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THE SCHOLAR (January – June 1029)

دراسة منهج اإلمام مالك يف املؤطأ
A STUDY OF METHODOLOGY OF IMAM MALIK IN
MUWAṬṬA
Dr. Abdul Hia Madni, Imtiaz Bibi
ABSTRACT:

The source of three schools of Suni jurisprudence is identified as the book
of Muwatta. One of the scholars who agree with this supposition is Shah
Waliullah who considers it as the foundation of all four schools and states
that Muwatta’s text is a commentary on these schools (Ambiguous). Our
beloved Prophet Muhammad (PBUH) was a follower of many norms,
beliefs and practices which are all enshrined in the book. So it can be said
that the compilation of the book took great effort and due diligence on
the part of its authors. It took Imam Malik forty years to compile the book
of 'Muwatta' as a manifestation of the "well-trodden path" taken by the
citizens of Madina. The name of the book is translated to ‘agreed upon by
many’ which means that the people of Madina unanimously agreed upon
it. It has such a high accord that people of every school of Fiqh and all of
the imams of hadith scholarship are mutually united on its genuine
accounts. The conditions which were followed by the Imam while
compiling his book are among the most reliable and authentic. He
followed a method of erring on the side of caution and choosing only
sound reports. Hence, many of the isnaads (chains) of Imam Malik are of
the highest standard of Saheeh. Due to this, Imam Bukhaari and Muslim
were found to narrate most of his hadeeths in their books. Thee method
of compilation in the book was contemporary to the present times, so he
compiled the Hadiths with the words of the companions of Prophet
Muhammad (PBUH) and Taabi’een (who came after them) and legal
opinions (Ambiguous). There are 613 reports by companions and 285 by
Taabieen (Ambiguous). In one chapter the Hadiths are mentioned foremost
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and then followed by the reports of the Sahaabah and Taabi’een while at
other times, the actions of the people of Madina are quoted so his book
is a book of Fiqh and Hadith at the same time and cannot be categorized
as a book of reports only. We also find that it is limited to sections on
Fiqh, etiquette and the actions of day and night. However, it lacks
information on Tauheed, zuhd (asceticism), the Resurrection, stories and
tafseer.

KEYWORDS:
Ibne ‘Asākir, tafarrudāt, history of Damascus, stories of Moses and
Pharaoh, Medieval Islamic History, Middle Eastern History

املخدل:

لقد حظيت سنة النيب ﷺمن البداية العناية اخلاصة وحفظها من قِبل الصحابة والتابعني
1
اَنن نحازلْن ِ
االذ ْكحرحوإِ اَّنلحهُ حَلحافِظُو حن
فاحتفظت وتنقلت كما يف القرآن :إَِّن حْ ُ ح
إن حفظ الذكر أي القرآن الكرمي يتضمن حفظ السنة كذلك ألنا مفسر له ومعرفة ألحكامه
ِ ِ 2
قال سبحانه :وأحنْزلْناإِلحي ِ ِ
ني لِلن ِ
ااس حمانُ ِزحل إلحْيه ْم
ح حح ْ ح
ك الذ ْكحرلتُ بح ِ ح
وأحقح حام هللا ىف القرون املفضلة النخباء حتصلوا دين اإلسالم على الفهم والبصري فآثروه يف بيوهتم
ودايرهم وهاجروا يف سبيله وضبطه وتلقيه ونشره وتركوا الراحةوأوطانم وسافروا و ترحلوا لتحصيل
ٍ
ت
ُخ ِر حج ْ
علم اَلديث وما يتعلق به من اآلراثر الصحيحة فوجدوا اهلدف وكانواحبقُ :كْن تُ ْم حخْي حرأُامة أ ْ
لِلنااس.
وكان ىف مجيع البلدان املفتوحة أبيدي املسلمني حصل االستقرار فيها وجدت النصيب من العلم

Al-Qur’ān 90/51
Al-Qur’ān 44/51
2

1
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ِ
ِ
ني
وكثر ىف املدينةالفقهاء واحملدثون فقدنقل عن مالك أنه قال :
عرضت كتح ِاب حهذا حعلحى حسْبع ح
ُ
فحِقْيها ِم ْن فُ حق حه ِاء الْ حم ِديْنح ِة.
وألف ىف نفس الزمن غريهم من احملدثني ىف مكة املكرمة والكوفة والبصر وخراسان ولكن البداية
ت السناة ىف املدينة كعاشر كتاب
كانت حملدث املدينة وأتليف "املوطأ" من الكتب اليت حد اونح ْ
تدوينا واألول تصنيفا على األبواب الفقهية 3فإن اإلمام حمالِك بلغ يف اإلمامة للمسلمني مبلغا
رفيعا بسبب أتليفه العظيم":املوطأ"
فأردَّنيف حبثناهذا بيان امهية املوطأوكيفية االستفاد منه وسرَّن فيه عل اخلطة االتية
الفصل االول:
الفصل الثاين :

