوا  ممن  العلماء  من  عدد 

الرتاث العربي( لفوؤاد �سزكني فاجتمع لدي )230( عاملًا خدموا هذا الكتاب 

عدا الذين رووه عنه.

اإل اأن هذا الرقم ل يعترب ح�سًرا حمكًما اإطالقًا لأنني مل اأتتبع واأ�ستقرئ 

ا�ستقراًء تامًا، واإمنا ذكرت ما وقفت عليه اتفاقًا فح�سب لإعطاء ت�سور عن 

مدى اأهمية الكتاب من خالل اهتمام العلماء به، على اأين اأجزم باأن عددهم 

الإجمايل ل يقل عن )300( عامل خدموا هذا الكتاب، ودليل ذلك:

احلني  بني  اأقف  الآن-  واإىل  الكتاب  لهذا  ت�سنيفي  قبل  -منذ  اأزل  اأ-مل 

والآخر على اأ�سماء كتب يف خدمة هذا الكتاب من كتب الرتاجم مل اأذكرها 

قط حلال الطول.

ب- اأن الكتاب له روايات كثرية منت�سرة يف العامل الإ�سالمي، ويف كل بلد 

يقوم بع�ص علمائه بخدمة تلك الرواية، فال عجب!.

العارفني(  و)ه��داي��ة  الظنون(  )ك�سف  كتاب  يف  باحث  ذل��ك  تتبع  ول��و 

و)معجم املوؤلفني( مثاًل، وفهار�ص املخطوطات يف خزائن العامل جلاء بنحو 

)300( كتاب؛ هذا الأمر امللفت للنظر حفزين على اإبراز اأهمية هذا الكتاب 

من خالل خدمة العلماء له واهتمامهم به، بحيث اأعطي ت�سورًا عن مدى 

ذلك، وما �ساأذكره من كتب يكفي يف اإبراز هذا الت�سور، هذا بالإ�سافة اإىل 

ما يدل عليه ذلك من اهتمام العلماء بال�سنة بوجه عام.
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ثم اإن ال�سيد حممد بن علوي املالكي رحمه اهلل األف كتابًا يف هذا املعنى 

اأ�سماه )املوطاأ وعناية الأمة الإ�سالمية به( وهو كتاب متكامل يف مو�سوعه، 

اخلام�ص  الف�سل  هو  ب�سدده  اأن��ا  وما  ف�ساًل،  و)12(  كتابني  يف  موؤلف 

فيه  حتدث  فقط،  للموطاأ  �سروح   )10( فيه  ذكر  حيث  الثاين،  الباب  من 

عن موؤلفيها، ومنهجهم يف تلك الكتب، هذا اإ�سافة اإىل ف�سلني من الباب 

الثاين يف اأهمية الكتاب والهتمام به، ودرجته من ال�سحة بني كتب ال�سنة، 

اأحاديثه،  وعدد  وروات��ه،  باملوطاأ،  التعريف  يف  الأول  الباب  من  وف�سلني 

باقي الف�سول فتتعلق بفقه املوطاأ وثناء بع�ص امل�ست�سرقني عليه، ونقد  اأما 

بع�سهم له، ورد املوؤلف عليهم.

اأما عملي يف هذا الكتاب:

فقد قمت برتجمة موجزة لالإمام مالك رحمه اهلل من باب ما ل بد منه، 

منها  ذكر  م�ستقلة،  كتب  يف  بالرتجمة  اأف��ردوه  العلماء  من  ع��ددًا  فاإن  واإل 

يف  اأفا�ست  التي  الرتاجم  كتب  عن  ف�ساًل  كتابًا   )34(  
)1(

عيا�ص القا�سي 

ترجمته رحمه اهلل.

ثم عّرفت بالكتاب، ثم اأتبعت ذلك باهتمام العلماء وب�سماعه وروايته، 

ثم عنايتهم مبتونه واأ�سانيده، ثم عقبت ذلك بذكر منزلته بني كتب ال�سنة 

من حيث الرتبة والرتتيب.

وقد جعلت خطة الكتاب على النحو الآتي:

املبحث الأول: ترجمة الإمام مالك.

- املطلب الأول: ن�ساأته ون�سبه.

- املطلب الثاين: �سيوخه.

1- انظر: ترتيب املدارك: 8/1 وما بعدها.
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- املطلب الثالث: �سفاته النادرة، و�سهادة العلماء له بالعلم والف�سل.

- املطلب الرابع: وفاته.

املبحث الثاين: التعريف باملوطاأ.

- املطلب الأول: معنى املوطاأ، و�سبب ت�سميته بذلك.

- املطلب الثاين: �سبب ت�سنيف املوطاأ.

- املطلب الثالث: وقت جمع املوطاأ واإخراجه للنا�ص.

- املطلب الرابع: ثناء العلماء على املوطاأ.

املبحث الثالث: اهتمام العلماء باملوطاأ �سماعاً ورواية.

- املطلب الأول: اهتمامهم ب�سماعه وروايته.

- املطلب الثاين: العلماء الذين رووه عن الإمام مالك.

املبحث الرابع: عناية العلماء مبتونه.

- املطلب الأول: �سرح اأحاديثه.

- املطلب الثاين: تف�سري غريبه.

- املطلب الثالث: ترتيب اأحاديثه على ترتيب امل�سند اأو القت�سار على ذكر 

امل�سند املرفوع منه.

- املطلب الرابع: تاأويل م�سكله.

- املطلب اخلام�ص: جمع �سواهد اأحاديثه.

- املطلب ال�ساد�ص: فهر�سة اأحاديثه على طريقة الأطراف.

- املطلب ال�سابع: اخت�سار اأحاديثه اأو جمعها.

املبحث اخلام�س: عناية العلماء باأ�سانيده.

- املطلب الأول: الرواة عن مالك للموطاأ.

- املطلب الثاين: �سيوخ مالك يف املوطاأ وغري املوطاأ.
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- املطلب الثالث: رجال املوطاأ.

- املطلب الرابع: العايل والنازل.

- املطلب اخلام�ص: و�سل بالغاته ومقاطيعه.

املبحث ال�ساد�س: عناية العلماء باأ�سانيده ومتونه معاً.

- املطلب الأول: علل اأحاديثه.

- املطلب الثاين: غرائب املوطاأ.

- املطلب الثالث: اختالف روايات املوطاأ �سندًا ومتنًا.

- املطلب الرابع: ما خولف فيه مالك من اأحاديث املوطاأ.

- املطلب اخلام�ص: ف�سل املوطاأ.

املبحث ال�سابع: منزلة الموطأ بين كتب السنة.

حيث  من  احلجية  يف  واملوطاأ  ال�سحيحني  بني  مقارنة  الأول:  املطلب   -

اجلملة.

- املطلب الثاين: �سبب عدم عدِّ املوطاأ �سمن الكتب ال�ستة امل�سهورة.

اخلامتة.

واهلل اأ�ساأل متام العون وال�سداد والتوفيق، واأن يجعل هذا العمل خال�سًا 

لوجهه اإنه �سميع جميب، و�سلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد وعلى اآله 

و�سحبه و�سلم.
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املبحث الأول

ترجمة الإمام مالك

رحمه اهلل تعاىل





املطلب الأول: ن�ساأته ون�سبه

املنورة  املدينة  كانت  الثاين  القرن  واأول  الهجري  الأول  القرن  اأواخ��ر  يف 

تزخر بكبار العلماء الذين اأخذوا علمهم عن ال�سحابة وكبار التابعني.

الرحمن  117ه( وعبد   )ت  نافع موىل عبد اهلل بن عمر  ومن هوؤلء 

بن هرمز الأعرج )ت 117ه(، و�سعيد بن اأبي �سعيد املقربي )ت 120ه(، 

ذكوان  بن  اهلل  عبد  الزناد  واأب��و  124ه(،  )ت  الزهري  �سهاب  بن  وحممد 

بن  و�سفوان  140ه(،  وقيل  )ت130ه  كي�سان  بن  و�سالح  )ت130ه(، 

�سليم )ت 132ه(، وربيعة الراأي )ت 136ه(، ويحيى بن �سعيد الأن�ساري 

)ت143ه( وغريهم.

 اأمري املدينة املنورة كانت 
)1(

ويف الوقت الذي كان فيه عمر بن عبد العزيز

اأ�سبح، بطن من  اأ�سلها اإىل ذي  اأ�سرة علمية تقطن املدينة، ينحدر  هناك 

اليمن، ومن ملوكها من بني اأبرهة بن ال�سباح، نزلوا املدينة قدميًا فحالفوا 

التيميني وانت�سبوا اإليهم.

وقد كان العلم والف�سل ظاهرًا يف اأ�سول هذه الأ�سرة العريقة، اإذ كانوا من 

النا�ص الذين اأبلوا يف الإ�سالم بالًء ح�سنًا، وقدموا فيه الت�سحيات النف�سية 

الإمام  ولد  والف�سل  وال�سرف  الن�سب  العريقة  الأ�سرة  هذه  من  والفكرية. 

مالك ابن اأن�ص وفيها ن�ساأ وتربى وترعرع، ومن منهل املدينة العلمي اغرتف 

حتى اأ�سبح اإمام دار الهجرة و�سيخ املذهب الفقهي املتبع يف اأكرث الأ�سقاع 

الإ�سالمية اآنذاك.

1- بداأت اإمرة عمر بن عبد العزيز على املدينة �سنة )86( وحتى ثالث وت�سعني للهجرة، ثم بداأت 

خالفته يف �سهر �سفر من �سنة )99( وحتى ع�سر بقني من رجب �سنة )101ه( حيث مات يف ذلك 

العام عن عمر بلغ )39( �سنة رحمه اهلل. انظر: �سري اأعالم النبالء: 117/5 و126 و145.
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اأما ن�سبه رحمه اهلل فهو:

احلارث  بن  عمرو  بن  عامر  اأبي  بن  مالك  بن  اأن�ص  بن  مالك  الإمام 

بذي  يلقب  هذا  واحلارث  احلارث،  بن  عمرو  بن  حثيل  بن  َغيمان  بن 

.
)1(

ن�سبه من  القدر  هذا  يف  خالف  ول  اأ�سبح، 

اأما ن�سب ذي اأ�سبح فقد اختلف فيه اختالفًا كثريًا، ولكن ل خالف يف اأنه 

من ولد قحطان، واأنه حليف بني تيم من قري�ص اإل ما ذكر عن ابن اإ�سحاق 

حيث زعم اأنه من مواليهم. وقد اأفا�ص الإمام ابن عبد الرب والقا�سي عيا�ص 

.
)2(

يف رد هذا الزعم

وبالنظر يف هذا الن�سب العريق يف الوقت الذي اأ�سرقت فيه �سم�ص الإ�سالم 

يف املدينة املنورة جند اأنه ات�سل بالإ�سالم يف وقت مبكر و�سجل فيه اأ�سمى 

اأبو عامر بن عمرو بن احلارث ممن  ال�سرف والف�سل، فقد كان  �سفحات 

وتغلغل يف  بقلبه  واعتنقه  املنورة  املدينة  اأمره يف  باكورة  الإ�سالم يف  اأدرك 

دمه، و�سارك يف ن�سره مع ر�سول اهلل ، حيث �سهد جميع املغازي خال غزوة 

.
)3(

بدر الكربى

ثم كان مالك بن اأبي عامر جد الإمام مالك -كنيته اأبو اأن�ص- من كبار 

بن  وطلحة  عفان،  بن  وعثمان  بن اخلطاب،  رووا عن عمر  الذين  التابعني 

عبيد اهلل، وعائ�سة، واأبي هريرة، وح�سان بن ثابت . وكان ممن �سارك يف 

كتابة امل�ساحف ملا اأمر عثمان  بذلك. واأغزاه عثمان  اأفريقيا ففتحها، 

وكان اأحد الذين حملوا عثمان  اإىل قربه ودفنوه، وكان خلياًل لطلحة بن 

 . عبيد اهلل

اأعالم  �سري   ،112  -104/1 املدارك:  ترتيب  �ص5،  الثالثة:  الأئمة  ف�سل  يف  النتقاء  انظر:   -1

.49 النبالء:8 /48 ، 

2- انظر: املراجع ال�سابقة.

3- ترتيب املدارك: 112-112/1.
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بن  �سليمان  عنه:  وروى  والربيع،  واأوي�ص،  ونافع،  اأن�ص،  اأبناوؤه  عنه:  روى 

اأ�سحاب  له  واأخرج  التيمي،  اإبراهيم  بن  الن�سر، وحممد  اأبو  و�سامل  ي�سار، 

.
)1(

الكتب ال�ستة. ووثقه ابن �سعد، والن�سائي، وابن حبان، وغريهم

ابنه مالك  اأبيه، وروى عنه  الإمام مالك عاملًا يروي عن  والد  اأن�ص  وكان 

.
)2(

والإمام الزهري

وكان عمه نافع بن مالك اأبو �سهيل من اأتراب الإمام الزهري، اأخذ العلم 

عن عبد اهلل بن عمرو، و�سهل بن �سعد ال�ساعدي، واأن�ص بن مالك ، و�سعيد 

بن امل�سيب، والقا�سم بن حممد، رحمهم اهلل.

بالل،  بن  و�سليمان  ال��داوردي،  العزيز  وعبد  الزهري،  الإمام  عنه:  روى 

والإمام مالك اأي�سًا.

وقد ا�ستهر بالعلم، وكان يوؤخذ عنه القراءة باملدينة املنورة، وثقه الإمام 

اأ�سحاب  له  واأخ��رج  وغريهم،  حبان،  وابن  حامت،  واأب��و  والن�سائي،  اأحمد، 

.
)3(

الكتب ال�ستة

عن  رواي��ة  لهما  كانت  واإمن��ا  بالعلم  ي�ستهرا  فلم  والربيع  اأوي�ص  عمه  اأما 

.
)4(

اأبيهما

يد  تعهدته  اإذا  اأنه  ف�ساًل غري  الفا�سل  الرجل  الن�سب ل متنح  اإن عراقة 

العلمية  الن�ساأة  يف  الأثر  لذلك  كان  ولقد  الكثري،  منه  تبدع  فاإنها  ناع  ال�سُّ

وال�سلوكية ال�سحيحة يف �سخ�سية الإمام مالك منذ �سغره؛ اإذ كان والداه 

1- طبقات ابن �سعد: 63/5، التاريخ الكبري: 605/7، الكا�سف للذهبي: 235/2، تهذيب التهذيب: 

91/1، تقريب التهذيب: 602 ، اخلال�سة للخزرجي: �ص367.

2- ترتيب املدارك: 113/1-114، �سري اأعالم النبالء: 49/8.

3- تاريخ ابن ع�ساكر: 416/16، الأن�ساب: 488/1، �سري اأعالم النبالء: 283/5، الكا�سف: 315/2، 

تهذيب التهذيب: 409/10، تقريب التهذيب: �ص 339.

4- ترتيب املدارك: 114/1.
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الإمام  قول  يف  ذلك  ويتجلى  ال�سحيحة،  الوجهة  تلك  اإىل  له  موجه  خري 

مالك: كان يل اأخ يف �سن ابن �سهاب فاألقى اأبي يومًا علينا م�ساألة فاأ�ساب 

اأخي واأخطاأت، فقال اأبي: األهتك احَلَمام عن طلب العلم، فغ�سبت وانقطعت 

اإىل ابن هرمز �سبع �سنني مل اأخلطه بغريه، وكنت اأجعل يف كمي مترًا واأناوله 

.
)1(

�سبيانه واأقول لهم: اإن �ساألكم اأحد عن ال�سيخ فقولوا: م�سغول

هذا املوقف التوجيهي احلكيم ترك اأثرًا عميقًا يف قلب الإمام مالك نحو 

العلم والن�سغال به بهمة عالية.

اأما والدته عالية بنت �سريك الأزدية فكان لها دور رائد يف توجيه ولدها 

اأخذ  العلماء قبل  الأدب من  يتعلم  باأن  تو�سيه  ال�سديد حيث كانت  التوجيه 

العلم عنهم، فالأدب قبل العلم.

اإىل ربيعة فتعلم  اأمي تعممني وتقول يل: اذهب  قال الإمام مالك: كانت 

.
)2(

من اأدبه قبل علمه

اإنها مل تكن حري�سة على الأدب فح�سب من حق العلم، بل كانت حري�سة 

على اإعطاء جميع احلقوق والعلم ولو بالهيئة والتجمل له.

فالب�ص  تعال  فقالت:  العلم؟  فاأكتب  اأذهب  لأمي:  قلت  الإمام مالك:  قال 

على  الطويلة  وو�سعت  م�سبلة-  -غري  ُم�َسّمرة  ثيابًا  فاألب�ستني  العلم،  ثياب 

.
)3(

راأ�سي وعممتني فوقها، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن

اإن هذه املواقف الرتبوية احلكيمة من الأم الواعية له اأثره يف غر�ص ابنها 

الغر�ص ال�سحيح يف الأر�ص الطيبة كي ينبت بعد ذلك النبات احل�سن.

1- ترتيب املدارك: 131/1.

2- ترتيب املدارك: 131/1.

3- امل�سدر ال�سابق.
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وقد ظهرت ثمار هذا التوجيه ال�سديد يف اأدبه مع مرياث النبي  وورثته 

عند حتمله ثم عند اأدائه. فقد �سئل الإمام مالك: اأ�سمع من عمرو بن دينار؟ 

فقال: راأيته يحدث والنا�ص قيام يكتبون فكرهت اأن اأكتب حديث ر�سول اهلل 

.
)1(

 واأنا قائم

اأبي الزناد عبد اهلل بن ذكوان وهو يحدث فلم يجل�ص  ومر يومًا مبجل�ص 

اإليه، فلقيه بعد ذلك فقال له: ما منعك اأن جتل�ص اإيّل قال: كان املو�سع �سيقًا 

.
)2(

رد اأن اآخذ حديث ر�سول اهلل  واأنا قائم
ُ
فلم اأ

اإنه اإن كره القيام يف حتمل احلديث اأدبًا فذلك يدل على اأنه كان ل يزاحم 

يف جمل�ص العلم اأدبًا اأي�سًا، قال ابن وهب: �سئل مالك: هل كنتم تتقاي�سون - 

.
)3(

تتزاحمون - يف جمل�ص ربيعة ويك�سر بع�سكم على بع�ص؟ قال: ل واهلل

مع حملته  بل  فح�سب    اهلل  ر�سول  عند حديث  اأدب��ه  يتوقف  ومل  ذلك، 

واأ�ساتذته، قال الإمام �سفيان بن عيينة: �سهدت مالكًا ي�ساأل زيد ابن اأ�سلم 

به  يرفق  �سبيل اهلل( فجعل  )اأنه حمل على فر�ص يف   : عن حديث عمر 

.
)4(

وي�ساأله عن الكلمة بعد الأخرى وال�سيء بعد ال�سيء

1- ترتيب املدارك: 135/1.

2- ترتيب املدارك: 136/1.

3- املرجع ال�سابق.

282/1، كتاب الزكاة، باب  اأخرجه الإمام مالك يف املوطاأ:  132/1، واحلديث  ال�سابق:  4- املرجع 

. ا�سرتاء ال�سدقة والعود فيها، من طريق زيد بن اأ�سلم عن اأبيه عن عمر

ومن طريق مالك اأخرجه البخاري، كتاب الهبة، باب ل يحل لأحد اأن يرجع يف هبته و�سدقته 234/5 

)2623(، وم�سلم كذلك يف اأول كتاب الهبات 1239/3، ون�ص احلديث: حملت على فر�ٍص عتيق يف 

اأنه بائعه برخ�ص،  اأ�سرتيه منه، وظننت  اأن  اأ�ساعه، فاأردت  �سبيل اهلل وكان الرجل الذي عنده قد 

اأعطاك بدرهم واحد، فاإن العائد يف �سدقته   فقال: )ل ت�سرته واإن  ف�ساألت عن ذلك ر�سول اهلل 

كالكلب يعود يف قيئه( ومعنى )حملت على فر�ص عتيق يف �سبيل اهلل( ت�سدقت بفر�ص ووهبته رجاًل 

ليقاتل عليه، فاأ�ساعه اأي مل يعرف قيمته، والعتيق: الفائق يف كل �سيء من اأجود اجلياد. انظر: ر�سم 

)عتق( من ل�سان العرب والقامو�ص املحيط.
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وقال الإمام مالك: كنت اآتي نافعًا ن�سف النهار، وما تظلني ال�سجرة من 

ال�سم�ص اأحتني خروجه فاإذا خرج اأدعه �ساعة كاأين مل اأرده، ثم اأتعر�ص له 

فاأ�سلم عليه واأدعه، حتى اإذا دخل البالط اأقول له: كيف قال ابن عمر يف كذا 

.
)1(

وكذا؟ فيجيبني، ثم اأحب�ص عنه، وكان فيه ِحّدة

اإىل  ليخرج  ينتظره  واإمنا  �سيخه  باب  يقرع  ل  العاقل  اأدب احلري�ص  اإنه 

اإذا اقرتب من امل�سجد �سلم  امل�سجد، فاإذا خرج ل يقرتب منه حينًا، حتى 

وجهه  مالمح  من  ر�ساه  متح�س�سًا  ذلك  بعد  �ساأله  ثم  قلياًل  و�سكت  عليه 

ولهجته يف رد ال�سالم اأدبًا وحر�سًا.

هذا الأدب املثايل يف طلب العلم تبعه الأدب يف تعليمه اأي�سًا.. قال اإ�سماعيل 

بن اأبي اأوي�ص: كان مالك اإذا جل�ص للحديث تو�ساأ وجل�ص على �سدر فرا�سه، 

و�سرح حليته، ومتكن يف جلو�سه بوقار وهيبة ثم حدث، فقيل له يف ذلك؟ 

على طهارة  اإل  به  اأح��ّدث  ول    اهلل  ر�سول  اأعظم حديث  اأن  اأحب  فقال: 

.
)2(

متمكنًا. وكان يكره اأن يحدث يف طريق قائمًا اأو م�ستعجاًل

ذلك الأدب اأثر من اآثار املواقف الأبوية الرتبوية ال�سامية والتي مل يقت�سر 

اأثرها على ذلك فح�سب واإمنا على الهمة اأي�سًا يف طلب العلم، ويتجلى اأثرها 

يف موقف اأبيه عندما األقى عليه �سوؤاًل مل يعرفه، فقال له: األهتك احلمام عن 

طلب العلم. فاألهب ذلك همته اإىل اأن ينقطع اإىل �سيخه ابن هرمز ويعطي 

�سبيانه مترًا متلطفًا ويقول لهم: اإن �ساألكم اأحد عن ال�سيخ فقولوا: م�سغول؛ 

حر�سًا على مزيد الإفادة من �سيخه.

1- امل�سدر ال�سابق.

2- ترتيب املدارك: 15/2، وانظر: �سفة ال�سفوة: 178/2، تهذيب الأ�سماء واللغات: 76/2، وفيات 

الأعيان: 136-135/4.
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وقال القا�سي عيا�ص: كان مالك قد اتخذ ُتبانًا حم�سوًا للجلو�ص على باب 

. وما ذلك اإل لطول جلو�سه.
)1(

ابن هرمز يتقي به برد حجٍر هناك

وقال الإمام مالك: �سهدت العيد، فقلت: هذا اليوم يخلو فيه ابن �سهاب، 

فان�سرفت من امل�سلى حتى جل�ست على بابه ف�سمعته يقول جلاريته: انظري 

من على الباب؟ فنظرت، ف�سمعتها تقول مولك الأ�سقر مالك، فقال: اأدخليه، 

فدخلت، فقال: ما اأراك ان�سرفت بعد اإىل منزلك؟ فقلت: ل، قال: هل اأكلت 

�سيئًا قلت: ل، قال: فتطعم -اأتاأكل-  قلت: ل حاجة يل فيه، قال: فما تريد؟ 

قلت: حتدثني، فحدثني �سبعة ع�سر حديثًا، ثم قال: وما ينفعك اأن اأحدثك 

.
)2(

ول حتفظها؟ قلت: اإن �سئت رددتها عليك، فرددتها عليه

وقال اأن�ص بن عيا�ص: كان مالك حني طلبه يتتبع ظالل ال�سجر ليتفرغ 

اإنه  اأخته لأبيه: هذا اأخي ل ياأوي مع النا�ص. قال: يا بنية  يريد، فقالت  ملا 

.
)3( يحفظ حديث ر�سول اهلل

اأثمرت  فيه  والأدب  وال�سرب عليه  العلمي  باحلر�ص  املحرقة  البداية  تلك 

تلك النهاية امل�سرقة لهذا الإمام الفذ.

اأما تاريخ ولدة هذا الإمام فقد تعددت الأقوال ما بني عام ت�سعني اإىل �سبع 

وت�سعني، والأ�سح يف ذلك وامل�سهور �سنة ثالث وت�سعني يف العام الذي عزل 

فيه عمر بن عبد العزيز عن اإمرة املدينة املنورة.

.
)4(

اأما وفاته رحمه اهلل فال خالف اأنها كانت �سنة ت�سع و�سبعني ومائة

1- ترتيب املدارك: 131/1.

2- املرجع ال�سابق: 134/1.

3- املرجع ال�سابق: 131/1.

4- ترتيب املدارك: 118/1-119، وفيات الأعيان: 137/4، �سري اأعالم النبالء: 131-49/8.
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املطلب الثاين: �سيوخه

م�سجد  كان  العلم يف �سغره  مالك طلب  الإم��ام  فيه  بداأ  الذي  الوقت  يف 

ابن عمر  نافع موىل  اأ�سهرها حلقة  متعددة،  ي�سم حلقات علمية    النبي 

اأبويه ثم  ، وربيعة الراأي، وحممد بن �سهاب الزهري، فالزمهم بتوجيه 

بهمته العالية حيث كان يحب اأن يتلقى العلم عن كبار اأهله يف اختياره الأول 

مع احلر�ص على تلقيه عن الكثريين ممن دونهم.

واأبو  م�سلم  الإم��ام  بالذكر  اأفردهم  حتى  اهلل  رحمه  �سيوخه  كرثت  وقد 

، وغريهم.
)1(

حممد بن حزم، واأبو عبد اهلل بن خلفون الأزدي

ونظرًا لطول مالزمته لالأئمة املذكورين فال باأ�ص برتجمة خمت�سرة يتجلى 

فيها مدى تاأثره بهم، رحمهم اهلل.

: 1- الإمام نافع موىل عبد اهلل بن عمر

هو اأبو عبد اهلل القر�سي العدوي اأ�سله من بالد املغرب، وقيل: من ني�سابور. 

اأ�سابه عبد اهلل  اأنه فار�سي،  وقيل: من كابل، وقيل: غري ذلك، واملرجح 

.
)2(

بن عمر  يف بع�ص مغازيه

هريرة،  ب��و  اأ منهم:   ، ال�سحابة  م��ن  وج��م��اع��ة  م��وله  ع��ن  روى 

ورافع بن خديج، واأبو �سعيد اخلدري، وعائ�سة، واأم �سلمة ، كما روى عن 

غريهم من ال�سحابة وكبار التابعني.

وُبكري  الطويل،  وُحميد  ال�سختياين،  واأي��وب  الزهري،  الإم��ام  عنه:  روى 

بن عبد اهلل بن الأ�سج، وحممد بن عبد الرحمن بن اأبي ذئب، وحجاج بن 

الرتاث  تاريخ   ،61/9 املوؤلفني:  معجم   ،197/18 و   579/12 النبالء:  اأعالم  �سري  انظر:   -1

.140/3-1 العربي: 

2- تهذيب الأ�سماء واللغات: 123/2، �سري اأعالم النبالء: 95/5، البداية والنهاية: 319/9، تهذيب 

التهذيب: 412/10.
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.
)1(

اأرطاأة، والأوزاعي، وغريهم من الكبار، رحمهم اهلل

اتفق اأهل العلم على توثيقه واإمامته، قال احلافظ الذهبي: اتفقت الأمة 

.
)2(

على اأنه حجة مطلقًا

.
)3(

وقال عبد اهلل بن عمر : لقد مّن اهلل علينا بنافع

.
)4(

وقال الإمام مالك: اإذا قال نافع �سيئًا فاختم عليه

العلم  يف  اإمام  باملدينة،  التابعني  اأئمة  من  نافع  اخلليلي:  يعلى  اأبو  وقال 

متفق عليه، �سحيح الرواية، ومنهم من يقدمه على �سامل، ومنهم من يقارنه 

.
)5(

به، ول يعرف له خطاأ يف جميع ما رواه

.
)6(

وقال �سفيان بن عيينة: اأي حديث اأوثق من حديث نافع

وذهب الإمام البخاري اإىل اأن اأ�سح الأ�سانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر 

.
)7(

. وقد ُعرف هذا الإ�سناد عند املحدثني ب�سل�سلة الذهب

ونظرًا ملا متتع به الإمام نافع من ثقة عالية فقد اأر�سله عمر بن عبد العزيز 

.
)9(

، كما وّله على �سدقات اليمن اأي�سًا
)8(

اإىل م�سر ليعلم النا�ص ال�سنن

ول �سك اأنه نال تلك املكانة لغزارة علمه وحتريه ودقته حتى كان يتحرى 

اأن يروي كما �سمع ولو كان حلنًا.

1- �سري اأعالم النبالء: 95/5.

2- املرجع ال�سابق: 101/5.

3- تهذيب التهذيب: 412/10.

4- �سري اأعالم النبالء: 98/5.

5- تهذيب التهذيب: 414/10.

6- امل�سدر ال�سابق.

7- �سري اأعالم النبالء: 414/10، تهذيب التهذيب:414/10، تدريب الراوي: 33-32.

البداية   ،97/5 النبالء:  اأعالم  �سري   ،124/2 واللغات:  الأ�سماء  تهذيب   ،185/7 املنتظم:   -8

.319/9 والنهاية: 

9- �سري اأعالم النبالء: 98/5.
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قال اإ�سماعيل بن اأمية: كنا نردُّ نافعًا عن اللحن فياأبى ويقول: ل اإل الذي 

.
)1(

�سمعته

ولهذه الدقة يف الرواية قال �سفيان بن عيينة: فاأي حديث اأوثق من حديث 

  ولعل وفرة العلم والدقة فيه كانت مبالزمته لعبد اهلل ابن عمر ،
)2(

نافع

الذي ا�ستهر بعلمه وحتريه ودقته. ثم اإن املكانة العلمية التي متتع بها نافع مل 

ي�ساحبها حظ وافر من اإقبال النا�ص عليه.

قال مالك: كان نافع يجل�ص بعد ال�سبح يف امل�سجد ل يكاد ياأتيه اأحد فاإذا 

طلعت ال�سم�ص خرج، وكان يلب�ص ك�ساء ورمبا و�سعه على فمه ل يكلم اأحدًا، 

.
)3(

وكنت اأراه بعد �سالة ال�سبح يلتف بك�ساء له اأ�سود

ولعل قلة اإقبال النا�ص عليه اإمنا كان حلدة فيه كما يظهر ذلك من قول 

بقوله:  الو�سف  هذا  مالك  اأكد  وقد  اأح��دًا(،  يكلم  )ل  ال�سابق  مالك 

الإمام مالك  مانعًا عند  تكن  اإن هذه احلدة مل   ،
)4(

نافع ح��دة( يف  )كان 

  عمر  بن  اهلل  عبد  علم  من  وافر  بق�سط  يحتفظ  طاملا  عنه  الأخذ  من 

لتجاوز  مالكًا  الإم��ام  دفع  ال��ذي  وه��ذا  ال��ورع،  الدقيق  الفقيه  ال�سحابي 

حاجز احلدة بالأ�سلوب املنا�سب، حيث كان يتحني �ساعة خروجه من داره 

ثم يالطفه قبل اأن ي�ساأله العلم.

ال�سجرة من  ُتظلني  وما  النهار  ن�سف  نافعًا  اآتي  كنت  مالك  الإم��ام  قال 

اأتعر�ص له  اأِرده ثم  اأدعه �ساعة كاأين مل  ال�سم�ص اأحتني خروجه فاإذا خرج 

فاأ�سلم عليه واأدعه حتى اإذا دخل البالط اأقول له: كيف قال ابن عمر يف كذا 

.
)5(

وكذا؟ فيجيبني ثم اأحب�ص عنه، وكان فيه حدة

1- املرجع ال�سابق: 99/5.

2- تهذيب التهذيب: 414/10.

3- �سري اأعالم النبالء: 98/5.

4- ترتيب املدارك: 132/1.

5- امل�سدر ال�سابق.
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وقال م�سعب الزبريي: كان مالك يقود نافعًا من منزله اإىل امل�سجد، وكان 

.
)1(

قد ُكّف ب�سره في�ساأله فيحدثه، وكان منزل نافع بناحية البقيع

علم  طالِب  كلَّ  يعلم  �سيخه  مع  مالك  م��ام  الإ من  املوقف  هذا  اإن 

اأدب التلميذ مع اأ�ستاذه - الذي افتقده اليوم اأكرث طالب العلم -  در�سًا يف 

والتوا�سع يف اأخذه وتلقيه.

وُحقَّ لالإمام مالك اأن يتبواأ تلك املكانة العلمية؛ لأنه عرف احلقيقة ودفع 

الثمن غاليًا.

وبعد هذا العر�ص املوجز حلياة مالك مع �سيخه نافع نلم�ص اأن مالكًا تاأثر 

ب�سيخه حديثيًا وفقهيًا، بل اإنه روى عن �سيخه نافع يف كتابه )املوطاأ( اأكرث 

من غريه.

فقد عد احلافظ الذهبي مرويات مالك عن نافع يف املوطاأ فبلغت )85( 

، علمًا اأنه مل يرو مثل هذا العدد عن غريه من �سيوخه، وهذا الإ�سناد 
)2(

حديثًا

مما ازدان به املوطاأ؛ لأنه عرف ب�سل�سلة الذهب عند املحدثني، كما تقدم.

لقد ترك الإمام نافع مرياثًا علميًا وافرًا حاز الإمام مالك باحلظ الأوفر 

.
)3(

منه، وقد مات رحمه اهلل �سنة )117ه�( يف الأرجح

2- ربيعة الراأي: 

هو ربيعة بن اأبي عبد الرحمن َفّروخ، اأبو عثمان املعروف بربيعة الراأي.

رقي،  الزُّ اأن�ص بن مالك، وال�سائب بن يزيد، وحنظلة بن قي�ص  روى عن: 

وغريهم.

1- امل�سدر ال�سابق.

2- �سري اأعالم النبالء: 50/8.

3- املعارف لبن قتيبة: �ص 460، وانظر: املنتظم يف تاريخ امللوك والأمم: 185/7، وفيات الأعيان: 

367/5، النجوم الزاهرة: 275/1، �سذرات الذهب: 367/5.
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روى عنه: يحيى بن �سعيد الأن�ساري، و�سليمان التيمي، والإمام الأوزاعي، 

بن  والليث  �سلمة،  بن  وحماد  الثوري،  و�سفيان  الَعْتكي،  بن احلجاج  و�سعبة 

�سعد، ومالك بن اأن�ص، وغريهم من كبار العلماء.

رئا�سة  اإليهم  انتهت  الذين  والفقهاء  العلماء  كبار  من  اهلل  رحمه  وكان 

الفقه يف املدينة، وبه متيز وُعرف حتى لقب بربيعة الراأي لكرثة اأقواله فيه 

وتخريجاته الفقهية.

للفقه  حافظًا  ع��امل��ًا،  فقيهًا،  ربيعة  ك��ان   :
)1(

ال��ب��غ��دادي اخلطيب  ق��ال 

واحلديث.

: كان من اأئمة الجتهاد. 
)2(

وقال احلافظ الذهبي

: كان يقال له: ربيعة الراأي، وكان �ساحب الفتوى 
)3(

وقال م�سعب الزبريي

باملدينة، وكان يجل�ص اإليه وجوه النا�ص.

: هو �ساحب مع�سالتنا وعاملنا واأف�سلنا.
)4(

وقال عبيد اهلل بن عمر

.
)5(

وقال احلافظ الذهبي: كان من اأوعية العلم

.
)6(

وقال �َسّوار بن عبد اهلل العنربي: ما راأيت اأحدًا اأعلم من ربيعة الراأي

وثقه ابن �سعد، واأحمد، واأبو حامت، والن�سائي، والعجلي، وغريهم.

.
)7(

وقال يعقوب بن �سيبة: ثقة ثبت

1- تاريخ بغداد: 420/8، �سري اأعالم النبالء: 93/6.

