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 لموطأ ومكانته في المذهب المالكي:عن ا لمحة    

دثنا إحدى الرواايت عن اإلمام مالك ـ رضي هللا عنه ـ وكتابه املوطأ وعن  ُتح
يحعترب ابكورَة  يبعض احلوافز اليت شدَّت من أزره إلبراز هذا األثر العظيم الذ

لقبوَل وأبقاهح متداوالً األثرح الذي كتب هللاح له اـ  يف العصر اإلسالميـ التدوين 
، إنه من الكنز الذي بشَّرت  به رؤاي قارئ عحدوله من كّل خلف ، حيملهح وايً َمر  
املسجد فإذا انحية من القرب  أتيتح : حني قال ه129تدينة حيىي ابن أيب كثري امل

اي رسول  نانفرجت وإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس والناس يقولو 
هللا أعطنا اي رسول هللا من لنا؟ فقال هلم: إين كنزت ُتت املنرب كنزاً، وقد 

ومظاهر استبحار عن هذا الكنز و  1 أمرت مالكًا يقسمه بينكم فاذهبوا إليه
 يقول ـ حسب الرواية ـ مالك: " دخلت على أيب جعفرصاحبه يف العلم  

ابلغداة حني وقعت الشمس ابألرض، وقد نزل عن سريره إىل بساطه،  2 ه158ت
  فقال يل: حقيق أنت بكل خري، وحقيق بكل إكرام، فلم يزل 

                                                           
 24مطبعة فضالة ـ املغرب وكشف املغطى يف فضل املوطا البن عساكر ص:  154 /2ترتيب املدارك للقاضي عياض  1

 دار الفكر ـ بريوت 
العلمية دار الكتب 5/465ابن سعد يف طبقاته : زايرته للمدينةعن وانظر يعين: أاب جعفر املنصور اخلليفة العباسي،  2

هـ 306"وكيع" ت  حممد بن خلف الضيب أخبار القضاة أليب بكرهـ عن مالك و 207ابلسند عن الواقدي ت 
دار الكتب العلمية،  8/181واملنتظم البن اجلوزي  م1947هـ=1366 طبعة أوىل: املكتبة التجارية الكربى1/183
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ال وهللا  أاته املؤذن ابلظهر، فقال يل: أنت أعلم الناس، فقلت: يسألين حىت 
أعلم منك اليوم بعد  اي أمري املؤمنني، قال: بلى، ولكنك تكتم ذلك، فما أحد

     1.أمري املؤمنني

اي أاب عبد هللا ضع للناس كتباً، وجنب فيها شدائد عبدهللا بن عمر، ورخص   
ابن عباس، وشواذ ابن مسعود، واقصد أوسط األمور، وما اجتمع عليه األمة 

 ..." اخل 2والصحابة  
ويف رواية: ووطئه للناس توطئة. قال مالك: فو هللا لقد علمين التصنيف   

 .3مليسرايومئذ   ومعىن املوطأ : املسهل 
فمن  ذلك اللقاء ـ كما تقول الرواية ـ مع أيب جعفر املنصور شرع اإلمام مالك   

يف تصنيف )املوطأ( بعد أن قويت عزميته، فانتخَب من مروايته ما َلهح صلٌة 
قه من أحاديث األحكام املعروفة عند علماء أهل املدينة، مما أمجَع عليه ابلف

سلفهم واستمرَّ على العمل به َخلفحهم ، وقد  يَسر هللا له ما انتَهَجهح ألسباٍب 
منها : نشأته يف املدينة املنورة وطلبهح العلم هبا على حداثة سنه، وأخذه عن 

تالميِذ الصحابة ـ ولتسمّية كتابه   اجليل الثاين من رجال املدرسة النبوية ـ
قال مالك: »قال: فه911ت اب"ملوطأ" وجهٌ آخرح يحناِسبح مضمونَه، ذكره السيوطي

                                                           

 -هـ  1434دار الرسالة العاملية ـ دمشق ـ  10/195م ومرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي 1992 -هـ  1412بريوت ـ 
 م2013

 مطبعة فضالة ـ املغرب  2/17ترتيب املدارك وتقريب املسالك للقاضي عياض  1
  دار الرتاث ـ القاهرة118 /1الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب البن فرحون 2
 1/24دار الفكر ـ بريوت و 7/683اتريخ ابن خلدون  3
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كتايب هذا على سبعني فقيها من فقهاء املدينة، فكلهم واطأين عليه،   عرضتح 
  1«فسميته ابملوطأ

حممد بن  عن املفضل بن ه463تابن عبد الرب  هأخرجومثَة سبٌب آخرح لتأليفه 
يف قال: أول من عمل كتااب ابملدينة على معىن املوطأ  ه308ت حرب املدين

ذكر ما اجتمع عليه أهل املدينة عبد العزيز بن عبد هللا بن أيب سلمة 
فنظر فيه  به مالكٌ  تَ وعمل ذلك كالما بغري حديث فأح  ه164تشوناملاجَ 