يتناول ذكرترمجة االمام مالك رمحه هللا
ذكرت فيه دراسة عن املوطأ ومنهج اإلمام فيه،وفيه مباحث :

املبحث الالول  :سبب اتليفه
املبحث الثاين:

مكانة كتاب موطأ لإلمام مالك ودرجته بني كتب السنة

املبحث الثالث :ذكرت فيه الروا الذين رووا املوطأ
املبحث الرابع:

ذكرت فيه عدد ما حيتوي عليه املوطأ من كتب وابواب واحاديث

املبحث اخلامس :ذكرت فيه منهج االمام يف املوطأ

Al-Kattānī, Al-Syed Muhammad bin J’afar, Al-Risalah alMustatrifah le-Bayan Mashhūr Kutub Al-Sunnat-ul-Musharrifa,
Dar-ul-Basha’ir al-Islamia, Beirut, 1986, P.4, 327
3
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املبحث السادس :ذكرت فيه شروحات املوطأ
املبحث السابع  :ذكرت فيه بعض مزااي املوطأ
املبحث الثامن  :ذكرت فيه عدد رجال املوطأ
املبحث الثامن:

ذكرت فيه بعض مصطلحات اإلمام مالك يف املوطأ

املبحث التاسع :وفاته
الفصل األول  :ترمجة اإلمام مالك بن انس
ِ
ك بن احنح ٍ
س ب ِن مالك ب ِن أِحب حع ِامر ب ِن عمرو ب ِن اَلحا ِرث اَلِ ْم حِريي ،ابوعبدهللا
 امسه ونسبه :حمال ُ
املدىن امام داراهلجر ينته نسبه إيل قبيلة ذي أصبح اَلمرييني الذين كانوا يسكنون اليمن
 كنيته  :ابوعبدهللا
 لقبه :لقب ابمام داراهلجر

 والدته  :ولد على األصح يف سنة 09ه

4

Al-Bukharī, Muhammad bin Ism’aīl, Al-Tarīkh-ul-Kabīr, betahqīq Hāshim Nadvī, Dar-ul-m’arifa, Beirut, 1999, V. 7, Bio#
1323
Al-Zahbī, Shams-ul-Dīn Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad
4