2- �سري اأعالم النبالء: 89/6.

3- �سري اأعالم النبالء: 91/6، تهذيب التهذيب: 258/3.

4- امل�سدران ال�سابقان.

5- �سري اأعالم النبالء: 91/6.

6- تاريخ بغداد 423/8.

7- تاريخ بغداد: 423/8، تهذيب التهذيب: 258/3.
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يف  الفتوى  �ساحب  ك��ان  حتى  بالفقه  العلمية  �سخ�سيته  متيزت  وق��د 

املدينة.

.
)1(

قال الإمام مالك: ذهب حالوة الفقه منذ مات ربيعة

وكانت حلقة ربيعة من اأكرب حلقات العلم يف م�سجد ر�سول اهلل  وكان 

الزبريي:  م�سعب  قال  مالك.  الإمام  بينهم  ومن  ُمْعتمًا،  اأربعون  يح�سرها 

وعنه  ُمْعتمًا،  اأربعون  يجل�ص يف جمل�سه  وكان  النا�ص  وجوه  اإليه  يجل�ص  كان 

.
)2(

اأخذ مالك

ربيعة  اإىل  يوجهوه  اأن  باأ�سرة مالك  ربيعة دفعت  تبواأها  التي  املكانة  تلك 

ليتعلم منه منذ بداأ طلب العلم كما تقدم.

قال احلافظ الذهبي يف معر�ص ذكر الرواة عن ربيعة ذكر منهم الإمام 

.
)3(

مالكًا ثم قال: وبه تفقه

الفقهية  بناء �سخ�سيته  اأثر كبري يف  لها  كان  لربيعة  واإن مالزمة مالك 

اأثر ذلك يف قبول  الدليل، وقد ظهر  انتزاع احلكم من  الدقة يف  من حيث 

اأكرث  الفقهية يف  ال�سدارة  تبواأ مكان  الفقهي حتى  والبعيد ملذهبه  القريب 

الأقطار الإ�سالمية يف ع�سره. ول غرو يف ذلك فربيعة انتهت اإليه الرئا�سة 

الفقهية والفتوى يف املدينة قبل مالك بني كبار العلماء، وقد لزمه مالك منذ 

�سغره على نباهته ووفرة عقله، وتوفيق اهلل اإياه.

 ..
)4(

كما يظهر وا�سحًا بقول مالك: )ذهبت حالوة الفقه منذ مات ربيعة(

اإن تاأ�سفه على موت ربيعة وذهاب حالوة الفقه بعده لدليل على تاأثره بفقه 

ربيعة تاأثرًا اأخذ حيزًا وافرًا من عقليته الفقهية.

1- �سري اأعالم النبالء: 91/6.

2- امل�سدر ال�سابق.

3- �سري اأعالم النبالء: 90/6.

4- املرجع ال�سابق: 93/6.
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النا�ص، مما يدل على  اأي�سًا: كرثة حديثه عنه بني  ومما يدل على ذلك 

من  باإ�سناده   
)1(

)تاريخه( يف  البغدادي  اخلطيب  اأخ��رج  فقد  به.  اإعجابه 

ررود ال�سنعاين، قال: اأتينا مالك بن اأن�ص  حديث بكر بن عبد اهلل بن ال�سَّ

من  ن�ستزيده  فكنا  الرحمن،  عبد  اأبي  بن  ال��راأي  ربيعة  عن  يحدثنا  فجعل 

ذلك  يف  نائم  هو  بربيعة؟  ت�سنعون  ما  ي��وم:  ذات  لنا  فقال  ربيعة،  حديث 

الرحمن؟  اأبي عبد  بن  ربيعة  اأنت  له:  فقلنا  فاأنبهناه،  ربيعة  فاأتينا  الطاق، 

بلى.  قال:  ال��راأي؟  ربيعة  قلنا:  بلى.  قال:  فّروخ؟  بن  ربيعة  قلنا:  بلى.  قال: 

قلنا: هذا الذي يحدث عنك مالك بن اأن�ص؟ قال: بلى. قلنا له: كيف حظي 

من  اأن مثقاًل من دولة خرٌي  اأما علمتم  بك مالك ومل حتظ بنف�سك؟ قال: 

ِحمل علم؟

لقد خّلف ربيعة مرياثًا علميًا اأخذه عنه كثريون اأ�سهرهم الإمام مالك بن 

اأن�ص، وكان قد مات بالأنبار �سنة )136ه( عندما اأقدمه اأبو العبا�ص ال�سفاح 

ليوليه الق�ساء. وقيل: تويف يف املدينة املنورة رحمه اهلل تعاىل.

3- الإمام الزهري:

هو حممد بن م�سلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن �سهاب بن عبد اهلل بن 

احلارث بن زهرة: اأبو بكر القر�سي املدين، نزيل ال�سام.

بن  وال�سائب  مالك،  بن  واأن�ص  اهلل،  عبد  بن  وجابر  ابن عمر،  روى عن: 

زيد، وحممود بن الربيع، وغريهم من ال�سحابة. كما روى عن كبار التابعني 

الزبري،  بن  وعروة  وتفقه به-  �سنوات  ثماين  -وجال�سه  امل�سيب  بن  ك�سعيد 

النعمان بن  والقا�سم بن حممد، وحممد بن  الرحمن،  �سلمة بن عبد  واأبي 

ب�سري، وقبي�سة بن ذوؤيب، وغريهم.

1- تاريخ بغداد: 424/8، وفيات الأعيان: 288/2، املنتظم: 239/7، وانظر لرتجمته غري ما تقدم، 

وفيات الأعيان: 288/2، �سفة ال�سفوة: 83/2، البداية والنهاية: 61/10، �سذرات الذهب: 194/1.
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العزيز، وعمرو بن دينار،  اأبي رباح، وعمر بن عبد  روى عنه: عطاء بن 

الأوزاع��ي،  والإم��ام  ذك��وان،  بن  اهلل  عبد  الزناد  واأب��و  اأ�سلم،  بن  وزي��د 

ومعمر بن را�سد، وعبد امللك بن جريج، و�سالح بن كي�سان، والإمام مالك، 

وغريهم.

.
)1(

ولد رحمه اهلل �سنة )50 وقيل 51ه( ومات �سنة )124ه(

كان هذا الإمام قد خرج من املدينة اإىل ال�سام �سنة اثنتني وثمانني للهجرة 

اأيام عبد امللك بن مروان، ومكث يف ال�سام اإىل اأن تويف فيها، غري اأنه كان 

يرتدد اإىل مكة واملدينة يف املوا�سم وميكث مدة يلتقي فيها باأهل احلرمني 

في�سمعون منه العلم ثم يعود اإىل ال�سام.

اثنتني  �سنة  امللك  عبد  على  �سهاب  اب��ن  ق��دم   :
)2(

���س��ع��د ب��ن  الليث  ق��ال 

وثمانني.

: اختلفت من احلجاز اإىل ال�سام خم�سًا واأربعني �سنة. 
)3(

وقال الزهري

الرئا�سة يف احلديث  اإليهم  انتهت  الذين  العلماء  الإمام من  وُيعد هذا 

يف ع�سره، حيث اأدرك من ال�سحابة اأمثال عبد اهلل بن عمر، وجابر بن 

عبد اهلل، واأن�ص بن مالك، ممن اأفتوا ورووا الكثري عن النبي ، كما جل�ص 

مدة طويلة اإىل كبار التابعني الذين انتهت اإليهم الفتوى يف املدينة ك�سعيد بن 

امل�سيب، وعروة بن الزبري، والقا�سم بن حممد، واأبي �سلمة بن عبد الرحمن، 

وغريهم، وقد لزمهم مالزمة طويلة مع احلر�ص الدوؤوب على طلب العلم 

مهما تنوعت م�سادره وتعددت �سعبه وطرقه.

 ،349 و   326/5 النبالء:  اأعالم  �سري   ،328/6 الأن�ساب:  و314،   294/55 ع�ساكر:  ابن  تاريخ   -1

النجوم الزاهرة: 294/1.

2- �سري اأعالم النبالء: 328/5.

3- انظر: �سري اأعالم النبالء: 5/ 328.
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اإليه  احتيج  فلما  �سمع،  ما  كلَّ  يكتب  �سهاب  ابن  كان   :
)1(

الزناد اأبو  قال 

علمت اأنه اأعلم النا�ص.

: كنت اأطلب العلم اأنا والزهري فقال: تعال نكتب 
)2(

وقال �سالح بن كي�سان

ال�سنن فكتبنا ما جاء عن النبي ، ثم قال: تعال نكتب ما جاء عن ال�سحابة 

فكتب ومل نكتب، فاأجنح و�سيعت.

 قلت لأبي: مبا فاتكم ابن �سهاب؟ 
)3(

وقال اإبراهيم بن �سعد بن اإبراهيم

قال: كان ياأتي املجال�ص من �سدورها ول يلقى يف املجل�ص كهاًل اإل �ساءله ول 

عجوزًا ول كهلة اإل �ساءلها حتى يحاول �سوؤال رّبات احِلجال.

تلك الهمة العالية والطلب الدوؤوب جعل الزهري يحتل مكان ال�سدارة يف 

علم ال�سنة.

.
)4(

قال مكحول: ما بقي على ظهرها اأعلم ب�سنة ما�سية منه

وقال عمر بن عبد العزيز: عليكم بابن �سهاب هذا فاإنكم ل تلقون اأحدًا 

.
)5(

اأعلم بال�سنة املا�سية منه

وقد �سهد له بالإمامة يف ال�سنة والف�سل كبار الأئمة اأمثال قتادة، واأيوب 

بن  و�سفيان  الأن�ساري،  �سعيد  بن  ويحيى  �سعد،  بن  والليث  ال�سختياين، 

عيينة، وغريهم.

. يريد اأن علم 
)6(

بل قال �سيخه �سعيد بن امل�سيب: ما مات من ترك مثلك

�سعيد باٍق بعد وفاته لأنه ورثه اأمثال الإمام الزهري.

1- تهذيب التهذيب: 448/9.

2- امل�سدر ال�سابق.

3- ال�سابق: 449/9.

4- تهذيب التهذيب: 449/9.

5- �سري اأعالم النبالء: 336/5.

6- املرجع ال�سابق: 337/5.
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ثم اإنه قد يعود الف�سل اإليه يف جمع ال�سنة وتدوينها، اإذ يعترب ممن دّون 

ال�سنة باأمر عمر بن عبد العزيز دون تاأخر.

كما يعود اإليه الف�سل يف رواية احلديث يف ال�سام م�سندًا غري مر�سل.

قال الوليد بن م�سلم: �سمع الزهري اأهَل ال�سام يقولون يف روايتهم: قال 

ر�سول اهلل ، وقال ر�سول اهلل ، فقال: يا اأهل ال�سام اأرى اأحاديثكم لي�ص 

لها اأِزّمة ول ُخطم.

.
)1(

قال الوليد بن م�سلم: فتم�سك اأ�سحابنا بالأ�سانيد من يومئذ

اإن ما تقدم يدل على اإمامته يف ال�سنة لأنه رحمه اهلل كان يجمع بني ال�سنة 

والفقه؛ لذا نال تلك املنزلة عند العلماء واأهل الف�سل.

ف بن عبد اهلل: قال مالك: ما اأدركت باملدينة فقيهًا حمدثًا غري  قال ُمَطرِّ

.
)2(

واحد. قلت: من هو؟ فقال: ابن �سهاب الزهري

�سلمة،  بن  وحماد  ُعتيبة،  بن  احلَكم  اأربعة:  اأفتى  املديني:  بن  علي  وقال 

.
)3(

وقتادة، والزهري عندي اأفقههم

واأح�سنهم  زمانه  اأهل  اأحفظ  من  الزهري  الإم��ام  كان  ال�سمعاين:  وقال 

.
)4(

�سياقًا ملتون الأخبار، كان فقيهًا فا�ساًل، روى عنه النا�ص

.
)5(

وقال ابن اجلوزي: جمع الفقه واحلديث

ف بن عبد اهلل: قال مالك: ما اأدركت باملدينة فقيهًا حمدثًا  وقال: ُمَطرِّ

.
)6(

غري واحد. فقلت: من هو؟ فقال: الزهري

1- املرجع ال�سابق: 334/5.

2- تاريخ دم�سق: 351/55.

3- �سري اأعالم النبالء: 336/5.

4- الأن�ساب: 328/6.

5- املنتظم: 231/7.

6- البداية والنهاية: 340/9.
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من  لينهل  يالزمها  مالكًا  الإم��ام  جعلت  النادرة  العلمية  ال�سخ�سية  تلك 

معينها، فقد حر�ص على التلقي عن الإمام الزهري يف كل ِقدمٍة قدمها اإىل 

املدينة، مما جعل الزهري يتعجب من تلك الهمة النادرة.

ونرتك املجال لالإمام مالك كي يحدثنا عن بع�ص تلك املواقف فيقول: قدم 

اأتيناه  علينا الزهري فاأتيناه ومعنا ربيعة فحدثنا بنيف واأربعني حديثًا، ثم 

من الغد، فقال: انظروا كتابًا حتى اأحدثكم منه، اأراأيتم ما حدثتكم به اأم�ص 

ما حدثت  يرد عليك  ربيعة: هاهنا من  له  فقال  اأيديكم منه؟  �سيء يف  اأي 

به اأم�ص، فقال: ومن هو؟ قال: ابن اأبي عامر، قال: هات، فحدثته باأربعني 

.
)1(

حديثًا منها، فقال الزهري: ما كنت اأرى اأنه بقي من يحفظ هذا غريي

الزهري  م��ن  ال�سماع  على  ال���دوؤوب  حر�سه  ع��ن  مالك  يحدثنا  كما 

حتى ولو يف الأوقات التي لي�ست بالأوقات املهياأة لل�سماع.. يقول رحمه اهلل: 

من  فان�سرفت  �سهاب،  ابن  فيه  يخلو  يوم  اليوم  هذا  فقلت:  العيد  �سهدت 

على  من  انظري  جلاريته:  يقول  ف�سمعته  بابه،  على  جل�ست  حتى  امل�سلى 

اأدخليه.  فقال:  مالك،  الأ�سقر  مولك  تقول:  ف�سمعتها  فنظرت  الباب؟ 

اأراك ان�سرفت بعد اإىل منزلك؟ فقلت: ل. قال: هل  فدخلت. فقال: ما 

اأكلت �سيئًا قلت: ل. قال: فتطعم؟ قلت: ل حاجة يل فيه. قال: فما تريد؟ 

وما ينفعك اأن اأحدثك  قلت: حتدثني، فحدثني �سبعة ع�سر حديثًا ثم قال: 

ول حتفظها؟ قلت: اإن �سئت رددتها عليك، فرددتها عليه فقال: قم فاأنت من 

.
)2(

اأوعية العلم، اأو قال: اإنك لنعم امل�ستوَدع للعلم

ل �سك اأن تلك املالزمة واحلر�ص الدوؤوب كان لهما الأثر الكبري يف بناء 

�سخ�سية الإمام مالك احلديثية. 

1- ترتيب املدارك: 133/1، التمهيد: 71/1، تهذيب الكمال: 114/27.

2- ترتيب املدارك: 133/1، وانظر لرتجمته غري ما تقدم: احللية: 360/3، وفيات الأعيان: 177/4، 

�سفة ال�سفوة: 77/2، املنتظم: 231/7، الأن�ساب: 328/6.
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ولقد حتمل الإمام مالك عن الزهري نحوًا من ثالثمائة وخم�سني حديثًا.

قال اأحمد بن �سالح: نظرت يف اأ�سول مالك فوجدتها �سبيهًا باثنتي ع�سر 

األف حديث، واأخرج اإيلَّ ابن اأبي اأوفى �سماع مالك من الزهري فاإذا هو نحو 

ثالثمائة وخم�سني حديثًا.

وقد روى له يف )املوطاأ( ثمانية ع�سر حديثًا مرفوعًا فقط؛ لأنه كان يروي 

اأقل بكثري مما ي�سمع ويتحمل.

وعلى كل حال فالذي يظهر من �سخ�سية الإمام مالك الفقهية واحلديثية 

اأنه اكت�سب ذلك من �سيوخه ربيعة، والزهري، ونافع، اأكرث من غريهم، يدل 

لذلك ما ياأتي:

( عن اأكرث من مائة وثالثني �سيخًا لكنه  اأوًل: اأن مالكًا روى يف )املوطاأ

لهم  مالزمته  على  تدل  وتربوية  علمية  مواقف  يف  لهم  ذكره  عنه  يوؤثر  مل 

وتاأثره بهم علميًا وتربويًا كما اأثر عنه يف �سيوخه نافع، وربيعة، والزهري.

ثانيًا: من املعلوم اأن التلميذ اإذا وثق باأ�ستاذه يف العلم اتخذه قدوة ح�سنة 

يف �سلوكه، والإمام مالك رحمه اهلل اأثر عنه ما يدل على ثقته وتاأثره ب�سيخيه 

ربيعة والزهري اأكرث من غريهما، حيث مل يت�سدر للفتيا حتى �ساأل من يثق 

به من �سيوخه ويركن اإليه وهو ربيعة والزهري.

قال ابن وهب: جاء رجل ي�ساأل مالكًا عن م�ساألة فبادر ابن القا�سم فاأتاه 

فاأقبل عليه مالك كاملغ�سب وقال له: ج�سرت على اأن تفتي يا عبد الرحمن؟ 

يكررها عليه، ما اأفتيت حتى �ساألت: هل اأنا للفتيا مو�سع؟ فلما �سكن غ�سبه 

.
)1(

قيل له: من �ساألت؟ قال: الزهري وربيعة الراأي

كما اأنه ملا بداأ جنم الإمام مالك يلمع يف �سماء العلم دعاه اأمري املدينة 

1- ترتيب املدارك: 142/1، وانظر: �سفة ال�سفوة: 177/2.
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�سيخه  ا�ستاأذن  حتى  الطلب  لذلك  ي�ستجب  فلم  جمل�سه،  اإىل  العلماء  مع 

قال  تلبيته..  اإىل  النف�ص  تت�سارع  وتكرمٍي  ت�سريٍف  طلُب  اأنه  مع  ربيعة 

ابن وهب: قال لنا مالك يومًا: دعاين الأمري يف احلداثة اأن اأح�سر املجل�ص 

فتاأخرت حتى راح ربيعة فاأعلمته، وقلت: مل اأح�سر حتى جئت اأ�ست�سريك. 

فقال يل ربيعة: نعم.

قال ابن وهب: فقلت له: فلو مل يقل لك اح�سر ل حت�سر؟ قال: مل اأح�سر، 

النا�ص  ي��راه  ل  بحالة  نف�سه  يرى  فيمن  خري  ل  حممد  ب��ا  اأ يا  ق��ال:  ثم 

.
)1(

اأهاًل لها 

والزهري،  ربيعة  ب�سيخيه  مالك  تاأثر  مدى  على  تدل  املواقف  هذه  فمثل 

وذلك ف�ساًل عما تقدم مما دل على ذلك اأي�سًا من ثناء مالك على ربيعة 

وحت�ّسره على ذهاب حالوة الفقه بعد موته. كما يدل على ذلك اأي�سًا ثناوؤه 

على الزهري ثناًء يدل على ثقته القوية به؛ حيث يقول: بقي ابن �سهاب وما 

. ي�ساف اإىل ذلك اأن الهّمة العالية جعلته يتاأثر باأكرب 
)2(

له يف النا�ص نظري

ال�سخ�سيات ل باأي �سخ�سية برزت على ال�ساحة العلمية.

اإىل  الديوان فما خرجا  ابن �سهاب املدينة فاأخذ ربيعة ودخال بيت  قدم 

وهو  ربيعة  وخرج  مثلك،  باملدينة  اأن  ظننت  ما  �سهاب  ابن  فقال  الع�سر، 

.
)3(

يقول: ما ظننت اأن اأحدًا بلغ من العلم ما بلغ ابن �سهاب

اليوم  العلم  طالب  اأكرث  فقده  اأمر  اإىل  النظر  األفت  اأن  اأود  هذا،  بعد 

حالته  جميع  يف  اأ�ستاذه  من  الطالب  موقف  وهو  احلا�سر؛  ع�سرنا  يف 

النف�سية. املجالت  يف  وحتى 

1- املرجع ال�سابق: 141/1.

2- �سري اأعالم النبالء: 336/5.

3- املرجع ال�سابق: 343/5.
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فقد عّلمنا فيه الإمام مالك در�سًا ل ين�سى، فاإنه عندما يلتف النا�ص حول 

بوة 
ُ
اأ ين�ص  والف�سل مل  بالعلم  له  والإقرار  الإكبار  اإليه بعني  مالك وينظرون 

اأ�ستاذه، فلم يفِت اأحدًا، ومل يت�سدر لذلك حتى اأذن له بذلك �سيخاه ربيعة 

والزهري.

واجلدير بالذكر اأن بع�ص النفو�ص يف مثل هذه املواقف تن�سى الذي علمها 

لأنها اأ�سبحت يف املكانة املق�سودة واملرتبة املن�سودة.

والأهم من ذلك اأن اأمري املدينة يدعو مالكًا ليح�سر جمل�سه مع العلماء 

على حداثة �سنه - وهذا اأمر تت�سارع النف�ص اإىل تلبيته وتت�سوف اإىل لقائه 

- فلم يوؤثر ذلك على نف�سية الإمام مالك حيث مل يحجبه عن روؤية حقيقته 

حتى  الأمري  لطلب  ي�ستجب  فلم  �سيخه،  اأبوة  روؤية  عن  يحجبه  ومل  كطالب 

�سمح له اأ�ستاذه ربيعة الراأي.

فهذا الإخال�ص وال�سلوك ال�سحيح منح مالكًا املكانة العلمية الرفيعة التي 

رحمه اهلل  الآفاق  الإبل من جميع  اأكباد  اإليه  ربت  الآماق و�سُ اإليها  طمحت 

و�سلفنا ال�سالح القدوة احل�سنة لالأمة الإ�سالمية.
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املطلب الثالث

�سفاته النادرة و�سهادة العلماء له بالعلم والف�سل

الأثر  كبري  لها  كان  التي  الإ�سالمية  ال�سخ�سيات  لتاريخ  املتتبع  اإن 

يف �سنع التاريخ، وتقبلتها قلوب العامة واخلا�سة دون منازع يجد اأن العوامل 

ومو�سوعية،  متعددة  ال�سخ�سيات  تلك  بناء  على  �ساعدت  التي  الأ�سا�سية 

ومتكاملة؛ اأهمها: الإخال�ص، القوة العقلية، الغزارة العلمية.

والإمام مالك رحمه اهلل اأحد تلك ال�سخ�سيات التي كان لها اأكرب الأثر 

ربت اإليه اأكباد الإبل من الآفاق،  يف تاريخ القدوة احل�سنة يف ع�سره، فقد �سُ

وطمحت اإليه الآماق، وغدا منهجه الفقهي و�سريته العطرة منهجًا يحتذى 

اإىل ع�سرنا احلا�سر.

ويكفي اإ�سادة بف�سله ومتيزه على اأهل ع�سره اإ�سارة النبي  اإليه مب�سرًا 

 قال: لي�سربن النا�ص   عن النبي  به ومنوهًا بف�سله؛ فعن اأبي هريرة 

.
)1(

اأكباد الإبل يف طلب العلم فال يجدون عاملًا اأعلم من عامل املدينة

لقد ذهب كثري من العلماء اإىل اأنه هو املراد يف هذا احلديث منهم الإمام 

�سفيان بن عيينة، وال�سافعي، وعبد الرزاق ال�سنعاين، واحلاكم، والذهبي، 

.
)2(

وغريهم

واإي�ساحًا لتنويه النبي  بف�سله ل بد من التنويه بعوامل متيزه بال�سفات 

ال�سالفة الذكر.

اأما الإخال�ص فهو اأهم ما ظهرت اآثاره يف اأقواله واأفعاله و�سائر ت�سرفاته، 

وعرف ذلك منه، قال عبد اهلل بن م�سلمة القعنبي: ما اأح�سب بلغ مالك 

324/7 رقم  املدينة وقال: حديث ح�سن:  باب ما جاء يف عامل  العلم،  اأبواب  الرتمذي،  اأخرجه   -1

2682، امل�سند: 299/2، امل�ستدرك: 91/1 و�سححه ووافقه الذهبي.

2- انظر: �سنن الرتمذي: 325/7، �سري اأعالم النبالء: 57/8.
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.
)1(

ما بلغ اإل ب�سريرة كانت بينه وبني اهلل تعاىل

اأعالم  راأيت  مالك  وجه  راأيت  اإذا  كنت  َعثمة:  بن  بن خالد  وقال حممد 

.
)2(

الآخرة يف وجهه، فاإذا تكلم علمت اأن احلق يخرج من فيه

واإمنا  راأيت مالكًا فراأيته من اخلا�سعني هلل،  املبارك:  وقال عبد اهلل بن 

رفعه اهلل ب�سريرة بينه وبينه، وذلك اأن كثريًا ما كنت اأ�سمعه يقول: من اأحب 

القيامة فليكن  واأه��وال  اأن تفتح له فرجة يف قلبه وينجو من غمرات املوت 

.
)3(

عمله يف ال�سر اأكرث منه يف العالنية

هكذا �ساأن العابدين اخلا�سعني املخل�سني.

قال عبد اهلل بن وهب: كان اأكرث عبادة مالك يف ال�سر بالليل والنهار حيث 

ل يراه اأحد، وقال: كان يف ُكّم مالك منديل مطوي على اأربع طاقات، فاإذا 

�سجد �سجد عليه فقيل له يف ذلك. فقال: اأفعله لئال يوؤثر احل�سى يف جبهتي 

.
)4(

فيظن النا�ص اأين اأقوم الليل

ومن اآثار الإخال�ص اأي�سًا: اجلراأة احلكيمة يف دين اهلل عز وجل، فاملخل�ص 

لربه ل يخ�سى �سواه؛ لأنه ل يعظم يف قلبه �سواه.

 يف قلبه اأهيب منه يف قلب 
ُ
قال عبد الرحمن بن مهدي: ما راأيت اأحدًا اهلل

.
)5(

مالك بن اأن�ص

وقال الإمام مالك: واهلل ما دخلت على ملك من هوؤلء امللوك حتى اأ�سل 

.
)6(

اإليه اإل نزع اهلل هيبته من �سدري

1- ترتيب املدارك: 35/2.

2- املرجع ال�سابق: 51/2.

3- �سري اأعالم النبالء: 97/8.

4- ترتيب املدارك: 53/2.

5- املرجع ال�سابق: 51/2.

6- �سري اأعالم النبالء: 66/8.
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لذا يقول: احلق ل يخاف فيه اإل موله غري عابئ مبن �سواه.. فقد اأمره اأبو 

جعفر املن�سور اأن ل يقول: اإن طالق املكره ل يقع. فاأبى ذلك و�سرح به فاأمر 

بعد  راأ�سه  ُحلق  اإنه  ال�سرب، حتى  بعد  قوله  واأ�سر على  ب�سربه،  اأبو جعفر 

ال�سرب وُحمل على بعري، وقيل له: ناِد على نف�سك. فقال: األ من عرفني فقد 

عرفني، ومن مل يعرفني فاأنا مالك بن اأن�ص اأقول: طالق املكره لي�ص ب�سيء. 

.
)1(

فبلغ ذلك جعفر بن �سليمان اأمري املدينة فقال: اأدركوه فاأنزلوه

اأراد رفع احلق..  اإن تلك املحنة مل حتط من قدره بل زادته رفعة؛ لأنه 

وعلو  النا�ص  رفعة من  ال�سرب يف  بعد ذلك  مالك  زال  ما  الواقدي:  يقول 

بها  �سرب  التي  ال�سياط  تلك  كانت  وكاأمنا  له،  النا�ص  واإعظام  اأمره  من 

.
)2(

حليًا حلي بها

الأ�سدي  حممد  ب��ن  م���روان  ق��ال  �ساحبها،  ترفع  التقوى  ���س��اأن  وه��ك��ذا 

.
)3(

الدم�سقي: ما رفع اهلل مالكًا اإل بالتقوى

واإن الرفعة والقبول لالإمام مالك بلغ حدًا جعل النا�ص يتحملونه ويقّدرونه 

حتى يف تخلفه عن �سالة اجلمعة، وقيل اجلماعة لعذر �سحي.

واجلمعة،  ال�سلوات،  في�سهد  امل�سجد  ياأتي  مالك  ك��ان  ال��واق��دي:  ق��ال 

واجلنائز، ويعود املر�سى، ويجل�ص يف امل�سجد فيجتمع اإليه اأ�سحابه، ثم ترك 

اجللو�ص فكان ي�سلي وين�سرف، وترك �سهود اجلنائز، ثم ترك ذلك كله 

واجلمعة واحتمل النا�ص ذلك كله، وكانوا اأرغب ما كانوا فيه، ورمبا ُكّلم يف 

.
)4(

ذلك فيقول: لي�ص كل اأحد يقدر اأن يتكلم بعذره

اأما عن قوة عقله، فقد متتع الإمام مالك بوفرة عقلية فاق بها اأهل زمانه 

1- النتقاء: �ص 43، ترتيب املدارك: 130/2.

2- النتقاء: �ص 44.

3- ترتيب املدارك: 51/2.

4- املعارف: �ص 498، �سري اأعالم النبالء: 64/8.
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حتى لقب بالكامل، وقال له اأبو جعفر املن�سور: اأنت اأعقل النا�ص، واأنت اأعلم 

. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما راأيت اأحدًا اأهيب ول اأمت عقاًل 
)1(

النا�ص

 .
)2(

من مالك

اإن وفرة العقل لها ثمارها واآثارها الإيجابية النادرة، فمنها: �سونه للعلم، 

ول�سخ�سيته، فال يتكلم فيما ل يعنيه، ول ي�ساأل عما ل يعنيه.. قال احلارث 

.
)3(

بن م�سكني: رحم اهلل مالكًا ما كان اأ�سونه للعلم

اإجالًل   - العلم  يعني   - عنده  ال��ذي  ُيجل  مالك  ك��ان  ح��ارث:  اب��ن  وق��ال 

عظيمًا، وي�سون نف�سه عن جميع الوجوه التي تتنتق�ص واإن قّلت، وكان مهيبًا 

.
)4(

�سديدًا

وقال ها�سم بن عي�سى: ملا قدم هارون املدينة دعا مالكًا فقال له مالك: 

منكم خرج هذا العلم واأنت اأوىل النا�ص باإعظامه، ومن اإعظامكم له األ تدعوا 

.
)5(

حملته اإىل اأبوابكم، قال: قد فعلت يا اأبا عبد اهلل

وقال ب�سر بن عمر الزهراين: كان مالك اإذا اأ�سبح لب�ص ثيابه وتعمم ول يراه 

اأحد من اأهله ول اأ�سدقائه اإل متعممًا لب�سًا ثيابه، وما راآه اأحد قط اأكل 

.
)6(

اأو �سرب حيث يراه النا�ص، ول ي�سحك ول يتكلم فيما ل يعنيه

ومن اآثار العقل الوافر مداراة النا�ص واإن�سافهم، قال عبد اهلل بن املبارك: 

.
)7(

كان مالك اأ�سد النا�ص مداراة للنا�ص، وترك ما ل يعنيه

1- ترتيب املدارك: 71/2، �سري اأعالم النبالء: 61/8.

2- �سري اأعالم النبالء: 113/8.

3- ترتيب املدارك: 57/2.

4- املرجع ال�سابق: 35/2.

5- ترتيب املدارك: 19/2.

6- ال�سابق: 128/1.

7- ال�سابق.
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وقال اإ�سماعيل بن اأبي اأوي�ص: كان مالك ي�ستعمل الإن�ساف ويقول: لي�ص يف 

.
)1(

النا�ص اأقل منه فاأردت املداومة عليه

اإن �سون مالك ل�سخ�سيته العلمية بوافر عقله، وثبات دينه وورعه، جعل 

النا�ص يذعنون له بالف�سل وُيجلونه ويهابونه، لذلك كان جمل�سه جمل�ص علم 

ووقار ل هزل فيه ول لهو، وكان جل�ساوؤه ل يرفعون روؤو�سهم اإليه اإجالًل له 

وهيبة.

جاع ومنارق مطروحة يف منزله  الواقدي: كان مالك يجل�ص على �سِ قال 

جمل�ص  جمل�سه  وكان  والنا�ص،  والأن�سار  قري�ص  من  ياأتي  ملن  وي�سرة  مينة 

واللغط  امل��راء  من  �سيء  جمل�سه  يف  لي�ص  مهيبًا  رج��اًل  وك��ان  وحلم،  وق��ار 

 

راأيت  اأين  له من  يقل  �سائله مل  فاأجاب  �سيء  �ُسئل عن  اإذا  رفع �سوت،  ول 

 .
)2(

هذا

وق��ارًا من جل�ساء  اأ�سد  راأيت قط  ما  القعنبي:  بن م�سلمة  وقال عبد اهلل 

.
)3(

مالك، كاأن الطري على روؤو�سهم

الآِذن  توافينا �سرخ  فاإذا  الليثي: كنا جنتمع على باب مالك  وقال يحيى 

وي�سكت  عليه،  وي�سلمون  فيدخلون  لغريهم  ي��وؤذن  ثم  املدينة،  اأه��ل  ليدخل 

ون�سكت �ساعة، فاإذا راأى منا ازدحامًا قال: توقروا فاإنه عون لكم، وليعرف 

.
)4(

�سغريكم حق كبريكم

وقد كان مالك كال�سالطني هيبة و�ساأنًا، فقد كان يقف خلفه رجال ياأمرهم 

باإخراج من اأراد اإخراجه لأي �سبب يكره.

فحدثني  احلديث  ف�ساألته  مالك  على  دخلت  القواريري:  اإ�سماعيل  قال 

1- ال�سابق.

2- ترتيب املدارك: 13/2.

3- ال�سابق: 15/2.

4- امل�سدر ال�سابق.
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قد  هم  فاإذا  راأ�سه  على  قيام  �ُسودان  وكان  فا�ستزدته،  حديثًا  ع�سر  باثني 

.
)1(

حملوين واأخرجوين من داره فرموا بي يف الطريق

ثالثة  �ُسئل عن  فاإذا  وثانية  ي�ساأل عن م�ساألة  ُم�ْسهر: كان مالك  اأبو  وقال 

.
)2(

قال: خذوه بيده فاأخرجوه

يدي  بني  يقام  كما  الرجل  يديه  بني  يقام  مالكًا  راأي��ت  القعنبي:  وق��ال 

.
)3(

الأمري

روي اأن �سفيان الثوري رحمه اهلل كان يف جمل�ص مالك، فلما راأى اإجالل 

النا�ص له واإجالله للعلم اأن�سد:

ي����راج����ع هيبًة ف����ا  ي����اأب����ى اجل�������واب 

ف����ال���������س����ائ����ل����ون ن����واك���������س الأذق�����������ان

التقى ���س��ل��ط��ان  وع����ز  ال����وق����ار  اأدب 

)4(
�سلطان ذا  ول��ي�����س  امل��ه��ي��ب  ف��ه��و 

كل ذلك كان ثمرة التقوى و�سون العلم وما اأحوجنا اليوم اإىل مثل ذلك.

اأما عن الغزارة العلمية: فيكفي فيها �سهادة النبي  كما تقدم، واإذا كان 

كذلك ف�سهادة العلماء من باب اأوىل، وقد �سهد له بذلك اأعيان العلماء يف 

جميع الأقطار الإ�سالمية، اأقت�سر على ذكر بع�سهم طلبًا لالخت�سار:

اأبو حنيفة رحمه اهلل: راأيت باملدينة علمًا مبثوثًا فاإن يجمعه  قال الإمام 

.
)5(

اأحد فالغالم الأبي�ص الأحمر. يعني: مالكًا

1- ال�سابق: 31/2.

2- ال�سابق: 2/ 32.

3- ترتيب املدارك : 35/2، وانظر: تهذيب الأ�سماء واللغات: 78/2.

4- املرجع ال�سابق 34/2.