اثر مث ولو كنت أان الذي عملت ابتدأت ابآل ،فقال: ما أحسن ما عمل
قال: مث إن مالكا عزم على تصنيف املوطأ فصنفه فعمل  شددت ابلكالم

ت، فقيل ملالك: شغلت نفسك آطو من كان ابملدينة يومئذ من العلماء امل
يتوين مبا إفيه الناس وعملوا أمثاله فقال:  كَ كَ ِر الكتاب وقد شَ  بعمل هذا

أنه ال يرتفع من هذا إال  ظر فيه مث نبذه، وقال: لتعلمنَّ ت بذلك فنفأح  عملوا
 ما أريد به وجه هللا تعاىل

 
 

 

                                                           
  دار الكتب العلمية ـ بريوت 1/6تنوير احلوالك شرح موطأ مالك 1



4 
 

 

منها بعد ذلك  يءابر وما مسع بشقال: فكأمنا ألقيت تلك الكتب يف اآل
 1 ذكرح يح 

 
وكاَد يقتصر يف موطئه على شيوخ أهل املدينة لوال ستًة روى عنهم، وهم:   

، وعبدالكرمي ابن  ه152ت وإبراهيم بن أيب عبلة الشامي،  ه128ت أبو الزبري املكي

 ومحيد الطويل البصري ه135ت وعطاء بن عبدهللا اخلراساين ه152ت مالك اجلزري

  2أيضا  ه131تياين البصري ختِ وأيوب السَّ  ه143ت

والذي يفهم من الرواايت املتعددة يف هذا الشأن أن مالكا استغرَق يف توطئة   

املوطأ وتيسريه للناس وقتا ليس ابلقصري، وقتا يزيدح على أربعني سنة نتيجة 

يف األحاديث املروية واآلاثر وعرضها على الكتاب والسنة واإلمجاع  لتثبته وُتريه

 موره كلها  فقد كان معروفاً ابلتثبت والتؤدة يف أ

                                                           
دار الكتب العلمية وترتيب املدارك للقاضي عياض  7ـ  6تنوير احلوالك شرح على موطأ مالك للسيوطي ص:  1

2/75 
 ـ بريوت الكتب العلميةدار  1/33املسوى شرح املوطا للدهلوي  2
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: ( 1)وهو أحدح رواة املوطأ صاحب األوزاعيـ  ه200تقال ابن عبد الواحد 

ألفته يف أربعني سنة،  عرضنا على مالك املوطأ يف أربعني يوما، فقال: كتابٌ 

وعلى محقتضى هذه الرواية  2 قرأمتوه علي يف أربعني يوما، ما أقل ما تفقهون فيه

هـ  ويؤيد ذلك كالم احلافظ 138 :املوطأ حنو سنةتكون البداية الفعلية لتأليف 

 3ه 499تابن عساكر

 هو كتابح ، وإمنا فقط منه الروايةح  القصدح  حديث، املوطأ مل يكن كتابَ  كتابح و 

أيت ابحلديث على احلكم الفقهي فهو جيمع بني احلديث والفقه،  استداللٍ 

املسألة الواحدة، فإن يذكر األحاديث الواردة يف مث ية من الكتاب العزيز، آلاب

أقوال من بعمل أهل املدينة، فإن مل جيد ختري حديثا صحيحا استدّل  مل جيد

   ما يراهح. الصحابة والتابعني،

  

 

                                                           
  مؤسسة زايد لألعمال اخلريية ـ أبوظيب 1/224مقدمة ُتقيق الشيخ: حممد مصطفى األعظمي للموطأ  1
 َدار الَغرب اإلسالمي 1/337املساِلك يف شرح محَوطَّأ مالك البن العريب  2
 53انظر: كشف املغطى يف فضل املوطا ص:  3
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 :عنايةُ اإلمام مالك بالموطأ وإخالُصه فيه

عحرف عن اإلمام مالك رضي هللا عنه من الضبط والتحري يف روايته مامل  
رأس ماله  من جعل التمييزَ )يحعرف مثلحه عن غريه ونحقل عنه يف ذلك قوله : 

:  ه197ت عبد هللا بن وهبوقال تلميذه :  1 (عدم اخلسران وكان على زايدة
 . 2 من حديثه سنةٍ  كلَّ   صح قح نـ  مالك يَـ  كان علم الناس يزيد وكان علمح 

الف آ : إن موطّأ مالك كان اشتمل على تسعةه504توقال ِإل كَيااهلَرَّاسي

 القاضي ابن املنتاببل قال  3 حديث، مث مل يزل ينتقي حىت رجع إىل سبعمائة

كر أن مالًكا، رضي هللا عنه، روى مائة ألف ذح : ه ـ320تالذي  ويل قضاء املدينة للمقتدرـ 