bin Uthman, Si’ar A’alaām Al-Nublā, Mu’assisa Al-Risala,
Beirut, 1985, V.8, P.43-121
Al-Mizī, Abd-ul-Rahman Yousuf, Tahzīb-ul-Kamāl, Mu’assisa
Al-Risala, Beirut, 1980, V.27, P.119-91
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 الشيوخ :وقد أدرك خيار علماء التابعني من الفقهاء واحملدثني.
 -5فأخذ أوال ابن هرمز
 -2مث َّنفع موىل ابن عمر
 -9إبراهيم بن أىب عبلةاملقدس
 -4ايوب بن اب متيمةالسختياىن
 -1ثوربن زيدالديلى
 -1جعفربن دمحمالصادق
 -7محيدالطويل
 -8داودبن اَلصني
 -0ربيعةبن ب عبدالرمحن
سعيدبن اب سعيداملقربى
-59
صاحل بن كيسان
-55
عبدهللا بن اب بكربن حزم
-52
عبدهللا بن دينار
-59
اب الزَّندعبدهللا بن ذكوان
-54
عبدهللا بن عبدهللا بن جابربن عتيك
-51
عبدالرمحن بن القاسم بن دمحمبن اب بكرالصديق
-51
اب اميةعبدالكرمي بن اب املخارق
-57
حيي بن سعيد األنصاري
-58
 تالميذه ومن روى عنه :روي عن اإلمام مالك أمم ال حيصون كثر عددهم من أهل اَلجاز
واليمن والعراق وخراسان و الشام ومصرواألندلس كما ذكرهم اخلطيب البغدادي حيث مجعهم
يف كتاب واحد .حىت القاض عياض مجع  5999روا الذين يروون عن مالك يف
كتاب.وأذكر املعروفني منهم:
ابراهيم بن طهمان ،ابراهيم بن عبدهللا ،ابوحذافةامحدبن إمساعيل ،ابومصعب امحد بن اب بكر،
اسحاق بن دمحماالفروى ،إمساعيل بن اىب اويس ،إمساعيل بن علية ،إمساعيل بن موسى الفزارى،
أشهب بن عبدالعزيز ،حبيب بن اب حبيب ،اَلسني بن الوليد ،سعيدبن منصور ،سفيان الثورى،
5
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سفيان بن عيينة ،شعبةبن اَلجاج ،أبوعاصم الضحاك بن خملد ،حعْب ُدهللاِ ب ِن املبارك ،حعْب ُدهللاِ ب ِن
ُُمح امد ،عبدهللا ب ِن مسلمة ،حعْب ُدهللاِ ب ِن وحه ٍ
ب ،عبدهللا بن يوسف ،عبدالرمحن بن عمرو األوزاعى،
ح
عبدالرمحن بن مهدى ،عبدامللك بن عبدالعزيزبن جريج ،عبدامللك بن عبدالعزيز ،ليث بن سعد،
دمحمبن ادريس الشافِعِى ،دمحمبن مسلم بن شهاب الزهرى ،مصعب بن عبدهللا الزبريى ،وكيع بن
اجلراح ،الوليدبن مسلم ،ححيَي بن إبراهيم ،ححيَي بن ٍ
سعيد األنصاري ،حْحي حَي بن سعيدالقطان ،حيَي بن
ْح ُ
ْح ُ
5
عبدهللا بن بكري ،ابواسحاق الفزارى ،أبوعامرالعقدى ،أبوالوليدالطيالس
 املناقب والثناء من العلح ِ
ماء:
ُ
قال دمحمبن سعد :كان مالك ثقة مأموَّن ثبتا ورعا فقيها عاملا حجة
وقال اإلمام البخارى عن على بن املديىن :له َنو ألف حديث
عن أصح األسانيد فقال :مالك عن َّنفع عن ابن عمر
سألت البُ حخار ا
وقال دمحم بن إسحاقُ :
ى ْ
ِ
ضءه
ذاأر حاد أن رخرج ُحيدث توضأ ُو ُ
وقال ابوبكراالعني ع ِن اىب سلمةاخلُحزاعى قال :كان مالك بن أنس إ ح
صال  ،ولبس أحسن ثيابه ،ولبس قلنسوته ومشط َليته فقيل له يف ذلك قال :اوقر به حديث
لل ا
الرسول.
ِ
ِ
ٍ
س للحديث
وقال بن املنذرعن حم ْع ِن بنِ عيسى قح ح
ال :كان حمالك بن أحنحس إ حذا حأر حاد أ ْن حْيل ح
ِ
َّ ِ
ين
ال:قح ح
ب ،فإن رفع أحد صوته ىف جملسه زجره وقح ح
ال هللا تعاىل :اَيأايُّ اهاالذ ا
ا ْغتح حس حل،وتحبح اخحر،وتحطحيا ح
اصواتا ُكم فوق صوت النيب  )1(6فحمن رفحع صوتحه عِْن حد ح ِ
ديث رس ِ
ول هللاِ فح حكأاَّنحا حرفح حع
آمنُ ا
ا
حْ ح ح ح ُ
واَلتا ْرفاعُواأ ْ ا ْ
حُ
ح
ِ ِ7
ِ
صوت حرسول هللا
صوتحهُ فح ح
وق ح
ح
 مصنفاته
له مصنفات عديد منها:
 -5الرسالةاىل اب ِن وحه ٍ
ب ىف ال حقد ِر والارد على ال حق حد ِرية .يدل على سعةعلمه هبذاالشأن.
ح
Ibn Hajar Al-Asqalānī, Ahmad bin Alī, Tahzīb-ul-Tahzīb, Dar
Al-Fikr, Damascus, 1984, V.10, P.5-9
6
Al-Qur’ān 2/49
7
Ibn Hajar Al-Asqalānī, Ahmad bin Alī, Tahzīb-ul-Tahzīb,
V.10, P.5-9
5
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-2
-9
-4
-1
-1
-7
-8

الكتاب ىف النجوم وحساب مدارالزمان ومنازل القمر.قداعتمدعليه الناس ىف هذاالباب.
الرسالة يف األقضية.
الرسالة إىل أب غسان دمحمبن مطرف يف الفتوى.
8
الرسالة اىل هار ِ
ون الارِشيد يف اآلداب واملواعظ.
حُ
الكتاب ىف تفسريغريب القرآن.
الرسالةاىل الليث بن سعد يف إمجاع أهل املدينة.
املوطأ