5- ترتيب املدارك: 152/1.
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.
)1(

وقال اأي�سًا: ما راأيت اأ�سرع منه بجواب �سادق وزهد تام

.
)2(

وقال الإمام ال�سافعي رحمه اهلل: اإذا ذكر العلماء فمالك النجم

وملا ذكر عند الإمام اأحمد رحمه اهلل: قدمه على الإمام الأوزاعي، والثوري، 

والليث بن �سعد، وحماد بن زيد، واحَلَكم بن عتيبة، يف العلم، وقال: هو اإمام 

.
)3(

يف احلديث ويف الفقه

.
)4(

وقال الإمام الأوزاعي رحمه اهلل: هو عامل العلماء، ومفتي احلرمني

احلجاز،  اأهل  عامل  مالك  اهلل:  رحمه  عيينة  بن  �سفيان  الإمام  وقال 

زمانه. وهو حجة 

.
)5(

وقال اأي�سًا: ما ترك على ظهر الأر�ص مثله

اأبا حنيفة،  اأعلم من ثالثة:  راأيت  اأبو يو�سف رحمه اهلل: ما  الإمام  وقال 

.
)6(

ومالك بن اأن�ص، وابن اأبي ليلى

م على مالك اأحدًا يف �سحة  قدِّ
ُ
وقال الإمام علي بن املديني رحمه اهلل: ما اأ

.
)7(

احلديث، ومالك اأمري املوؤمنني يف احلديث

.
)8(

وقال الإمام يحيى بن �سعيد القطان رحمه اهلل: هو اإمام يقتدى به

.
)9(

وقال الإمام يحيى بن معني رحمه اهلل: كان من حجج اهلل على خلقه

1- املرجع ال�سابق: 147/1.

2- تهذيب الأ�سماء واللغات: 67/2، �سري اأعالم النبالء: 57/8.

3- النتقاء: �ص 29-31، ترتيب املدارك: 67/1، �سري اأعالم النبالء: 94/8.

4- �سري اأعالم النبالء: 94/8.

5- املرجع ال�سابق: 75/8، وانظر: ترتيب املدارك: 75/1.

6- ترتيب املدارك: 76/1.

7- املرجع ال�سابق: 56/1.

8- ترتيب املدارك: 77/1، �سري اأعالم النبالء: 94/8.

9- النتقاء: �ص 30، ترتيب املدارك: 77/1، �سري اأعالم النبالء: 94/8.
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وقال الإمام الن�سائي: اأمناء اهلل على علم ر�سول اهلل  �سعبة بن احلجاج، 

ومالك بن اأن�ص، ويحيى بن �سعيد القطان، وقال: ما اأحد عندي بعد التابعني 

.
)1(

اأنبل من مالك بن اأن�ص ول اآمن على احلديث منه

وغري هوؤلء العلماء �سهدوا بف�سله وعلمه من �سيوخه واأقرانه وتالميذه، 

ثم العلماء الذين عا�سوا بعد ع�سره؛ وذلك اإجماع واإطباق على علمه وف�سله 

.
)2(

رحمه اهلل

وفاته:

اأما وفاته رحمه اهلل: فكانت �سبيحة يوم الأحد من �سهر ربيع الأول، على 

اختالف يف حتديد اليوم، عام ت�سع و�سبعني ومائة )179(، ودفن يف البقيع 

.
 )3(

رحمه اهلل 

 * * * * *

1- النتقاء: �ص 31.

2- انظر: ترتيب املدارك: 78/1، وانظر: تهذيب الأ�سماء واللغات: 79-76/2.

وانظر   ،130/8 النبالء:  اأعالم  �سري   ،146/2 املدارك:  ترتيب   ،135/4 الأعيان:  وفيات  انظر:   -3

البداية   ،287/1 الأن�ساب:   ،177/2 ال�سفوة:  �سفة   ،316/6 احللية:  تقدم:  ما  غري  يف  لرتجمته 

والنهاية: 174/10، النجوم الزاهرة: 96/2، التحفة اللطيفة: 442/3، �سذرات الذهب: 289/1.
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املبحث الثاين

التعريف باملوطاأ





املطلب الأول

معنى املوطاأ، و�سبب ت�سميته بذلك

يطلق فعل َوِطَئ على معان:

مهدته  مبعنى:  توطئة.  املو�سَع  وّط��اأُت  يقال:  والت�سوية،  التمهيد  منها: 

اأي  املو�سع:  وُطوؤ  ال�سري عليه.ويقال:  اأو  للجلو�ص  و�سويته بحيث يكون قاباًل 

�سار ممهدًا.

ومنها: املوافقة، يقال: واطاأته على الأمر. اإذا وافقته فيه، ويقال: تواطوؤوا 

على الأمر: اإذا توافقوا عليه.

ومنها: التباع والتقليد، يقال: ُموطاأ العِقب يعني: �سلطان ُيّتبع.

اأو الوقوف بها على الأر�ص، يقال: وِطْئت املو�سع  ومنها: امل�سي بالأقدام 

اإذا م�سيت فيه ويقال ملو�سع القدم يف الأر�ص َوْطاأة.

ال�سالة  عليه  قوله  ذلك  ومن  ال�سيء،  على  والتحامل  ال�سغط  ومنها: 

.
)1(

ر( وال�سالم: )اللهم ا�سدد َوْطاأتك على ُم�سَ

اأما �سبب ت�سميته بذلك فقد حكى ال�سيوطي عن اأبي حامت: اأن الإمام مالكًا 

�سنف الكتاب ووّطاأه للنا�ص حتى قيل موطاأ مالك.

وحكي اأي�سًا عن علي بن اأحمد اخلليجي قال: �سمعت بع�ص امل�سايخ يقول: 

قال مالك: عر�ست كتابي هذا على �سبعني فقيهًا من فقهاء املدينة فكلهم 

.
)2(

واطاأين عليه ف�سميته املوطاأ

املحيط:  القامو�ص   ،120/6 فار�ص:  لبن  اللغة  مقايي�ص  معجم   ،82-81/1 ال�سحاح:  انظر:   -1

�سيء:  الأمر  من  لك  لي�ص  باب  اآل عمران،  ل�سورة  التف�سري  البخاري يف  اأخرجه  واحلديث   ،32/1

225/8، وم�سلم يف امل�ساجد، باب ا�ستحباب القنوت يف جميع ال�سالة اإذا نزلت بامل�سلمني نازلة: 

466/1 رقم 294.

2- مقدمة تنوير احلوالك لل�سيوطي: �ص 7-6.
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وبالنظر اإىل ما ذكر من �سبب الت�سمية باملوطاأ جند اأن املعنى اللغوي الأول 

والثاين يتطابقان معه تطابقًا كاماًل.

كما اأن املعنى الثالث وهو التباع والتقليد ل يبعد اأن يكون �سببًا يف الت�سمية 

يف  وانت�سر  �سيته  ذاع  اإذ اإن املوطاأ  مالك،  الإم��ام  عن  ذل��ك  ينقل  مل  واإن 

الأم�سار واتبع ما فيه اأهل م�سر واملغرب وغريهم، علمًا اأننا ل�سنا ب�سدد 

توثيق ما ورد يف �سبب الت�سمية، اإذ املعنى اللغوي كاٍف يف الدللة على ذلك، 

واهلل اأعلم. 
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املطلب الثاين

�سبب ت�سنيف املوطاأ

قبل اأن اأذكر �سبب ت�سنيف مالك )املوطاأ( �ساأذكر من قيل فيه اإنه �سنف 

، وهل الإمام مالك هو اأول من �سنف )املوطاأ( اأم هناك من �سبقه؟ 
ً
موطاأ

اأقول وباهلل التوفيق:

مل ينفرد الإمام مالك رحمه اهلل تعاىل بجمع ما ا�سطلح عليه )موطاأ(، 

كالإمام حممد  الت�سنيف  النوع من  العلماء من �سنف هذا  بل هناك من 

 )159ه( 
)1(

بن عبد الرحمن بن اأبي ذئب املدين املتوفى �سنة )158ه( وقيل

وقيل   
)2(

)164ه( �سنة  املتوفى  امل��دين  املاج�سون  �سلمة  بن  العزيز  وعبد 

)184ه( �سنة  املتوفى  املدين  الأ�سلمي  يحيى  اأبي  بن  واإبراهيم  )166ه(، 

، واإ�سماعيل بن اإ�سحاق بن اإ�سماعيل بن حماد بن زيد اأبو اإ�سحاق الأزدي 
)3(

.
)4(

املتوفى �سنة )282ه( وعبدان بن حممد املروزي املتوفى �سنة )293ه(

ثالثة؛   ) )امل��وط��اأ ت�سنيف  اإليهم  ن�سب  الذين  اأن  تقدم  مما  فنالحظ 

منهم يف عهد الإمام مالك رحمه اهلل، وي�ساركونه يف �سكنى املدينة، ولكن 

من هو الذي ابتداأ هذا النوع من الت�سنيف؟

هناك  واإمن��ا  قطعية،  ب�سورة  ذلك  حتديد  على  يدل  ما  اأيدينا  بني  لي�ص 

بع�ص الن�سو�ص تدل على اأن مالكًا هو اأول من �سنف )املوطاأ(، كما اأن ثمة 

ن�سو�سًا اأخرى تدل على اأن مالكًا قد �سبقه غريه يف الت�سنيف.

اأول  اأن  العلماء  العالئي رحمه اهلل: ذكر جماعة من  قال احلافظ  فقد 

من و�سع كتابًا من حديث النبي  على الأبواب الإمام مالك بن اأن�ص، يعنون 

1- انظر: �سري اأعالم النبالء: 147/7.

2- ترتيب املدارك: 75/2.

3- �سري اأعالم النبالء: 8/ 450.

4- ال�سابق: 13/41.
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. فظاهر هذا القول 
)1(

)املوطاأ(، وبقية الكتب التي باأيدي النا�ص ُعملت بعده

عن  العالئي  حكاه  وقد  بالت�سنيف،  ابتداأ  من  اأول  هو  مالكًا  اأن  يف  �سريح 

جماعة العلماء.

املدين  املاج�سون  �سلمة  بن  العزيز  عبد  اأن  على  يدل  ن�سًا  هناك  ولكن 

عِمل  من  اأول  اأن  عيا�ص  القا�سي  فقد حكى  الت�سنيف؛  مالكًا يف  �سبق  قد 

)املوطاأ( عبد العزيز ابن املاج�سون عمله كالمًا بغري حديث، فلما راآه مالك 

قال: ما اأح�سن ما عِمل ولو كنت اأنا لبداأت بالآثار ثم �سددت ذلك بالكالم، 

العلماء  يومئذ من  باملدينة  كان  فعمل من  )املوطاأ(  ت�سنيف  على  ثم عزم 

.
)2(

املوطاآت

فهذا الن�ص �سريح يف الدللة على اأن مالكًا قد �ُسبق بالت�سنيف، وميكن 

جمع  من  اأول  هو  ُيعترب  اأن  ميكن  مالكًا  اإن  يقال:  ب��اأن  القولني  بني  اجلمع 

)املوطاأ( على الطريقة التي �سلكها يف كتابه من اجلمع بني احلديث وفقهه.

ويعترب ابن املاج�سون اأول من جمع )املوطاأ( ككتاب فقه على الأبواب دون 

ذكر الدليل، واهلل اأعلم.

اأما عن �سبب جمع مالك )للموطاأ( فقد ورد يف ذلك �سببان: 

وكان كالمًا   )
ً
املاج�سون جمع )موطاأ �سلمة  بن  العزيز  اأن عبد  اأحدهما: 

بغري حديث فاأعجب مالكًا وقال: لو كنت اأنا لبداأت بالآثار ثم �سددت ذلك 

بالكالم، ثم عزم على ت�سنيف املوطاأ، وقد تقدم ذلك.

اأحملهم  كتابًا  للنا�ص  �سع  ملالك:  قال  املن�سور  جعفر  اأبا  اأن  ثانيهما: 

حتى  منه  يفرغ  فلم   ) )املوطاأ فو�سع  منك،  اأعلم  اليوم  اأحد  فما  عليه 

اأبو جعفر. مات 

1- بغية امللتم�ص يف �سباعيات حديث الإمام مالك بن اأن�ص للحافظ العالئي �ص 85.

2- ترتيب املدارك: 75/2.
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جعفر  اأبي  طلُب  جميعها  ويف  الق�سة،  لهذه  متعددة  روايات  وردت  وقد 

.
)1(

من مالك جمع )املوطاأ(

مينع  ل  اإذ  بينهما،  تعار�ص  ول   ) )املوطاأ جمع  يف  وردا  �سببان  فهذان 

قبل طلب  اأو  بعد  املاج�سون  ابن   ) )موطاأ راأى  قد  مالك  الإمام  يكون  اأن 

اأبي جعفر املن�سور منه جمع املوطاأ فحرك ذلك همته وعزمه بعد ذلك 

اأعلم. واهلل  ت�سنيفه،  على 

1- انظر: ترتيب املدارك: 71/2 – 72 – 73، وك�سف املغطى يف ف�سل املوطاأ: �ص 7-6.
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املطلب الثالث

وقت جمع املوطاأ واإخراجه للنا�س

لنا  اإن الوقت الذي ا�ستغرقه الإمام مالك يف جمع املوطاأ ل يكاد يتحدد 

وجه  على  ذلك  حدود  لنا  ُيقرب  ما  على  نقف  رمبا  ولكن  حمكمة،  ب�سورة 

التغليب ل القطع، فهناك بع�ص الن�سو�ص ت�سري اإىل زمن البتداء وال�سروع 

يف جمعه، ون�سو�ص اأخرى ت�سري اإىل زمن النتهاء على وجه التقريب ل على 

التحديد.

)تنوير  كتابه  يف  ال�سيوطي  احل��اف��ظ  فحكى  فيه:  ال�����س��روع  وق��ت  اأم��ا 

حادثة  الكتب  من  امل�سنفات  ه��ذه  املكي:  طالب  اأب��ي  ق��ول   
)1(

احل��وال��ك(

ّنف يف الإ�سالم كتاب  اأو ثالثني ومائة، ويقال: اأول ما �سُ بعد �سنة ع�سرين 

ابن جريج يف الآثار، وحروف من التف�سري مبكة، ثم كتاب معمر بن را�سد 

ال�سنعاين باليمن، جمع فيه �سننًا منثورة مبوبة، ثم كتاب )املوطاأ( باملدينة 

ملالك.

الذهبي:  قول احلافظ  له   
)2(

)تاريخ اخللفاء( اأي�سًا يف  ال�سيوطي  وحكى 

يف �سنة ثالث واأربعني -يعني ومائة- �سرع علماء الإ�سالم يف هذا الع�سر يف 

تدوين احلديث والفقه والتف�سري، ف�سنف ابن جريج مبكة، ومالك بن اأن�ص 

حفظهم،  من  يتكلمون  الأئمة  كان  الع�سر  هذا  وقبل  باملدينة،   ) )املوطاأ

اأو يرون من �سحف �سحيحة غري مرتبة. 

اأبي طالب املكي واحلافظ الذهبي م�سعر باأن الأمر على الحتمال  فقول 

ابتداء  زمن  تقريب  اأح��وط يف  الذهبي  احلافظ  قول  ولعل  به؛  غري مقطوع 

اأداه  ملا  اإل  ذلك  وما  الأربعني،  اإىل  �سنوات  ثالث  اأ�ساف  لأن��ه  الت�سنيف؛ 

1- تنوير احلوالك: 6/1.

2- تاريخ اخللفاء: �ص 261.
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احلديث  بعلم  �سهرته  عن  ف�ساًل  وذلك  متحي�ص،  بعد  ذلك  اإىل  اجتهاده 

والتاريخ اإ�سافة اإىل غريهما من العلوم.

)املوطاأ(  اأن  اأما عن وقت النتهاء من جمعه، فهناك ن�سو�ص تدل على 

كان ظاهرًا للنا�ص يف �سنة �ستني ومائة.. فقد اأخرج ابن ع�ساكر باإ�سناده من 

ْنرَبي  حديث اأحمد بن علي الأّبار قال: �ساألت جماهد بن مو�سى عن �سعيد الزَّ

قال: �ساألت عنه عبد اهلل بن نافع ال�سائغ فقلت: يا اأبا حممد، اإن املهدي اأمر 

مالك بن اأن�ص حني اأخرج )املوطاأ( ي�سري يف �سندوق، حتى اإذا كان يف اأيام 

.
)1(

املو�سم حمل النا�ص عليه فاإن كان فيه �سيء اأ�سلحه ... وذكر ق�سة

وذكر القا�سي عيا�ص عن مالك ق�سة طويلة يف قدوم املهدي اإىل املدينة 

النا�ص  اأجل حمل  اإىل ق�سة املهدي مع مالك من  واأ�سار  واجتماعه مبالك، 

 .
)2(

على املوطاأ

فهذا الن�ص دال على اأن )املوطاأ( كان ظاهرًا للنا�ص عندما حج املهدي، 

واملهدي حج �سنة �ستني ومائة وهي اأول حجة له بعد اخلالفة بدون خالف، 

.
)3(

ثم مل يحج بعدها وهو خليفة

موىل  الإ�سكندري  خالد  بن  الرحيم  عبد  اأن  ذل��ك  على  ي�ساعد  ومم��ا 

مالك  فقه  ون�سر  اإىل م�سر،  ثم رحل  مالك  )املوطاأ( من  �سمع  اجُلَمحيني 

)املوطاأ( عنه، ثم مات �سنة ثالث و�ستني ومائة، وكان قد �سمع عنه  وروى 

.
)4(

�سعيد بن اأيوب اخلزاعي )املوطاأ( ومات �سنة اإحدى و�ستني ومائة

اإىل م�سر قبل  املدينة  الرحيم بن خالد من  يعود عبد  اأن  يبعد  لذلك ل 

1- ك�سف املغطى يف ف�سل املوطاأ: �ص 7.

2- ترتيب املدارك: 98/2 -99.

3- انظر: والبداية والنهاية لبن كثري: 129/10 – 151، تاريخ اخللفاء لل�سيوطي: �ص 273.

4- ترتيب املدارك: 54/3.
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ئه، ولي�ص من امل�ستبعد  وفاته مبدة ي�ستطيع فيها ن�سر فقه مالك ورواية موطَّ

يف مثل ذلك اأن يعود اإىل م�سر قبل عام )160ه�(.

وقد قال عبد الرحمن بن القا�سم يومًا ملالك: ما قوم اأعلم بهذه البيوع من 

.
)1(

اأهل م�سر، فقال مالك: واأنى لهم بذلك؟ فقال: من ِقَبل عبد الرحيم

ومما ي�ساعد على ذلك اأي�سًا: اأن الإمام ال�سافعي رحمه اهلل قال: حفظت 

 .
)2(

اأحتلم �سبي مل  واأن��ا  رواي��ة:  ويف  �سنة.  ع�سرة  ثالث  ابن  واأن��ا  )املوطاأ( 

�سنة  يف  حفظه  قد  فيكون  ومائة،  خم�سني  �سنة  ولد  ال�سافعي  اأن  واملعروف 

ثالث و�ستني ومائة، واإذا كان كذلك فال يبعد اأن يكون املوطاأ ظاهرًا للنا�ص 

قبل ذلك العام، بل قبل عام )160ه( متداوًل م�سهورًا حتى انتقلت ن�سخه 

اإىل مكة وم�سر وغريهما من الأقطار.

املن�سور قال ملالك: �سع  اأبا جعفر  اأن  اأبو م�سعب:  ي�ساعد ذلك ما رواه 

للنا�ص كتابًا اأدلهم عليه فكلمه مالك يف ذلك، فقال: �سعه، فما اأحد اليوم 

. ول خالف 
)3(

اأعلم منك، فو�سع )املوطاأ(، فلم يفرغ منه حتى مات اأبو جعفر

.
)4(

يف اأن وفاة اأبي جعفر كان �سنة )158ه(

جمع  يف  مالك  الإم��ام  ا�ستغرقها  التي  املدة  فتكون  تقدم،  ما  على  وبناء 

�سنة،  �سبع ع�سرة  نحوًا من  للنا�ص ب�سورة متكاملة  اأخرجه  )املوطاأ( حتى 

ويحتمل اأن يكون قد انتهى منه يف اأقل من ذلك، وهي ما بني ثالث واأربعني 

ابن  اأخرجه  ما  الزمن  من  املقدار  هذا  على  يعكر  قد  ولكن  ال�ستني،  وبني 

ع�ساكر باإ�سناده من حديث عتبة بن حماد قال: عر�ست على مالك بن اأن�ص 

اأيام، فقال مالك: علم جمعه �سيخ يف �ستني  اأربعة  )املوطاأ( يف  رحمه اهلل 

1- ترتيب املدارك: 55/3.

2- مناقب الإمام ال�سافعي للبيهقي: 100/1 -104.

3- ترتيب املدارك: 71/2.

4- انظر: تاريخ بغداد: 53/10-61، �سري اأعالم النبالء: 83/7.
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.
)1(

�سنة اأخذمتوه يف اأربعة اأيام، ول واهلل ل ينفعكم اهلل به

قال:  الواحد  عبد  بن  عمر  بن  �سفوان  عن  عيا�ص  القا�سي  ذك��ره  وم��ا 

اأربعني  يف  اأّلفُته  كتاب  فقال:  يومًا  اأربعني  يف  )املوطاأ(  مالك  على  عر�سنا 

.
)2(

�سنة اأخذمتوه يف اأربعني يومًا ما اأقل ما تفقهون فيه

على  اأراد احلث  مالكًا  الإم��ام  باأن  الق�ستني:  هاتني  اجلواب عن  وميكن 

على  كالمه  حمل  ولو  �سطحية،  غري  يف  العلمي  والبحث  الطلب  يف  اجلهد 

حياتهم  يف  واملوؤلفني  امل�سنفني  �ِسرَي  من  واملعروف  املعتاد  خلالف  اإطالقه 

العلمية وبلوغهم �سن الن�سج العلمي املكتمل، اإذ لو نظرنا اإىل رواية عتبة بن 

)املوطاأ( يف �ستني �سنة، فلو اعتربنا �سنة �ستني  حماد عن مالك واأنه جمع 

ومائة هي ال�سنة التي كان املوطاأ فيها ظاهرًا للنا�ص للزم من ذلك اأن يكون 

رواية  اإىل  نظرنا  ولو  عمره،  من  الثالثة  �سن  يف  وهو  بجمعه  مالك  بداأ  قد 

�سفوان بن عمر بن عبد الواحد عن مالك اأنه جمعه يف اأربعني �سنة للزم من 

ذلك اأنه قد بداأ بجمعه وهو يف �سن الع�سرين من عمره، وذلك �سنة )117ه( 

�سنة  املوطاأ  اأن مالكًا �سرع يف ت�سنيف  الذهبي من  يعار�ص ما ذكره  وهذا 

)143ه( اإذ بني �سنة )143-160ه( �سبعة ع�سرة عامًا فقط ولي�ست )40( 

�سنة، علمًا اأن مالكًا ولد �سنة ثالث وت�سعني يف الراجح، وبداأ بطلب العلم يف 

اإحدى وع�سرون  وله  للفتيا وجل�ص لالإفادة  وتاأهل  حدود �سنة خم�ص ومائة، 

�سنة، وحدث عنه جماعة وهو �ساب، وق�سده طلبة العلم من الآفاق يف اآخر 

دولة اأبي جعفر املن�سور �سنة خم�سني ومائة وما بعد ذلك، وازدحموا عليه يف 

.
)3(

خالفة الر�سيد واإىل اأن مات رحمه اهلل تعاىل

نعم، يحتمل -وهو الراجح- اأن الإمام مالكًا اأراد من تلك ال�سنني الطويلة 

1- ك�سف املغطا يف ف�سل املوطاأ: �ص 11.

2- ترتيب املدارك: 71/2.

3- �سري اأعالم النبالء: 55/8.
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منذ بداية طلبه للعلم - لأنها مرحلة اإعداد وتهيئة للتاأليف فيما بعد - اإىل 

اأن انتهى من تاأليف )املوطاأ(، كي يو�سح ملن حوله مدى اجلهد الذي بذله يف 

جمع )املوطاأ(، ثم يعجب من قراءته عليه يف اأربعة اأيام اأو اأربعني يومًا -بعد 

ذلك- يف ي�سر و�سهولة، دون تروٍّ اأو تاأ�سيٍل حلفظه وفهمه، واهلل اأعلم.

يف  م�سطورًا  كان  )امل��وط��اأ(  اأن  القلب  له  يرتاح  ال��ذي  ف��اإن  اجلملة،  ويف 

فلما   ،)150( �سنة  قبل  جمال�ص  يف  مفرقًا  مالك  الإم��ام  يعر�سه  م�سودات 

راأى )موطاأ( عبد العزيز بن اأبي املاج�سون �سده ذلك على ترتيبه وتنقيحه 

ذلك  اأكد  املن�سور  جعفر  اأبو  كلمه  وملا  جمموعًا،  موؤلفًا  م�سنفًا  واإخراجه 

عزمه فرتبه وبّي�سه ثم اأخرجه للنا�ص متكاماًل يف اأول خالفة املهدي �سنة 

)158ه( تقريبًا، ثم جعل يحذف منه كلما عر�ص عليه ل�سدة حتريه.
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املطلب الرابع

ثناء العلماء على املوطاأ

اإن من تتبع امل�سنفات النافعة التي حازت القبول عند العامة واخلا�سة، 

�سواء كانت يف الع�سور ال�سالفة اأو يف ع�سرنا احلا�سر يجد اأن حيازتها على 

الكاتب،  ب�سخ�سية  يتعلق  اأحدهما  اأ�سا�سيني،  اأمرين  على  ترتكز  اإمنا  ذلك 

والآخر يتعلق بالكتاب نف�سه. 

الأوفر  باحلظ  تتمتع  اأن  من  الكاتب  ل�سخ�سية  بد  ل  نه  فاإ الأول:  اأما 

من ال�ستقامة، والغزارة العلمية، واملرونة الفكرية اجلادة.

املو�سوعات  باجلديد من  ياأتي  الذي  الناجح هو  الكتاب  فاإن  الثاين:  اأما 

املهمة ويتميز بح�سن الرتتيب والتبويب، وذلك ُيربز الغزارة العلمية، واملرونة 

الفكرية، والروح ال�سامية التي يتمتع بها الكاتب، وذلك ف�ساًل عن التوفيق 

الذي مينحه اهلل عز وجل للمخل�سني ال�سادقني من خا�سة عباده.

كما اأن الإمام مالكًا رحمه اهلل قد توفرت فيه جميع املميزات ال�سابقة بل 

زاد عليها كثريًا، اإذ ا�ستمر يف الرتقي حتى نال درجة اإمامة امل�سلمني فيها 

ووفرة عمله،  علمه  لر�سوخ  اإل  ذلك  وما  الإ�سالمي،  العامل  اأ�سقاع  اأكرث  يف 

بف�سله  و�سهد  القلوب،  وقبلته  العقول  له  اأذعنت  حتى  واإخال�سه،  و�سدقه 

هارون  امل�سلمني  خليفة  ووقف  والبعيد،  القريب  وق�سده  واجلاهل،  العامل 

، مقّرًا بذلك 
)1(

)املوطاأ( الر�سيد ببابه، وجل�ص بني يديه لي�سمع منه كتابه 

بف�سله ورفعة �ساأنه.

اإذ مل يكن الإمام مالك  اإمامته وف�سله،  ( ليربز للنا�ص  )املوطاأ ثم جاء 

احلديث  يف  و�سام  اأعلى  نال  بل  وفقيهًا،  حمدثًا  كان  بل  فح�سب،  حمدثًا 

1- ترتيب املدارك: 22/2 – 23.
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وهو لقب اأمري املوؤمنني يف احلديث، كما نال اأعلى درجة فقهية وهي �سيد 

فقهاء احلجاز ومفتيهم.

احلديثية  اأهميته  لتوؤكد  )امل��وط��اأ(  لكتاب  العلماء  �سهادة  ج��اءت  ولقد 

والفقهية على م�ستوى املحدثني والفقهاء يف جميع الأقطار الإ�سالمية.

قال الإمام ال�سافعي رحمه اهلل -وهو اأحد الأئمة الأربعة املتبوعني-: ما 

اأنفع من موطاأ مالك، واإذا جاء الأثر من  َكتب النا�ص بعد القراآن �سيئًا هو 

كتاب مالك فهو يف الرثيا. وقال اأي�سًا: ما على الأر�ص كتاب اأ�سح من كتاب 

.
)1(

مالك

وقال عبد ال�سالم بن عا�سم: قلت لأحمد بن حنبل: رجل يحب اأن يحفظ 

حديث رجل بعينه؟ قال: يحفظ حديث مالك. قلت: فراأٌي يعني الفقه. قال: 

.
)2(

راأي مالك

وقد  املتبوعني،  الأربعة  الأئمة  واأحِد  ال�سنة يف ع�سره  اإمام  �سهادة  وهذه 

. وهذه ال�سهادة متنح الثقة 
)3(

ُروي عنه قوله: ما اأح�سن )املوطاأ( ملن تدين به

الكاملة لكل م�سلم اأراد اأن يتعبد اهلل مبا جاء يف )املوطاأ(.

من  للنا�ص  اأنفع  اهلل  كتاب  بعد  كتاب  ما  مهدي:  بن  الرحمن  عبد  وقال 

.
)4(

)املوطاأ(

بالعراق  جمعا  لو  بالعراق:  اأخيه  ابنا  -وك��ان  مرمي  اأب��ي  بن  �سعيد  وق��ال 

ٍة  ِب�ُسنَّ ويف رواية عنه: ما جاءا  )موطاأ( مالك.  اأتيا بعلم ي�سبه  عمرهما ما 

.
)5(

جُمَمٍع عليها خالَف ما يف )املوطاأ(

ع�ساكر:  لبن  املوطاأ  ف�سل  يف  املغطا  ك�سف   ،321/6 الأولياء:  حلية   ،70/2 امل��دارك:  ترتيب   -1

�ص12-11.

2- �سري اأعالم النبالء: 111/8.

3- ترتيب املدارك: 70/2.

4- امل�سدر ال�سابق.

5- امل�سدر ال�سابق.
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األ يكتب من  )موطاأ( مالك فال عليه  َكَتب  وقال عبد اهلل بن وهب: من 

.
)1(

احلالل واحلرام �سيئًا

الكربى  والأهمية  الكاملة  الثقة  لتوؤكد  تت�سافر جميعًا  ال�سهادات  اإن هذه 

لنا  ي�سوقها  حادثة  وِتلكم  امل�سلمني.  نفو�ص  يف  الكتاب  هذا  بها  حظي  التي 

القا�سي عيا�ص كدليل على ذلك فيقول: قال �ُسحنون: قراأ عبد اهلل بن عمر 

بن غامن كتابًا من )املوطاأ( - يعني مثل كتاب الطهارة اأو ال�سالة ونحو ذلك 

- فقال له رجل: يعجبك هذا من َقْوَلة مالك؟ يريد فقهه. فاألقى الكتاب من 

مًة يف عقلي وديني اأن اأرد على مالك قوله؟ ولقد اأدركت  يده وقال: األي�ص و�سْ

رِّ فما فوقه، �سفيان وذوو  الُعّباَد واأهَل الورع والدين الذين يتورعون عن الذَّ

.
)2(

�سفيان فما راأيت اأورع من مالك

وملا حاز )املوطاأ( تلك املكانة ال�سامية وتعددت يف ع�سره املذاهب الفقهية 

راأى اخلليفة اأبو جعفر املن�سور واخلليفة بعده املهدي، اأن يحملوا امل�سلمني 

على )املوطاأ( ليوحدوا بذلك امل�سلمني على مذهب فقهي واحد، فكان الإمام 

مالك ياأبى ذلك معتذرًا باأن النا�ص قد اأخذ كل قوم منهم مبا �سبق اإليهم من 

علم ال�سحابة وعملوا به ودانوا له، واإن ردهم عن ذلك وجمعهم على مذهب 

 .
)3(

واحد �سديد عليهم

وهذا املوقف ينبع من غزارته العلمية وُبعده الفكري، رحمه اهلل تعاىل.

* * * * *

1- امل�سدر ال�سابق.

2- ترتيب املدارك: 158/1.

3- ك�سف املغطا يف ف�سل املوطاأ لبن ع�ساكر: �ص12-11.
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املبحث الثالث

اهتمام العلماء باملوطاأ 

�سماعًا وروايًة





املطلب الأول: اهتمامهم ب�سماعه وروايته

احتل الإمام مالك رحمه اهلل مكان ال�سدارة العلمية يف ع�سره؛ وهو ما 

وقد  منه،  وال�سماع  لقائه  اأجل  من  الإبل  اأكباد  اإليه  ي�سربون  العلماء  جعل 

ال�سالة  اأف�سل  �ساكنها  -على  املنورة  املدينة  يقطن  كان  اأنه  ذلك:  �ساعد 

من  العلماء  اإليه  رحل  فقد  املوا�سم.  يف  امل�سلمون  يرتادها  حيث  وال�سالم- 

�ستى بقاع الأر�ص من العراق وخرا�سان �سرقًا وحتى بالد املغرب والأندل�ص 

وتون�ص غربًا، ومن بالد ال�سام �سماًل وحتى اليمن وح�سرموت جنوبًا، هذا 

ف�ساًل عن اأهل املدينة واحلجاز واجلزيرة العربية، وقد كان اأكرث من روى 

عنه هم اأهل احلجاز واملغرب.

وعلو  عددهم  لكرثة  مالك  عن  روى  من  بذكر  العلماء  بع�ص  اعتنى  وقد 

مق�سدهم فممن ُعني بذلك:

- الإمام حممد بن القا�سم بن �سعبان بن حممد بن ربيعة، ويعرف بابن 

.
)1(

الُقرطبي املتوفى �سنة )355ه(

ج القرطبي املتوفى �سنة  - والإمام اأبو عبد اهلل اأحمد بن حممد بن مفرِّ

.
)2(

)380ه(

.
)3(

- والإمام علي بن عمر الدارقطني املتوفى �سنة )385ه(

.
)4(

- والإمام اأبو بكر بن ثابت اخلطيب البغدادي املتوفى �سنة )463ه(

.
)5(

- والإمام القا�سي عيا�ص املتوفى �سنة )544ه(

1- ترتيب املدارك: 34/3 و 574/5.

2- املرجع ال�سابق: 43/3.

3- ال�سابق نف�سه.

4- بغية امللتم�ص للعالئي �ص60، ومقدمة تنوير احلوالك �ص10.

5- ترتيب املدارك: 170/2.
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- والإمام اأبو القا�سم خلف بن عبد امللك بن م�سعود بن َب�ْسكوال الأندل�سي 

.
)1(

�سنة )578ه(

�سنة  املتوفى  الذهبي  الدين  �سم�ص  اأحمد  بن  حممد  احلافظ  والإم��ام   -

.
)2(

)748ه(

- وهناك ممن اعتنى بذلك ممن هو يف طبقة احلافظ العالئي املتوفى 

�سنة )761ه( حيث حكى احلافظ العالئي ذلك ومل ي�سم اأحدًا فقال: روى 

عن الإمام مالك رحمه اهلل تعاىل خلق كثري وجم غفري، اأفرد لهم احلافظ 

من  الأئمة  بع�ص  وراأي��ت  نف�ص،  األ��ف  بهم  فبلغ  م�سنفًا  اخلطيب  بكر  اأب��و 

.
)3(

اأ�سحابنا اعتنى بذلك وزاد على من ذكر اخلطيب خلقًا كثريًا

�سنة  املتوفى  ال�سيوطي  الدين  جالل  الإمام  اأي�سًا  بذلك  اعتنى  وممن   -

.
)4(

)911ه(

وغري هوؤلء العلماء، و�سياأتي ذكرهم.

واإن الإفراد بالتاأليف لأ�سماء من رووا عن مالك يدل على كرثتهم، فقد 

بلغ بهم اخلطيب البغدادي اإىل األف رجل اإل �سبعة رجال، حكى ذلك الإمام 

ال�سيوطي يف مقدمة كتابه )تنوير احلوالك(، وقد �سبق قول احلافظ العالئي 

وهو: اأن اخلطيب البغدادي بلغ بهم اإىل األف رجل، فلعل ال�سيوطي ذكرها 

على وجه الدقة والتحديد وذكرها العالئي على وجه الإجمال، واهلل اأعلم.

بهم  وبلغ   ،
)5(

ونيف رجل  وثالثمائة  األ��ف  اإىل  عيا�ص  القا�سي  بهم  وبلغ 

1- �سري اأعالم النبالء: 139/22 -141.

2- املرجع ال�سابق: 52/8.

3- بغية امللتم�ص للعالئي: �ص 60.