حديث مجع منها يف موطّئه عشرة آالف، مث مل يزل يعرضها على الكتاب 

 4وحيذف حىت عادت إىل مخسمائةواألخبار والسنة وخيتربها ابآلاثر 

 ف بن عبد: بلغين عن محَطرِّ ه463ت قال ابن عبد الرب أما يف جمال إخالصه فقد

ـ صاحب مالك ـ قال: قال يل مالك: ما يقول الناس يف : ه220ت هللا األصم

                                                           
  نشرـ بريوتدار اهلجرة للطباعة وال 12املبطأ برجال املوطا ص:  إسعافح  1
 دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت  25 /1اجلرح والتعديل البن أيب حامت الرازي  2
 دار القلم ـ دمشق 1/73التعليق املمجد على موطأ حممد للشيخ حممد عبد احلي اللكنوي اهلندي  3
 دار الغرب اإلسالمي332 /1القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس البن العريب  4
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رت، قال يل مالك: ف  مح  ، وحاسدٍ رٍ ط  مح  بٍّ ي؟ فقلت له: الناس رجالن: حمح أموط

 1بك عمر، فسرتى ما يحراد به هللا. دَّ إن مح 

يف املوطأ ، وتناقلها العلماء  ه150توشاعت عبارة تلميذه اإلمام الشافعي   

من كتاب مالك"  األرض كتاب بعد كتاب هللا أصحَّ وهي  : "ما على ظهر 

وألجل إتقانه وانتقاده للرواة وقوة ضبطه  2وقوله: إذا جاء األثر فمالك النجم 

جاء احلديثح ": إذا  حرص العلماء واحملدثون على حديثه قال اإلمام الشافعي

 3 "عن مالك فشحدَّ به يدكَ 

    

  

 :مكانة الموطأ بين كتب الحديث

ال خيفى على ذي ُتصيل علمي ما للموطأ من املكانة، فشهرته، وصحته،   

ورايدته يف التدوين ابعتباره أقدَم مؤلٍف إسالمي يصلنا كامال مبعظم رواايته 

                                                           
 ط وزارة األوقاف ـ املغرب  1/85ملا يف املوطأ من األسانيد التمهيد  1
 دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت  14 /1اجلرح والتعديل البن أيب حامت  2
 1/121املساِلك يف شرح محَوطَّأ مالك  3
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ونسخه ، إذ  ال يوجد اليوَم كتاٌب من مؤلفات إمام من أتباع التابعني غري 

   جيال منذ أتليفه إىل اآلنأول مؤلف يف اتريخ اإلسالم تناقلته األاملوطأ، فهو 

غري  من أول مَؤلَّف اثبت النسبة": 1 ه1394ت زهرة قال عنه اإلمام حممد أبو

بعد جيل إىل يومنا يال  جيال ج، وتناقلته األيف اإلسالم  تشرشك، ذاع وان

.. إىل قوله: أما التدوين ول يف التأليف يف الفقه واحلديث معاألا يعدو  .. هذا

  . "احلقُّ فقد ابتدأ ابملوطأوالتأليف 

 

ومهما علت مكانته فهو جديٌر مبا قيل فيه من  مد ٍح المتيازه ابلسند الثُّنائي 

بني مؤلفه والنيب صلى هللا عليه وسلم وألحاديثه وآاثره املنتخبة من حيثح 

شهرهتا يف جمتمع املدينة واطرادح العمل هبا بني الصحابة واتبعيهم ،  ولذلك ـ 

تنافس احملدثون ـ قدميا وحديثاـ يف روايته ومساعه وإمساعه وجعلوهح يحنبوع  وغريه ـ

: ه256ت البخاريعن  ه728تاستمدادهم وقطَب رحا اعتمادهم، قال ابن تيمية

                                                           
 دار الفكر العريب  223ـ 222مالك حياته وعصره ص  1
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يستفتح الباب حبديث مالك وإن كان يف الباب شيء من حديث ما  أولح "

أكباد اإلبل يف  يقدم على حديثه غريه وحنن نعلم أن الناس ضربوا ال مالك 

 1"طلب العلم فلم جيدوا عاملا أعلم من مالك يف وقته

قال الشيخ صديق  وهكذا حالح ابقي أصحاب الصحاح الستة مع املوطأ

َأن ال كتب املصنفة يف الّسَنن ـ أَي ضا ـ  علمح أوَ : ه1307تجيوح نـَّ حسن خان القِ 

َوَما يتَـَعلَّق ابلفقه  ه303ت النََّساِئيّ و  ه274ت َوسَنن أيب َداوحد  ه261تكصحيح محسلم

مستخرجات على ال محَوطَّأ ُتوم  ه274تمن َصِحيح البحَخارِّي وجامع الرتِّ ِمِذّي 

َما أر سلهح َورفع َما أوقفهح واستدراك  حومه وتروم رومه ومطمح نظرهم ِفيَها وصلح 

ندهح     2وأحاطه َجَواِنب ال َكاَلم  َما َفاَتهح َوذكر املتابعات والشواهد ملا أس 

شديَد العناية ابملوطأ حريصا على  ه241توكان اإلمام املبجل أمحد بن حنبل 
املوطأ  كنت مسعتح "عن مالك قال:  يته فقد مسعه من تسعَة عشَر راوايً روا