ُ منته
قال ابن سعد:حدثناالواقدي قالِ :
له،ح ِس حد،وبغوه بكل ش ء،فلماوىل
ُ
بل قحو ُ
ملادع ح مالك،ومسع منه،وقح ح
جعفربن ُسليمان املدينة،سعوابه إليه،وكثرواعليه عنده،وقالوا:اليرى أميان بيعتكم هذه
بش ء،وهوأيخذحبديث رواه عن راثبت بن األحنف ىف طالق املكره:أنه اليوزعنده،قال:فغضب
مبارفع إليه عنه،فأمربتجريده،وضربه ابلسياط،وجبذت يده حىت اخنلعت
جعفر،فدعامبالك،فاحتج عليه ُ
9
من كتفه،وارتكب منه أمرعظيم،فوهللا مازال مالك بعدىف رفعةوعلو .
الفصل الثاين :دراسة املوطأ ومنهج اإلمام فيه،وفيه مباحث
املبحث الالول :
التعريف ابملؤطأ و سبب اتليفه
ذكر ابن العرب عن املؤطأ قائالً :هذا أول كتاب ألف يف شرائع اإلسالم وهو آخره ألنه مل يؤلف مثله إذ
10
بناه مالك عل متهيد األصول للفروع
Al-Zahbī, Shams-ul-Dīn Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad
bin Uthman, Si’ar A’alaām Al-Nublā, V.8, P.89
9
Al-Asfahānī, Ahmad bin Abdullah Abū Nu’aim, Hilyat-ulAoliyā wa Tabqāt-ul-Asfiyā, 1st Edition, 1351 A.H, Matb’ah AlSa’ādah, Cairo, V.6, P.330
10
Ibn-ul-Arabi, Al-Qubus fī Sharh al-Mu’atta Malik bin Anas,
V.9, P.1
Siddīq Hasan Khan al-Qanoji, alHitta be-Zikr al-Sihah al-Sittah, P.277
8

7
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قد ذكرالعلماء أ ان أتليف اإلمام مالك للموطأ إَّنا كان ِابقِْ حِت ٍاح من اخلليفةالعباسى اىب
جعفراملنصور(م518ه ) رمحه هللا تعاىل – مر عندما قدم اىل اَلج حيث دعاه لزايرته فزاره فاكرمه
ابوجعفرواجلسه جبنبه واستفسر عد التساوالت فأعجب علمه وسدادرأيه وصحةأجوبته فعلم مقامه.
ض ْع للناس كتاابً أمحلهم عليه فكلامه مالك يف ذلك أي مانعه مالك ىف
وثبت أ ان أابجعفرقال ملالك :ح
ك فوضع املوطأ فلم يفرغ منه حىت مات
ض ْعهُ فح حما أحد اليوم أ ْحعلح ُم ِمْن ح
محل الناس على هذا فقال ح
11
ابوجعفر.
ق ال العالمة الزرقاين  :وذكروا أن املهدي واهلادي مسعا " املوطأ " من مالك وأن الرشيد وبنيه األمني
12
واملأمون واملؤحمتِن أخ ُذوا عن مالِ ٍ
ك " املوطأ أيضا
ح ُ ح حْ ح
حُ
فألف مالك " املوطأ " على هذا املنهج فاملوطأ معناه  :املسهل امليسر ( يقال يف اللغة  :وطؤ املوضع
13
ِ
يوط ُؤ حوطحاءح ً :فهووط ء ووطأاملوضع صريه ووطأالفراش:دمثه ودثره واملوطأ:املسهل امليسر
حيث قال اإلمام مالك عن تسمية كتابه املؤطأ:عرضت كتاب هذاعلى سبعني فقيهامن
فقهاءاملدينةفكلهم واطأين عليه فسميته املؤطأ .14
واستغرق يف أتليفه وتنقيحه أربعني سنة كما يقول عمرو بن عبدالواحد قال  :عرضنا املؤطأ عل مالك
15
ىف اربعني يوماً فح حق ح ِ
بعني يحوماًماأقل ماتفهمون فيه
حخ ْذمتُُوهُ ىف أر ح
اب أحلاْفتُهُ ىف ار ح
بعني حسنحة أ ح
ال كتح ٌ
ح
وإن كان هناك كتب ألفت قبله كمؤطأ ابن اب ذئب املدين 518ه ومؤطأ عبدهللا بن دمحم املروزي
Qazī Ayāz bin Mūsā, Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik
le-Mārifah Mazhab Imām Mālik, 1st Edition, Dar Maktabah alHayāh, Beirut, 1388 A.H, V.2, P.71-73
12
Al-Zurqānī, Muḥammad ibn ʻAbd al-Bāqī Yūsuf, Sharh alZurqānī ‘ala Muwattā' Imām Mālik, Dar al-Kutub al-Ilmia,
Beirut, 1411 A.H, V. 1, P. 9
13
Ibn al-Fāris, Ahmad bin Ḥusayn, Mu’jam Maqāyīs al-lugha,
Dar al-fikr, Damascus, 1399 A.H, V. 6, P. 91
14
Al-Suyūtī, Tanvīr al-Hawalik ‘ala al-Muwattā', P. 7
15
Kasif al-Mughattā' fi Fazl al-Muwattā', P. 54
11
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16