4- تنوير احلوالك: املقدمة �ص10.

5- ترتيب املدارك: 170/2، باب يف م�ساهري الرواة عن مالك من �سيوخه واأقرانه.
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.
)1(

احلافظ الذهبي قريبًا من األف واأربعمائة رجل يف كتاب اأفرده لذلك

وهذا العدد ل ميكن حمله على وجه احل�سر؛ وذلك لأمرين:

الرواة عن �سيخ معني يتم عن طريقني، وهما ت�سريح  اأن حتديد  الأول: 

الراوي نف�سه يف حال الرواية عن ال�سيخ، اأو اأن يوجد ا�سمه يف بع�ص �سماعات 

ال�سيخ املعني.

بذلك  ي�سرح  ومل  ال�سيخ  من  �سمع  من  هناك  يكون  اأن  مينع  ل  وهذا 

اأو مل يذكره ممن يعرفه؛ لأن الذي يجمع يف هذا الباب يعتمد على ما �سبق، 

ويع�سر اأن يبلغ النهاية يف ال�ستق�ساء.

يق�سدها  ال�سريفني  احلرمني  ث��اين  هي  امل��ن��ورة  املدينة  اأن  ال��ث��اين: 

الزوار يف مو�سم احلج والعمرة، والإمام مالك رحمه اهلل قد احتل ال�سدارة 

العلمية يف العامل الإ�سالمي اآنذاك، وانت�سر ذكره، وكان ي�سكن املدينة ويجل�ص 

يف الرو�سة ال�سريفة، وُيقراأ عليه )املوطاأ( وي�سمع منه الفقه، لذلك ل يبعد اأن 

يجل�ص اإليه كثري من النا�ص دون اأن ُيذكروا يف ال�سماعات لكرثتهم اأو يعرفهم 

اأحد؛ لأن من يذكرون بذلك ل بد واأنهم ممن عرفوا بالعلم غالبًا وق�سدوا 

احلديث  �سماع  يف  الرحلة  واأن  خا�سة  منه،  وال�سماع  للقائه  مالكًا  الإم��ام 

والعلم كانت ن�سطة اإىل حد كبري اآنذاك، لهذا ميكن القول: باأن العدد الذي 

بلغه احلافظ الذهبي مل يكن على �سبيل ال�ستقراء التام واحل�سر الدقيق؛ 

ال�ستطاعة  ح�سب  الأمر  لهذا  املتق�سي  علم  اإليه  بلغ  ما  ح�سب  هو  واإمنا 

وما توفر لديه من قرائن، والذي يوؤكد ذلك تفاوت العدد وتدرجه يف تق�سي 

اإىل )1000( رجل،  بهم  بلغ  البغدادي  الذكر، فاخلطيب  املتقدمي  العلماء 

بعده  ونيف، ثم جاء  األف وثالثمائة  بلغ بهم قريبًا من  القا�سي عيا�ص  ثم 

الذي  اأن  ويالحظ  واأربعمائة؛  الألف  من  قريبًا  بهم  فبلغ  الذهبي  احلافظ 

1- �سري اأعالم النبالء: 52/8.
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يزيد يف العدد يكون اأبعد زمنًا من عهد الإمام مالك، واهلل اأعلم.

ي�ساف اإىل ما �سبق اأن هذا العدد من العلماء قد رووا عن الإمام مالك 

 - جمل�سه  على  يغلب  الفقهي  اجلانب  وكان  له،  اأخرى  وكتبًا  وموطاأه  فقهه 

الفتوى  لأن   - نزاع  بدون  وفقيهًا  ذاته حمدثًا  بحد  كان هو رحمه اهلل  واإن 

كانت تدور عليه، يدل لذلك اأن اأبا بكر املُعيطي واأبا عمر ابن امَلَكوي جمعا 

اآراء مالك الفقهية التي مل ي�ساركه فيها اأحد من اأ�سحابه فجاءت يف مائة 

.
)1(

جزء

قال:  اأنه  الني�سابوري  ال�سراج  العبا�ص  اأبي  البغدادي عن  وذكر اخلطيب 

.
)2(

دًة عنده كتبها هذه �سبعون األف م�ساألة ملالك واأ�سار اإىل كتب ُمَن�سَّ

واملق�سود مما ذكر هو اأنه: ملا غلب الفقه على جمل�ص مالك لذلك ل يبعد 

اأن يكون عدد من روى عنه الفقه اأكرث ممن روى عنه )املوطاأ( واهلل اأعلم.

هذا فيما يتعلق مبن روى عن مالك الفقه واحلديث �سواء من روى منهم 

جزءًا من )املوطاأ( اأو جميعه كاماًل.

وقد ذكر القا�سي عيا�ص من رواه كاماًل فبلغ بهم اإىل �ستة وخم�سني رجاًل 

ذلك  على  ون�ص  )امل��وط��اأ(،  عنه  رووا  اأنهم  حققنا  الذين  فهوؤلء  ق��ال:  ثم 

اأ�سحاب الأثر املتكلمون يف الرجال.

وقال اأي�سًا: ول مِرية اأن رواة )املوطاأ( اأكرث من هوؤلء من جملة اأ�سحابه 

وم�ساهري رواته، ولكنا اإمنا ذكرنا من بلغنا ن�سًا �سماعه له منه، واأْخذه له 

 .
)3(

عنه، اأو من ات�سل اإ�سنادنا له فيه عنه

1- ترتيب املدارك: 121/7 – 122.

2- تاريخ بغداد: 251/1، ترتيب املدارك: 94/2.

3- ترتيب املدارك: 89/2 و 170، باب ذكر من روى املوطاأ من اجللة والأئمة وامل�ساهري والثقات عن 

مالك رحمه اهلل.
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فهذا الت�سريح دال على اأن رواة )املوطاأ( اأكرث من �ستة وخم�سني رجاًل، 

ومع ذلك فمهما بلغوا فهم قليلون بالن�سبة اإىل حجم الذين �سمعوا منه الفقه 

و�سيئًا من )املوطاأ( اأو كتبًا اأخرى. والذي يوؤكد ذلك اأن احلافظ ابن نا�سر 

اهلل  عبد  با  اأ حممد،  بن  اهلل  عبد  بكر  بي  اأ بن  حممد  الدم�سقي  الدين 

842ه( ذكرهم يف كتابه )اإحتاف ال�سالك اإىل رواة املوطاأ عن الإمام  )ت 

.
)1(

مالك( فبلغ بهم اإىل )79( ت�سعة و�سبعني راويًا للموطاأ

1- انظر: الكتاب؛ فقد ن�سرته املكتبة الإ�سالمية بالقاهرة.
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املطلب الثاين

العلماء الذين رووه عن الإمام مالك

الألف  الإمام مالك زاد عددهم على  )املوطاأ( عن  رووا  الذين  اأن  تقدم 

رجل ممن رواه كاماًل، ومنهم من روى جزءًا منه، غري اأن عدد الذين رووه 

كاماًل اأقل ممن رووه ناق�سًا، و�سوف اأذكر اأ�سماء بع�ص من رواه كاماًل وهم 

الذين ذكرهم القا�سي عيا�ص - كنموذج فقط - مرتبني ح�سب التدرج يف 

تاريخ الوفاة اإن �ساء اهلل تعاىل، واهلل ويل التوفيق، وهم كالآتي:

َلْيِطلي املالكي: كان من اأهل العلم والفقه، وكان  1- �سعيد بن عبدو�ص الطُّ

.
)1(

مفتي بلده، رحل اإىل مالك ف�سمع منه )املوطاأ( وغريه )ت 180ه(

اأبو احل�سن العب�سي املالكي: يعترب هذا العامل  التون�سي  2- علي بن زياد 

اأول من اأدخل )املوطاأ( اإىل املغرب، وكان قد �سمعه منه كما �سمع غريه من 

.
)2(

كتب مالك اأي�سًا، )ت 183ه(

الإمام  ال�سيباين �ساحب  اأبو عبد اهلل  َفْرَقد  بن  3- حممد بن احل�سن 

اأبي حنيفة رحمه اهلل: رحل اإىل احلجاز بعد وفاة �سيخه الإمام اأبي حنيفة، 

و�سمع من ال�سيوخ وعلى راأ�سهم الإمام مالك بن اأن�ص، ون�سر فقه الإمام 

اأبي حنيفة بعد ذلك واحتج له باأحاديث )املوطاأ(.

قال الإمام ال�سافعي رحمه اهلل: ما راأيت اأعقل ول اأفقه ول اأزهد ول اأورع 

من  كان  الذهبي:  احلافظ  وق��ال  احل�سن.  بن  حممد  من  نطقًا  اأح�سن  ول 

وتفقه  يو�سف،  اأبي  بعد  بالعراق  الفقه  ريا�سة  اإليه  انتهت  العامل،  اأذكياء 

1- ترتيب املدارك: 113/3، جذوة املقتب�ص: �ص 232، تاريخ علماء الأندل�ص: 160/1.

الرابعة  للمرة  الغرب، بريوت  80/3، وروايته عرث على قطعة منها ن�سرتها دار  2- ترتيب املدارك: 

)1982م( بتحقيق ال�سيخ حممد ال�ساذيل النيفر.
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.
)1(

به اأئمة، و�سنف الت�سانيف، )ت 189ه(

4- يحيى بن ُم�سر القي�سي، وقيل: الَيْح�سبي القرطبي: كان كبري فقهاء 

.
)2(

قرطبة، �سلبه احَلَكم بن ه�سام �سنة )189ه( رحمه اهلل

الُعَتقي  اهلل  عبد  اأب��و  ُجنادة  بن  خالد  بن  القا�سم  بن  الرحمن  عبد   -5

اإىل مالك، قال  اأبيه ماًل جّمًا فاأنفقه يف رحلته  امل�سري املالكي: ورث عن 

ابن عبد الرب: روايته يف )املوطاأ( �سحيحة قليلة اخلطاأ، وكان فيما رواه عن 

.
)3(

مالك متقنًا ح�سن ال�سبط، )ت 191ه(

6- بكار بن عبد اهلل بن م�سعب القر�سي اأخو م�سعب بن عبد اهلل ابن 

م�سعب بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبري، اأبو بكر الأ�سدي: كان وايل املدينة 

.
)4(

لهارون الر�سيد، )ت 195ه(

َرْيحانة  7- عبد اهلل بن وهب بن م�سلم القر�سي مولهم موىل يزيد بن 

املالكي: �سحب مالكًا ع�سرين �سنة �سمع منه املوطاأ وكتبًا اأخرى، انتهت اإليه 

.
)5(

الفتوى يف م�سر، )ت 179ه(

8- زياد بن عبد الرحمن بن ُزهري اللَّخمي املعروف ب�َسْبطون املالكي: كان 

فقيهًا عاملًا متبحرًا مبذهب مالك، حتى قيل: اإنه اأول من اأدخل اإىل الأندل�ص 

لل�سمعاين:  الأن�ساب   ،172/2 بغداد:  تاريخ   ،120 �ص  لل�سيمري:  و�ساحبيه  حنيفة  اأبي  اأخبار   -1

433/7، وفيات الأعيان: 184/4، �سري اأعالم النبالء: 134/9، مناقب الإمام اأبي حنيفة و�ساحبيه 

للذهبي: �ص50، البداية والنهاية لبن كثري: 1202/10، اجلواهر امل�سيئة: 40/2، �سذرات الذهب: 

322/1، وهذه الرواية طبعها املجل�ص الأعلى لل�سئون الإ�سالمية بالأزهر، بتحقيق ال�سيخ عبد الوهاب 

عبد اللطيف )1387ه - 1967م(.

2- ترتيب املدارك: 126/3، جذوة املقتب�ص: �ص 378، تاريخ علماء الأندل�ص: 177/2.

3- ترتيب املدارك: 244/3، وفيات الأعيان: 129/3، �سري اأعالم النبالء: 120/9، الديباج املذهب: 

465/1، �سذرات الذهب: 1729/1.

4- ترتيب املدارك: 86/2، التحفة اللطيفة: 378/1.

�سذرات   ،155/2 الزاهرة:  النجوم   ،223/9 النبالء:  اأعالم  �سري   ،228/3 امل��دارك:  ترتيب   -5

الذهب: 347/1.
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.
)1(

)املوطاأ(، )ت 193ه( وقيل )194ه( وقيل )199ه(

اأبو يحيى املدين املالكي:  9- معن بن عي�سى بن يحيى بن دينار القزاز، 

كان من كبار اأ�سحاب مالك، وخلف مالكًا يف الفقه باملدينة، واأكرث املالزمة 

ملالك حتى كان مالك يتكئ عليه عند خروجه من م�سجده، وهو الذي قراأ 

.
)2(

)املوطاأ( على مالك للر�سيد وابنيه، )ت 198ه(

كان  الأندل�ص:  �سيخ  املغربي  الأندل�سي  حممد  اأبو  قي�ص  بن  الغازي   -10

ف�سمعه  )املوطاأ(  يوؤلف  فراآه  مالك  اإىل  رحل  �ساحلًا،  عابدًا  مقرئًا  فقيهًا 

منه وكان يحفظه ظاهرًا، وقيل: هو اأول من اأدخل )املوطاأ( اإىل الأندل�ص، 

.
)3(

)199ه(

اأقوال فقيل: �سعيد  اأربعة  اأبي هند: اختلف يف ا�سمه على  11- �سعيد بن 

بن اأبي هند، وقيل �سعيد بن عبد الرحمن بن اأبي هند، وقيل: عبد الوهاب 

بن اأبي هند، وقد قيل يف كل ا�سم اإنه من اأهل طليطلة رحل اإىل مالك و�سمع 

ترجمه  فقد  احلكيم؛  و�سماه  به  معجبًا  مالك  الإم��ام  وكان  )املوطاأ(،  منه 

ابن الفر�سي يف )تاريخ علماء الأندل�ص( يف من ا�سمه �سعيد قال: �سعيد بن 

اأبي هند يكنى اأبا عثمان اأ�سله من ُطَلْيطلة، و�سكن مدينة قرطبة، رحل اإىل 

.
)4(

املدينة فلقي مالك بن اأن�ص و�سمع منه، وكان مالك ي�سميه احلكيم

وقال فيمن ا�سمه عبد الرحمن قال: عبد الرحمن بن اأبي هند الأ�سبحي 

من اأهل طليطلة، يكنى اأبا هند �سمع من مالك بن اأن�ص وكان مكرمًا له، وكان 

1- ترتيب املدارك: 116/3، الديباج املذهب: 370/1، بغية امللتم�ص: �ص 270، جذوة املقتب�ص: �ص 

218، �سري اأعالم النبالء: 311/9.

�سذرات   ،332/1 احلفاظ:  تذكرة   ،304/9 النبالء:  اأعالم  �سري   ،148/3 املدارك:  ترتيب   -2

الذهب: 355/1.

املذهب:  الديباج   ،11/3 املدارك:  ترتيب   ،240/2 الوعاة:  بغية   ،322/9 النبالء:  اأعالم  �سري   -3

136/2، جذوة املقتب�ص: �ص 324، تاريخ علماء الأندل�ص: �ص 345.

.159/1 -4
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بع�ص اخللفاء،  وا�ستوزره  وان�سرف ف�سكن قرطبة،  الأندل�ص  ي�سميه حكيم 

ذكره ابن احلارث، وقد مر مثل هذه احلكاية ل�سعيد بن اأبي هند فال اأدري 

اأهما رجالن اأم رجل واحد اختلف يف ا�سمه، وقد قيل فيه: عبد الوهاب بن 

.
)1(

اأبي هند الذي كان مالك ي�سميه حكيم الأندل�ص، تويف �سنة مائتني

وترجمه احلميدي يف من ا�سمه �سعيد فقال: �سعيد بن اأبي هند يروي عن 

مالكًا  اأن  وزعم  كتابه،  يف  اخُل�َسني  حارث  بن  حممد  ذكره  اأن�ص  بن  مالك 

ابن  اإذا قدموا عليه: ما فعل حكيمكم  الأندل�ص  لأهل  يقول  رحمه اهلل كان 

.
)2(

اأبي هند

اأ�سبحي من  اأبي هند  بن  الرحمن  الرحمن: عبد  ا�سمه عبد  وقال فيمن 

اأهل طليطلة يكنى اأبا هند، روى عن: مالك بن اأن�ص، وقد روى عنه مالك بن 

.
)3(

اأن�ص حكاية، مات ببلده بعد املائتني

يف  اخل��الف  وحكى  امل���دارك(  )ترتيب  يف  عيا�ص  القا�سي  ترجمه  وق��د 

ا�سمه، غري اأنه مل ي�سمه عبد الرحمن بن اأبي هند حال ذكره اأ�سماء من روى 

، واهلل اأعلم.
)4(

)املوطاأ( عن مالك، وكاأنه يرتاح اإىل اأنهما اثنان

عامر  اأب��ي  بن  مالك  بن  اأوي�ص  اأب��ي  بن  اهلل  عبد  بن  احلميد  عبد   -12

الأ�سبحي اأبو بكر بن اأوي�ص املدين الأع�سى: وثقه اأبو داود، ويحيى ابن معني، 

.
)5(

والدارقطني، وابن حبان، وغريهم، )ت 202ه(

13- الإمام ال�سافعي القدوة �ساحب املذهب املعروف، حممد ابن اإدري�ص 

.256/1 -1

2- جذوة املقتب�ص: �ص 235.

3- ال�سابق: �ص 279.

4- ترتيب املدارك: 123/3 و 88/2.

اخلال�سة:   ،468/1 التهذيب:  تقريب   ،455/2 اللطيفة:  التحفة   ،118/6 التهذيب:  تهذيب   -5

�ص 222.
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به،  التعريف  تغني عن  �سهرته  املطلبي:  القر�سي  اأبو عبد اهلل  العبا�ص  بن 

و�سمع  مالكًا  ولزم  التمييز،  �سن  يف  )املوطاأ(  وحفظ  )150ه(  �سنة  ولد 

ال�سيباين  احل�سن  بن  حممد  من  ف�سمع  العراق  قدم  ثم   ،) )املوطاأ منه 

.
)1(

)ت 204ه(

رق�سطي: كان متفننًا يف العلوم،  14- حف�ص بن عبد ال�سالم ال�سلمي ال�سَّ

.
)2(

بليغًا حاذقًا، لزم مالكًا �سبعة اأعوام، تويف بعد عام �سٍت ومائتني

مالك  اإىل  رحل  القرطبي:  اهلل  عبد  اأبو  ال�سبائي  يحيى  بن  حممد   -15

.
)3(

ف�سمع منه )املوطاأ(، تويف بعد �ست ومائتني

التجيبي امل�سري: كان من فقهاء م�سر  ُبرد بن جنيح  16- �سليمان بن 

ومل يكن يف ع�سره اأعلم منه بالق�ساء، رحل اإىل مالك ف�سمع منه )املوطاأ( 

.
)4(

والفقه، )ت 210ه(

ك�سكي اأبو حممد اجَلَندي، اليمني قا�سي  17- اأبو قرة مو�سى بن طارق ال�سَّ

َزبيد: كان اإمامًا حمدثًا حجة، روى )املوطاأ( وغريه عن مالك ومل اأعرث فيما 

اأعالم  )�سري  اأن احلافظ الذهبي ترجمه يف  لدي على تاريخ وفاة له، غري 

النبالء( - وهو م�سنف على الطبقات - فيمن مات ما بني املائتني ومائتني 

.
)5(

وع�سرة، فاهلل اأعلم

18- اأ�سد بن الفرات بن �ِسنان اأبو عبد اهلل احلراين املغربي: كان اإمامًا 

1- النتقاء لبن عبد الرب 65، تاريخ بغداد: 65/2، ترتيب املدارك: 174/3، �سري اأعالم النبالء: 

�سذرات   ،156/2 املذهب  الديباج   ،176/2 الزاهرة:  النجوم   ،361/1 احلفاظ  تذكرة   ،5/10

الذهب: 9/2.

2- ترتيب املدارك: 87/2، جذوة املقتب�ص: �ص197، تاريخ علماء الأندل�ص 188/1.

3- ترتيب املدارك: 345/3، تاريخ علماء الأندل�ص 2/2، جذوة املقتب�ص98.

4- ترتيب املدارك: 283/3.

5- ترتيب املدارك: 196/3، �سري اأعالم النبالء: 346/9، تهذيب التهذيب:349/10.
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حجة، انتهت اإليه الرئا�سة يف العلم ورئا�سة اجُلْند يف اجلهاد يف �سبيل اهلل، 

.
)1(

)ت 213ه( وقيل: )214ه(

19- عبد اهلل بن احلكم بن اأعني بن الليث، اأبو حممد امل�سري املالكي: 

لزم مالكًا و�سمع منه )املوطاأ( ونحو ثالثة اأجزاء اأخرى يف احلديث، وكان 

.
)2(

فقيه م�سر مع التقوى والورع، )ت 214ه(

20- اإ�سحاق بن عي�سى بن جنيح اأبو يعقوب املعروف بابن الطباع: �صحب 

.
)3(

مالكًا و�سمع منه )املوطاأ( وكان من احلفاظ، )ت 215ه(

21- حممد بن املبارك بن يعلى القر�سي ال�سوري مفتي دم�سق: كان فقيهًا 

.
)4(

حجة عابدًا، )ت 215ه(

ني�سي: كان اإمامًا  22- عبد اهلل بن يو�سف الَكالعي الدم�سقي اأبو حممد التِّ

حافظًا متقنًا، �سمع )املوطاأ( من مالك �سنة )166ه( قال ابن معني: ما بقي 

.
)5(

على وجه الأر�ص اأوثق منه يف )املوطاأ(، )ت 218ه(

23- حبيب بن اأبي حبيب مرزوق، ويقال: ُرزيق املدين امل�سري: كان كاتب 

لكنه �سعيف خلفة �سبطه،  )املوطاأ(  النا�ص  �سمع  وبقراءته  وقارئه،  مالك 

.
)6(

تويف مب�سر �سنة )218ه(

1- وفيات الأعيان 182/3، �سري اأعالم النبالء: 225/10، �سذرات الذهب: 28/2.

2- ترتيب املدارك: 363/3، وفيات الأعيان 34/3، �سري اأعالم النبالء: 220/10، الديباج املذهب 

419/1، �سذرات الذهب: 34/2.

3- تاريخ بغداد: 332/6، ترتيب املدارك: 227/3، تهذيب التهذيب:245/1.

تذكرة   ،390 /10 ال��ن��ب��الء:  اأع��الم  �سري   ،104 /8 ن�����س��اب  الأ  ،86 /2 امل���دارك:  ترتيب   -4

.386 /1 احلفاظ 

�سذرات   ،404/1 احلفاظ  تذكرة   ،357/10 النبالء:  اأع��الم  �سري   ،87/2 امل��دارك:  ترتيب   -5

الذهب: 44/2.

التحفة   ،149/1 التهذيب:  تقريب   ،181/2 التهذيب:  تهذيب   ،167/3 امل��دارك:  ترتيب   -6

.453/1 اللطيفة 
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24- عبد الأعلى بن ُم�ْسهر بن عبد الأعلى بن ُم�ْسِهر اأبو ُم�ْسِهر ال�سامي 

�سيخ ال�سام: كان فقيهًا حافظًا ثبتًا ورعًا، �سمع )املوطاأ( من مالك وغريه 

.
)1(

من امل�سائل، )ت 218ه(

25- َقَرعو�ص بن العبا�ص بن َقَرعو�ص بن ُحميد الثقفي الأندل�سي: كان من 

اأهل العلم والف�سل على ديانة وورع فيه، رحل اإىل مالك ف�سمع منه )املوطاأ( 

.
)2(

وغريه، )ت 220ه(

الهاليل  ي�سار  بن  �سليمان  بن  مطرف  بن  اهلل  عبد  بن  ف  ُمطرِّ  -26

�سنة  �سبع ع�سرة  مالكًا  مالك: �سحب  الإمام  اأخت  ابن  املدين  م�سعب  اأبو 

.
)3(

وتفقه به وبعبد العزيز بن املاج�سون، وابن دينار وغريهم، )ت 220ه(

27- �سعيد بن داود بن �سعيد بن اأبي َزْنرَب الزنربي اأبو عثمان املدين: كان 

من خيار اأهل املدينة، لزم مالكًا كثريًا وقد �سعفه كثريون ل�سوء حفظه، وقد 

.
)4(

روى )املوطاأ( عن مالك، ولكنه تفرد مبناكري، تويف يف حدود )220ه(

28- عبد اهلل بن قعنب التميمي احلارثي اأبو عبد الرحمن الب�سري املالكي: 

.
)5(

كان اإمامًا فقيهًا حجة عاملًا عاماًل، لزم مالكًا ع�سرين �سنة، ت)221ه(

يخطئ،  �سدوق  الأيلي:  يزيد  اأبو  مولهم  الغ�ساين  نزار  بن  خالد   -29

.
)6(

)ت 222ه(

�سذرات   ،381/1 احلفاظ  تذكرة   ،228/10 النبالء:  اأع��الم  �سري   ،72/11 بغداد:  تاريخ   -1

.44/2 الذهب: 

2- ترتيب املدارك: 325/3، تاريخ علماء الأندل�ص 372/1، جذوة املقتب�ص 333.

التهذيب:  تقريب   ،175/10 التهذيب:  تهذيب   ،3:133 املدارك:  ترتيب   ،397/7 الكبري  التاريخ   -3

253/2، اخلال�سة: �ص 379.

4- تاريخ بغداد: 81/9، ترتيب املدارك: 88/2، تهذيب التهذيب: 24/4، التقريب 294/1، التحفة 

اللطيفة 144/2، اخلال�سة: �ص 137.

اأعالم النبالء:257/10، الديباج املذهب  40/3، �سري  198/3، وفيات الأعيان  5- ترتيب املدارك: 

114/1، �سذرات الذهب: 49/2، وقد ن�سرت دار الغرب روايته 1999م بتحقيق عبد املجيد تركي.

6- تهذيب التهذيب: 123/3، تقريب التهذيب:219/1، اخلال�سة: �ص 103.
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اأبو زكريا الدم�سقي: كان حافظًا فقيهًا،  30- يحيى بن �سالح الُوَحاظي 

.
)1(

)ت 222ه(

31- �سعيد بن احلكم بن حممد بن اأبي مرمي اأبو حممد اجُلَمحي امل�سري: 

امل�سرية  الديار  وكان حمدث  )املوطاأ( وغريه،  منه  ف�سمع  مالك  اإىل  رحل 

.
)2(

عاملًا عاقاًل، )ت 224ه(

امل�سري:  عثمان  اأبو  يزيد  بن  م�سلم  بن  ُعفري  بن  كثري  بن  �سعيد   -32

البيان،  ح�سن  ف�سيحًا  والتاريخ،  احلديث  يف  حجة  حافظًا  اإمامًا  كان 

.
)3(

)ت 226ه(

ثقة  ك��ان  الني�سابوري:  التميمي  الرحمن  عبد  بن  ُبكري  بن  يحيى   -33

�سمع  والتابعني،  ال�سحابة  �سمائل  �سمائله  وكانت  ورع��ًا،  مر�سيًا  ماأمونًا 

 )امل��وط��اأ( م��ن م��ال��ك، وق��ي��ل: اإن���ه ق���راأه عليه ولزم���ه م��دة ل��الق��ت��داء به، 

.
)4(

)ت 226ه(

مالك  بن  اأوي�ص  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبد  اأوي�ص  اأبي  بن  اإ�سماعيل   -34

بن اأبي عامر اأبو عبد اهلل الأ�سبحي اأخو عبد احلميد بن عبد اهلل ابن اأبي 

اأوي�ص املتقدم برقم )2(: كان عامل اأهل املدينة وحمدثهم يف زمانه، ف�سمع 

.
)5(

)املوطاأ( من الإمام مالك وكان خاله، )ت 226ه(

�سذرات   ،157/4 التهذيب:  تهذيب   ،453/10 النبالء:  اأعالم  �سري   ،88/2 املدارك:  ترتيب   -1

.50/2 الذهب: 

�سذرات   ،392/1 احلفاظ  تذكرة   ،327/10 النبالء:  اأع��الم  �سري   ،373/3 امل��دارك:  ترتيب   -2

الذهب: 53/3.

�سذرات   ،427/2 احلفاظ  تذكرة   ،583/10 النبالء:  اأعالم  �سري   ،273/3 املدارك:  ترتيب   -3

الذهب: 58/2.

4- ترتيب املدارك: 216/3، �سري اأعالم النبالء: 512/10، تذكرة احلفاظ 415/2، النجوم الزاهرة: 

248/2، �سذرات الذهب: 59/2.

5- ترتيب املدارك: 88/2، �سري اأعالم النبالء: 391/10، تذكرة احلفاظ: 409/1، الديباج املذهب: 

182/1، التحفة اللطيفة: 314/1، �سذرات الذهب: 58/2.
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ابن  الزبري  بن  بن عبد اهلل  مو�سى  بن  بن �سديق  يعقوب  بن  35- عتيق 

العوام القر�سي: كان مالزمًا ملالك مالزمة طويلة، كتب عنه )املوطاأ( وغريه، 

.
)1(

وكان من خيار امل�سلمني، )ت 229ه(

مولهم  املخزومي  القر�سي  زكريا  اأبو  ُبكري  بن  اهلل  عبد  بن  يحيى   -36

امل�سري: كان فقيه الفقهاء يف م�سر، وكان عارفًا باحلديث واأيام النا�ص، 

بع�ص  فيه  تكلم  وقد  متعددة،  مرات  )املوطاأ(  �سمع  وقد  بالفتوى،  ب�سريًا 

.
)2(

الأئمة بكالم، ودافع عنه الذهبي واحتج به ال�سيخان )ت 231ه(

37- يحيى بن يحيى بن كثري بن َو�ْسال�ص بن �سمال بن َمْنغانيا اأبو حممد 

الليثي: كان عاملًا، عاقاًل، فا�ساًل، ي�سبه �سمته �سمت مالك رحمه اهلل، رحل 

�سوى  )املوطاأ(  منه  �سمع  وقد  مالك،  فيها  مات  التي  ال�سنة  يف  مالك  اإىل 

اأبواب من كتاب العتكاف �سك فيها فحّدث بها عن زياد املعروف ب�سْبطون، 

وكان قد �سمع منه )املوطاأ( قبل مالك، وقد عّول العلماء على روايته للموطاأ، 

وقيل:  233ه(  )ت  ال��ي��وم،  حتى  وامل��ت��داول��ة  امل�سهورة  ه��ي  واأ�سبحت 

.
)3(

)234ه(

38- م�سعب بن عبد اهلل بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبري بن العوام اأبو 

عبد اهلل القر�سي املدين: عرف �سحبة مالك وبروايته )املوطاأ( عنه، وكان 

.
)4(

عاّلمة قري�ص يف الن�سب وال�سعر واخلرب، )ت 236ه(

1- ترتيب املدارك: 173/3، التحفة اللطيفة: 145/3.

تهذيب   ،420/2 احلفاظ:  تذكرة   ،612/10 النبالء:  اأعالم  �سري   ،369/3 املدارك:  ترتيب   -2

التهذيب: 437/11، تقريب التهذيب: 351/2، �سذرات الذهب: 71/2.

اأعالم  �سري   ،179/2 الأندل�ص:  تاريخ علماء   ،143/6 الأعيان:  وفيات   ،379/3 املدارك:  ترتيب   -3

ن�سرها عي�سى  الرواية  82/2، وهذه  الذهب:  352/2، �سذرات  الديباج املذهب:   ،519/10 النبالء: 

البابي احللبي، القاهرة )1370ه - 1951م(.

�سذرات   ،30/11 النبالء:  اأعالم  �سري   ،170/3 املدارك:  ترتيب   ،112/13 بغداد:  تاريخ   -4

.86/2 الذهب: 
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الثقفي، مولهم  �سعيد بن جميل بن طريف بن عبد اهلل  بن  قتيبة   -39

الذهبي:  قال عنه  ثقة، جواًل،  كان حافظًا،  البغالين اخلرا�ساين:  البلخي 

.
)1(

راوية الإ�سالم، و�سيخ الإ�سالم، )ت 240ه(

40- �ُسويد بن �سعيد بن �سهل احلدثاين الأنباري: كان اإمامًا حمدثًا و�سيخ 

.
)2(

املحدثني، حافظًا، لقي مالكًا و�سمع منه )املوطاأ(، )ت 240ه(

بن  احل��ارث  بن  القا�سم  بكر  اأبي  بن  اأحمد  الزهري  م�سعب  اأبو   -41

عن   ) زرارة بن م�سعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: روى )املوطاأ

باأ�سحاب  وتفقه  اأي�سًا،  عنه   ) )املوطاأ غري  روى  كما  عنه،  واأتقنه  مالك 

.
)3(

مالك )ت 242ه(

بن  بن عبد اهلل  ثابت  بن  بن م�سعب  بن عبد اهلل  بكار  بن  الزبري   -42

الزبري بن العوام املدين: كان عاّلمة قري�ص يف وقته باحلديث والفقه والأدب 

مقال،  منه  �سماعه  يف  ولكن  مالك  عن  )امل��وط��اأ(  روى  والن�سب،   واخل��رب 

.
)4(

)ت 256ه(

اإ�سماعيل بن حممد بن نبيه اأبو حذافة ال�سهمي القر�سي  43- اأحمد بن 

روى  الدارقطني:  قال  فيها،  امل�سندين  كبار  من  وك��ان  بغداد  نزل  امل��دين: 

.
)5(

)املوطاأ( عن مالك م�ستقيمًا، )ت 259ه(

1- تاريخ بغداد: 464/12، ترتيب املدارك: 360/3، �سري اأعالم النبالء: 13/11، تذكرة احلفاظ: 

446/2، �سذرات الذهب: 94/2.

2- تاريخ بغداد: 228/9، تذكرة احلفاظ: 454/2، �سري اأعالم النبالء: 410/11، وقد طبعت روايته 

دار الغرب الإ�سالمي – بريوت، ووزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية – البحرين.

3- ترتيب املدارك: 347/3، �سري اأعالم النبالء: 436/11، تذكرة احلفاظ: 60/2، التحفة اللطيفة: 

.211/1

4- ترتيب املدارك: 352/3، تهذيب التهذيب: 312/3، تقريب التهذيب: 257/1، التحفة اللطيفة: 

73/3، اخلال�سة: �ص 120.

التهذيب:  تهذيب   ،24/12 النبالء:  اأعالم  �سري   ،83/1 العتدال:  ميزان   ،22/4 بغداد:  تاريخ   -5

15/1، التحفة اللطيفة: 170/1، �سذرات الذهب: 139/2.
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العلم  اأهل  من  كان  رُق�سطي:  ال�سَّ لمي  ال�سُّ ال�سالم  عبد  بن  ح�سان   -44

.
)1(

والتدين، رحل مع اأخيه حف�ص اإىل مالك ورويا )املوطاأ( عنه

�سكن  امل��دين:  املخزومي  �سليمان  اأب��و  ���ران  مِنْ بن  �سالح  بن  اأي��وب   -45

.
)2(

الرملة

ابن هارون بن عبد اهلل  ويقال:  التيمي املدين،  ر بن عبد اهلل  رَّ 46- حُمَ

الَهديري املدين: قال القا�سي عيا�ص: واأراه ابن هارون بن عبد اهلل الهديري، 

.
)3(

وابن هارون هذا �سعيف احلديث، اأما �سماعه من مالك فاهلل اأعلم به

.
)4(

47- يحيى بن الإمام مالك: قال العقيلي: حدث عن اأبيه مبناكري

.
)5(

48- فاطمة بنت الإمام مالك

.
)6(

49- خلف بن ف�سالة قريواين

.
)7(

50- يزيد امَلْعِني بغدادي

.
)8(

51- عبد الرحمن بن حبان الدم�سقي

.
)9(

52- عي�سى بن �سجرة اأندل�سي

1- ترتيب املدارك: 87/2، تاريخ علماء الأندل�ص: 116/1، جذوة املقتب�ص: �ص 195، واأخوه حف�ص 

تقدمت ترجمته برقم )14(.

2- ترتيب املدارك: 88/2، املغني يف ال�سعفاء: 155/1، التحفة اللطيفة: 362/1.

التهذيب:  تقريب   ،55/10 التهذيب:  تهذيب   ،87/2 املدارك:  ترتيب   ،22/8 الكبري:  التاريخ   -3

باملوطاأ  عنه  حدث  اأنه  فيحتمل  مالك  من  �سماعه  يف  عيا�ص  القا�سي  �سك  على  وبناء   ،607/1

بالوا�سطة، واهلل اأعلم.