 ،فأعدته على الشافعي ،من بضعة عشر نفسا من حفاظ أصحاب مالك 

                                                           
 نشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  20/325جمموع الفتاوى  1
 بريوت -دار الكتب التعليمية  159ة يف ذكر الصحاح الستة ص طَّ احلِ  2
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ما أحسنه ملن "وقال حني سئل عن موطأ مالك :  1 "ألين وجدته أقومهم به
  2 "ن بهتديَّ 

إمنا صنف  ه255تسند الدارميمح "وقال الدهلوي يف دوران احملدثني حوله إّن :

  3 "إلسناد أحاديث املوطأ وفيه الكفاية ملن اكتفى

أحَد  ـ يف عصرهـ عبدهللا بن عبد الرمحن الدارمي ، كان  حملدثَ ومعلوم أن ا

 ـ بسنتني بعَد وفاة اإلمام مالك ـ ه181:وقد وحلدَ  4حفاظ الدنيا األربعة 

    5وروى عن اجليل الثالث بعَد الصحابة وهم: أتباع التابعنَي 

                                                           
الرايض و: أثر اإلمام مالك  -مكتبة الرشد 231 /1اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث أليب يعلى اخلليلي القزويين 1

جملة طيبة لآلداب والعلوم  33وموطئه على الصحيحني وسنن أيب داود والرتمذي د، عبد الرمحن الصاعدي ص: 
 هـ  1437ـ  8اإلنسانية السنة اخلامسة العدد

 
 60ملغطى يف فضل املوطا ص: مطبعة السعادة ـ مصر كشف ا 6/32حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم  2

  دار الكتب العلمية ـ بريوت 1/64املسوى  3
  مؤسسة الرسالة12/226سري أعالم النبالء  4
 هـ 1436ط  20و1/19انظر مقدمة الزهراين لتحقيق مسند الدارمي  5
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أ يقول الشيخ ويل هللا ويف استمداد أصحاب املذاهب الثالثة من املوط
وأساسه وعمدة مذهب  دة مذهب مالكاملوطأ عح " :ه1176ت الدهلوي

وصاحبيه ه 150تالشافعي وأمحد ورأسه ومصباح مذهب أيب حنيفة 
وهذه املذاهب ابلنسبة إىل املوطأ كالشروح للمتون وهو منها مبنزلة  ونرباسه

الدوحة من الغصون وإن الناس وإن كانوا من فتاوى مالك يف رد وتسليم 
املذهب إال مبا سعى يف هلم  ىوتنكيت وتقومي ما صفا هلم املشرب وال أتتَّ 

يف دين هللا من  عليَ  نَّ ليس أحد أمَ " :ترتيبه واجتهد يف هتذيبه قال الشافعي
رح كالم الدهلوي ما نقل البويطي 1 "مالك  عن الشافعي قال :ه 231ت ويحفسِّ

ومخسمائة حديث كلها عن  فٌ يِّ أصول األحكام نَـ   : مسعت الشافعي يقول
  2 مالك إال ثالثني حديثا

ويفسر ما أشاَر إليه الدهلوي اجتماعح أيب حنيفة مبالك يف مواسم احلج 
كما روى صاحباهح عنه خاصًة حممد بن احلسن الشيباين   3والزايرة وروايته عنه 

ه يف كحتبه ، وروايته للموطأ مشهورة انشر املذهب احلنفي ومدونح  ه189ت 
   .متداولٌة، مرجوع إليها يف كتب احلنفية

تفظًا مبكانته ـ بعَد ظهور الصحيحني ـ يصفه احلفاظح مبا  وقد ظّل املوطّأ حمح

وصفه به اإلمام الشافعي من الدرجة القحصوى يف الصحة إىل عهد أيب علي 
                                                           

 158الستة ص واحلطة يف ذكر الصحاح  1/63املسوى  1
الرايض والسيوطي يف  –أضواء السلف 1/178النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي 1/194اإلرشاد للخليلي  2

  مكتبة الغرابء األثرية ـ السعودية759 /2شرح ألفيته احلديثية
  دار أضواء السلف ـ الرايض 2/52إصالح كتاب ابن الصالح للحافظ مغلطاي بن قَليج  3
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القرن الرابع اهلجري ـ الذي قال بتقدمي البخاري ونسَب  منـ  ه349تالنيسابوري 

 ه456ت  عده ابن حزم الظاهريمث جاء ب 1ه 303تذلك إىل شيخه اإلمام النسائي

 فجعله اتلياً جلحملٍة من كتب الصحاح واملسانيد ، وتعقبه

إن ....  ما أنصف ابن حزم "يف تصنيفه للموطأ فقال:  ه673تاحلافظ الذهيب
 .2"ا شيءيف القلوب ال يوازنح  يف النفوس، ومهابةً  )للموطأ( لوقعاً 