509ه لكن مل تصلنا ومل حتصل الشهر اليت حصلها.
ذكرالعلماء أن اإلمام ابن أب ذئب معاصر اإلمام مالك وبلديه  -قد صنف موطأ أكرب من موطأ مالك
ِ 17
ك  :ما ال حفائِد ُ ىف تح ِ
حىت قِيل لِمالِ ٍ
ح
صنِيف ح
ْ
ح
ح ح
ك؟فقال:ماكان هلل بحق ح
املبحث الثاين :مكانة كتاب موطأ لإلمام مالك ودرجته بني كتب السنة:
إن العلماء اختلفوا ىف منزلةاملوطأمن بني كتب السنة،فمنهم من جعله مقدماعلى الصحيحني كاإلمام أب
األصل الثاىن ىف هذاالباب،وعليهمابىن
األصل األ او ُل وكتاب البخارى هو ُ
بكر بن العرب،قال:املوطأهو ُ
18
اجلميع كمسلم والِتمذي
19
ويدل على هذاقول الشافع :ماعلى ظهراألرض كتاب بعدكتاب هللا أصح من كتاب مالك
20
قال السيوطى:هذاقبل وجودصحيح البخاري ومسلم
وذكرفؤادعبد الباقى بعد ما ذكرقول السيوطى:ومامن مرسل ىف املوطأإالوله عاضدأوعواضد،فالصواب أن
املوطأصحيح كله اليستثىن منه ش ء،مث قال:وقدصنف ابن عبدالربكتاابىف وصل ماىف املوطأمن املرسل
واملنقطع واملعضل،قال:مافيه من قوله(بلغىن)ومن قوله(عن ثقة)عنده ممامل يسنده واحدوستون
21
حديثا،كلها مسند عن غريطريق مالك إالأربعةالتعرف
فظهرهبذاأنه الفرق عندهؤالءبني املوطأوالبخارى،وصح عندهم أن مالكاأول من صناف ىف الصحيح،كما

Ibn 'Abd al-Barr, Tajrīd al-Tamhīd, P. 258
17
Al-Rasalah al-Mustatrifah, P. 9
18
Muqaddima Tanvīr al-Hawalik, V. 1, P. 6
19
Ibid., V. 1, P. 7
20
Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Abī Bakr, Tadrīb
al-Rāwi Sharh Taqrīb al-Nawawi, Dar al-fikr, Beirut, 1st
edition, 1993, V. 1, P. 91
21
Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān, Tanvīr al-Hawalik
Sharh Muwattā' Mālik, 1997, Dar al-kutb al-ilmiah, Beirut, V.
1, P. 4
16

9

دراسة منهج اإلمام مالك يف املؤطأ
ذكرابن عبدالربوابن العرىب والسي ِ
وطى ومغلطحاى وغريهم
ُ
حح
23
وكذالك اإلمام الدهلوى جعله ىف مرتبتهما حيث قسم كتب اَلديث اىل مخس طبقات وجعله ىف
الطبقة األوىل اليت فيها ثالثة كتب:املوطأ،وصحيح البخارى،وصحيح مسلم.
وممن ذهب إىل ذلك امحدشاكرحيث قال :إن ما يف املوطأ من األحاديث املوصولةاملرفوعةاىل رسول هللا
ﷺ صحاح كلها،بل هى ىف الصحةكأحاديث الصحيحني ،وأن مافيه من املراسيل والبالغات
وغريهايعتربفيهامايعتربىف أمثاهلا،مماحتويه الكتب األخرى،وإَّنامل يعدىف الكتب الصحاح
24
لكثرهتاوكثر اآلراءالفقهيةملالك وغريه فيه
إن مجهوراحملدثني يعتربونه دون مرتبة الصحيحني الحتوائه عل املراسيل والرواايت املنقطعة حيث جعلوه
25
سادس الكتب الستة
مكانة " املوطأ " ويظهر :أن مجع األحاديث ىف كتاب حسب ترتيب األبواب الفقهية ال ينهض به إال
فقيه يدري معاين األحاديث ويفقه مداركهاومقاصدهاومييزبني لفظ ولفظ فيها وهذه امليز من قبل
احملدثني والفقهاء ابلنظر إىل كثر احملدثني واَلفاظ األثبات ألن اَلفظ ش ء والفقه ش ء آخرأميز منه
وأشرف وأهم وأنفع فإن الفقه دقة الفهم للنصوص من الكتاب والسنة  -عبار أو إشار صراحة أو
كناية  -وتنزيلها منازهلا يف مراتب األحكام.
وإن هذه الصفات مع قلة الوجودىف العلماء يف الزمن القدمي فضال عن شد قلتها ىف املتأخرين ورخطئ
من يظن أويزعم أن جمرد حفظ اَلديث أو اقتناء كتبه والوقوف عليه يعل من فاعل ذلك فقيها عارفا
22

Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān, Tanvīr al-Hawalik
Sharh Muwattā' Mālik, 1997, Dar al-kutb al-ilmiah, Beirut, V.
1, P. 4
23
Al-Suyūtī, Muqaddima Tanvīr al-Hawalik, V. 1, P. 5
24
Ahmad Mohammad Shāker, al-Bāis al-Hasīs Sharh Ikhtisār
‘Ulūm al-Hadīs, Maktabh al-Ma’ārif, Riyādh, 1417 A. H, P. 24
25
Ibn Hajar al-Asqalānī, Ahmad bin ‘Alī, Al-Nukat ‘alā Kitāb
Ibn al-Salāh, Dar al-Rāyah, Riyādh, 4th edition, 1417 A. H, V.
1, P. 277
22
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ابألحكام الشرعية .كما قال دمحمبن يزيداملستمل  :سألت امحدبن حنبل عن عبدالرزاق ،اكان له فقه؟
26
فقال:ماأقل الفقه يف أصحاب اَلديث
وقال إسحاق بن راهويه  :كنت أجالس ابلعراق امحدبن حنبل وحيَي بن معني وأصحابنا فكنا
نتذاكراَلديث أكثر من طريق فيقول بن معني من بينهم :وطريق كذافأقول :اليس قدصح هذاإبمجاع
منا؟ فيقولون :نعم فأقول :مامراده؟ ماتفسريه؟ مافقهه؟ فيبقون  -أي يسكتون مفحمني  -كلهم إال
27
أمحد بن حنبل
وهذايفيدا ان املعرفةالتامةبعلم اَلديث الجتعل احملدث فقيهاأوجمتهدا إذلوكان االشتغال ابَلديث
يعل(اَلافظ)(:فقيهاجمتهدا) لكان اَلفاظ كل واحدمنهم للمتون واألسانيد ما ال حيفظه أهل مصر من
األمصار اليوم أوىل ابالجتهاد ولكنهم صانم هللا تعاىل من اإلدعاءبه فمازعموه ألنفسهم قط.
وهذاعنوان دينهم عندماحيسنون ومل رخوضوا فيما ال حيسنون وذلك لصعوبةالفقه الذى يعتمدعلى
الدرايةوعمق الفهم للنصوص من الكتاب والسنة واآلراثر وعلى معرفة التوفيق بينها والناسخ واملنسوخ
وعلى اجلرح والتعديل وقدر الِتجيح بني األدلةوعلى لغةالعرب ألفاظاوبالغةوَنواوجمازاوحقيقة.
إن مالك رمحه هللا قدمجع يف كتابه هذابني الفقه واَلديث،ولذالك جندىف ثنااي االبواب اراؤه
الفقهيةكثري جدا.
املبحث الثالث :رواة املوطأ

إن اإلمام مالك قرأ املوطا أربعني سنة على الناس ،فيزيدفيه وينقص وي ِ
هذب وينقح حيت قيل ألف رجل
ُ
ىف زمنه وحصله طبقات الناس من احملدثني والفقهاء حىت األمراء وامللوك سنده عن اإلمام تربكاً به
ونسخه كثري  28فكان التالميذ يسمعونه منه أو يقرؤونه عليه خالل ذلك ،فتعددت رواايت املوطأ

Al-Farā’, al-Qāzī abi al-Hussain Mohammad bin abi Ya'lā,
Tabqāt al-Hanāblah, Dar al-Ma'rafah, Beirut, 1st edition, 1372
A. H, P. 329
27
Al-Qnujī, Sadīq Hassan Khān, Al-Hittā’ fī Zikr al-Sihāh alSittā’, P. 280
26

Ibid.
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ولذلك اختلفت وجدت األختالفات يف النسخ فالبعض رواه قبل التعديل ،والبعض يف أثناءه ،والبعض
ىف آخرعمره ،والبعض كامال ،واآلخرون َّنقصا ،فاشتُ ِهرت عد رواايت للموطأ ،أمهها:
 -5حيَي بن حيَي املصمودي الليث 294ه وهى أشهر أوالً مسع املؤطأ من زايد اللخم املعروف
بشبطون مث ارحتل حيي إيل املدينة فسمع املؤطأ من مالك بال واسطة إال ثالثة أبواب من
كتاب اإلعتكاف  ،وكذلك يروي من ابن وهب 29وعليها بىن أغلب العلماء شروحاهتم
وحتقيقاهتم،شرح عليها ابن عبد الرب ،والسيوط  ،والزرقانني ،والباج  ،والدهلوي والكاندلوي
وغريهم وذالك الن اللقاء والسماع مع االمام مالك كانت يف السنة اليت كان فيها االمام رمحه
هللا يعين سنة540ه وكان حاضرا يف جتهيزه وتكفينه ،وهذا يف اَلقيقة من خصائص هذه
النسخة.
 -2عبدهللا بن وهب بن سلمة املصري ت 507ه وكان من أجل تالميذ اإلمام مالك روي عنه
30
املؤطأ مباشر وقد إنفرد يف بعض الرواايت عن مالك
 -9رواية ابن القاسم املصري ت505ه وهو أول من دون املسائل عن مالك يف " املدونة " روي
31
له أصحاب الصحاح الستة
 -4اب مصعب الزهري  :متتاز مبا فيها من الزايدات ،حيث يوجديف موطئه زايد َنومائة حديث
عل سائراملوطأت االخري وأناآخر رواية نقلت عن مالك ،وهى متداولةبني أهل العلم.
 -1عبدهللا بن مسلمة القعن 225ه  :وهى أكربرواايت املوطأ وعبد هللا من أثبت الناس يف
املوطأعندابن معني والنسائى وابن املديىن.
 -1حيي بن بكري املصري ت295ه ويقول  :عرضت املؤطأ عل اإلمام مالك أربع عشر مرات
أكثرها مساعاً وقد أنفرد أبربعني حديثاً عن مالك من غريه من الروا