4- ترتيب املدارك: 88/2، ال�سعفاء للعقيلي: 425/4، املغني يف ال�سعفاء للذهبي: 411/2.

5- ترتيب املدارك: 88/2.

6- املرجع ال�سابق: 87/2.

7- ال�سابق نف�سه: 87/2.

8- ترتيب املدارك: 89/2.

9- املرجع ال�سابق: 2/ 88.
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.
)1(

53- عبا�ص بن اأ�سبح اأندل�سي

54- عبد الرحيم بن خالد امل�سري الإ�سكندري: �سمع )املوطاأ( مبكرًا من 

.
)2(

الإمام مالك ثم رواه يف م�سر، )ت 163ه(

55- اأحمد بن من�سور التامراين.

�سعيد  يكون هو  اأن  اأبي هند لحتمال  بن  الرحمن  اأذكر ترجمة عبد  ومل 

بن اأبي هند كما تقدم تو�سيح ذلك يف ترجمة رقم )11( وبذلك يتم العدد 

)56( رجاًل رووا )املوطاأ( عن مالك كما ذكرهم القا�سي عيا�ص رحمه اهلل 

تعاىل يف )ترتيب املدارك( 86/2-87-88-89 هذا اإذا اعتربنا يف الرواة 

( حمرر بن عبد اهلل التيمي املدين ل حمرر بن هارون الهديري  )للموطاأ

.
)3(

واإل كان العدد )55( راويًا يف اإح�ساء القا�سي عيا�ص، واهلل اأعلم

* * * * *

1- نف�سه: 2/ 88.

2- نف�سه: 88/2.

3- املرجع ال�سابق: 87/2.
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املبحث الرابع

عناية العلماء مبتون املوطاأ

       





كان املوطاأ ميثل الأ�سول احلديثية ال�سحيحة واملذهب الفقهي عند اأهل 

احلجاز واأهل املغرب وغريهم ممن يقلدون الإمام مالكًا يف مذهبه، نظرًا 

لالأ�سالة العلمية التي متثلت يف �سحة اأحاديث الكتاب اآنذاك وُبعد النظر 

يف ا�ستنباط الأحكام منها؛ وهو ما اأظهر ال�سورة املثالية يف �سخ�سية الإمام 

مالك رحمه اهلل.

علماء  عند  القبول  مو�سع  )املوطاأ(  و�سع  يف  الكبري  الأث��ر  له  كان  وهذا 

الأربعة، لذلك قام  الفقهية  املذاهب  العموم من  والفقه على وجه  احلديث 

القرن  -وهو  الثاين  القرن  اآخر  منذ  الكتاب  هذا  بخدمة  العلماء  من  كثري 

ع�سرنا  اإىل  وانت�سر-  املالكي  املذهب  فيه  ون�سج  املوطاأ  فيه  انت�سر  الذي 

احلا�سر.

ومل ي�سبق لكتاب من كتب ال�سنة اأن ُخِدم كخدمة )املوطاأ(، كما مل ياأت 

بعده كتاب خدم تلك اخلدمة اللهم اإل ما كان من �سحيحي البخاري وم�سلم 

-واهلل اأعلم- فقد ُخِدما خدمة ل تتقا�سر عن خدمة )املوطاأ(.

كتاب  بها  ُخِدم خدمة مل يحظ  باأن )املوطاأ(  القا�سي عيا�ص  �سهد  وقد 

اآخر، قال رحمه اهلل: مل ُيْعَتَ بكتاب من كتب الفقه واحلديث اعتناء النا�ص 

)باملوطاأ(، فاإن املوافق واملخالف اأجمع على تقدميه وتف�سيله وروايته وتقدمي 

.
)1(

حديثه وت�سحيحه

اإن قول القا�سي عيا�ص هذا ل مينع اأن يكون هناك كثري من العلماء قد 

مل  ولكن  )املوطاأ(  خدمة  على  تزيد  قد  خدمة  ال�سحيحني  بخدمة  قاموا 

يبلغ ذلك القا�سي عيا�ص؛ لأن الرجل َخرَب و�َسرَب ما كان منذ القرن الثالث 

الهجري، اإىل عهده رحمه اهلل، علمًا اأنه تويف �سنة )544ه( فقد جاء بعد 

عهد القا�سي عيا�ص من العلماء من خدموا ال�سحيحني رمبا زاد عددهم 

على العدد الذي ذكره يف خدمة )املوطاأ(، فقد ذكر فوؤاد �سزكني وحده يف 

1- ترتيب املدارك: 80/2.

93



تاريخ الرتاث ما يزيد على مائة وخم�سني كتابًا كانت يف خدمة ال�سحيحني، 

ه   ولو تتبع القا�سد هذا الباب يف مظانِّ
)1(

بعد عهد القا�سي عيا�ص رحمه اهلل

�سعف  اإىل  يبلغ  فقد  ونحوهما  العارفني(  و)هداية  الظنون(  )ك�سف  مثل 

هذا الرقم وهذا الحتمال ين�سحب على كتاب )املوطاأ( اأي�سًا، حيث تت�سح 

قرينته ممن ذكرهم احلافظ الذهبي املتوفى بعد القا�سي عيا�ص بقرنني 

واملق�سود:  املحدود؛  تتبعي  ح�سب  املعا�سر  �سزكني  فوؤاد  ثم  )748ه(، 

اأن كالم القا�سي عيا�ص ل ميكن حمله على اإطالقه.

الذهبي  احلافظ  اأ�ساد  قد  فاأقول:  )باملوطاأ(  العلماء  اهتمام  اإىل  نعود 

باهتمام العلماء قدميًا وحديثًا ب�ساأن )املوطاأ( وعنايتهم به، فقد قال رحمه 

اهلل يف معر�ص ذكره اأ�سماء العلماء الذين قاموا بخدمته قال: وما زال العلماء 

.
)2(

قدميًا وحديثًا لهم اأمت اعتناء برواية )املوطاأ( ومعرفته وحت�سيله

اإن هذا الهتمام مل يكن حم�سورًا يف اأ�سحاب املذهب املالكي اأو فن معني؛ 

واإمنا �سمل اأهل احلديث والفقه وعلوم اللغة العربية.

والذي يدل لذلك ابتداًء اعتناء الإمام حممد بن احل�سن ال�سيباين - وهو 

الذي يعود اإليه الف�سل يف �سهرة املذهب احلنفي بعد اأبي يو�سف - ب�سماعه 

ال�سافعي  الإمام  اعتناء  وكذلك  عليه،  العراق  فقه  وبناء  وروايته،  )املوطاأ( 

رحمه اهلل تعاىل اإمام املذهب بحفظه و�سماعه كذلك والرواية منه.

و�سوف يت�سح للقارئ عند ذكر العلماء الذين اعتنوا )باملوطاأ( اأثُر ذلك، 

.
)3(

اإذ كان منهم الفقيه املالكي وهم اأكرث، واحلنفي وال�سافعي واحلنبلي

1- انظر: تاريخ الرتاث العربي: 256-227/1.

2- �سري اأعالم النبالء: 85/8.

3- اأفيد القارئ باأنني مل اأتتبع املذهب الفقهي لكل عامل مرتجم ممن خدموا املوطاأ ب�سورة مّطردة، 

على  العلماء  عند  املوطاأ  لكتاب  القبول  مدى  عن  للقارئ  �سورة  يعطي  مبا  ذلك  من  اكتفيت  واإمنا 

اختالف مذاهبهم الفقهية، علمًا اأنني ل اأذكر املذهب الفقهي لأي عامل اإل مبا ورد ن�سًا يف ذلك اأو 

بقرينة مرجحة.
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يف  الذهبي  واحلافظ  امل��دارك(  )ترتيب  يف  عيا�ص  القا�سي  ذكر  وقد 

هذا  خدموا  من  اأ�سماء  مالك  الإمام  ترجمة  عند  النبالء(  اأعالم  )�سري 

الكتاب ممن �سرحه، اأو ف�سر غريبه، اأو و�سل مر�سالته وبالغاته، اأو رتبه 

اأو ترجم رجاله وغري ذلك، فبلغوا حدود املائة  على امل�سانيد، اأو خل�سه، 

، ثم تتبعت مبا يف و�سعي من كتاب )تاريخ الرتاث العربي( 
)1(

اأو تزيد قلياًل

الإمام مالك - وغريهما  النبالء( - يف غري ترجمة  اأعالم  وكتاب )�سري 

علمًا  كتابًا   )235( فبلغوا  الكتاب  هذا  خدمة  يف  �ساركوا  من  الكتب  من 

اأح�ص ذلك،  املوطاأ ومل  كتاب يف خدمة  اأكرث من  لهم  اأن ممن ذكرتهم 

ت�سور جممل عن مدى  اإبراز  الهدف  لأن  تامًا  يكن  ا�ستقرائي مل  اأن  كما 

( ل اأكرث، وقد رتبتهم ح�سب نوعية اخلدمة العلمية  عناية العلماء )باملوطاأ

ثم ح�سب التقدم يف الوفاة.

فابتداأت بذكر من �سرحه، ثم من ف�سر غريبه، ثم من رتبه ح�سب امل�سانيد، 

ثم من خدم اأ�سانيده، ثم من خدمه خدمة تتعلق مبتونه واأ�سانيده معًا.

و�سوف اأقت�سر على ذكر ا�سم املوؤلف، ون�سبه، وتاريخ وفاته، وا�سم الكتاب 

الذي �سنفه يف خدمة )املوطاأ(، فاإن مل اأعرث على ا�سم الكتاب، فيبقى ذكر 

الرجل فيمن �سرح الكتاب - مثاًل - حتى واإن مل يعرف ا�سم ذلك الرجل؛ لأن 

القا�سي عيا�ص واحلافظ الذهبي قد فعال ذلك يف بع�ص املواطن.

القا�سي  ذكرهم  من  بع�ص  تراجم  على  البحث  بعد  اأع��رث  مل  اأنني  كما 

عيا�ص واحلافظ الذهبي فاأثبتهم كما ُذكروا.

1- ترتيب املدارك: 80/2 -85، �سري اأعالم النبالء: 85/8 – 87.
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املطلب الأول: �سرح اأحاديثه

1- عبد اهلل بن وهب بن م�سلم القر�سي امل�سري املالكي: كان اأحد تالميذ 

.
)1(

الإمام مالك، تفقه به ون�سر مذهبه يف م�سر، )ت 196ه(

2- عبد اهلل بن نافع موىل بني خمزوم كنيته اأبو حممد، ويعرف بال�سائغ: 

قال: �سحبت  الإمام مالك  واأقدم من �سحب  املدينة،  فقهاء  كبار  ُيعد من 

مالكًا اأربعني �سنة ما كتبت عنه �سيئًا واإمنا كان حفظًا اأحتفظه، )ت 206ه( 

.
)2(

فيما �سححه الذهبي

3- عي�سى بن دينار اأبو حممد الأندل�سي فقيه الأندل�ص: تفقه بابن القا�سم، 

.
)3(

)ت 212ه(

4- عبد امللك بن حبيب بن �سليمان بن هارون بن ُجناِهمة وقيل: ُجْلهمة، 

اأبو مروان العّمار املالكي: كان يقطن البرية، وكان حافظًا للفقه على مذهب 

مالك نبيهًا فيه، غري اأنه مل يكن له علم باحلديث ول معرفة ب�سحيحه من 

.
)4(

�سقيمه، )ت 238ه( وقيل )239ه(

5- َحْرملة بن يحيى بن عبد اهلل بن َحْرملة بن عمران التُّجيبي امل�سري 

مبذهب  يفتي  وكان  ال�سافعي،  والإم��ام  وهب  بن  اهلل  بعبد  تفقه  ال�سافعي: 

مالك، له )�سرح املوطاأ مبا �ساأل عنه ابن وهب( حيث �سمع حديث مالك من 

.
)5(

ابن وهب ف�سرحه، )ت 243ه(

1- ترتيب املدارك: 228/3، �سري اأعالم النبالء: 223/9، �سذرات الذهب: 347/1.

�سذرات   ،409/1 املذهب:  الديباج   ،371/10 النبالء:  اأعالم  �سري   ،128/3 املدارك:  ترتيب   -2

الذهب: 15/2.

3- ترتيب املدارك: 105/4، �سري اأعالم النبالء: 439/10، تاريخ علماء الأندل�ص: 331/1، الديباج 

املذهب: 64/2، �سذرات الذهب: 28/2.

282، تاريخ علماء  102/12، جذوة املقتب�ص: �ص  122/4، �سري اأعالم النبالء:  4- ترتيب املدارك: 

الأندل�ص: 269، الديباج املذهب: 8/2، بغية الدعاة: 109/2.

5- ترتيب املدارك: 171/4، �سري اأعالم النبالء: 389/11، �سذرات الذهب: 103/2.
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ْرح: كان من ِجلَّة العلماء،  6- اأحمد بن عمرو بن عبد اهلل بن عمرو بن ال�سَّ

.
)1(

�سرح )املوطاأ( برواية ابن وهب، )ت 250ه(

املالكي:  ليطلي  الطُّ زكريا  اأبو  ُمَزّين  بن  اإبراهيم  بن  زكريا  بن  يحيى   -7

املدينة،  اأهل  مذاهب  ومعرفة  واحلفظ،  والنزاهة،  بالف�سل،  معروفًا  كان 

املوطاأ(،  )تف�سري  واأ�سماه  و�سرحه  حفظًا  وكتبه  )امل��وط��اأ(  يحفظ  وك��ان 

 

.
)2(

)ت 259ه(

املالكي:  املغربي  التنوخي  حبيب  بن  �سعيد  بن  �ُسحنون  بن  حممد   -8

اأربعة  اإىل امل�سرق فحمل علمًا كثريًا، �سرح )املوطاأ( يف  باأبيه، ورحل  تفقه 

.
)3(

جملدات، )ت 265ه(

9- حممد بن عبد اهلل بن َعْي�سون اأبو عبد اهلل الّطليطلي املالكي: كان عاملًا 

�سرحه )للموطاأ( )توجيه  اأ�سمى  وقد  متقدمًا فقيهًا حافظًا ملذهب مالك، 

.
)4(

املوطاأ(، )ت 341ه(

10- خلف بن الفرج بن عثمان بن جرير الَكالعي اأبو حممد الإْلبريي: يعد 

.
)5(

من كبار علماء الأندل�ص، )ت 371ه(

ملذهب  حافظًا  كان  املالكي:  الَبَلْن�سي  زكريا  اأبو  �سراحيل  بن  يحيى   -11

.
)6(

مالك، ومل ت�ستهر له رواية، وكان مو�سوفًا بالعلم، )ت 372ه(

�سذرات   ،20/1 التهذيب:  تهذيب   ،504/2 احلفاظ:  تذكرة   ،63/12 النبالء:  اأعالم  �سري   -1

الذهب: 120/2.

بغية   ،373 �ص  املقتب�ص:  جذوة   ،181/2 الأندل�ص:  علماء  تاريخ   ،238/4 املدارك:  ترتيب   -2

امللتم�ص: �ص 379، فهر�سة ابن خري الإ�سبيلي: �ص 86، تاريخ الرتاث العربي املجلد الأول - اجلزء 

الثالث �ص 234.

3- ترتيب املدارك: 204/4، ق�ساة قرطبة: �ص 256، �سذرات الذهب: 150/2.

4- ترتيب املدارك: 172/6، تاريخ علماء الأندل�ص: 61/2.

5- تاريخ علماء الأندل�ص: 135/1 رقم 414، تاريخ الرتاث العربي: 134/3/1.

6- ترتيب املدارك: 40/7، تاريخ علماء الأندل�ص: 192/2.
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الأ�سبهاين:  املقرئ  علي  بن  اإبراهيم  بن  حممد  املقرئ  بكر  اأب��و   -12

حمدث كبري �ساحب م�سانيد، رحل كثريًا يف احلديث، وله فيه م�سنفات، 

اأن�ص(،  اأحاديث مالك بن  اأ�سماه )املنتخب من   منها �سرحه على )املوطاأ( 

.
)1(

)ت 381ه(

ال�سافعي:  الُب�ستي  اإبراهيم  بن  حممد  بن  َحَمد  اخلطابي؛  الإم��ام   -13

كان ثقة ثبتًا من اأوعية العلم، ومن اأعالم زمانه، له م�سنفات كثرية منها: 

)غريب احلديث(، و)معامل ال�سنن( و)املنتخب من موطاأ مالك( �سرح فيه 

.
)2(

ما انتخبه من اأحاديث )املوطاأ(، )ت 388ه(

14- اأبو حممد الأ�سيلي عبد اهلل بن اإبراهيم املالكي: كان من كبار حفاظ 

مذهب مالك، عاملًا باحلديث وعلله ورجاله، �سرح )املوطاأ( يف كتاب اأ�سماه 

.
)3(

)الدلئل(، )ت 392ه(

املري  َزِم��َن��نْي  اأب��ي  بن  عي�سى  بن  اهلل  بن عبد  اأب��و عبد اهلل حممد   -15

البريي: كان من اأجّل اأهل وقته علمًا وف�ساًل، اخت�سر �سرح يحيى بن ُمزّين 

.
)4(

)للموطاأ( اأ�سماه )املهذب(، )ت 399ه(

16- اأحمد بن ن�سر الداودي الأ�سدي اأبو جعفر: كان من اأئمة املالكية 

للموطاأ  �سرحه  وا�سم  للتاأليف،  املجيدين  العلم  يف  واملت�سعني  املغرب،  يف 

�سذرات   ،161/4 الزاهرة:  النجوم   ،973/3 احلفاظ:  تذكرة   ،398/16 النبالء:  اأعالم  �سري   -1

الذهب: 101/3.

احلفاظ:  تذكرة   ،23/17 النبالء:  اأعالم  �سري   ،214/2 الأعيان:  وفيات   ،397/6 املنتظم:   -2

ك�سف   ،127/3 الذهب:  �سذرات   ،546/1 الوعاة:  بغية   ،119/4 الزاهرة:  النجوم   ،1018/3

.1908/2 الظنون: 

1024/3، تاريخ علماء  560/16، تذكرة احلفاظ:  35/7، �سري اأعالم النبالء:  3- ترتيب املدارك: 

الأندل�ص: 249/1، جذوة املقتب�ص: �ص 257، �سذرات الذهب: 140/3.

4- ترتيب املدارك: 183/7، �سري اأعالم النبالء: 188/17، الديباج املذهب: 232/2، جذوة املقتب�ص: 

�ص 56، �سذرات الذهب: 156/3.
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.
)1(

402ه( )النامي يف �سرح املوطاأ(، )ت 

ار املعروف بالقربي: كان  اأبو بكر بن موهب التُّجيبي احَل�سَّ 17- حممد 

احل�سن  اأبي  ملخ�ص  �سرح  والكالم،  املعاين  من  علومًا  وطالع  عاملًا،  فقيهًا 

.
)2(

القاب�سي املعروف )مبلخ�ص م�سند املوطاأ(، )ت 406ه(

 – م��روان  ابن  وقيل   - ه��ارون  بن  الرحمن  عبد  املطرف  بو  اأ  -18

ورع متق�سف  القرطبي: فقيه زاهد  الَقناَزعي  الأن�ساري  الرحمن  عبد  بن 

.
)3(

)ت 413ه(

اء اأبو عبد اهلل  19- حممد بن يحيى بن حممد بن عبد اهلل املعروف باحلذَّ

القرطبي املالكي: كان فقيهًا، عاملًا، يقظًا، متفننًا يف الأدب، حافظًا للراأي، 

مميزًا للحديث ورجاله، �سرح )املوطاأ( يف ثمانني جزءًا اأ�سماه )ال�ستنباط 

.
)4(

ملعاين ال�سنن والأحكام من اأحاديث املوطاأ( )ت 416ه(

فرة التميمي اأخو املهلب: فقيه  20- حممد بن اأحمد بن اأ�سيد بن اأبي �سُ

قبل  مات  القاب�سي،  احل�سن  اأبي  ملخ�ص  �سرح  مذكور،  وبالف�سل  م�سهور 

.
)5(

الع�سرين واأربعمائة

�سالح،  فقيه  القرطبي:  املعافري  رب��ه  عبد  بن  عمران  �سعيد  اأب��و   -21

معجم   ،165/1 املذهب:  الديباج   ،87 �ص  خري:  بن  بكر  اأبي  فهر�سة   ،102/7 املدارك:  ترتيب   -1

املحدثني واملف�سرين والقراء باملغرب: 17/4، تاريخ الرتاث العربي: 175/3/1 و 314.

اأعالم  �سري  �ص92،  املقتب�ص:  جذوة   ،497/2 ب�سكوال:  لبن  ال�سلة   ،85/2 املدارك:  ترتيب   -2

.88/8 النبالء: 

ال�سلة  املقتب�ص: �ص278،  342/17، جذوة  النبالء:  اأعالم  �سري   ،290/7 املدارك:  ترتيب   -3

الرتاث  تاريخ   ،371 �ص  امللتم�ص:  بغية   ،485/1 املذهب:  الديباج   ،322/2 ب�سكوال:  لبن 

.134/3/1 العربي: 

 ،146 505/2، بغية امللتم�ص: �ص  444/17، ال�سلة:  5/8، �سري اأعالم النبالء:  4- ترتيب املدارك: 

الديباج املذهب: 237/2، �سذرات الذهب: 206/3.

5- ترتيب املدارك: 36/8، ال�سلة: 514/2، جذوة املقتب�ص: �ص62.
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اخت�سر �سرح اأبي حممد الأ�سيلي للموطاأ اأ�سماه )الدلئل الكبري على اأبواب 

.
)1(

املوطاأ(، )421ه(

بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  الوليد  اأب��و  ال�سفار  بن  يون�ص  القا�سي   -22

مغيث القرطبي: كان م�سهورًا بالعلم و�سعة الرواية، وجودة اخلطابة، وبراعة 

.
)2(

ال�سعر، �سرح م�سند املوطاأ اأ�سماه )املوعب(، )ت429ه(

لَمْنكي:  الطَّ عمر  اأب��و  عي�سى  اأب��ي  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  اأحمد   -23

كان وا�سع الرواية، متفننًا يف علوم ال�سريعة، غلب عليه القراآن واحلديث، 

املوطاأ(  )تف�سري  ل��ه  و���س��ن��ة،  ه��دى  على  ال�ساحلني،  ف�سالء  م��ن   وك���ان 

.
)3(

)ت 429ه(

اأبو القا�سم: كان  اأ�سيد بن اأبي �سفرة التميمي  24- املُهلَّب بن اأحمد بن 

من اأهل العلم الرا�سخني، املتفننني يف الفقه، واحلديث، والعبارة، والنظر، 

.
)4(

له )تف�سري املوطاأ( )ت 433ه( وقيل )435ه(

25- مروان بن علي القطان بن عبد امللك الُبوين اأندل�سي الأ�سل: �سكن 

ُبونة، كان من الفقهاء املتفننني، حافظًا ناقدًا يف الفقه واحلديث، هذا ما 

ن�سبه القا�سي عيا�ص يف )ترتيب املدارك(.

امللتم�ص(  )بغية  يف  عمرية  وابن  املقتب�ص(  )ج��ذوة  يف  احُلميدي  ون�سبه 

اأ�سله من الأندل�ص  اأبو عبد امللك البوين،  فقال: مروان بن حممد الأ�سدي 

رحل منها ودخل القريوان، وطلب العلم بها ثم ا�ستقر ببونة.

1- ترتيب املدارك: 395/7، ال�سلة: 449/2.

2- ترتيب املدارك: 15/8، ال�سلة: 684/2، جذوة املقتب�ص: �ص384، �سري اأعالم النبالء: 569/17، 

الديباج املذهب: 374/2، �سذرات الذهب: 244/3.

3- ترتيب املدارك: 32/8، ال�سلة: 44/1، جذوة املقتب�ص: �ص114، �سري اأعالم النبالء: 566/17، 

الديباج املذهب: 178/1، بغية امللتم�ص 162.

�سري  امللتم�ص: �ص471،  بغية  املقتب�ص: �ص352،  626/2، جذوة  ال�سلة   ،35/8 املدارك:  ترتيب   -4

اأعالم النبالء: 579/17، الديباج املذهب: 346/2، �سذرات الذهب: 255/3.
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ولكن ن�سبه ابن َب�سكوال يف )ال�سلة( فقال: مروان بن علي الأ�سدي القطان 

يكنى اأبا عبد امللك ويعرف بالبوين.

ومبا تقدم يظهر اأن القا�سي عيا�سًا واحلميدي وابن ُعمرية وابن َب�ْسكوال 

اتفقوا على اأنه اأندل�سي الأ�سل ثم ا�ستقر ببونة ومات فيها، كما اتفقوا على 

كنيته وعلى اأن له �سرحًا )للموطاأ( فلعل هذه القرائن ترجح اأنه رجل واحد، 

واإمنا ح�سل الختالف يف ا�سم اأبيه، واهلل اأعلم، مات قبل الأربعني واأربعمائة 

.
)1(

رحمه اهلل تعاىل

الظاهري  حزم  بن  �سعيد  بن  اأحمد  بن  علي  ح��زم:  بن  حممد  اأب��و   -26

ونفى  بالظاهر  القول  اإىل  انتقل  ثم  �سافعيًا  كان  امل�سهور  الإمام  القرطبي: 

يف  الدائرة  و�سعة  واحلفظ،  الذكاء  يف  املنتهى  اإليه  وكان  بالقيا�ص،  القول 

ورقة،  يقع يف )1000(  اأ�سماه )الإم��الء(  �سرح )املوطاأ( يف كتاب  العلوم، 

 .
)2(

)ت 456ه(

27- اأبو احل�سن بن ر�سيق القريواين ال�ساعر: كان بارعًا يف ال�سعر، وله 

م�سنفات كثرية فيه ويف احلديث، منها �سرحه )للموطاأ( امل�سمى )املنتقى 

.
)3(

من اأحاديث املوطاأ(، )ت 463ه(

الإمام ابن عبد الرب، يو�سف بن عبد اهلل بن حممد ابن عبد الرب   -28

مري، القرطبي املالكي: انتهت اإليه رئا�سة العلم يف الأندل�ص  بن عا�سم النِّ

واملغرب الكبري يف ع�سره، �سرح )املوطاأ( يف كتاب كبري اأ�سماه )التمهيد ملا 

يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد( ويف كتاب اأ�سماه )ال�ستذكار ملذاهب فقهاء 

 ،616/2 ال�سلة   ،461 �ص  امللتم�ص:  بغية  �ص342،  املقتب�ص:  جذوة   ،259/7 املدارك:  ترتيب   -1

الفهر�سة لأبي بكر بن خري: �ص 88.

2- ال�سلة: 415/2، جذوة املقتب�ص: �ص415، �سري اأعالم النبالء: 18/ 184 و 194، تذكرة احلفاظ: 

1146/3، �سذرات الذهب: 299/3.

�سذرات   ،504/1 الوعاة:  بغية   ،324/18 النبالء:  اأعالم  �سري   ،85/2 الأعيان:  وفيات   -3

.297/3 الذهب: 
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الأم�سار وعلماء الأقطار فيما ت�سمنه املوطاأ من معاين الراأي والآثار( ثم 

)جتريد  اأ�سماه  خمت�سر  كتاب  يف  عليها  والكالم  )املوطاأ(  اأ�سانيد  جرد 

.
)1(

التمهيد( ويطلق عليه ا�سم )التق�سي(، )ت 463ه(

القرطبي  الباجي  اأي��وب  بن  �سعد  بن  خلف  بن  �سليمان  الوليد  اأب��و   -29

والفقه  احل��دي��ث  يف  زم��ان��ه  علماء  كبار  م��ن  ك��ان  م�سهور،  اإم���ام  املالكي: 

والأ�سول، وله موؤلفات عديدة منها )ال�ستيفاء( يف �سرح املوطاأ، وهو كتاب 

كبري ثم اخت�سره يف كتاب اأ�سماه )املنتقى( وهو مطبوع يف )7( جملدات، 

)املوطاأ(  �سرح  كما  474ه(  )ت  )الإمي��اء(،  اأ�سماه  كتاب  يف  اخت�سره  ثم 

.
)2(

اأي�سًا يف كتاب )املعاين( يقع يف )12( جملدة

الأندل�سي  الكناين  �سعيد  بن  خالد  بن  اأحمد  بن  ه�سام  الوليد  اأبو   -30

وال�سعر  واللغة  بالنحو  النا�ص  اأعلم  من  كان  بالَوق�سي:  عرف  ليطلي،  الطُّ

و�سدق  املحا�سرة،  ح�سن  مع  الرجال،  واأ�سماء  لل�سنن  حافظًا  والبالغة، 

.
)3(

اللهجة، لكنه اتهم بالعتزال، له )تف�سري املوطاأ(، )ت 489ه(

عنه  واأخذ  الأندل�ص،  قدم  قلي:  ال�سِّ بكر  اأبو  �سابق  بن  حممد   -31

املوطاأ(  )تف�سري  له  اإليه،  مائاًل  الكالم،  اأهل  من  وكان  غرناطة،  اأهل 

.
)4(

493ه( )ت 

النبالء:  اأعالم  �سري   ،367/2 املذهب:  الديباج   ،277/2 ال�سلة:   ،127/8 املدارك:  ترتيب   -1

153/18، وفيات الأعيان 66/7، تذكرة احلفاظ: 1128/3، �سذرات الذهب: 314/3، والكتب الثالثة 

مطبوعة وهلل احلمد.

2- ال�سلة: 200/1، بغية امللتم�ص: �ص 302، �سري اأعالم النبالء: 535/18، الديباج املذهب: 344/1، 

والكتاب طبعته دار ال�سعادة بالقاهرة 1331ه - 1332ه، ثم �سورته دار الكتب العربي، بريوت.

الرتاث  تاريخ   ،327/2 الوعاة:  بغية   ،134/19 النبالء:  اأعالم  �سري   ،653/2 ال�سلة:   -3

.136/3/1 العربي: 

4- ال�سلة: 604/2، بغية امللتم�ص: �ص 80.
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32- عا�سم النحوي، لعله عا�سم بن اأيوب الَبْطليو�سي اأبو بكر النحوي: له 

.
)1(

)تف�سري املوطاأ(، )ت 494ه(

33- خازم بن حممد بن خازم اأبو بكر املخزومي: كان قدمي الطلب وافر 

الأدب، وكان ذلك غالبًا عليه، وله ت�سرف يف اللغة وقول ال�سعر، ولكنه مل 

اآثار  عن  )ال�سافر  اأ�سماه  كتاب  يف  )املوطاأ(  �سرح  رواه،  ملا  بال�سابط  يكن 

.
)2(

املوطاأ( يقع يف اأربعني جزءًا، )ت 496ه(

34- حممد بن �سليمان بن خليفة اأبو عبد اهلل املاَلقي: كان من اأهل العلم 

.
)3(

وقيل )499ه(
 

والنظر، له كتاب )املحلى( يف �سرح املوطاأ، )ت 500ه(

35- اأبو الوليد؛ ه�سام بن اأحمد بن �سعيد القرطبي، املعروف بابن العّواد. 

جمع بني  بنف�سه  اأعماله  يتناول  وك��ان  يتزوج،  زاه��دًا مل  كان  509ه���(  )ت 

.
)4(

�سرحي ابن عبد الرب )التمهيد وال�ستذكار(

36- عبد اهلل بن حممد، اأو حممد ال�سيد البطليو�سي البلن�سي؛ كان عاملًا 

.
)5(

باللغات والآداب، اأ�سمى �سرحه للموطاأ )املقتب�ص( )ت 521ه�(

37- حممد بن اأحمد بن خلف بن اإبراهيم التُّجيبي القرطبي اأبو عبد اهلل 

دينه،  �سلبًا يف  الرواية،  كثري  الكتب،  ال�سبط، جيد  كان ح�سن  بن احلاج؛ 

.
)6(

متوا�سعًا حليمًا، )ت 529ه�(

1- بغية الوعاة: 24/2.

2- ال�سلة: 180/1، بغية امللتم�ص: 291.

3- ترتيب املدارك: 187/8، ال�سلة: 565/2، بغية امللتم�ص: �ص 78.

4- ترتيب املدارك: 195/8، ال�سلة: 2/ 654، �سري اأعالم النبالء: 532/19، بغية الوعاة: 2/ 55، 

�سذرات الذهب: 64/4.

5- بغية امللتم�ص: �ص 337، الديباج املذهب: 441/1.

6- ال�سلة: 580/2، بغية امللتم�ص: �ص 51، الغنية معجم �سيوخ القا�سي عيا�ص: �ص 117، �سري اأعالم 

النبالء: 614/19.
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بن  اأح��م��د  ب��ن  احل�سني  ب��ن  حممد  ن�����س��اري؛  الأ اهلل  عبد  ب��و  اأ  -38

التق�سي(  لكتاب  )التقريب  �سماه  اأ التق�سي،  �سرح  الظاهري  حممد 

.
)1 (

) 532ه� )ت 

بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  العربي،  بن  بكر  اأب��و  القا�سي   -39

العربي الأندل�سي؛ الإمام احلافظ الفقيه املالكي، �سرح املوطاأ مرتني اأ�سماه 

اأن�ص(  بن  مالك  موطاأ  على  )القب�ص  والثاين  )امل�سالك(  الأوىل  امل��رة   يف 

.
)2(

)ت 543ه�(

اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي الطيب �سعيد بن اأحمد بن  40- ابن َزْرقون؛ 

اأديبًا، كاماًل، لني اجلانب، جمع بني �سرحي  الأندل�سي؛ كان فقيهًا،  �سعيد 

املنتقى  ب��ني  اجلمع  يف  )الأن����وار  اأ�سماه  وال��ب��اج��ي،  ال��رب  عبد  اب��ن  الإم���ام 

 .
)3(

وال�ستذكار(، )ت 586ه�(

41- عقيل بن عطية بن اأبي اأحمد جعفر بن حممد بن عطية الق�ساعي، 

.
)4(

ِجْلما�سي، )ت 608ه�( اأبو طالب ويقال: اأبو املجد ال�سِّ

اأبو احل�سن  اأحمد بن حممد بن يو�سف بن مروان بن عمر  42- علي بن 

للتفقه يف مذهب مالك(  امل�سالك  كتابه )نهج  اأ�سمى  اآ�سي،  الواد  الغ�ساين 

.
)5(

)ت 609ه�(

اأبو عبد اهلل الرببري  43- حممد بن عبد احلق بن �سليمان اليعفري، 

)املختار  �سماه  اأ والباجي  الرب  عبد  ابن  �سرحي  بني  جمع  التلم�ساين 

1- تاريخ الرتاث العربي: 135/13، معجم املوؤلفني: 233/9.

2- ال�سلة: 590/2، بغية امللتم�ص: �ص92، فهر�سة ابن خري: �ص 88، �سري اأعالم النبالء: 197/20، 

تاريخ الرتاث العربي: 136/3/1، وال�سرحان مطبوعان.

3- بغية امللتم�ص: �ص 80، عنوان الدراية: �ص 263، �سري اأعالم النبالء: 247/21، النجوم الزاهرة: 

112/6، الديباج املذهب: 259/2، تاريخ الرتاث العربي: 136/3/1.

4- التكملة لكتاب ال�سلة: 33/4 )93(، الديباج املذهب: 219/1.