 3إىل رأي النيسابوري يف تقدمي الصحيحني  هـ643ت وقد ذهب ابن الصالح 
 يف تقدميووافقه  4 هـ762ت يج لِ بن قِ  طايَ لَ غ  وتعقَّبه شارحه احلافظ : مح 

كنح هـ 852تالصحيحني احلافظح: ابن حجر العسقالين  فنتَج عن ذلك ما ميح
 :هي اجتاهاتثالث حصرهح يف 

 

 
  

 

                                                           
  دار املعرفة ـ بريوت 1/8مقدمة فتح الباري  1
  مؤسسة الرسالة 18/203سري أعالم النبالء  2
 سوراي -دار الفكر 18مقدمة ابن الصالح ص:  3

  
  أضواء السلف 2/62إصالح كتاب ابن الصالح  4
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 االتجاه األول

 جميعهاب الحديث الموطأ على كتُ  تقديمُ 

ما على " يذهبح أصحاب هذا االجتاه مذهَب اإلمام الشافعي  يف قوله :  
واإلمام عبد الرمحن  1 "من كتاب مالك أصحَّ ـ بعد كتاب هللا ـ وجه األرض 

 «للناس من املوطأ ما كتاب بعد كتاب هللا أنفعَ »:  القائلهـ 198ت بن مهدي 
كتب موطأ مالك فال عليه أن من  »القائل :  هـ197تواإلمام عبدهللا بن وهب 

يف قوله :  ه264ت واحلافظ أيب زرعة الرازي  «يكتب من احلالل واحلرام شيئاً 
لو حلف رجل ابلطالق على أحاديث مالك اليت ابملوطأ أنا صحاح كلها مل 

 2 حينث، ولو حلف على حديث غريه كان حانثاً 
ما يف القوم :  ه198ت قال حيىي القائل يف جامعه :  ه279تواإلمام الرتمذي 

وابن شعبان حممد بن القاسم   3 أحد أصح حديثا من مالك بن أنس
واحلافظني :حافظ املغرب : ابن عبد 4ـ تلميذ اإلمام النسائي  ـهـ355ت املالكي

املوطّأ ال مثيل له وال كتاب فوقه بعد كتاب هللا تعاىل عز » الرب القائل :

                                                           
 لبنان  ومسند -دار الكتب العلمية بريوت1/150توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار حملمد بن إمساعيل الصنعاين  1

 دار الغرب اإلسالمي 110املوطأ  للجوهرجي ص: 

 
 2/76ترتيب املدارك  2
 بريوت -دار الغرب اإلسالمي  246 /6جامع الرتمذي  3

دار التوحيد للنشر واملوطأ بتحقيق حممد مصطفى األعظمي  52ـ 1/51اهي يف أصول السنة البن شعبان ز ال   4
 أبو ظيب -اخلريية واإلنسانية مؤسسة زايد بن سلطان آل نيان لألعمال 1/121
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يف قوله  هـ463 ت وحافظ املشرق : أمحد بن علي : اخلطيب البغدادي 1«وجل
وأما موطأ مالك بن أنس فهو املقدم يف هذا النوع وجيب أن يبتدأ بذكره »: 

 يف قوله: هـ453تبن العريب املالكي اوأبو بكر  2 «على كل كتاب لغريه
البخاري( هو األصل الثاين يف هذا الباب، واملوطّأ  :كتاب اجلحع في )أي»

ي والرتِّ ِمِذي فما  ه279ت هو األول واللباب وعليهما بناء اجلميع كالقحَشري 
  3.«دونما

  ه فهو القائل:544والقاضي عياض بن موسى اليحصيب ت
 من تصانيف مالك ام فخريها ... كتاب املوطو كتب العل  كرت  إذا ذح 

 4وأوضحها يف الفقه نجاً لسالك   ...  ةً نَّ سح  أحاديثاً وأثبتح  صحُّ أَ 
 
والسيوطي  هـ750ت ييبجِ ون التُّ يح وابن لِ   هـ762ت احلنفي  ايَ طَ ل  غَ واحلافظ مح  
لقد انشرح " القائل:والشيخ ويل هللا الدهلوي  هـ1218ت ين الَّ صاحل الفح الشيخ و 

صدري وحصل يل اليقني أبن املوطأ أصح كتاب يوجد على وجه األرض 
أن طريق االجتهاد وُتصيل الفقه مبعىن معرفة بعد كتاب هللا، كذلك تيقنت 

األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية مسدود اليوم على من رام التحقيق 
يف  ، وجيتهدإال من وجه واحد، وهو أن جيعل احملقق املوطأ نصب عينيه