Ibid. P. 281
30
Ibid. P. 282
31
Ibn al-Jawzi, Abu al-Farj Abd al-Rahman bin ‘Alī, Manageb
al-Imām Ahmad bin Hanbal, Dar al-Āfaq al-Jadīdah, Beirut,
1348 A. H, P. 63
29
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 -7دمحمبن اَلسن الشيباين
 -8عبدهللا بن سلمةالفهرى املصرى.
 -0سعيدبن كثريبن عفرياملصرى ت 221ه
عبدهللا بن يوسف التنيس ت 258ه
-59
معن بن عيس القراز ت 508ه
-55
دمحم بن اَلسن الشيباين 580ه
-52
أب حذافة السهم ت 219ه .
-59
و أخرى كذلك كثري .
تكلم فؤادعبد الباق رمحه هللا عن روا املوطأ،وذكر تعريفا أبربعة عشر نسخة من نسخه ،يف مقدمته
للطبعة اليت حققها من املوطأ ص .51-1
ختتلف الرواايت بسبب ترتيب الكتب واألبواب ،وىف عدد األحاديث املرفوعة واملرسلة واملوقوفة.
املبحث الرابع :يف عدد ما حيتوي عليه املوطأ من كتب وابواب واحاديث

فعدد أحاديث املوطأ رختلف ابختالف الرواايت ،كما رختلف حبسب اختالف طريقة العد ،وذلك أن
بعض أهل العلم يعد كل أثر من كالم الصحابة أو التابعني حديثا مستقال ،وبعضهم ال يعتربه ضمن
العدد ،لذلك نكتف بذكر الطبعات احملققة وهى:
 روايةحيَي الليث  :وه الرواية األشهر ،واملقصود عند إطالق املوطأ  :بِتقيم خليل شيحا،
فعدد األحاديث 5042حديثا ،حتوي املرفوع واملوقوف.
 ويف رواية اىب مصعب الزهرى :يف طبعة مؤسسة الرسالة ،فعدد
أحاديثها9910حديثا،وقدمشل الِتقيم كل ش ء حىت أقوال اإلمام مالك.
 وقابل دمحمفؤادعبد الباق النسخ املختلفة فوصل عدد األحاديث5812حديثًاوعددالكتب
فقد بلغ 15كتاابوعدداألبواب 899ابابً  ،ومن عاد اإلمام مالك يف الغالب أن يذكر عقب
تلك األحاديث ما استنبطه منها من فقه ،ولكن هناك ما يقرب من  599ابب خلت أصال
من أي حديث وإَّنا خصها اإلمام مالك لفقهه.
 قال أبو بكراألهبرى :مجلةماىف املوطأمن اآلراثرعن النيب ﷺ والصحابة والتابعني ألف وسبعمائة
وعشرون حديثا ،املسند منها ستمائة حديث ،واملرسل مائتان واثنان وعشرون حديثا ،
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واملوقوف ستمائة وثالثة عشر ،ومن أقوال التابعني مائتان ومخسة ومثانون .32
 وقال ابن حزم :عددت أحاديث املوطأ فوجدت فيه من املسند مخسمائة ونيفا ،وفيه ثالمثائة
33
ونيف مرسال،وفيه نيف وسبعون حديثاقدترك اإلمام نفسه العمل هبا
املبحث اخلامس :يف منهجه يف املوطأ
عب اإلمام مالك من علم أهل املدينة والوافدين عليها ،ومترس يف معرفة تلك البيئة العلمية اليت كان
اَلديث مادهتا الرئيسة ،وكانت السنة حياهتم اليومية املعاشة .وقد بدا ىف املدينة من العلماء منهم
الفقهاء السبعة وكان هلؤالءأثرهم البالغ يف إشاعةالعلم وإظهاره ،فجاء مالك يقطف الثمر  ،ويعرف كيف
حيتفظ هبا ،ويصنفها ،وييسر الفائد منها ،فصنف كتاب املوطأ ،وهو كتاب يف اَلديث يهتم ابألحكام
الشرعية ،وقد متيزأبنه كتاب منهج ذوطريقةواضحةُمدد التزمها مالك،وحافظ عليها يف الكتاب كله:
اوال:
إن التزام ذكرالثقات من ال ِر حجال ،حىت كان ذكر الرجل يف املوطأ حكماً عليه ابلتوثيق .قال ابن معني:
كل من روى عن مالك فهوثقة،إالعبدالكرمي أابأمية 34وكان اإلمام مالك ينتق رجاله ،ومييز بني الصاحل
الورع اَلافظ والصاحل الورع غري اَلافظ ،وقد ترك الكثري من رجال اَلديث املأمونني ملا رأى من قلة
بصرهم يف اَلديث.
فشرطه هذا رمحه هللا يف كتابه من أوثق الشروط وأشدها .وقد توخ القوي من أسانيد أهل املدينة وترك
كثري من الزهاد الصاَلني ملا رأي من قلة بصرهم ابَلديث.
قال الشافع رمحه هللا :ماىف األرض بعدكتاب هللا اكثرصواابمن موطأمالك بن أنس.
إذاشك ىف حديث طرحه كله .وقال بن عيينة:رحم هللا
وقال الربيع مسعت الشافعى يقول:كان مالك
ا