5- الديباج املذهب: 118/2، التكملة لبن الأبار: 675، الذخرية ال�سنية: �ص 49.
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.
)1(

625ه�( املنتقى وال�ستذكار(، )ت  اجلمع بني  يف 

القا�سي، املعروف  اإبراهيم اجلذامي  اإبراهيم بن علي بن  44- علي بن 

بابن القفا�ص؛ كان فا�ساًل جلياًل، �سابطًا ملا يرويه، فقيهًا حافظًا، اخت�سر 

.
)2(

كتاب )ال�ستذكار( لبن عبد الرب، )ت 632ه�(

45- حممد بن يحيى بن اأبي بكر بن خلف املراك�سي، املعروف بابن املّواق 

.
)3(

)ت 642ه�(

46- ابن القفطي؛ الوزير جمال الدين علي بن يو�سف بن اإبراهيم اأ�سمى 

.
)4(

�سرحه )الكالم على املوطاأ(، )ت 646ه�(

الإ�سبيلي  احل�سن  اأبو  املغربي؛  الدّباج  علي  بن  جابر  بن  علي   -47

.
)5(

) 646ه� )ت 

له  لمي  ال�سُّ املر�سي  اهلل  عبد  اأب��و  حممد؛  بن  اهلل  عبد  بن  حممد   -48

.
)6(

)التعليق على املوطاأ( )ت 655ه�(

49- عبد اهلل بن حممد بن اأبي القا�سم فرحون بن حممد بن فرحون 

التق�سي  م��ن  املخل�ص  )ال��در  كتاب  ل��ه  التون�سي،  اليعمري  حممد  اأب��و 

وامللخ�ص  ال��رب  عبد  لب��ن  التق�سي  اأح��ادي��ث  ب��ني  فيه  جمع  وامللخ�ص( 

�سرح  يف  املغطا  )ك�سف  اأ�سماه  جملدات  اأربعة  يف  �سرحه  ثم  للقاب�سي، 

.
)7(

خمت�سر املوطاأ( )ت 769ه�(

317/1، تاريخ الرتاث  261/22، الذيل والتكملة لكتابي املو�سول وال�سلة:  اأعالم النبالء:  1- �سري 

العربي:136/3/1.

2- الديباج املذهب: 155/2.

3- التكملة بوفيات النقلة: �ص 254، معجم املحدثني واملف�سرين والقراء باملغرب: 15/4.

4- الوايف بالوفيات: 211/22، �سري اأعالم النبالء: 227/23.

5- الوايف بالوفيات: 170/20 )216(، �سري اأعالم النبالء: 209/23 و 88/8.

6- معجم الأدباء: 349/5 )875(، �سري اأعالم النبالء: 312/23.

7- الدرر الكامنة: 406/2، الديباج املذهب: 454/1.
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التف�سري، كان من كبار  اأحمد بن فرح القرطبي �ساحب  50- حممد بن 

.
)1(

علماء قرطبة، اخت�سر )التمهيد( لبن عبد الرب، )ت 671ه�(

ال�سافعي  بكر  اأبي  بن  الرحمن  ال�سيوطي؛ عبد  الدين  الإمام جالل   -51

والثاين  املوطاأ(  عن  الغطا  )ك�سف  الأول  املوطاأ،  على  �سرحان  له  امل�سري 

.
)2(

)تنوير احلوالك �سرح موطاأ الإمام مالك(، )ت 911ه�(

فقيه  ال�سافعي:  احللبي  ال�سّماع  اأحمد  بن  عمر  الدين  زين  ال�سيخ   -52  

اأ�سماه  )للموطاأ(  �سرحه  منها  كثرية،  م�سنفات  له  �ساعر،  اإخباري،  اأثري 

.
)3(

)اإحتاف العابد النا�سك باملنتقى من موطاأ مالك(، )ت 936ه(

53- ال�سيخ مال علي بن حممد �سلطان الَهروي املعروف بالقارئ احلنفي: 

العبارات،  التحقيق وتنقيح  العلم، وحيد ع�سره يف  نزيل مكة واأحد �سدور 

له م�سنفات عديدة، منها تعليقات على )املوطاأ( برواية حممد بن احل�سن 

.
)4(

ال�سيباين، تويف يف مكة املكرمة �سنة )1014ه(

زاده  ب��ريي  ب��ن  ب��ن حممد  اأح��م��د  ب��ن  ب��ن ح�سني  اإب��راه��ي��م  ال�سيخ   -54

اأكابر فقهاء احلنفية وعلمائهم امل�سهورين،  كان مفتي مكة واأحد  احلنفي: 

الفتوى،  بعلم  احلرمني  يف  وانفرد  الأحكام،  نقل  وحت��رى  العلوم  يف   تبحر 

جزاأين  يف  ال�سيباين  احل�سن  بن  حممد  برواية  ب�سرح  )امل��وط��اأ(  �سرح  له 

ال�سيباين(  )الفتح الرحماين �سرح موطاأ مالك بن احل�سن  اأ�سماه  لطيفني 

.
)5(

)ت 1099ه(

1- �سذرات الذهب: 35/5، الأعالم للزركلي: 217/6، معجم املحدثني واملف�سرين باملغرب: 45/4.

احلوالك  وتنوير   ،65/4 الالمع:  ال�سوء   ،226/1 ال�سائرة:  الكواكب   ،51/8 الذهب:  �سذرات   -2

مطبوع.

الظنون:  ك�سف   ،224/2 ال�سائرة:  الكواكب   ،197/5 الأع���الم:   ،219/8 ال��ذه��ب:  ���س��ذرات   -3

.1908/2

4- خال�سة الأثر: 185/3، البدر الطالع: 445/1، طرب الأماثل: �ص 286.

5- خال�سة الأثر: 19/1، تاريخ الرتاث العربي: 139/3/1.
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الُزرقاين  علوان  بن  اأحمد  بن  يو�سف  بن  الباقي  عبد  بن  حممد   -55

كان  مب�سر،  منوف  قرى  من  قرية  ُزرقان  اإىل  ين�سب  الأزه��ري:  امل�سري 

خم�سة  يف   ) )امل��وط��اأ �سرح  ع�سره،  يف  احلديث  واإم���ام  احلفاظ  خامتة 

مبزج  امل�سالك  اأنهج  كوكب  )اأن��وار  اأ�سماه  مفيدًا  و�سطًا  �سرحًا  جملدات 

.
)1(

موطاأ الإمام مالك(، )ت 1122ه(

املنورة  املدينة  احَلري�سي: دفني  الفا�سي  اأحمد  بن  علي  اأبو احل�سن   -56

ع�سره،  وم�سند  وقته،  عالمة  كان  وال�سالم،  ال�سالة  اأف�سل  �ساكنها  على 

�سرح املوطاأ يف ثالثة اأ�سفار، وقيل ثمانية ومل يتمه، اأ�سماه )بغية ال�سالك اإىل 

.
)2(

�سرح موطاأ مالك(، )ت 1143ه( وقيل )1144ه(

بعنوان  )املوطاأ(  �سرح  الدين:  فخر  بن  الإ�سالم  �سيخ  اهلل  �سالم   -57

.
)3(

)املحلى على اأ�سرار املوطاأ()ت 1170ه(

�سرح  الرومي  الكماخي  م�سطفى  بن  ح�سني  بن  يعقوب  بن  عثمان   -58

اأ�سرار  )املهياأ يف ك�سف  اأ�سماه  ال�سيباين،  برواية حممد بن احل�سن  املوطاأ 

.
)4(

املوطاأ(، )ت 1171ه�(

59- �سيخ الإ�سالم قطب الدين اأحمد ويل اهلل اأحمد بن عبد الرحيم بن 

وتويف  �سنة )1114ه(  ولد  الهندي احلنفي:  الدهلوي  الُعمري  الدين  وجيه 

�سنة )1176ه( كان رحمه اهلل من حفاظ القرن الثاين ع�سر، وكان قد رحل 

يف طلب العلم وُرحل اإليه فيه، وم�سنفاته كثرية، منها: �سرحه للموطاأ باللغة 

و�سط  جملدين  يف  يقع   ) املوطاأ اأحاديث  من  )املُ�سّوى  اأ�سماه:  العربية، 

املوطاأ  32/4، ف�سل  ال��دررك:  �سلك   ،456/1 الفهار�ص:  317، فهر�ص  الزكية: �ص  النور  �سجرة   -1

وعناية الأمة الإ�سالمية به: �ص 246، والكتاب طبعته مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده، 

القاهرة )1381ه – 1961م(.

2- فهر�ص الفهار�ص: 342/1، معجم املحدثني واملف�سرين والقراء باملغرب الأق�سى: 26/4.

3- تاريخ الرتاث العربي: 138/3/1.

4- ك�سف الظنون: 610/4.
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.
)1(

وهو مطبوع، كما �سرح )املوطاأ( بالفار�سية اأ�سماه )امل�سفى(

ْدراتي: املتوفى �سنة )1253ه(  60- اأبو العبا�ص اأحمد بن احلاج املكي ال�سَّ

.
)2(

�سرح )املوطاأ( يف كتاب اأ�سماه )تقريب امل�سالك ملوطاأ مالك(

.
)3(

61- اأبو عبد اهلل بن حممد املدين بن علي الفا�سي )ت 1302ه�(

اأبو احل�سنات عبد احلي بن ال�سيخ حممد بن عبد احلميد اللكنوي   -62

احلنفي: ينتهي ن�سبه اإىل �سيدنا اأبي اأيوب الأن�ساري ، كان خامتَة علماء 

له  وتو�سطًا،  واإن�سافًا  واطالعًا  حتريرًا  هم  واأمتَّ تاأليفًا،  واأكرثهم  الهند، 

م�سنفات م�سهورة يف احلديث والتاريخ والفقه، منها �سرحه على )املوطاأ( 

موطاأ  على  املمجد  )التعليق  اأ�سماه  ال�سيباين  احل�سن  بن  حممد  برواية 

.
)4(

حممد( وهو مطبوع متداول، )ت 1304ه(

له  اهلل:  عبد  بن  علي  بن  املدين  احلاج  بن  التهامي  َكّنون  اأو  َجّنون   -63

.
)5(

تعليق على )املوطاأ( اأ�سماه )اأقرب امل�سالك(، )ت 1331ه(

العثماين  عثمان  بن  ه��ادي  بن  يو�سف  بن  علي  بن  عمر  علي  اأب��و   -64

الُوْرَيْفلي: �سرح املوطاأ يف كتاب اأ�سماه )العهد الكبري اجلامع ملعاين ال�سنن 

.
)6(

والأخبار وما ت�سمنه موطاأ مالك(

.
)7(

65- اأبو علي بن الزهراء: له �سرح املوطاأ بعنوان )العهد الكبري(

398/6، ف�سل املوطاأ وعناية الأمة الإ�سالمية به: �ص  1- نزهة اخلواطر وبهجة امل�سامع والنواظر: 

253، و»امل�سوى« طبعته دار الكتب العلمية، بريوت.

2- تاريخ الرتاث العربي: 138/3/1.

3- انظر: تاريخ الرتاث: 138/3/1.

4- فهر�ص الفهار�ص والأثبات: 728/2، ف�سل املوطاأ وعناية الأمة الإ�سالمية به: �ص 262، والكتاب 

طبع يف الهند.

5- طبقات املحدثني واملف�سرين والقراء باملغرب: 18/4.

6- تاريخ الرتاث العربي: 137/3/1.

7- تاريخ الرتاث العربي: 137/3/1.
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)امل�سالك على  اأبو احل�سن اإدري�ص القاب�سي: له �سرح املوطاأ بعنوان   -66

.
)1(

موطاأ مالك(

)ك�سف املغطا عن  67- عمر بن حممد بن حمد: له �سرح املوطاأ بعنوان 

.
)2(

معاين األفاظ املوطاأ(

68- ال�سيخ حممد الطاهر بن عا�سور التون�سي: يعد من العلماء الأعالم 

يف تون�ص، ف�سر القراآن الكرمي يف ثالثني جزءًا، و�سرح بع�ص األفاظ اأحاديث 

من كتاب املوطاأ يف جزء اأ�سماه )ك�سف املغطا من املعاين والألفاظ الواقعة 

للتوزيع،  التون�سية  ال�سركة  النفع طبعته  كثري  نفي�ص  كتاب  وهو  املوطاأ(،  يف 

.
)3(

)ت 1390ه(

كبار  من  يعد  امل�سري:  ال�سافعي  اللطيف  عبد  الوهاب  عبد  ال�سيخ   -69

علماء الأزهر يف وقته، له تعليقات وحتقيقات نافعة مل�سنفات متعددة منها 

)تقريب التهذيب( للحافظ ابن حجر الع�سقالين و)التكملة بوفيات النقلة(، 

متداول،  وهو مطبوع  بن احل�سن،  الإمام حممد  رواية  تعليقاته على  ومنها 

.
)4(

تويف يف حدود �سنة )1390ه( تقريبًا رحمه اهلل تعاىل

ارْنفوري  ال�سهَّ 70- ال�سيخ حممد زكريا بن حممد بن يحيى الكاندهلوي 

بلغ  حتى  فيه  ورح��ل  العلم  وطلب  )1315ه(  �سنة  ول��د  احلنفي:  الهندي 

الذروة، و�سنف يف احلديث م�سنفات عدة، اأ�سهرها �سرحه على )املوطاأ( 

من  يقع يف )18( جزءًا  مالك(  الإمام  موطاأ  اإىل  امل�سالك  )اأوجز  امل�سمى 

املنورة  املدينة  تقريبًا يف  1403ه(  الكبري وهو مطبوع متداول، )ت  القطع 

.
)5(

رحمه اهلل تعاىل

1- تاريخ الرتاث العربي: 137/3/1، طبقات املحدثني واملف�سرين والقراء باملغرب: 28/4.

2- تاريخ الرتاث العربي: 137/3/1.

3- تاريخ الرتاث العربي: 137/3/1.

4- امل�سدر ال�سابق، والكتاب طبعه املجل�ص الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية بالأزهر )1387ه - 1967م(.

5- ف�سل املوطاأ وعناية الأمة الإ�سالمية به: �ص 268.
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.
)1(

71- عبد امللك بن جبري

اأبواب  على  )تعليق  له  ال��دب��اغ  املعافري  رب��ه  عبد  بن  عثمان   -72

.
)2 (

) املوطاأ

.
)3(

73- اأبو القا�سم بن اجلد اخت�سر التمهيد

1- خال�سة الأثر: 275/1.

2- �سري اأعالم النبالء: 88/8.

3- ال�سابق نف�سه: 88/8.

110



املطلب الثاين: تف�سري غريبه

.
)1(

1- عبد اهلل بن وهب، )ت 196ه�(

2- اأ�سبغ بن الفرج بن �سعيد بن نافع اأبو عبد اهلل الأموي امل�سري )ت 

.
)2(

225ه�(

3- اأحمد بن عمران بن �سالمة الألهاين الأخف�ص، اأبو عبد اهلل النحوي: 

قبل  اهلل  رحمه  مات  بالعراق،  وت��اأدب  ال�سام،  من  اأ�سله  ا،  لغويًّ نحويًا  كان 

.
)3(

اخلم�سني ومائتني

4- وريزة بن حممد بن وريزة اأبو ها�سم الغ�ساين امل�سري )ت 281ه�(

.
)4(

5- حممد بن عبد اهلل بن عبد الرحيم بن اأبي زرعة الرَبقي امل�سري: كان 

.
)5(

يعد من كبار علماء زمانه يف م�سر، وله ت�سانيف متعددة )ت 349ه(

ج، حممد بن اأحمد بن حممد بن يحيى بن مفرج  6- اأبو عبد اهلل بن ُمَفرِّ

القرطبي: تفرد بعلم احلديث، وكان من اأعلم اأهل الأندل�ص به واأوثقهم فيه، 

.
)6(

)ت 380ه(

1- �سري اأعالم النبالء: 225/9.

2- �سري اأعالم النبالء: 656/10، الديباج املذهب: 97/1.

3- فهر�سة اأبي بكر بن خري: �ص 91، بغية الوعاة: 351/1، وانظر: ترتيب املدارك: 83/2، �سري اأعالم 

النبالء: 87/8، تاريخ الرتاث العربي: 134/3/1.

4- تاريخ دم�سق: 61/63، ذكره القا�سي عيا�ص يف ترتيب املدارك: 83/2، والذهبي يف �سري اأعالم 

النبالء: 87/8.

5- ترتيب املدارك: 83/2، �سري اأعالم النبالء: 87/8 و 46/13، فهر�سة اأبي بكر بن خري: �ص 93، 

تهذيب التهذيب: 263/9.

جذوة   ،91/2 الأندل�ص:  علماء  تاريخ   ،390/16 النبالء:  اأعالم  �سري   ،143/6 املدارك:  ترتيب   -6

املقتب�ص: �ص 40، بغية امللتم�ص �ص94، الديباج املذهب: 314/2.

111



7- اأحمد بن ن�سر الداودي اأبو جعفر الأ�سدي: )ت 402ه( وتقدم ذكره 

.
)1(

فيمن �سرحوا املوطاأ رقم )16(

8- اأبو املطرف عبد الرحمن بن هارون، وقيل ابن مروان بن عبد الرحمن 

ذكره  وتقدم  413ه(  )ت  القرطبي:  بالَقناَزعي  املعروف  الأن�ساري، 

.
)2(

فيمن �سرحوا املوطاأ رقم )18(

اء، اأبو عبد  9- حممد بن يحيى بن حممد بن عبد اهلل املعروف باحلذَّ

املوطاأ  �سرحوا  فيمن  ذكره  و�سبق  416ه(،  املالكي:)ت  القرطبي  اهلل 

.
)3(

رقم )19(

لمْنكي:  الطَّ عمر  اأبو  عي�سى  اأبي  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  اأحمد   -10

.
)4(

)ت 429ه( و�سبق ذكره فيمن �سرحوا املوطاأ رقم )23(

الأربعني  قبل  مات  البوين:  امللك  عبد  اأب��و  القطان  علي  بن  م��روان   -11

 .
)5(

والأربعمائة، �سبق ذكره فيمن �سرحوا املوطاأ رقم )25(

الَبَلْن�سي:  الَبْطَليو�سي  ال�سيد  حممد  بن  اهلل  عبد  حممد  بو  اأ  -12

ذلك  )التعليق( ذكر  ي�سمى ب  املوطاأ  �سرح غريب  وكتابه يف  521ه(  )ت 

، و�سبق ذكره 
)6(

الطاهر بن عا�سور يف كتابه )ك�سف املغطا يف ف�سل املوطاأ(

فيمن �سرحوا )املوطاأ(.

اأحاديث  ال�سبتي ف�سر غريب  القا�سي عيا�ص بن مو�سى بن عيا�ص   -13

1- انظر: �سري اأعالم النبالء: 87/8.

2- انظر امل�سدر ال�سابق.

3- انظر املرجع ال�سابق: 86/8.

4- انظر املرجع ال�سابق: 86/8.

5- انظر: �سري اأعالم النبالء: 87/8.

6- انظر: �سفحة 6 منه.
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املوطاأ وال�سحيحني اأ�سماه )م�سارق الأنوار على �سحاح الآثار( وهو مطبوع، 

.
)1(

)ت 544ه�(

اأبو علي الأ�سريي الكاتب املقري  14- احل�سن بن عبد اهلل بن احل�سني، 

.
)2(

)ت 569ه�(

.
)3(

15- عثمان بن عمر بن اأبي بكر الكردي املالكي النحوي )ت 646ه�(

16- حممد بن عبد اهلل بن �سليمان بن عبد احلق الرببري، اأ�سمى كتابه 

.
)4(

)القت�ساب يف غريب املوطاأ واإعرابه(، )ت 625ه�(

الأنوار  )لوامع  كتابه  اأ�سمى  ال�سافعي  املو�سلي  حممد  بن  حممد   -17

.
)5(

يف نظم غريب املوطاأ و�سحيح م�سلم(، )ت 777ه�(

نزيل  القاب�سي  ال��ق��ّت��اين  عي�سى  ب��ن  احل��ك��م  عبد  ب��ن  احل��ق  عبد   -18

.
)6(

تون�ص

.
)7(

19- اأبو القا�سم الغ�ساين

1- انظر: الديباج املذهب: 170/1.

2- التكملة لكتاب ال�سلة: 218/1 )720( تو�سيح امل�ستبه لبن نا�سر الدين: 238/1.

3- انظر: مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح: 508/5.

4- �سري اأعالم النبالء: 261/22، التكملة لكتاب ال�سلة: 166/2 )427(.

5- ك�سف الظنون: 1568/2.

6- ك�سف الظنون: 567/4.

7- ترتيب املدارك: 83/2.
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املطلب الثالث

ترتيب اأحاديثه على ترتيب امل�سند 

اأو القت�سار على ذكر امل�سند املرفوع منه

1- �سعيد بن كثري بن ُعَفري بن م�سلم بن يزيد اأبو عثمان امل�سري: كان 

اإمامًا حافظًا حجًة يف احلديث والتاريخ، ف�سيحًا، ح�سن البيان، وكان من 

.
)1(

اأ�سحاب مالك رحمه اهلل، )ت 226ه(

رق�سطي اأبو اإ�سحاق: ذكره احلميدي يف )جذوة  2- اإبراهيم بن ن�سر ال�سَّ

املقتب�ص( وذكر قبله رجاًل بال�سم نف�سه، وقال: اأظن اأن هذا ال�سم والذي 

قبله واحد، كما حكى قول القرطبي مبثل ذلك اأي�سًا، وقال اأبو ُعمرية يف 

)بغية امللتم�ص(: نقلت من خط �سيخي القا�سي اأبي القا�سم عبد الرحمن بن 

حممد بن ُحبي�ص: اإبراهيم بن ن�سر اجلهني القرطبي، تويف ب�سرق�سطة �سنة 

.
)2(

�سبع وثمانني ومائتني، قال ابن ُعمرية: ف�سّح بذلك ما ظنه احلميدي

اإمامًا  كان  البغدادي:  البزاز  عمران  اأب��و  احلمال  ه��ارون  بن  مو�سى   -3

.
)3(

حافظًا له م�سنفات كثرية، )ت 294ه(

�سائي اأحمد بن �سعيب بن علي بن �ِسنان بن بحر  4- اأبو عبد الرحمن النَّ

اخلرا�ساين الن�سائي ال�سافعي �ساحب ال�سنن: كان من بحور العلم مع الفهم، 

.
)4(

والإتقان، والب�سر، ونقد الرجال، )ت 303ه(

زيد  بن  حماد  بن  اإ�سماعيل  بن  اإ�سحاق  بن  اإ�سماعيل  القا�سي   -5

�سذرات   ،427/2 احلفاظ:  تذكرة   ،583/10 النبالء:  اأع��الم  �سري   ،273/3 امل��دارك:  ترتيب   -1

الذهب: 58/2،

2- ترتيب املدارك: 82/2، جذوة املقتب�ص: �ص157، بغية امللتم�ص: �ص 226.

3- تاريخ بغداد: 50/13، �سري اأعالم النبالء: 116/12.

125/14، فهر�ص ابن عطية: �ص  77/1، �سري اأعالم النبالء:  131/6، وفيات الأعيان:  4- املنتظم 

101، النجوم الزاهرة: 188/3، �سذرات الذهب: 239/2.
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ويعود  العراق،  يف  املالكي  املذهب  رئا�سة  اإليه  انتهت  البغدادي:  الأزدي 

وال�سعر  واحلديث  الفقه  برع يف  الأم�سار،  تلك  ن�سره يف  الف�سل يف  اإليه 

.
)1(

والأدب، )ت 282ه(

حافظًا،  كان  املالكي:  اجَلّباب  بن  عمر  اأبو  يزيد  بن  خالد  بن  اأحمد   -6

مالك(  )م�سند  و�سنف  الأندل�ص،  يف  احلديث  رئا�سة  اإليه  انتهت  ناقدًا، 

.
)2(

يف �ستة اأجزاء، )ت 332ه(

.
)3(

7- اأ�سامة بن علي بن �سعيد بن ب�سري اأبو رافع امل�سري )ت 323ه�(

امَلعافري  خ��ل��ف  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  ع��ل��ي  ال��ق��اب�����س��ي؛  احل�����س��ن  ب���و  اأ  -8

ورجاله،  وعلله  باحلديث  عاملًا  الرواية،  وا�سع  كان  املالكي:  القريواين 

مل�سند  )امللخ�ص  له  324ه(  )ت  جميدًا،  موؤلفًا  متكلمًا  اأ�سوليًا  فقيهًا 

.
)4(

اأن�ص( بن  مالك  موطاأ 

9- حممد بن الربيع بن �سليمان بن داود اأبو عبد اهلل اجليزي امل�سري: 

.
)5(

له )م�سند موطاأ ابن وهب(، )ت 324ه(

10- اأبو بكر بن زياد الني�سابوري؛ عبد اهلل بن حممد بن زياد بن وا�سل 

ال�سافعية  اإم��ام  وك��ان  واحل��دي��ث،  الفقه  يف  ب��رع  الني�سابوري:  ميمون  بن 

ال�سحابة،  واخ��ت��الف  للفقه  ال��ن��ا���ص  اأح��ف��ظ  وم��ن  ب��ال��ع��راق،  ع�سره   يف 

.
)6(

)ت 324ه(

1- تاريخ بغداد: 284/6، ترتيب املدارك: 278/4، �سري اأعالم النبالء: 339/13.

2- ترتيب املدارك: 174/5، جذوة املقتب�ص: �ص121، بغية امللتم�ص: �ص 175، �سري اأعالم النبالء: 

140/15، فهر�سة اأبي بكر بن خري الإ�سبيلي: 31/1، �سذرات الذهب: 293/2.

3- �سري اأعالم النبالء: 86/8، الوايف بالوفيات: 244/8.

4- ترتيب املدارك: 92/7، �سري اأعالم النبالء: 158/17، الديباج املذهب: 101/2، �سذرات الذهب: 

168/3، والكتاب طبعته دار ال�سروق بتحقيق ال�سيد حممد علوي املالكي رحمه اهلل تعاىل.

5- ترتيب املدارك: 57/5.

اأعالم  �سري   ،302/2 الذهب:  �سذرات   ،819/3 احلفاظ:  تذكرة   ،12/10 بغداد:  تاريخ   -6

.65/15 النبالء: 
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الأفريقي  التميمي  متام  ين  متيم  بن  اأحمد  بن  حممد  العرب  اأب��و   -11

املالكي: كان حافظًا ملذهب مالك عاملًا، غلب عليه علم احلديث والرجال، 

.
)1(

)ت 333ه(

12- قا�سم بن اأ�سبغ بن حممد بن يو�سف بن نافع القرطبي: اإماٌم حافٌظ 

.
)2(

حمدُث الأندل�ص، )ت 340ه(

لْيطلي املالكي: كان  13- حممد بن عبد اهلل بن َعي�سون اأبو عبد اهلل الطُّ

و�سبق ذكره فيمن 
  )3(

عاملًا متقدمًا فقيهًا حافظًا ملذهب مالك، )ت 341ه(

�سرحوا )املوطاأ( برقم )9(.

امل�سري: كان عاملًا و�ساحب  ال�سكري  اإبراهيم بن جامع  بن  اأحمد   -14

.
)4(

حديث، )ت 351ه(

اأحمد بن ع��دي؛ عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن حممد بن  اأب��و   -15

مبارك اجلرجاين: �ساحب كتاب )الكامل يف �سعفاء الرجال( كان حافظًا، 

.
)5(

ناقدًا للرجال، ب�سريًا باأحوالهم )ت 365ه(

ّزْبر  اأبو �سليمان بن َزْبر حممد بن عبد اهلل بن اأحمد بن ربيعة بن   -16

.
)6(

ْبعي: كان حمدث دم�سق، وكان ثقة ماأمونًا نبياًل، )ت 379ه( الرَّ

17- اأبو عبد اهلل بن ُمفّرج حممد بن اأحمد بن حممد بن يحيى بن مفّرج 

القرطبي: تفرد بعلم احلديث، وكان من اأعلم اأهل احلديث به واأوثقهم فيه، 

)ت 380ه( تقدم ذكره فيمن ف�سروا غريب )املوطاأ( رقم )3(.

1- �سري اأعالم النبالء: 394/15، ترتيب املدارك: 323/5.

2- ترتيب املدارك: 17/4، �سري اأعالم النبالء: 656/10، تذكرة احلفاظ: 457/2، الديباج املذهب: 

.299/1

3- ترتيب املدارك: 82/2.

4- �سري اأعالم النبالء: 24/16، �سذرات الذهب: 7/3.

5- تاريخ جرجان: �ص 266، تذكرة احلفاظ: 940/3، �سري اأعالم النبالء: 154/16.

6- �سري اأعالم النبالء: 440/16، تذكرة احلفاظ: 996/3، �سذرات الذهب: 59/3.
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18- اأبو حف�ص بن �ساهني؛ عمر بن اأحمد بن عثمان بن اأحمد بن حممد 

املوطاأ(  )م�سند  له  كثريًا،  �سنف  �سدوقًا،  حافظًا،  عاملًا،  كان  البغدادي: 

.
)1(

و)التف�سري( يف نيف وع�سرين جملدًا كله باأ�سانيد، )ت 385ه(

19- اأبو احل�سن الدارقطني؛ علي بن عمر بن اأحمد بن مهدي البغدادي: 

من حملة دارقطن ببغداد؛ كان من بحور العلم ومن اأئمة الدنيا، انتهى اإليه 

.
)2(

احلفظ ومعرفة علل احلديث ورجاله، )ت 385ه(

20- اأبو القا�سم اجلوهري؛ عبد الرحمن بن عبد اهلل الغافقي: كان فقيهًا، 

له )م�سند  ِجلة الفقهاء، وكان قد لزم بيته ل يخرج منه  ورعًا، خرّيًا، من 

.
)3(

املوطاأ( و)م�سند ما لي�ص يف املوطاأ(، )ت 385ه( وقيل )381ه(

اأبو القا�سم بن الدباغ الأزدي القرطبي:  21- خلف بن القا�سم بن �سهل 

.
)4(

كان حافظًا متقنًا وا�سع الرواية، )ت 393ه(

.
)5(

22- اأحمد بن اأبي عمران اأبو الف�سل الهروي ال�سّرام )ت 399ه�(

ل  املعدِّ احل��اف��ظ  الأزدي  وي��ق��ال:  الأ���س��دي،  �سعيد  ب��ن  الغني  عبد   -23

ال�سوري: قال ال�سمعاين: ما راأت عيناي مثله، تويف �سنة نيف وع�سرة بعد 

.
)6(

الأربعمائة

24- اأبو ذر الَهروي: عبد اهلل بن اأحمد بن حممد بن عبد اهلل بن حممد 

1- تاريخ بغداد: 265/11، املنتظم: 182/7، �سري اأعالم النبالء: 431/16، تذكرة احلفاظ: 987/3، 

النجوم الزاهرة: 172/4، �سذرات الذهب: 117/3.

2- تاريخ بغداد: 34/12، املنتظم: 183/7، �سري اأعالم النبالء: 449/16، تذكرة احلفاظ: 991/3، 

النجوم الزاهرة: 172/4، �سذرات الذهب: 101/3.

3- ترتيب املدارك: 204/6، �سري اأعالم النبالء: 435/16، فهر�سة اأبي بكر بن خري: �ص 89، �سذرات 

الذهب: 101/3، والكتاب ن�سرته دار الغرب – بريوت.

4- �سري اأعالم النبالء: 113/17، تذكرة احلفاظ: 1025/3، جذوة املقتب�ص: �ص209، بغية امللتم�ص: 

�ص 286، النجوم الزاهرة: 211/4، �سذرات الذهب: 144/3.

5- �سري اأعالم النبالء: 85/8 و 11/17.

6- الأن�ساب لل�سمعاين: 181/1.
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بن ُعفري املالكي: اأ�سله من َهراة، كان اإمامًا يف احلديث، حافظًا له، وا�سع 

وعلم  وال�سقيم  ال�سحيح  يف  املعرفة  كثري  �سماعه،  يف  متحريًا  ال��رواي��ة، 

.
)1(

الرجال، له )م�سانيد املوطاأ(، )ت 435ه(

الرب  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  يو�سف  الرب  عبد  ابن  الإم��ام   -25

النمري القرطبي املالكي: انتهت اإليه رئا�سة العلم يف الأندل�ص )ت 463ه( 

و�سبق ذكره فيمن �سرحوا )املوطاأ( برقم )82(.

حممد  اأب��و  اهلل  َح��وط  بن  عمر  بن  داود  بن  �سليمان  بن  اهلل  عبد   -26

اأديبًا، �ساعرًا، متفننًا  اأ�سوليًا، نحويًا، كاتبًا،  احلارثي: كان فقيهًا، جلياًل، 

.
)2(

يف العلوم، ورعًا دينا ثبتًا فا�ساًل، )ت 612ه(

.
)3(

جْلما�سي 27- علي بن خلف ال�سِّ

.
)4(

28- فالن املطرز

.
)5(

29- اأحمد بن بندار الفار�سي

30- القا�سي اأبو �سعيد الأعرابي اأحمد بن حممد بن زياد الب�سري: نزيل 

.
)6(

مكة، كان كبري ال�ساأن بعيد ال�سيت، عايل الإ�سناد، )ت 340ه(

31- اأبو عبد اهلل ال�سراج الني�سابوري، حممد بن حممد بن عبد اهلل بن 

.
)7(

اأحمد بن اإبراهيم، )ت 425ه�(

1- تاريخ بغداد: 141/11، �سري اأعالم النبالء: 554/17-560، فهر�سة اأبي بكر بن خري: �ص 89، 

�سذرات الذهب: 254/3، الديباج املذهب: 132/2.

2- �سري اأعالم النبالء: 41/22، تذكرة احلفاظ: 1397/4، الديباج املذهب: 447/1، بغية الوعاة: 

44/2، �سذرات الذهب: 50/5.

3- ترتيب املدارك: 81/2، �سري اأعالم النبالء: 85/8.

4- املرجع ال�سابق.

5- املرجع ال�سابق.

6- املرجع ال�سابق، وانظر: �سري اأعالم النبالء: 407/15، النجوم الزاهرة: 306/3، �سذرات الذهب: 

.354/2

7- املرجع ال�سابق.
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.
)1(

32- عبد العزيز بن �سلمة بن دينار بن اأبي حبيب يزيد امل�سري

.
)2(

33- اأبو القا�سم الأندل�سي احلافظ

.
)3(

34- اأبو بكر حممد بن عي�سى احل�سرمي

.
)4(

لما�سي 35- اأبو احل�سن بن حبيب ال�سجِّ

.
)5(

ليطلي 36- اأبو عمر بن ن�سر الطُّ

.
)6(

37- يحيى بن �سعيد

.
)7(

38- اأحمد بن �سعيد بن فر�سخ الإخميني

.
)8(

39- فالن املطرز هكذا ذكره الذهبي

.
)9(

40- حممد بن عبد الرحيم بن �َسرو�ص ال�سنعاين

.
)10(

41- عبيد بن ه�سام القالن�سي اأبو نعيم احللبي

.
)11(

42- اأبو �سليمان حممد بن عبد اهلل بن زيد

1- املرجع ال�سابق.

2- املرجع ال�سابق.

3- �سري اأعالم النبالء: 86/8، ترتيب املدارك: 82/2.

4- �سري اأعالم النبالء: 85/8.

5- �سري اأعالم النبالء: 86/8.

6- �سري اأعالم النبالء: 85/8.

7- �سري اأعالم النبالء: 86/8.

8- ترتيب املدارك: 81/2، �سري اأعالم النبالء: 85/8.

9- ترتيب املدارك: 81/2، الإر�ساد: 279/1 )130(.

10- ترتيب املدارك: 82/2، تهذيب الكمال: 242/19.

11- ترتيب املدارك: 82/2.
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املطلب الرابع

 تاأويل م�سكل اأحاديث املوطاأ

1- حممد بن خلف بن مو�سى اأبو عبد اهلل الأن�ساري الألبريي: له كتاب 

.
)1(

)الدرة يف م�سكل املوطاأ(، )ت 537ه(

املطلب اخلام�س: جمع �سواهد اأحاديثه

.
)2(

1- الإمام اإ�سماعيل بن اإ�سحاق القا�سي، )ت 282ه�(

اأ�سمى كتابه  اأبو عبد اهلل الأزدي الدم�سقي،  2- علي بن حممد بن عمر 

.
)3(

)موافقات املوطاأ(، )ت 729ه�(

املطلب ال�ساد�س: فهر�سة اأحاديثه على طريقة الأطراف

.
)4(

1- الإمام الدارقطني، )ت 385ه�(

.
)5(

2- اخلطيب البغدادي، )ت 463ه�(

اخلزرجي  ال��داين  العبا�ص  اأب��و  عي�سى  بن  علي  بن  طاهر  بن  اأحمد   -3 

.
)6(

له كتاب )الإمياء اإىل اأحاديث املوطاأ(، )ت 532ه�(

.
)7(

4- احلافظ ابن حجر الع�سقالين؛ اأحمد بن علي، )ت 852ه�(

1- تاريخ الرتاث العربي: 136/3/1.

2- الفهر�ست لبن الندمي: 282/1، الديباج املذهب: 194.

3- معجم املحدثني للذهبي: 171/1 )209(.

4- �سري اأعالم النبالء: 86/8.

5- �سري اأعالم النبالء: 86/8.