وصل مراسيله ومعرفة مآخذ أقوال الصحابة والتابعني، بتتبع كتب أئمة 

                                                           
 70 /1دار الكتب العلمية والتمهيد 1/12كار  وانظر: االستذ 9التقصي ص:  1
 الرايض -مكتبة املعارف 2/185اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع  2
 دار الكتب العلمية ـ بريوت  5 /1عارضة األحوذي بشرح الرتمذي   3
 2/79ترتيب املدارك  4
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احملدثني مث يسلك طريق الفقهاء اجملتهدين يف املذاهب من ُتديد مفهوم 
الدالئل وتبيني الركن والشرط واآلداب، واستخالص القواعد  األلفاظ وتطبيق

وتعميمها وختصيصها، وفقاً األحكام،  الكلية اجلامعة املانعة، ومعرفة علل 
كتاب املوطأ أصح  "قال ـ أيضا ـ : و1 "لعموم العلة وخصوصها، وأمثال ذلك

كتب الفقه وأشهرها وأقدمها وأمجعها، وقد اتفق السواد األعظم من امللة 
املرحومة على العمل به، واالجتهاد يف روايته دراسته، واالعتناء بشرح 

الستنباط معانيه و تشييد مبانيه، ومن تتّبع ،واالهتمام  مشكالته ومعضالته
ورزق اإلنصاف من نفسه علم ال حمالة أن املوطأ عدة مذهب  مذاهبهم

مالك وأساسه، وعمدة مذهب الشافعي وأمحد ورأسه، ومصباح مذهب أيب 
وهذه املذاهب ابلنسبة للموطأ كالشروح للمتون،  بيه ونرباسه،حنيفة وصاح

  "الغصون وهو منها مبنزلة الدوحة من

 
لم أيضاً أن الكتب املصنفة يف السنن كصحيح مسلم، وعح ـ إىل قوله ـ : 

يتعلق ابلفقه من صحيح البخاري وجامع  وسنن أيب داود، والنسائي، وما
مستخرجات على املوطأ ُتوم حومه وتروم رومه، مطمح نظرهم فيها  الرتمذي

املتابعات والشواهد ك ما فاته وذكر اأوقفه، واستدر  وصل ما أرسله ورفع ما
وابجلملة فال ميكن ، وإحاطة جوانب الكالم بذكر ما روى خالفه ملا أسنده،

"وال ذاك إال ابإلكباب على هذا الكتاب ُتقيق احلق يف هذا
2 

                                                           
املوطا ومقدمة  ، ترمجة مقدمة املصفى ابلعربية، املنشورة يف مستهل كتاب املسوى بعنوان: تسهيل دراية19ص املسوى1

 دار القلم ـ دمشق 1/16أوجز املسالك للكاندهلوي 
 هـ1334 طبع لكناؤ51ـ  50املسوى ص  2
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واحلافظ عبد العظيم  1يف جامع األصول  هـ606تابن األثري  ؤالءه وقبل
حيثح يذكرحه مث يعِطفح عليه 2يف الرتغيب والرتهيب  ه656ت املنذري 

الصحيحني أو أحدمها واستمّر على هذا االجتاه من كّل قرن حمدثون، منهم 
 هـ1307ت جي وح نـَّ يف القرن الرابع عشر: الشيخ احملدث صديق حسن خان القِ 

والشيخ  4 هـ1363ت  الشنقيطي َب اايَ والشيخ احملدث : حممد حبيب هللا بن مَ 3
والشيخ احملدث املسندح :  هـ1393ت  5احملدث حممد الطاهر بن عاشور التونسي 

وأان أقدمح من كتب احلديث املوطأ  » القائل: هـ1396ت عبداحلق اهلامشي املكي 
والصحيحني وليس يف املوطأ حديث إال وهو موجود يف الصحيحني ـ إال 

     6 «أحاديَث قليلة
  

  

                                                           

 دار الفكر1/63( 1
دار البشائر اإلسالمية وانظر: الرتغيب والرتهيب وصنيع احلافظ  6إضاءة احلالك من ألفاظ دليل السالك ص  2

 املنذري فيه 
 149احلطة يف ذكر الصحاح الستة ص:  3
 4: صإضاءة احلالك من ألفاظ دليل السالك  4
 دار سحنون 1/38كشف املغطا شرح املوطا   5
 لكبري ـ دار لبنان للطباعة والنشر ُتقيق: بدر بن طامي العتييبمن الثبت ا 155هذه عقيدت ص:  6
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 االتجاه الثاني

 جعُل الموطأ بعَد الصحيحين

إىل هذا املنحى يتقدمهم أبو عمرو ابن منهم  ومجهورٌ ذهب متأخروا احملدثني   

الصالح واتبعه على رأيه غالبح شارحي مقدمته يف مصطلح احلديث 

عند احلافظ الذهيب يف قوله   وقواًل محعتقداً ومحلخصيها حىت أصبح رأايً معتمداً 

واحلافظ ابن  (هـ806)ت 2واحلافظ العراقي1الصحيحني  وَ ل  تِ  تبة املوطأ أن يذكرَ رح  :