6- انظر: فتح الباري: 224/2، التكملة لكتاب ال�سلة: 43/1، التحفة اللطيفة: 144/2.

7- تو�سيح امل�ستبه: 128/3.
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املطلب اخلام�س:

اخت�سار اأحاديثه اأو جمعها مع اأحاديث مالك خارج املوطاأ

املعروف  ال��رازي  النخعي  احل�سن  اأب��و  اجُلنيد  بن  احل�سني  بن  علي   -1

لذلك،  باملالكي  فا�ستهر  مالك(  )حديث  جمع  حجة  حافظًا  كان  باملالكي: 

.
)1(

)ت 291ه(

2- الإمام الن�سائي اأحمد بن �سعيب بن علي بن �سنان بن بحر اخلرا�ساين: 

�ساحب )ال�سنن( له كتاب )حديث مالك(، )ت 303ه( تقدم ذكره فيمن 

رتبوا )املوطاأ( على ترتيب امل�سند برقم )4(.

3- اأحمد بن عمري بن جو�سا اأبو احل�سن الدم�سقي: له كتاب )اجلمع بني 

.
)2(

موطاأ ابن وهب وابن القا�سم(، )ت 320ه�(

كتاب  له  القاب�سي:  احل�سن  اأب��و  املعافري  خلف  بن  حممد  بن  علي   -4

.
)3(

)ملخ�ص املوطاأ(، )ت 324ه�(

كتاب  له  القرطبي:  اأبو حممد  يو�سف  بن  اأ�سبغ بن حممد  بن  قا�سم   -5

.
)4(

)حديث مالك(، )ت 340ه�(

6- حممد بن اأحمد بن اإبراهيم بن �سليمان بن حممد اأبو اأحمد الأ�سبهاين 

املعروف بالع�سال: كان اأحد الأئمة يف احلديث فهمًا واإتقانًا واأمانة، له كتاب 

.
)5(

)اأحاديث مالك(، )ت 349ه(

1- �سري اأعالم النبالء: 16/14، تذكرة احلفاظ: 671/2، �سذرات الذهب: 208/2.

2- �سري اأعالم النبالء: 85/8 و 15/15.

3- تذكرة احلفاظ: 1078/3.

4- �سري اأعالم النبالء: 85/8 و 472/15.

5- تاريخ بغداد: 270/1، �سري اأعالم النبالء: 6/16 و 11، تذكرة احلفاظ: 886/3، النجوم الزاهرة: 

325/3، �سذرات الذهب: 380/2.
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7- اأبو بكر القّباب عبد اهلل بن حممد بن ُفْوَرك بن عطاء الأ�سبهاين: كان 

.
)1(

اإمامًا مقرئًا م�سند اأ�سبهان، له )حديث مالك(، )ت 370ه(

.
)2(

8- اأبو القا�سم اجلوهري: له كتاب )حديث مالك(، )ت 381ه�(

9- الإمام الدارقطني: له كتاب )اأحاديث املوطاأ واتفاق الرواة عن مالك 

واختالفهم فيها زيادة ونق�سًا(، وهو مطبوع بتحقيق: ال�سيخ حممد زاهد 

بن احل�سن الكوثري، ن�سر ال�سيد عزت العطار احل�سيني، القاهرة، وله كتاب 

.
)3(

)املوطاآت(، )ت 385ه�(

10- خلف بن القا�سم بن �سهل الأندل�سي اأبو القا�سم بن الدباغ: له )حديث 

.
)4(

مالك(، )ت 393ه(

.
)5(

11- الإمام الباجي: له كتاب )اختالف املوطاآت(، )ت 437ه�(

 ،) املوطاأ خارج  مالك  رواه  )ما  كتاب  له  الرب:  عبد  ابن  الإم��ام   -12

)التق�سي  اأو  والأ�سانيد(  املعاين  من  املوطاأ  يف  ملا  التمهيد  و)جتريد 

 - العلمية  الكتب  دار  ن�سرته  وقد  مالك(  الإمام  و�سيوخ  املوطاأ  حلديث 

.
)6(

463ه�( بريوت، )ت 

كتاب  له  ال�سافعي:  البغدادي  اخلطيب  ثابت  بن  بكر  اأب��و  الإم���ام   -13

)اأطراف املوطاأ( وكتاب )اأحاديث املوطاأ(، )ت 463ه( تقدم فيمن خدموا 

)املوطاأ( خدمة تتعلق باأ�سانيده برقم )11(.

1- الأن�ساب 38/10، �سري اأعالم النبالء: 257/16، �سذرات الذهب: 272/3.

2- �سري اأعالم النبالء: 85/8.

3- انظر: فتح الباري: 375/2.

4- تاريخ علماء الأندل�ص: 136، جذوة املقتب�ص: �ص209، تذكرة احلفاظ: 1025/3، الديباج املذهب: 

255/1، �سذرات الذهب: 144/3، �سري اأعالم النبالء: 113/17.

5- تذكرة احلفاظ: 1180/3، �سري اأعالم النبالء: 538/18.

6- �سري اأعالم النبالء: 87/8.

122



14- ابن َحوط؛ عبد اهلل بن �سليمان بن داود بن عمر الأن�ساري احلارثي: 

العلوم، جمع  اأديبًا �ساعرًا متفننًا يف  اأ�سوليًا نحويًا كاتبًا  كان فقيهًا جلياًل 

رتبوا  فيمن  تقدم  612ه(  )ت  القا�سم،  واب��ن  وهب  ابن  رواي��ة  من  املوطاأ 

)املوطاأ( على ترتيب امل�سند برقم )24(.

15- عبد الرحمن بن يحيى القر�سي: له كتاب )جتريد اأحاديث املوطاأ(، 

.
)1(

)ت 964ه(

.
)2(

16- جزء فيه )من حديث مالك( ُكتب يف القرن ال�ساد�ص الهجري

)حديث  كتاب  له  ال�سنعاين:  �سرو�ص  بن  الرحيم  عبد  بن  حممد   -17

.
)3(

املوطاأ(

واأبي م�سعب( لعامل غري  )اجلمع بني موطاأ يحيى بن يحيى  18- كتاب 

.
)4(

معروف

.
)5(

19- اأبو احل�سن بن اأبي طالب العابر: له كتاب )موطاأ املوطاأ(

.
)6(

20- اأبو حامد البياين: له )تلخي�ص املوطاأ(

.
)7(

21- )املنتقى من املوطاأ( ملوؤلف جمهول

1- تاريخ الرتاث العربي: 140/3/1.

2- املرجع ال�سابق.

3- ترتيب املدارك: 81/2.

4- انظر: �سري اأعالم النبالء: 85/8.

5- ترتيب املدارك: 83/2، �سري اأعالم النبالء: 86/8.

6- تاريخ الرتاث العربي: 140/3/1.

7- املرجع ال�سابق .
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املبحث اخلام�س

عناية العلماء باأ�سانيد املوطاأ





املطلب الأول: الرواة عن مالك للموطاأ وغريه

.
)1(

1- حممد بن عبد اهلل بن اأبي ُدليم، )ت 338ه�(

اري امل�سري:  2- حممد بن القا�سم بن �سعبان بن حممد بن ربيعة العمَّ

ويعرف بابن الُقرطي ن�سبة اإىل بيع الُقرط؛ كان �ساحب �سنة واتباع، وباٍع 

مديد يف الفقه، مع ب�سر بالأخبار واأيام النا�ص، له كتاب )الرواة عن مالك(، 

.
)2(

)ت 355ه(

.
)3(

3- حممد بن حارث بن اأ�سد اأبو عبد اهلل اخُل�سني، )ت 361ه�(

القرطبي  اهلل  عبد  اأب��و  مفرج  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  م��ف��رج؛  اب��ن   -4

.
)4(

)ت380ه�(

.
)5(

5- اأبو احل�سن الدارقطني؛ علي بن عمر، )ت 385ه�(

.
)6(

6- هبة اهلل بن اأحمد بن حممد الأكفاين، )ت 405ه�(

.
)7(

7- اأبو عبد اهلل احلاكم بن البّيع، )ت 405ه�(

اأبو بكر اخلطيب البغدادي اأحمد بن علي بن ثابت ال�سافعي: الإمام   -8

احلافظ احلجة، له كتاب )اأ�سماء الرواة عن الإمام مالك بن اأن�ص( يقع يف 

.
)8(

)6( اأجزاء، )ت 463ه(

1- �سري اأعالم النبالء: 82/8.

2- �سري اأعالم النبالء: 78/16، ترتيب املدارك: 274/5، ميزان العتدال: 14/4، الديباج املذهب: 

.195-194/2

3- �سري اأعالم النبالء: 165/16.

4- ترتيب املدارك: 43/3.

5- انظر: عمدة القاري: 37/1.

6- �سري اأعالم النبالء: 152/17.

7- انظر: تاريخ دم�سق: 393/56.

8- املنتظم: 265/8، �سري اأعالم النبالء: 270/18-291، النجوم الزاهرة: 87/5، �سذرات الذهب: 

311/3، تاريخ الرتاث العربي: 139/3/1.
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.
)1(

9- القا�سي عيا�ص اليح�سبي )ت 544ه�(

.
)2(

10- اأحمد بن طاهر اأبو العبا�ص الداين )ت 532ه�(

11- اأبو القا�سم بن ع�ساكر، )ت 571ه�(.

12- يو�سف بن عبد اهلل بن �سعيد اأبو عمر بن عياد املالكي املغربي املقري، 

.
)3(

)ت 575ه�(

القرطبي  امل��ل��ك  عبد  ب��ن  خلف  القا�سم  ب��و  اأ َب�����س��ك��وال؛  اب��ن   -13

.
)4 (

) 578ه� )ت

14- يحيى بن عبد اهلل بن علي القر�سي ر�سيد الدين اأبو احل�سني القر�سي 

)ت 662ه�( اخت�سر كتاب اخلطيب البغدادي، اأ�سماه )جمرد اأ�سماء الرواة 

.
)5(

عن الإمام اأبي عبد اهلل بن اأن�ص( وهو مطبوع

15- اأبو علي بن الزهراء قال فوؤاد �سزكني له كتاب يف رواة املوطاأ كتبه 

.
)6(

قبل �سنة )703( اأ�سماه )ترتيب امل�سالك لرواة موطاأ مالك(

.
)7(

16- الإمام �سم�ص الدين الذهبي؛ حممد بن اأحمد )ت 748ه�(

قال:  حيث  )761ه���(  �سنة  املتوفى  العالئي  احلافظ  اأ�سحاب  اأحد   -17

اأ�سحابنا اعتنى بذلك، وزاد على ذكرهم اخلطيب  راأيت بع�ص الأئمة من 

.
)8(

خلقًا كثريًا

1- ترتيب املدارك: 170/2.

2- تاريخ الرتاث العربي: 136/3/1.

3- �سري اأعالم النبالء: 180/21، التكملة لكتاب ال�سلة: 229/2.

4- �سري اأعالم النبالء: 139/21، تذكرة احلفاظ: 1339/4، �سذرات الذهب: 261/4.

5- تذكرة احلفاظ: 1442/3، تاريخ الرتاث العربي: 139/3/1.

6- انظر: تاريخ الرتاث العربي: 131/3/1.

7- �سري اأعالم النبالء: 52/8.

8- انظر: بغية امللتم�ص: �ص60.
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18- حممد بن اأبي بكر عبد اهلل بن اأبي البقاء حممد بن اأحمد املعروف 

الإ�سالمية  املكتبة  ن�سرته  مطبوع  وكتابه 
 

842ه���( )ت  الدين  نا�سر  بابن 

بالقاهرة - 1426ه�.

.
)1(

19- جالل الدين ال�سيوطي، )ت 911ه�(

.
)2(

20- اأبو العبا�ص النجايل

.
)3(

21- اأبو حممد احل�سن بن اإ�سماعيل

.
)4(

22- حممد بن اأحمد بن يحيى

.
)5(

23- عبد الرحمن بن حممد البكري

1- مقدمة تنوير احلوالك: �ص10.

2- انظر: التحفة اللطيفة: 74/1.

3- تاريخ العلماء بالأندل�ص: 184/1.

4- تاريخ العلماء بالأندل�ص: 6/2.

5- �سري اأعالم النبالء: 82/8.
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املطلب الثاين: �سيوخ مالك يف املوطاأ وغريه

238ه� وقيل  1- عبد امللك بن حبيب بن �سليمان بن هارون البريي )ت 

 .
)1(

239ه�( 

2- الإمام م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري: �ساحب ال�سحيح، له 

.
)2(

كتاب )م�سايخ مالك(، )ت261ه(

3- اأبو حممد بن حزم علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الظاهري القرطبي: 

رقم  )املوطاأ(  �سرحوا  فيمن  تقدم  )ت456ه(،  مالك(،  )�سيوخ  كتاب  له 

.
)3(

)26(

.
)4(

4- الإمام ابن عبد الرب، )ت 463ه�(

5- اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل بن حممد بن خلفون الأزدي الأندل�سي: 

.
)5(

كان ب�سريًا ب�سناعة احلديث، حافظًا للرجال، )ت 636ه(

1- تاريخ العلماء بالأندل�ص: 148/2.

 ،194/5 100/13، وفيات الأعيان:  557/12-759 و 86/8، تاريخ بغداد:  اأعالم النبالء:  2- �سري 

�سذرات الذهب: 144/2، املنتظم: 32/5.

3- �سري اأعالم النبالء: 197/18.

4- �سذرات الذهب: 315/3.

 ،492 لل�سيوطي: �ص  1400/4، طبقات احلفاظ  71/23، تذكرة احلفاظ:  النبالء:  اأعالم  5- �سري 

معجم املوؤلفني: 61/9، تاريخ الرتاث العربي: 140/3/1.
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املطلب الثالث: رجال املوطاأ

1- حممد بن عبد اهلل بن عبد الرحيم بن اأبي زرعة الربقي امل�سري: كان 

يعد من كبار علماء زمانه، وله ت�سانيف متعددة منها )تاريخ رجال املوطاأ(، 

وتقدم ذكره فيمن ف�سروا غريب املوطاأ رقم )2(.
)1(

)ت 249ه(

يف  )امل�ستق�سية(  كتاب  له  ليطلي:  الطُّ زكريا  اأبو  ُمَزين  بن  يحيى   -2

 وتقدم ذكره فيمن �سرحوا )املوطاأ( 
)2(

ت�سمية رجال املوطاأ، )ت 259ه(

رقم )7(.

ج القرطبي؛  ج اأحمد بن حممد بن يحيى بن ُمفرِّ 3- اأبو عبد اهلل بن ُمفرِّ

غريب  ف�سروا  فيمن  ذكره  تقدم   
)3(

380ه( )ت  املوطاأ(،  )رجال  كتاب  له 

)املوطاأ( برقم )3( وفيمن رتبوا )املوطاأ( على ترتيب امل�سند برقم )16(.

4- اأبو عبد اهلل بن احلّذاء حممد بن يحيى بن عبد اهلل: له كتاب )التعريف 

.
)4(

مبن ذكر يف موطاأ مالك بن اأن�ص من الرجال والن�ساء( )ت 416ه(

له  اأبي عي�سى:  بن  بن عبد اهلل  اأحمد بن حممد  الّطلّمْنكي  اأبو عمر   -5

كتاب )رجال املوطاأ(، )ت 429ه( تقدم فيمن �سرحوا )املوطاأ( رقم )23( 

وف�سروا غريبه رقم )7(.

.
)5(

6- الإمام الباجي، له كتاب )يف رجال املوطاأ(، )ت 474ه�(

7- عبد اهلل بن اأحمد بن �سعيد بن يربوع اأبو حممد الإ�سبيلي له كتاب 

.
)6(

يف رجال املوطاأ اأ�سماه )تاج احللية و�سراج البغية( )ت 522ه�(

1- الديباج املذهب: 233/1.

2- نفح الطيب: 168/3، الديباج املذهب: 354/1.

3- �سري اأعالم النبالء: 390/16.

4- انظر: تاريخ الرتاث العربي: 139/3/1 و 177.

5- انظر: فتح الباري: 247/1.

340، تاريخ الرتاث العربي املجلد  282/1، بغية امللتم�ص: �ص  422/1، ال�سلة  6- الديباج املذهب: 

الأول - اجلزء الثالث �ص 139، �سري اأعالم النبالء: 578/19.
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اأعيان  من  بعدهم  ومن  املوطاأ  رجال  يف  كتاب  له  عيا�ص  القا�سي   -8

مذهب الإمام مالك اأ�سماه )ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك ملعرفة اأعيان 

باململكة  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  طبعته  وقد  مالك(،  مذهب 

املغربية، )ت 544ه�(.

9- حممد بن اإبراهيم اأبو عبد اهلل احل�سرمي له كتاب )الدرة الو�سطى 

.
)1(

يف ال�سلك املنظوم يف رجال املوطاأ(، )ت 609ه�(

كتاب  له  الأن�ساري  احل�سن  بن  اهلل  عبد  القرطبي؛  بن  حممد  اأبو   -10

.
)2(

)تلخي�ص اأ�سانيد املوطاأ(، )ت 611ه�(

11- عبد اهلل بن عبد العظيم بن عبد امللك الزهري اأبو حممد املالكي، له 

.
)3(

كتاب )رجال املوطاأ(، )ت 623ه�(

12- الإمام جالل الدين ال�سيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سافعي 

اآخر كتاب  ( مطبوع يف  املوطاأ )اإ�سعاف املبطاأ برجال  له كتاب  امل�سري: 

 ) )املوطاأ �سرحوا  فيمن  ذكره  تقدم  911ه(،  )ت  احلوالك(،  )تنوير 

برقم )47(.

1- التكملة لكتاب ال�سلة: 100/2)267(.

2- التكملة لكتاب ال�سلة: 236/2)827(.

3- التكملة لكتاب ال�سلة: 293/2)840(.
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املطلب الرابع: العايل والنازل

عمار  ب��ن  ه�سام  ي��ة  روا م��ال��ك(  ح��ادي��ث  اأ )ع��وايل  فيه  ج��زء   -1

.
)1 (

245ه( )ت 

2- اأبو اأحمد حممد بن حممد بن حممد بن اأحمد بن اإ�سحاق الني�سابوري 

الإمام  )عوايل  له  احلجة،  احلافظ  الكبري  باحلاكم  املعروف  الكرابي�سي: 

.
)2(

مالك( طبع يف تون�ص، )378ه(

3- )عوايل الإمام مالك( رواية ال�سريف اأبي القا�سم علي بن اإبراهيم: 

.
)3(

جمعه �سليم بن اأيوب بن �سليم الرازي، )ت 447ه(

4- عبد الكرمي بن عبد ال�سمد الطربي املقري ال�سافعي له كتاب )ثنائيات 

.
)4(

مالك يف املوطاأ(، )ت 478ه�(

5- زاهر بن طاهر بن حممد بن اأحمد الني�سابوري ال�َسحامي: كان حمبًا 

.
)5(

للرواية، وكان متيقظًا، جمع )عوايل اأحاديث مالك(، )ت 533ه(

احلافظ  ال�سافعي:  العالئي  َكْيَكْلدي  خليل  �سعيد  اأب��و  الدين  �سالح   -6

احلجة الثبت، انتهت اإليه رئا�سة احلديث يف ع�سره، له كتاب )بغية امللتم�ص 

.
)6(

يف �سباعيات حديث الإمام مالك بن اأن�ص(، )ت 761ه(

1- تاريخ الرتاث العربي: 141/3/1.

الر�سالة   ،93/2 الذهب:  �سذرات  لالأ�سنوي،  ال�سافعية  طبقات   ،370/16 النبالء:  اأعالم  �سري   -2

امل�ستطرفة: �ص 121.

3- امل�سادر ال�سابقة.

4- الر�سالة امل�ستطرفة: �ص 97.

5- �سري اأعالم النبالء: 9/20، املنتظم: 79/10، ميزان العتدال: 64/2، �سذرات الذهب: 102/4، 

ك�سف الظنون: 370/1.

6- الدرر الكامنة: 90/2، طبقات ال�سافعية: 104/6، الوفيات: 226/2، الدليل ال�سايف على املنهل 

ال�سايف: 293/1، �سذرات الذهب: 190/6، والكتاب ن�سرته دار عامل الكتب، بريوت.
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املطلب اخلام�س: و�سل مقاطيع وباغات املوطاأ

1- اأبو بكر بن ال�سليم حممد بن اإ�سحاق بن منذر بن اإبراهيم بن حممد 

بالختالف،  ب�سريًا  للفقه  حافظًا  كان  املالكي:  القرطبي  ال�سليم  بن 

 ،) املوطاأ يف  لي�ص  ملا  )الو�سل  كتاب  له  رواه،  ملا  �سابطًا  باحلديث  عاملًا 

 

.
)1(

)ت 379ه(

2- اأبو احل�سني حممد بن املظفر بن مو�سى البزاز البغدادي: كان متقدمًا 

ال�سدق  مع  عنه  احلفاظ  واأك��رث  �سيُته  وَبُعد  و�سنف  ال��رج��ال،  معرفة  يف 

.
)2(

والإتقان، له كتاب )ما و�سله مالك مما لي�ص يف املوطاأ(، )ت 379ه(

3- علي بن حممد بن حممد بن اإبراهيم بن مو�سى اخلزرجي اأبو احل�سن 

ار الفا�سي املدين: له كتاب )تقريب املدارك يف و�سل املقطوع من  بن احَل�سَّ

.
)3(

حديث مالك(، )ت 596ه(

اأربعة  643ه�(، له ر�سالة يف و�سل  اأبو عمرو بن ال�سالح )ت  4- الإمام 

اأحاديث من بالغات مالك يف املوطاأ مل ي�سبق اأن و�سلها الإمام ابن عبد الرب 

حممد  بن  اهلل  عبد  بتحقيق  املغرب  يف  مطبوعة  والر�سالة  التمهيد،  يف 

بن ال�سديق اأبو الف�سل الغماري، عام )1400ه�(.

1- ترتيب املدارك: 280/6، تاريخ علماء الأندل�ص: 77/2، �سذرات الذهب: 60/3.

2- تاريخ بغداد: 262/3، املنتظم: 152/7، �سذرات الذهب: 96/3، �سري اأعالم النبالء: 418/16.

209/1، معجم املحدثني واملف�سرين والقراء باملغرب:  الذيل والتكملة لكتابي املو�سول وال�سلة:   -3

.27/4
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املبحث ال�ساد�س

عناية العلماء

باأ�سانيد املوطاأ ومتونه معًا





املطلب الأول: علل حديث مالك

1- الإمام ابن حبان حممد بن حبان بن اأحمد بن حبان التميمي اأبو حامت 

الب�ستي: �ساحب ال�سحيح، كان من اأوعية العلم يف اللغة والفقه واحلديث 

اأجزاء،  ع�سرة  مالك( يف  )علل حديث  منها:  كثرية  موؤلفات  له  والوعظ، 

.
)1(

)ت 354ه(

املطلب الثاين: غرائب ومفاريد املوطاأ

البغدادي  ال�سج�ستاين  حممد  اأبو  ال�سجزي  َدْعَلج  اأحمد  بن  َدْعَلج   -1

.
)2(

)ت 351ه(

كتاب  له  البغدادي:  البزاز  مو�سى  بن  املظفر  بن  اأبو احل�سني حممد   -2

)املوطاأ( خدمة  فيمن خدموا  تقدم  379ه(  )ت  مالك(،  )غرائب حديث 

تتعلق باأ�سانيده برقم )6(.

.
)3(

3- الإمام الدارقطني، )ت 385ه�(

4- عبد احلق بن عبد الرحمن بن عبد اهلل الأزدي اأبو حممد الإ�سبيلي 

.
)4(

املعروف بابن اخلراط )ت 581ه(

5- ابن ع�ساكر اأبو القا�سم الدم�سقي ال�سافعي: كان عاملًا، متقنًا، ذكيًا، 

له  له يف زمانه  ول نظري  �ساأوه  ُيدَرك  ل  والتاريخ وغريه،  ب�سريًا باحلديث 

( و)الذيل عليه( يقع يف خم�سني جزءًا،  كتاب ) ك�سف املغطا يف ف�سل املوطاأ

.
)5(

و)غرائب مالك( يف ع�سرة اأجزاء، )ت 571ه(

342/3، �سذرات  920/3، النجوم الزاهرة:  92/16-95، تذكرة احلفاظ:  1- �سري اأعالم النبالء: 

الذهب: 16/3.

2- �سري اأعالم النبالء: 85/8 و 30/16.

3- انظر: فتح الباري: 245/11، عمدة القاري: 118/21.

4- الوايف بالوفيات: 39/18، الديباج املذهب: 176/1.

احلفاظ:  تذكرة   ،554/20 النبالء:  اأعالم  �سري   ،309/3 الأعيان:  وفيات   ،261/10 املنتظم:   -5

1328/4، النجوم الزاهرة: 77/6.
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املطلب الثالث: اختاف روايات املوطاأ �سنداً ومتناً

1- اأبو احل�سن علي بن عمر الدارقطني: له )الأحاديث التي خولف فيها 

رتبوا  فيمن  ذك��ره  تقدم  385ه(  )ت  امل��وط��اأ(،  )اختالف  وكتاب  مالك( 

)املوطاأ( على ترتيب امل�سند برقم )18(.

2- اأبو الوليد �سليمان بن خلف بن �سعد بن اأيوب الباجي القرطبي املالكي: 

له كتاب )اختالف املوطاآت(، )ت 474ه( تقدم ذكره فيمن �سرحوا املوطاأ 

برقم )29(.

املطلب الرابع: ما خولف فيه مالك من اأحاديث املوطاأ

1- اأبو بكر اأحمد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار الب�سري �ساحب امل�سند: 

مالك(،  فيها  التي خولف  )الأحاديث  كتاب  له  احلفاظ،  الأئمة  من  يعد 

.
)1(

)ت 292ه(

2- اأبو احل�سن علي بن عمر الدارقطني: له )الأحاديث التي خولف فيها 

رتبوا  فيمن  ذك��ره  تقدم  385ه(  )ت  امل��وط��اأ(،  )اختالف  وكتاب  مالك( 

)املوطاأ( على ترتيب امل�سند برقم )18(.

املطلب اخلام�س: ف�سل املوطاأ

- ابن ع�ساكر اأبو القا�سم الدم�سقي ال�سافعي؛ له كتاب )ك�سف املغطا يف 

.
)2(

ف�سل املوطاأ( و )الذيل عليه( يقع يف خم�سني جزءًا، ت)571ه(

1- تاريخ بغداد: 334/4، املنتظم: 50/6، �سري اأعالم النبالء: 554/13، تذكرة احلفاظ: 653/2، 

النجوم الزاهرة: 157/3، �سذرات الذهب: 209/2.

احلفاظ:  تذكرة   ،554/20 النبالء:  اأع��الم  �سري   ،309/3 الأعيان:  وفيات   ،261/10 املنتظم   -2

1328/4، النجوم الزاهرة: 77/6.
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املبحث ال�سابع

منزلة املوطاأ بني كتب ال�سنة





اإن م�ساألة منزلة املوطاأ بني كتب ال�سنة حتتاج اإىل معاجلة من جانبني:

الأول: هل ميكن اأن يعترب املوطاأ مقدمًا على �سحيح البخاري وم�سلم يف 

ال�سحة؟ وعندئذ فيكون قد تقدم زمنًا ورتبًة، اأو اأنه تقدم زمنًا لكنه تاأخر 

رتبة؟ وهل هذا التقدم اأو التاأخر يف الرتبة يعود اإىل اأ�سل ا�سرتاط ال�سحة، 

اأم لعتبارات اأخرى ل عالقة لها بذلك؟

الثاين: الك�سف عن �سبب عدم عّد املوطاأ �سمن الكتب ال�ستة يف امل�سهور 

مع اأنه لي�ص اأدنى من كتب ال�سنة يف ال�سحة؟ 

وقد جعلت معاجلة اجلانب الأول حتت عنوان: مقارنة بني )ال�سحيحني( 

و)املوطاأ( يف احلجية من حيث اجلملة، وهو املطلب الأول.

وجعلت معاجلة اجلانب الثاين حتت عنوان )�سبب عدم عّد املوطاأ �سمن 

الكتب ال�ستة يف امل�سهور(، وهو املطلب الثاين.
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املطلب الأول

مقارنة بني ال�سحيحني واملوطاأ يف احلجية من حيث اجلملة

اإن الزمن الذي كتب فيه )املوطاأ( وهو منت�سف القرن الثاين كان حافاًل 

بكبار العلماء الذين احت�سنتهم اأكرث البالد الإ�سالمية اآنذاك، وكان اأولئك 

وبع�سها  )املوطاأ(  با�سم  بع�سها  عرف  كتب  يف  ال�سنة  جمعوا  قد  العلماء 

املدينة حممد  )ال�سنن(، فقد جمع يف  با�سم  وبع�سها   ،
)1(

با�سم )اجلامع(

وقيل )151ه(، وحممد  160ه(  املغازي )ت  ي�سار �ساحب  بن  اإ�سحاق  بن 

179ه(،  اأن�ص )ت  بن  ومالك  158ه(،  اأبي ذئب )ت  بن  الرحمن  بن عبد 

150ه(، ويف اليمن: معمر بن را�سد  ويف مكة: عبد امللك بن جريج )ت 

158ه(،  )ت  الأوزاع��ي  عمرو  بن  الرحمن  عبد  ال�سام:  ويف  154ه(،  )ت 

اأبي  بن  �سعيد  الب�سرة:  ويف  161ه(،  )ت  الثوري  �سفيان  الكوفة:  ويف 

156ه(، وحماد بن �سلمة )ت 176ه(، ويف خرا�سان: عبد اهلل  َعروبة )ت 

بن املبارك )ت 181ه(، وغري هوؤلء من العلماء.

وقد متيز ت�سنيف هذه الطبقة من العلماء بالأمور الآتية:

1- اأنه جمع بني احلديث املرفوع واملوقوف واملقطوع. 

2- جمع بني الأثر وبني اأقوال امل�سِنف الفقهية.

مرا�سيل  ال�سعيف  وم��ن  وال�سعيف،  واحل�سن  ال�سحيح  بني  جمع   -3

وبالغات يحتج بها الفقيه ول يحتج بها اأهل احلديث.

4- اأخذ الطابع الفقهي.

1- اأما ا�سم املوطاآت كموطاأ مالك بن اأن�ص وموطاأ ابن اأبي ذئب فانظر لذلك: �سري اأعالم النبالء: 

14/7 و 230،  147/7. واأما اجلامع كجامع معمر بن را�سد و�سفيان الثوري، انظر: املرجع ال�سابق 

واأما ال�سنن ك�سنن ابن اأبي ذئب و�سعيد بن اأبي عروبة، انظر: املرجع ال�سابق 149/7 و413/6، وانظر: 

الر�سالة امل�ستطرفة.
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العلمية  للغزارة  العلماء  عند  بالقبول  مالك  الإم��ام  �سخ�سية  حازت  وملا 

)املوطاأ( عند  والدقة والتحري يف الرواية، كان لهذا الأثر الكبري يف قبول 

النا�ص، اإذ اأقبلوا عليه حمتجني به مع ما فيه من مرا�سيل وبالغات؛ لأنه بلغ 

اإل عن ثقة، ول ير�سل  اأنه كان ل يروي  من حتري الإمام مالك يف الرواية 

بلغني فهو  اإذا قال مالك:  �سفيان بن عيينة:  الإمام  قال  ثقة، حتى  اإل عن 

واإن  اإ�سناد  �سعد  بن  والليث  مالك  وهب:  بن  اهلل  وقال عبد  قوي،  اإ�سناد 

.
)1(

مل ي�سندا

ال�سنة  لتدوين  اأعطت  اأخرى  العلماء طبقة  الطبقة من  بعد هذه  ثم جاء 

منحًى جديدًا، منهم الإمام اأ�سد بن مو�سى الأموي )ت 212ه(، ونعيم بن 

حماد اخلزاعي )ت 228ه( والإمام اأحمد بن حنبل )ت 241ه( وغريهم، 

فجمعوا ال�سنة يف كتب عرفت بامل�سانيد وهي جمع اأحاديث كل �سحابي على 

حدة، وقد متيز ت�سنيف هذه الطبقة بالأمور التالية:

1- جمع احلديث املرفوع امل�سند دون غريه.

2- اجلمع بني ال�سحيح واحل�سن وال�سعيف.

3- عدم ذكر الأقوال الفقهية.

ال�سنة  على  اأ�سفت  العلماء  من  اأخ��رى  طبقة  الطبقة  هذه  بعد  جاء  ثم 

البخاري  اإ�سماعيل  بن  حممد  الإم���ام  منهم  ت�سنيفها،  يف  ج��دي��دًا  ثوبًا 

تبعهما  ثم  261ه(،  )ت  الني�سابوري  احلجاج  بن  وم�سلم  256ه(،   )ت 

307ه(، وحممد بن اإ�سحاق ابن  اأبو حممد عبد اهلل بن علي اجلارود )ت 

وحممد  353ه(،  )ت  كن  ال�سَّ بن  عثمان  بن  و�سعيد  311ه(،  )ت  خزمية 

عرفت  كتب  يف  ال�سنة  فجمعوا  وغريهم،  354ه(  )ت  الب�ستي  حبان  بن 

بال�سحاح.. وقد متّيز ت�سنيف هذه الطبقة بالأمور التالية:

1- ترتيب املدارك: 165/1.
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1- القت�سار على املرفوع امل�سند من الآثار.

دون  ما  اإىل  النزول  دون  احلديث  من  ال�سحيح  على  القت�سار   -2

�سروطها  اختالف  ح�سب  ال�سحة  درج��ات  فيها  تختلف  اأنه  غري  ذلك؛ 

م�سنف. كل  عند 

وال�سري وغري  والف�سائل  الفقهية  الأب��واب  على  الأحاديث  تلك  تبويب   -3

الباب املرتجم،  اأحاديث  راأيًا فقهيًا تدل عليه  الأبواب  تلك  وت�سمني  ذلك، 

مذهبه  �سيخ  الكتاب  �ساحب  فيه  يقلد  الفقهي  ال��راأي  يكون  قد  اأن��ه  علمًا 

الفقهي اأو ينفرد به عنه.

وكان اأول من �سرع يف هذا النوع من الت�سنيف الإمام البخاري رحمه اهلل، 

وكان �سحيحه يتميز عن الطبقة التي َحَذت َحْذوه؛ لأن �سروط ال�سحة عنده 

اأ�سد من غريه، لذلك متيز عن �سائر كتب ال�سحة.

الفقهية  والرتجمة  الفقهي  التبويب  يف  ال�سحة  كتب  مع  ي�سرتك  اإنه  ثم 

موقوف  بحديث  اأو  معلق،  مرفوع  بحديث  الفقهي  للراأي  ي�ست�سهد  اأنه  غري 

اأو مقطوع، ثم يورد الأحاديث امل�سندة التي يحتج بها حتت الباب املرتجم، 

وبذلك يتبني اأن اإيراده للمعلقات واملوقوفات واملقاطيع اإمنا كان لال�ست�سهاد 

ل لالعتماد، علمًا اأن كثريًا منها يكون تف�سريًا لكلمة من حديث من اأحاديث 

الباب، اأو اآية كرمية �ساقها يف الباب تتعلق مبعنى الباب املرتجم نف�سه.

وال�سداد  النتقاء  وح�سن  ال�سروط  ب�سدة  البخاري  �سحيح  متيز  وملا 

اأ�سح كتب احلديث بعد كتاب اهلل عز  اأنه  العلماء على  اتفق  الت�سنيف  يف 

وجل، ثم يتلوه �سحيح م�سلم، كما ذهبوا اإىل اأن البخاري يعترب اأول من جمع 

ال�سحيح املجرد.