حجر العسقالين ومدرسته اليت امتّد إشعاعها َعرَب قرون عدة فقد نقل  عبارة 

من كتاب حممد بن  احلافظ النيسابوري : )ما يف هذه الكتب كلها أجودَ 

      3(  إمساعيل

 

 

  

                                                           
 مؤسسة دار الرسالة  18/203سري أعالم النبالء  1
 مكتبة السنة ـ مصر   1/41فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للسخاوي  2
 دار املعرفة ـ بريوت  1/8انظر مقدمة فتح الباري البن حجر 3
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 االتجاه الثالث

 وسائر كتب السُّنناعتبار الموطأ دون الصحيحين 

ىل الكتب ابلتعظيم أو  "زم الظاهري ونصُّ كالمه : حوقد تفّرَد هبذا الرأي ابن 
 ومنتقى ابن اجلارود هـ353ت  صحيحا البخاري ومسلم وصحيح ابن السكن

مث بعدها كتاب أيب داود وكتاب  ه244ت واملنتقى لقاسم بن أصبغ هـ299ت
 "مصنف أيب جعفر الطحاويو  ه244ت النسائي واملصنف لقاسم بن أصبغ

ما ذكر سنن ابن ماجة وال جامع أيب عيسى  ـ القول للذهيب ـ : قلت ه321ت
ومسند ": فإنه ما رآمها وال أدخال إىل األندلس إال بعد موته مث قال 

ومسند أمحد بن حنبل ومسند  هـ235ت ومسند ابن أيب شيبة ه292تالبزار
 هـ303ت ومسند احلسن بن سفيان هـ204ت ومسند الطيالسي ه238ت إسحاق

ومسند   هـ229ت ومسند عبدهللا ابن حممد املسندي هـ258 تومسند ابن سنجر
 ومسند ابن أيب غرزة ه234ت بن املدييناعلي ومسند  ه 262ت يعقوب بن شيبة

وما جرى جمرى هذه الكتب اليت أفردت لكالم رسول هللا صلى هللا   ه276ت
مثل مصنف  اليت فيها كالمه وكالم غريهعليه وسلم صرفا مث الكتب 

بن  قيّ ومصنف بَ  هـ235ت ومصنف أيب بكر بن أيب شيبة ه211تعبدالرزاق
 ه319ت وكتاب ابن املنذر هـ294تكتاب حممد بن نصر املروزي و  ه276 تد لَ مَ 

 1 "وموطأ مالك بن أنس هـ 167ت األكرب واألصغر مث مصنف محاد بن سلمة
 بعدما أورده ـ احلافظ الذهيب .ه ـ وقد ردَّ كالمَ 

 
                                                           

 18/203سري أعالم النبالء  1
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 نُسخ الموطأ والرواة عن مالك

 

الرواة عن اإلمام مالك، كثريون ال حيصرهم كتابح حافظ  ذكر منهم احلافظ   

ألفا :  ـواملستدرِكح عليهما ـ  ه662تشيد العطاراخلطيب البغدادي وابن رَ 

وقد أفرد بعضح العلماء ابلتأليف رواة املوطأ   1ومخسمائة ومثانني وستَة رواة 

عن مالك منهم : احلافظ احملدث حممد ابن أيب بكر املعروف : اببن انصر 

وكتابه: إُتافح السالك برواة املوطأ عن اإلمام مالك   هـ842تالدين الدمشقي 

ذكر فيه تسعة وسبعني راواًي للموطأ  وعّد منهم الشيخ حممد مصطفى 

 2يف مقدمة ُتقيقه للموطأ مائَة راو ه9143تاألعظمي 

  

   

 

                                                           
   انظر: جمرد أمساء الرواة عن مالك، ليحىي ابن عبد هللا القرشي 1
 224 ـ190 /1 املوطأ بتحقيق الشيخ حممد مصطفى 2
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 بعض نسخ الموطأ المشهورة

 

والذي اشتهر من نسخ املوطأ عنه، مما رويته أو ": هـ 544تقال القاضي عياض

وقفت عليه، أو كان يف رواية شيوخنا، أو نقل عنه أصحاب اختالف املوطآت 

  1 "نسخة، وذكر بعض الفضالء أنا ثالثون حنواً من عشرين

لق املوطأ فاملراد هذه النسخة وإذا أط هـ(234)ت نسخة حيىي بن حيىي الليثي  –أ 

ومما يدلك على اهتمام العلماء ابملوطأ ما ذكره الشيخ حممد حبيب هللا 

على ـ الشنقيطي من أن موطأ اإلمام حيىي بن حيىي الليثي قد بلغت شروحه 

 حنو مائة شرح قال: ـ حدٍة 

  2وبلغت  شروحه حنَو املائه       فكلها عّما حواهح محن بئه .          

 

 

                                                           
 40وانظر: إضاءة احلالك ص :  2/89ترتيب املدارك وتقريب املسالك للقاضي عياض  1
  12: إضاءة احلالك ص 2
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 :النسخة الكويتية من الموطأ

للكويت صلةٌ قدميٌة ابملذهب املالكي يناهزح اترخيحها املعروفح أربعَة قرون ، وقد 

كان ـ وال زال ـ املذهَب الرمسي لكثري من أهلها وأسرها العريقة محتداوال فيما 

هم يرويه خلف عن سلف ، وال أدّل على ذلك ـ بعد الواقع ـ من كون أقدم بين

مطوٍط َظِفَر به الباحثون عن اتريخ هذه البالد كاَن نسخة املوطأ برواية حيىي 

بن  محسيعيدكوييت مالكي من أهل فيلكا امسه :بن حيىي الليثي خبّط فاضل  

تها يَراعحه يف حمرم من عام  أمحد بن مساعد بن عبد هللا بن سامل املالكي دَّبَّ

ن املذهب املالكي قائمًا يف فيلكا حيثح كانت 1094 على هـ  وقد  ظلَّ رحك 

د أحد أعالمها اليـ بعَد ستة ومثانني عاما من التاريخ املذكورـ مع مموعٍد 

ؤلفات العديدة واملنظومات الفقهية املالكيني وهو: العامل الشهري صاحبح امل

واللغوية املفيدة : الشيخ عثمان بن سند الوائلي املالكي الكوييت املولود يف 

 هـ 1242هـ  ت 1180فيلكا سنة
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 هـ(.197)ت هللا بن وهب بن مسلم الفهري القرشي موالهم  ـ نسخة عبد ب

 ه ـ 1420طبع بعضها ـ دار ابن اجلوزي 

قل عن النسائي ونح  هـ(191)ت دالرمحن بن القاسم العحَتقي ـ نسخة أيب عبدهللا عبج

 ه ـ 1425ط اجملمع الثقايف ـ أبوظيب  1.أنه أثبت أصحاب مالك

تارها اإلمام خي (هـ221)ت  يبنَ ع  هللا بن مسلمة القَ  نسخة أيب عبد الرمحن عبد – د

  يف سننه ـ غالباً  أبو داوود

 هللا بن يوسف قال حيىي بن معني: أوثق الناس يف )املوطأ(: القعنيب، مث عبد

 ط مجعية دار الرب: دحيَب ـ ـ يعين: التنيسي اآلت ذكره

خيتار منها اإلمام البخاري  هـ(.218)ت يسي نِّ هللا بن يوسف التِّ  نسخة عبد هـ

   ـ يف صحيحه ـ غالباً 

 

                                                           
 دار الرتاث للنشر ـ القاهرة  1/466الديباج املذهب البن فرحون  1
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نسخة أيب مصعب أمحد بن أيب بكر القاسم بن احلارث بن زرارة بن   - و

وهو من  هـ(.242)ت مصعب   ابن عبد الرمحن بن عوف الزهري قاضي املدينة 

وي عن مالك موطأ ابن حزم: آخر ما رح أحدث الناس مساعًا من مالك قال 

مائة  وفيهما زايدة على املوطآت حنو من ه259ت أيب مصعب وموطأ أيب حذافة

 م 2017ط مؤسسة الرسالة :  1حديث

هللا بن الزبري بن  هللا بن مصعب بن اثبت بن عبد ـ نسخة مصعب بن عبدز

  هـ(.236)تالعوام 

 ط هـ(. 189)ت  ـ نسخة حممد بن احلسن الشيباين صاحب اإلمام أيب حنيفة ح 

وقد اختار مسلم روايته  هـ226ت  حيىي بن حيىي التميمي النيسابوريـ نسخة  ط

 (غالبا) للموطأ يف صحيحه

                                                           
 دار الكتب العلمية بريوت 2/53تذكرة احلفاظ للذهيب  1
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رواها عنه اإلمام أمحد بن حنبل  هـ198ت الرمحن بن مهدي  عبدـ نسخة  ي

  وضمََّن محسندهح كثريا منها

 هـ 231املصري ت  كريبن بح  هللا عبدحيىي بن ـ نسخة  أي

يف  وقد اختار روايته للموطأ النسائي هـ240تقتيبة بن سعيد : ـ نسخة يب

 من النسخ  ذا ه إىل غري ()غالبا سننه
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 عدة أحاديث الموطأ

: مجلة ما يف املوطأ من اآلاثر عن النيب صلى هللا  هـ 375ت قال أبو بكر األهبري

عليه وسلم وعن الصحابة والتابعني ألف وسبعمائة وعشرون حديثاً، املسند 

وعشرون حديثاً، واملوقوف ستمائة  واثنانمنها ستمائة حديث، واملرسل مائتان 

قد خيتلف عددها و  1وثالثة عشر، ومن قول التابعني مائتان ومخسة ومثانون 

    وتفاوهتا يف النقصان والزايدة  عن اإلمام مالك رواايتال بتعدد

 

                                                           
 دار إحياء الكتب العربية مبصر  1/9تنوير احلوالك  1