اأما موطاأ الإمام مالك فاإنه يعترب اأ�سح كتب احلديث بالن�سبة لطبقته 
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قلده  من  م�ستوى  وعلى  واملرا�سيل،  بالبالغات  يحتج  ممن  الفقهاء  من 

العام. امل�ستوى احلديثي  يف مذهبه ل على 

اأول  اأبو عمرو بن ال�سالح:  اأهل احلديث، قال  راأي املحققني من  وهذا 

اجلعفي  اإ�سماعيل  بن  حممد  اهلل  عبد  اأب��و  البخاري  ال�سحيح  �سنف  من 

الق�سريي  الني�سابوري  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سني  اأبو  وتاله  مولهم، 

من اأنف�سهم، وم�سلٌم مع اأنه اأخذ عن البخاري وا�ستفاد منه ي�ساركه يف كثري 

واأما ما روينا  العزيز،  الكتب بعد كتاب اهلل  اأ�سح  من �سيوخه، وكتاباهما 

عن ال�سافعي  من اأنه قال: ما اأعلم يف الأر�ص كتابًا يف العلم اأكرث �سوابًا 

من كتاب مالك - ومنهم من رواه بغري هذا اللفظ - فاإمنا قال ذلك قبل 

.
)1(

وجود كتابي البخاري وم�سلم

قلت: اإن اأبا عمرو بن ال�سالح مع اأنه قّدم �سحيح البخاري وم�سلم على 

البخاري-  ال�سحيح  �سنف  من  -اأول  قوله  اأن  غري  ال�سحة  يف   ) )املوطاأ

( يعترب اأول من جمع ال�سحيح؛  مطلق يف�سح املجال ملن يقول: بل اإن )املوطاأ

لأنه متقدم عليه يف الزمن واأحاديثه انتقاها وحترى فيها.

ليدفع  عبارته  قّيد  ال�سالح  ابن  كتاب  النووي  الإم��ام  اخت�سر  ملا  لذلك 

 .
)2(

دعوى املعرت�ص فقال: اأول م�سنف يف ال�سحيح املجرد البخاري

املرفوع  للحديث  كتابه  يجرد  الواقع مل  مالكًا يف  لأن  باملجرد  ذلك  فقّيد 

على  واملقاطيع  واملوقوفات  والبالغات  املرا�سيل  فيه  اأدخل  بل  ككل،  امل�سند 

فعله  ما  عك�ص  على  ال�ست�سهاد،  �سبيل  على  ل  والحتجاج  العتماد  �سبيل 

)املوطاأ(  على  ل  البخاري  على  ال�سحيح  جتريد  ي�سدق  لذلك  البخاري، 

البخاري وم�سلم  اإىل ترجيح �سحيحي  عند جمهور املحدثني، وممن ذهب 

1- مقدمة ابن ال�سالح: �ص 14-13.

2- تدريب الراوي: �ص 39.
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)�سري اأعالم  ( احلافظ الذهبي، حيث �سّرح بذلك يف كتابه  على )املوطاأ

علوم  )اخت�سار  كتابه  يف  كثري  بن  الدين  عماد  واحل��اف��ظ   ،
)1(

ال��ن��ب��الء(

 ،
)3(

الع�سقالين حجر  ابن  واحلافظ  العراقي،  احلافظ  وكذا   ،
)2(

احلديث(

ذلك  اإىل  ذهب  كما  العراقي،  �سيخه  عن  املذهب  هذا  حكى  الذي  وهو 

 .
)4(

احلافظ ال�سخاوي يف كتابه )فتح املغيث(

على  البخاري  �سحيح  املحدثني  تقدمي  يف  و�سوحًا  الأم��ر  اأزي��د  هذا  بعد 

)املوطاأ( فاأقول: اإن الناظر يف كتاب )املوطاأ( ثم يف امل�سنفات التي جاءت 

ال�سنة. تدوين  يف  املنهجي  التدرج  يلم�ص  ال�سحاح  ثم  امل�سانيد  من   بعده 

فاملوطاأ يختلف اأ�سلوبه ومنهجه عن امل�سانيد وكتب ال�سحاح بالآتي:

باب  يخلو  فال  املذهبي،  والفقه  احلديث  بني  جمع   ) )املوطاأ اإن   -1

من اأبوابه اإل وفيه راأي مالك يذكره بعد �سرد اأحاديث ذلك الباب، بل اإن يف 

)املوطاأ( بع�ص الأبواب خلت اأ�ساًل من اأي اأثر مرفوع اأو موقوف اأو مقطوع 

.
)5(

واإمنا متح�ست لفقه مالك فقط

 يف 
)6(

وامل��ق��ط��وع وامل��وق��وف  امل��رف��وع  الأب���واب قد مزجت بني  وهناك من 

يف  واملقطوع  املوقوف  ذكر  على  اقت�سرت  الأب��واب  من  وهناك  الحتجاج، 

.
)7(

الحتجاج كذلك

2- مبا اأن الإمام مالكًا ومن قلده يف مذهبه من الفقهاء يحتجون باحلديث 

1- �سري اأعالم النبالء: 111/8.

2- الباعث احلثيث �سرح اخت�سار علوم احلديث: �ص 28.

3- النكت على مقدمة ابن ال�سالح للحافظ ابن حجر: 276/1 – 81.

4- فتح املغيث: 22/1.

5- كان ذلك يف 101 باب.

6- كان ذلك يف 241 بابًا.

7- كان ذلك يف 215 بابًا )مت كل ما �سبق باإح�سائي(.
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املر�سل والبالغ لذلك �سّمن كتابه الكثري منها حمتجًا بها لفقهه رحمه اهلل، 

علمًا اأن املعروف من جمهور املحدثني رد املر�سل والبالغ.

عنها  يختلف  اأنه  وال�سحاح جند  امل�سانيد  مع  )املوطاأ(  ملنهج  فباملقارنة 

فيما تقدم؛ فكتب امل�سانيد متح�ست للحديث املرفوع امل�سند يف الأغلب؛ غري 

اأنها جمعت ال�سحيح واحل�سن وال�سعيف.

ال�سحيح  امل�سند  باملرفوع  لالحتجاج  متح�ص  فاإنه  البخاري  �سحيح  اأما 

يف  جعلها  واإمن��ا  الحتجاج،  يف  واملوقوفات  املعلقات  اإىل  ينزل  ومل  خا�سة 

بني  املمّيز  الفارق  يظهر  وبذلك  فقط.  بها  لال�ست�سهاد  الأب���واب  تراجم 

اأول من جمع  اأنه  البخاري، وبهذا ي�سدق على البخاري  )املوطاأ( و�سحيح 

ال�سحيح املجرد.

قد  ال�سحيح  امل�سند  املرفوع  على  الحتجاج  يف  البخاري  اقت�سار  اإن  ثم 

وافق بذلك املحدثني والفقهاء على حد �سواء؛ لأن الأ�سل يف الحتجاج عند 

املحدثني والفقهاء معًا كون احلديث بنقل العدل ال�سابط عن مثله اإىل منتهاه 

و�سالمته من ال�سذوذ والعلة القادحة، فهذه ال�سروط لو توفرت لكانت اأمثل 

الذين  املحدثني  عن  ف�ساًل  والبالغ  باملر�سل  يحتج  الذي  الفقيه  عند  �سيء 

جعلوا املرا�سيل والبالغات يف حيز ال�سعف، ولو اأن )املوطاأ( اخت�ص بجمع 

البخاري  �سبق  اإذ  البخاري  �سحيح  على  العلماء  لقدمه  املت�سل  املرفوع 

يف الزمن، كما امتاز الإمام مالك بالدقة والتحري ال�سديد يف الرواية، 

اأعلم. واهلل 

ومبا تقدم يت�سح اأن �سبب تقدمي �سحيح البخاري على )املوطاأ( اإمنا يعود 

اإىل مدى توفر �سروط ال�سحة املتفق عليها عند جمهور املحدثني والفقهاء 

جميعًا فح�سب ل اإىل اأ�سل �سروط ال�سحة، واهلل اأعلم.
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املطلب الثاين:

�سبب عدم عّد املوطاأ �سمن الكتب ال�ستة يف امل�سهور

ملا اتفق العلماء على تقدمي ال�سحيحني يف ال�سحة اأ�سبحا عندئذ امل�سدر 

منهما،  الأحكام  ا�ستنباط  يف  الثابت  واملرجع  الإ�سالمية  لالأمة  املوثوق 

الوقت نف�سه مل تنح�سر الأحاديث ال�سحيحة فيهما فح�سب بل كانت  ويف 

هناك اأحاديُث �سحيحٌة اأخرى منت�سرة يف كتب احلديث.

ال�سنة  على  الكرمي  ال��ق��راآن  بعد  تعتمد  الإ�سالمية  ال�سريعة  كانت  ومل��ا 

اإىل  الأحكام  ا�ستنباط  يف  يحتاجون  الفقهاء  وكان  لالحتجاج،  ال�ساحلة 

اأحاديث اأكرث مما حواه ال�سحيحان، عندئذ عمد اأهل احلديث اإىل النظر 

يف كتب ال�سنة من �سنن وم�سانيد وموطاآت وم�سنفات وغريها، فما وجدوا 

اأحاديث �ساحلة لالحتجاج زادت على ال�سحيحني جعلوه بعدهما يف  فيها 

الرتتيب، ثم رتبوا تلك الكتب ترتيبًا تدريجيًا ح�سب تفاوت الن�سبة يف عدد 

.
)1(

الأحاديث الزائدة على ال�سحيحني قلة وكرثة

وهذا هو ال�سبب الذي اأخر )املوطاأ( عن ال�سنن يف ترتيب ن�سبة الزيادات 

ل يف التفاوت يف درجات ال�سحة، علمًا اأن غالب اأحاديثه املرفوعة امل�سندة 

خمرجة يف ال�سحيحني.

 ) )املوطاأ زيادات  تفوق  والن�سائي  والرتمذي  داود  اأبي  �سنن  فزيادات 

اأنها من حيث  واإن كانت ل تخلو من �سعف غري  على ال�سحيحني بكثري، 

1- ي�سهد لذلك قول احلافظ ابن حجر يف معر�ص حديثه عن تقدمي بع�ص العلماء �سنن ابن ماجة على 

املوطاأ اإذ يقول: واإمنا عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد املوطاأ اإىل عد �سنن ابن ماجة لكون زيادات 

املوطاأ على الكتب اخلم�سة من الأحاديث املرفوعة ي�سري جدًا، بخالف ابن ماجة فاإن زياداته اأ�سعاف 

زيادات املوطاأ، فاأرادوا ب�سم كتاب ابن ماجة اإىل اخلم�سة تكثري الأحاديث املرفوعة. انظر: النكت 

للحافظ ابن حجر: 487/1.
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.
)1(

بها لالحتجاج  �ساحلٌة  الأغلب 

اأما �سنن ابن ماجة فزياداته على ال�سحيحني اأ�سعاف زيادات )املوطاأ( 

( واإن كانت اأقل  ، بينما زيادات )املوطاأ
)2(

غري اأن اأكرثها ي�سمله ال�سعف

من زيادات ابن ماجة اإل اأنها �سحيحة؛ لهذا اختلفت وجهات نظر املحدثني 

( باعتبار �سحة زياداته واإن قلت؟  يف عد �ساد�ص الكتب ال�ستة؛ هل )املوطاأ

اأم �سنن ابن ماجة باعتبار كرثة زياداته واإن غلب عليها ال�سعف؟

فذهب ابن الأثري �ساحب )جامع الأ�سول( وَرزين بن معاوية ال�َسْرق�سطي 

بل حكى  ماجة.  ابن  �سنن  على  )املوطاأ(  تقدمي  اإىل  الزبري  بن  واأب��و جعفر 

الغالب  اإن  فقال:  املتقدمني  من  كثري  عن  ال��راأي  هذا  املزي  احلافظ 

فيما انفرد به ابن ماجة ال�سعف، ولذا جرى كثري من القدماء على اإ�سافة 

.
)3(

( اأو غريه اإىل اخلم�سة )املوطاأ

وذهب احلافظ اأبو الف�سل حممد بن طاهر املقد�سي واحلافظ عبد الغني 

املقد�سي اإىل تقدمي �سنن ابن ماجة، وقد درج النا�ص بعد ذلك على ما ذهب 

املزي  احلافظ  حتى  اهلل  رحمهما  الغني  عبد  واحلافظ  طاهر،  اب��ن  اإليه 

عد  هو  املوطاأ  زيادات  من  اأكرث  والن�سائي  والرتمذي  داود  اأبي  �سنن  زيادات  اأن  على  الدليل  اإن   -1

املحدثني كتاب املوطاأ اأو �سنن ابن ماجة بعد هذه ال�سنن – يف الرتتيب من حيث وجود الزيادات على 

ال�سحيحني – مع مالحظة املراد من هذا الرتتيب وهو تكثري الأحاديث املرفوعة كما تقدم، وكالم 

كون  واأما  تاأمل،  اأدنى  تاأمله  ملن  ذلك  على  الدللة  يف  وا�سح  التعليق  يف  ال�سابق  حجر  ابن  احلافظ 

اأحاديث ال�سنن �ساحلة لالحتجاج بها من حيث الأغلب في�سهد له قول احلافظ ابن حجر يف كتابه 

»النكت على مقدمة ابن ال�سالح« حيث يقول: ومل اأر للم�سنف – يعني اأبا عمرو بن ال�سالح – �سلفًا 

– يريد  الكتب اخلم�سة  اقت�سر على  ولو كان  به مطلقًا،  الأبواب يحتج  اأن جميع ما �سنف على  يف 

ال�سحيحني وال�سنن عدا �سنن ابن ماجة – لكان اأقرب من حيث الأغلب: 449/1. 

2- قال احلافظ املزي: اإن الغالب فيما انفرد به ابن ماجة ال�سعف. اه� من تو�سيح الأفكار: 223/1 

-224، وقال احلافظ الذهبي: الأحاديث التي ل تقوم بها حجة عند ابن ماجة كثرية لعلها نحو الألف، 

بت�سرف ي�سري من �سري اأعالم النبالء: 279/13.

3- انظر: تو�سيح الأفكار �سرح تنقيح الأنظار: 224-223/1.
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تقدمي  املتقدمني يف  راأي  الذي حكى  هو  اأنه  مع   ،
)1(

)الأط���راف( كتابه  يف 

)املوطاأ( على �سنن ابن ماجة ل�سحة )زوائد املوطاأ( كما تقدم.

عمل  ابن طاهر  اأن  هو  النا�ص  عند  الرتتيب  هذا  �سهرة  يف  ال�سبب  ولعل 

)اأطراف الكتب ال�ستة( وجعل �ساد�سها �سنن ابن ماجة، ثم درج على ذلك 

حيث  الرجال(  اأ�سماء  يف  )الكمال  كتابه  يف  املقد�سي  الغني  عبد  احلافظ 

�سمنه رجال الكتب ال�ستة، وجعل �ساد�سها رجال �سنن ابن ماجة كذلك، وقد 

قبله العلماء وطالب العلم واعتمدوه يف ال�ستخراج كم�سدر يف الرجال له 

�ساأنه، ومل يكن هذا الرتتيب له ارتباط اأ�ساًل بامل�ستوى العام لكتاب �سنن ابن 

ماجة اأو كتاب )املوطاأ(، واإمنا الأمر يكاد اأن يكون �سكليًا ول مي�ص مب�ستوى 

)املوطاأ(، لذلك درجوا على هذا الرتتيب دون غ�سا�سة، واهلل اأعلم.

ثم هناك بع�ص العلماء يرى تقدمي �سنن الدارمي على �سنن ابن ماجة، وقد 

حكى هذا القول احلافظ ابن حجر عن احلافظ العالئي، وقد علل احلافظ 

العالئي هذا الراأي بقوله: لأنه قليل الرجال ال�سعفاء نادر الأحاديث املنكرة 

وال�ساذة، واإن كانت فيه اأحاديث مر�سلة وموقوفة فهو مع ذلك اأوىل من كتاب 

.
)2(

ابن ماجة

ب�سبب  كان  ال�سنة  لكتب  التدرجي  الرتتيب  هذا  اأن  مبا  يقال:  قد  اإنه  ثم 

الزيادات املرفوعة ال�سحيحة، فلماذا تاأخرت امل�سانيد عن ال�سنن الأربعة؟ 

اإن ظاهر حال من ي�سنف  ابن حجر حيث يقول:  للحافظ  ونرتك اجلواب 

على الأبواب اأنه ادعى على اأن احلكم يف امل�ساألة التي بوب عليها ما بّوب به 

يكون  اأن  ينبغي  اإمنا  وال�ستدلل  دعواه،  ل�سحة  م�ستدل  اإىل  فيحتاج 

1- حكى احلافظ ابن حجر ذلك عن ابن الأثري ورزين بن معاوية ال�سرق�سطي. انظر: النكت على 

مقدمة ابن ال�سالح: 489/1، جامع الأ�سول لبن الأثري: 47/1 – 48 – 179، واأما قول اأبي جعفر 

بن الزبري فقد حكاه عنه ال�سيوطي. انظر: تدريب الراوي: �ص 99.

2- النكت: 846/1.
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مبا ي�سلح اأن يحتج به، واأما من ي�سنف على امل�سانيد فاإن ظاهر ق�سده جمع 

وهذا  ل،  اأم  لالحتجاج  ي�سلح  كان  �سواء  حدة،  على  �سحابي  كل  حديث 

اأ�سل الو�سع بال �سك، لكن جماعًة من امل�سنفني يف كل من ال�سنفني  هو 

.
)1(

خالف اأ�سل مو�سوعه فانحط اأو ارتفع

قلت: هذا جواب �سديد يف حق الكتب امل�سنفة على الأبواب وعلى امل�سانيد 

ابن  احلافظ  ذكر  كما   – امل�سانيد  كانت  اإذا  يقال:  قد  ولكن  ع��ام،  بوجه 

عن  النظر  ب�سرف  حدة  على  �سحابي  كل  اأحاديث  جمع  داأبها   – حجر 

ال�سحة اأو ال�سعف فم�سند الإمام اأحمد مقدم على كثري من امل�سانيد؛ لأن 

الإمام اأحمد انتخبه من �سبعمائة وخم�سني األف حديث، كما اأن زياداته على 

ال�سحيحني لي�ست اأ�سد �سعفًا من زيادات ال�سنن الأربعة، ولهذا فالأوىل اأن 

يتقدم م�سند اأحمد على ال�سنن يف ذلك؟

فاجلواب: اإن كتب ال�سنن قد توفر فيها املق�سود من احلديث عند الفقهاء، 

وهو جمعها لأحاديث الأحكام، ثم تبويبها تبويبًا فقهيًا حيث جتمع اأحاديث 

امل�ساألة الواحدة يف باب واحد، وبذلك تكون اأ�سهل تناوًل واأخذًا عند الفقيه. 

بينما كتب امل�سانيد مل يتوفر فيها ذلك، اإذ مق�سودها جمع حديث ال�سحابي 

الواحد على حدة، �سواء كانت اأحاديث اأحكام اأو ف�سائل وبذلك ل ت�ستوي مع 

ال�سنن يف �سهولة الأخذ منها عند الفقيه، واهلل اأعلم.

* * * * *

1- املرجع ال�سابق: 446/1.
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اخلامتة

اأذكر هنا اأهّم ما تو�سلت اإليه يف هذا الكتاب من فوائد، وهي:

اإن العدد املذكور يف هذا الكتاب من الكتب التي ت�سافرت يف خدمة   -1

هذا الكتاب اإمنا ميثل جملة بل طرفًا من عدد كبري من الكتب التي خدمت 

الذين  ال�سالح  �سلفنا  الفذ، وهلل در  الهمام  الإمام  فلله در هذا  )املوطاأ(. 

اهتموا هذا الهتمام النادر بال�سنة وحملتها الذين بلغوا فيه املثالية املنهجية 

املتخ�س�سة.

2- اإن اهتمام العلماء على ما يزيد على )12( قرنًا يف كتاب مثل )املوطاأ( 

دليل على:

- اهتمامهم بال�سنة عمومًا، وبال�سحيح منها خ�سو�سًا.

- ا�ستمرارية القيم العلمية.

- الهتمام بالف�سيلة واأهلها.

3- اإذا كان اهتمام علماء امل�سلمني بكتاب واحد من كتب ال�سنة بلغ هذا 

املقدار فذلك يدل على مدى الأهمية لكالم نبينا عليه ال�سالة وال�سالم يف 

فمنذ اأن �سدرت ال�سنة واإىل  قلوبهم، ومدى حفظ اهلل عز وجل لالإ�سالم. 

الأقالم،  بها  وتخط  العقول،  بها  وتن�سغل  القلوب  بها  تهتم  احلا�سر  يومنا 

وتتحرك الأل�سن، و�ساحبها عليه اأف�سل ال�سالة والت�سليم مل يتعلم الكتابة 

ول القراءة قط.

والقدوة احل�سنة،  بالف�سل  واإمنا  بعلمه فح�سب  العامل  تقّوم �سهرة  4- ل 

وعمود ذلك الإخال�ص، وذروة �سنامه موافقة القول العمل.

5- اإن �سهرة العامل بالعلم والف�سل لها اأثر كبري يف �سهرة كتبه؛ لأنه يظهر 

فيها علمه وف�سله.
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قيام  اإىل  لالأمة  منهجًا  ي�سلح  اإرث��ًا  لنا  تركوا  قد  ال�سالح  �سلفنا  اإن   -6

ال�ساعة.

7- مل يتاأخر )املوطاأ( عن ال�سحيحني يف الرتبة اأ�ساًل واإمنا يف الرتتيب 

فح�سب لأمر ل يتعلق باحلجية اأ�ساًل فالإمام البخاري وم�سلم رحمهما اهلل 

ميما اأحاديث )املوطاأ( وتوجا كتابيهما بها وب�سال�سل ذهبه.

اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  وب��ارك  و�سلم  اهلل  و�سلى  اأعلم،  واهلل  ه��ذا 

و�سحبه.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.

* * * * *
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املراجع وامل�سادر

1- اأخبار اأبي حنيفة واأ�سحابه القا�سي ح�سني بن عبد اهلل اأبو عبد اهلل 

ال�سيمري )ت: 436ه(، ن�سر املكتبة الإمدادية، مكة، الطبعة الثالثة.

ال�سيوطي  الدين  جالل  م��ام  الإ املوطاأ  برجال  املبطاأ  �سعاف  اإ  -2

911ه( ن�سر دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت، مطبوع مع  )ت: 

كتاب تنوير احلوالك للموؤلف نف�سه.

3- الأعالم خري الدين الزركلي )ت: 1396ه(، ن�سر دار العلم للماليني، 

بريوت.

الرب،  عبد  ابن  القا�سي  الثالثة  الفقهاء  الأئمة  ف�سائل  يف  النتقاء   -4

يو�سف بن عبد الرب، اأبو عمر النمري القرطبي )ت: 463ه( ن�سر دار الكتب 

العلمية، بريوت.

5- الأن�ساب الإمام اأبو �سعد عبد الكرمي بن حممد ال�سمعاين )ت: 562ه( 

ن�سر حممد اأمني دمج، بريوت.

6- بغية امللتم�ص يف �سباعيات حديث الإمام مالك بن اأن�ص احلافظ �سالح 

الدين �سعيد خليل كيكلدي العالئي )ت: 761ه( ن�سر عامل الكتب، بريوت.

بن  اأحمد  ال�سبي  الإمام  الأندل�ص  اأهل  رجال  تاريخ  امللتم�ص يف  بغية   -7

يحيى )ت:599ه( ن�سر دار الكتاب العربي، م�سر، املكتبة الأندل�سية.

8- بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة الإمام جالل الدين ال�سيوطي 

)ت: 911ه( ن�سر عي�سى البابي احللبي، القاهرة.

اإ�سماعيل بن  الباعث احلثيث �سرح اخت�سار علوم احلديث احلافظ   -9

كثري الدم�سقي )ت: 774ه( ن�سر دار الكتب العلمية، بريوت.
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10- البداية والنهاية احلافظ اإ�سماعيل بن كثري الدم�سقي، ن�سر دار ابن 

كثري للن�سر والتوزيع.

11- البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع الإمام حممد بن علي 

ال�سوكاين )ت: 1250ه( طبع يف القاهرة.

12- تاريخ علماء الأندل�ص ابن الفر�سي اأبو الوليد عبد اهلل بن حممد 

)ت: 403ه( طبع يف القاهرة.

اجلرجاين  يو�سف  بن  حمزة  ال�سهمي،  الإمام  جرجان  تاريخ   -13

)ت: 427ه( طبع حيدر اأباد الدكن، الهند.

ثابت  بن  علي  بن  اأحمد  البغدادي،  الإمام اخلطيب  بغداد  تاريخ   -14

)ت 463ه( دار الكتب العلمية، بريوت.

اهلل  هبة  بن  احل�سني  بن  علي  ع�ساكر،  اب��ن  الإم���ام  دم�سق  تاريخ   -15

الدم�سقي )ت: 571ه( دار الفكر للطباعة والتوزيع، بريوت.

طبع  911ه(  )ت:  ال�سيوطي  الدين  جالل  الإمام  اخللفاء  تاريخ   -16

يف القاهرة، بتحقيق حمي الدين عبد احلميد.

17- تاريخ الرتاث العربي فوؤاد �سزكني، ن�سر اإدارة الثقافة والن�سر بجامعة 

الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، الريا�ص.

18- تدريب الراوي يف �سرح تقريب النواوي الإمام جالل الدين ال�سيوطي 

)ت: 911ه( املكتبة العلمية باملدينة املنورة.

بن  اأحمد  بن  عبد اهلل حممد  اأبو  الذهبي،  الإم��ام  احلفاظ  تذكرة   -19

عثمان )ت: 748ه( دار الكتب العلمية، بريوت.

20- ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك القا�سي عيا�ص بن مو�سى بن عيا�ص 

ال�سبتي )ت: 544ه( - وزارة الأوقاف، املغرب.
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حجر  ب��ن  علي  ب��ن  اأح��م��د  ح��ج��ر،  اب��ن  احل��اف��ظ  التهذيب  تقريب   -21

الع�سقالين )ت: 852ه( دار ابن حزم.

22- تنوير احلوالك �سرح على موطاأ مالك الإمام جالل الدين ال�سيوطي 

)ت: 911ه( دار الفكر، بريوت.

النووي  الدين  حميي  زكريا  اأبو  الإمام  واللغات  الأ�سماء  تهذيب   -23

)ت: 676ه( دار الكتب العاملية، بريوت.

دار  852ه(  )ت:  الع�سقالين  حجر  ابن  احلافظ  التهذيب  تهذيب   -24

�سادر، بريوت.

25- تو�سيح الأفكار �سرح تنقيح الأنظار ال�سنعاين، حممد بن اإ�سماعيل 

)ت: 1182ه( دار اإحياء الرتاث، بريوت.

256ه(  )ت:  البخاري  اإ�سماعيل  بن  حممد  الإم��ام  الكبري  التاريخ   -26

موؤ�س�سة الكتب الثقافية، بريوت.

�سم�ص  ال�سخاوي  الإمام  ال�سريفة  املدينة  تاريخ  يف  اللطيفة  التحفة   -27

طرابزوين  اأ���س��ع��د  ن�سر  902ه(  )ت:  ال��رح��م��ن  عبد  ب��ن  حممد  ال��دي��ن 

احل�سيني.

القوي  عبد  بن  العظيم  عبد  املنذري  الإمام  النقلة  بوفيات  التكملة   -28

)ت: 656ه( حتقيق ب�سار عواد معروف، بريوت.

الق�ساعي  اهلل  عبد  بن  حممد  الأبار،  ابن  ال�سلة  لكتاب  التكملة   -29

)ت: 658ه( طبع القاهرة.

احلميدي  فتوح  بن  حممد  الأندل�ص  ولة  ذكر  يف  املقتب�ص  جذوة   -30

488ه( طبع يف القاهرة. )ت: 
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القر�سي  القادر  عبد  احلنفية  طبقات  يف  امل�سيئة  اجلواهر   -31

)ت: 775ه( حيدر اآباد، الدكن، الهند.

32- حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء اأبو نعيم الأ�سبهاين، اأحمد بن عبد 

اهلل )ت: 430ه( مكتبة اخلاجني، ومطبعة ال�سعادة، القاهرة.

33- خال�سة الأثر يف اأعيان القرن احلادي ع�سر املحبي، حممد اأمني بن 

ف�سل اهلل )ت: 1111ه(.

34- الديباج املذهب يف معرفة اأعيان املذهب ابن فرحون، حممد البعمري 

برهان الدين اإبراهيم بن علي )ت: 799ه( طبع يف القاهرة، بتحقيق حممد 

الأحمدي اأبو النور.

35- الر�سالة امل�ستطرفة لبيان م�سهور كتب ال�سنة امل�سرفة ال�سيد حممد 

بن جعفر الكتاين، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بريوت.

�َسورة  بن  عي�سى  بن  حممد  عي�سى  اأبو  الرتمذي،  الإم��ام  ال�سنن   -36

279ه( طبع حم�ص، �سوريا. )ت: 

37- �سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ال�سيخ حممد خملوف، الدار 

ال�سلفية، القاهرة.

اجلوهري  حماد  بن  �سماعيل  اإ اجل��وه��ري،  م��ام  الإ ال�سحاح   -38

)ت: 393ه( دار املاليني، بريوت.

39- �سفة ال�سفوة الإمام اأبو الفرج بن اجلوزي )ت: 597ه( دار املعرفة، 

بريوت.

578ه(  امللك )ت:  بن عبد  القا�سم خلف  اأبو  ب�سكوال،  ابن  ال�سلة   -40

الدار امل�سرية للتاأليف والرتجمة، القاهرة.
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مو�سى  بن  عمرو  بن  حممد  جعفر  اأبو  العقيلي،  الكبري  ال�سعفاء   -41

ابن حماد )ت 322ه( دار الكتب العلمية، بريوت.

بن  حممد  ال�سخاوي،  الإمام  التا�سع  القرن  لأهل  الالمع  ال�سوء   -42

القاهرة. 902ه( طبع  الرحمن )ت:  عبد 

722ه(  الرحيم )ت:  الدين عبد  الأ�سنوي جمال  ال�سافعية  43- طبقات 

رئا�سة ديوان الأوقاف، اإحياء الرتاث الإ�سالمي، بغداد.

44- الطبقات الكربى حممد بن �سعد املعروف بكاتب الواقدي )ت: 230ه 

وقيل 236ه( دار �سادر، بريوت.

45- علوم احلديث الإمام ابن ال�سالح اأبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 

ال�سهروري )ت: 643ه( املكتبة العلمية، املدينة املنورة.

46- الغنية فهر�ست �سيوخ القا�سي عيا�ص، القا�سي عيا�ص )ت: 544ه( 

الدار العربية للكتاب، ليبيا، تون�ص.

الع�سقالين  حجر  ابن  احلافظ  البخاري  �سحيح  �سرح  الباري  فتح   -47

)ت: 852ه( ن�سر رئا�سة اإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�ساد، 

الريا�ص.

48- ف�سل املوطاأ وعناية الأمة الإ�سالمية به حممد بن علوي بن عبا�ص 

املالكي احل�سني، الطبعة الأوىل، مطبعة ال�سعادة، القاهرة.

49- الفكر ال�سامي يف تاريخ الفقه الإ�سالمي، حممد بن احل�سن احلجوي 

الثعالبي )ت: 1376ه(، املكتبة العلمية باملدينة املنورة.

50- فهر�سة اأبي بكر بن خري الإ�سبيلي )ت: 575ه( �سرق�سطة.

فا�ص،  الفا�سي،  الكتاين  احل��ي  عبد  والأث��ب��ات،  الفهار�ص  فهر�سة   -51

املغرب.
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يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  ال��ف��ريوزاأب��ادي،  املحيط  القامو�ص   -52

اخلام�سة،  الطبعة  ال��ك��ربى،  التجارية  املكتبة  817ه(  )ت:  ال�����س��ريازي 

القاهرة.

53- ك�سف الظنون عن اأ�سامي الكتب والفنون حاجي خليفة، م�سطفى بن 

عبد اهلل الق�سطنطيني الرومي احلنفي )ت: 1067ه( دار الفكر، بريوت.

54- كف املغطا يف ف�سل املوطاأ الإمام ابن ع�ساكر )ت: 571ه( ن�سر عزت 

العطار احل�سيني، القاهرة.

الذهبي  الإمام  ال�سنة  كتب  يف  رواية  له  من  معرفة  يف  الكا�سف   -55

)ت: 748ه( �سركة دار القبلة، وموؤ�س�سة علوم القراآن.

ي، حممد بن حممد  الُغزِّ العا�سرة  اأعيان املئة  ال�سائرة يف  56- الكواكب 

جنم الدين )ت: 1061ه( دار الآفاق اجلديدة، بريوت.

بن  فار�ص  بن  اأحمد  احل�سني  اأبو  فار�ص  ابن  اللغة  مقايي�ص  معجم   -57

زكريا الرازي )ت: 395ه( دار الكتب العلمية، اإيران.

58- معجم املوؤلفني عمر ر�سا كحالة، دار اإحياء الرتاث، بريوت.

748ه(  )ت:  الذهبي  الإم��ام  و�ساحبيه  حنيفة  اأبي  الإم��ام  مناقب   -59

جلنة اإحياء املعارف العثمانية بحيدر اأباد الدكن، الهند.

60- مناقب الإمام ال�سافعي الإمام البيهقي، اأبو بكر اأحمد بن احل�سني بن 

علي )ت: 458ه( طبع يف القاهرة، بتحقيق ال�سيد �سقر.

دار  748ه(  )ت:  الذهبي  الإم��ام  الرجال  نقد  يف  العتدال  ميزان   -61

الفكر، بريوت، حتقيق علي حممد البجاوي.

اأبو عبد اهلل بن البيَّع  62- امل�ستدرك على ال�سحيحني الإمام احلاكم 

)ت: 405ه( حيدر اآباد، الدكن، الهند.
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63- امل�سند الإمام اأحمد بن حممد بن حنبل ال�سيباين )ت: 241ه( دار 

�سادر، بريوت.

الّديَنوري  م�سلم  بن  اهلل  عبد  حممد  بو  اأ قتيبة،  ابن  املعارف   -64

)ت: 276ه( دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية.

65- املغني يف ال�سعفاء الإمام الذهبي )ت: 748ه(، دار اإحياء الرتاث 

الإ�سالمي بدولة قطر.

66- املنتظم يف تاريخ امللوك والأمم اأبو الفرج بن اجلوزي )ت: 597ه(، 

دار الكتب العلمية، بريوت.

67- النجوم الزاهرة يف تاريخ ملوك م�سر والقاهرة يو�سف بن تغري بردي 

)ت: 874ه( - املوؤ�س�سة امل�سرية العامة للتاأليف والرتجمة، القاهرة.

الع�سقالين  حجر  ابن  احلافظ  ال�سالح  ابن  كتاب  على  النكت   -68

)ت: 852ه(، اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة، املجل�ص العلمي.

69- وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان ابن خلكان، اأحمد بن حممد بن 

اأبي بكر )ت: 681ه(، دار �سادر، بريوت. 
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�س.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�س      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�س ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء.

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �سامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�سى العرباين      

د.نا�سر يو�سف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�س الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

د. خليل عبد املنعم خليل مرعي      



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�س      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د. اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�س اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

حممد  القياتي  اأحمد  حممد  د.       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�س وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صلم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      

80- فقه البيان النبوي.

اأ. حممد بن داود �صماروه      



81- املقا�صد ال�صرعية للوقف الإ�صلمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـلم منهــج وثقــافـة.

اأ.د. يا�صر اأحمد ال�صمايل      

83- اأ�ص�س النظام الجتماعي يف الإ�صلم.

د. عبد احلميد عيد عو�س      

84- حروف الإبحار )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ع�صام الغزايل      

85- معامل منهجية يف جتديد خطاب الفقه واأ�صوله.

د. م�صعود �صربي      

86- قب�صات من ح�صارة التوحيد والرحمة.

اأ. ممدوح ال�صيخ      

87- لقاء قريب )رواية(.

الروائية ميا�صة علي عبدة النخلين      

88- مقا�صد ال�صريعة بني الب�صط والقب�س.

د. حممد بولوز      

89- مدائن ال�صحِو )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حميي الدين �صالح      



90- الفن واجلمال من النزوع ال�صكلين اإىل التاأ�صيل الر�صايل.

د. عبد اجلبار البودايل      

91- دوائر احليـــاة )جمموعة ق�ص�صية(.

اأ. ماجدة �صحاتة      

92- علم اأ�صول الفقه ودوره يف خدمة الدعوة.

د. عبد الروؤوف مف�صى خراب�صة      

93- موا�صم اخل�صب )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد يون�س      

94- مفهوم الت�صديق والهيمنة يف القراآن الكرمي.

د. نعيمة لبـــــداوي      

95- موطاأ الإمام مالك واعتناء العلماء به.

د. حممد عبد اهلل حّياين      