Muqaddima Tanvīr al-Hawalik ‘ala al-Muwattā', V. 1, P. 9
33
Ibid.,Tadrīb al-Rāwi, V. 1, P. 111
34
Al-Kāndhlawi, Mohammad Zakaria, Awjāz-ul-Masālik ilá
Muwattā' Imām Mālik, Dar al-Qalam, Beirut, 1424 A. H, V. 1,
P. 26
32
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مالكا،ما كان اشدانتقاده للرجال.
وهلذا اكثراسانيدمالك تصل ىف الدرجةالعليامن الصحة،ومن أجل هذااستوعب الشيخان البخارى
ومسلم اكثر حديثه ىف كتابيهما.
أ اما ما قال اإلمام الشافع رمحه هللا كالمه املنقول سابقا قبل أن يكتب البخاري ومسلم كتابيهما،
36
كمانباه عليه ابن كثري
راثنيا :التزام مالك بذكراَلديث الصحيح حسب اجتهاده ،ففى كتاب مالك احاديث متصلة الىت محلت
اعلى شروط الصحة ،وهذا ال شك ىف الصحة حسب القبول واألخذهبا.
وبعض األحاديث مل يتصل سندها فهى بالغات أومرسالت يقول كان اإلمام مالك:بلغين أن ابن عمر
أو أن عمر أو أن أاب هرير قال" ويغفل ذكر السند إىل من ذكر بالغه عنه ،أو كان يذكر السند حىت
إذا وصل إىل التابع رفع اَلديث إىل النيب ﷺ -وهو املرسل -ومذهب مالك تصحيح هذه البالغات
واملرسالت ،لقرهبا من عصر النبو  ،ولتميز رواهتا ابألمانة والعدالة والثقة ،ولكن العلماء ما قبلوا هذه
البالغات واملرسالت على اإلطالق ،بل ذهبوا اىل طرق أخرى متصلة فتبني أب ان اإلمام مالك مل ينشط
يف ذكر هذه اَللقات ،وه موجود ومن يبحث عنها يدها .وهذا ما فعله ابن عبد الرب يف كتابه
"التمهيد" الذي وصل فيه رواايت البالغات يف املوطأ.

Al-Qurtbī, Abū Yūsuf Omar Ibn Abdullah Ibn Abdul-Barr’,
āl-āstḏkār li-mḏāhib fuqhāʾ al-amṣār waʿulmāʾ al-aqṭār fymā
tḍmnh Muwattā' min mʿāny al-rāy wa al-āsār, Dar al-kutb alilmiah, Beirut, 2000, V. 1, P. 166
Al-Qurtbī, Abū Yūsuf Omar Ibn Abdullah Ibn Abdul-Barr’, AlTmhīd limā fy Muwattā' min al-Mʿāny wa al-āsānīd, wzārat alāwqāf wa al-šūn al-islāmiah, Al-Rbāt, 1387 A. H, V. 1, P. 68
36
Ibn Kathīr Abu al-Fida 'Isma'il bin Omar, al-Bāis al-Hasīs fī
Ikhtisār ‘Ulūm al-Hadīs (wrong in the title of the book), Dar alSunnah, Beirut, 1995, P. 24-25
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املثال عل ذلك  :عن مالك أنه بلغه عن جابربن عبدهللا أن رسول هللا ﷺ قال:من مل يدثوبني فليصل
ىف ثوب واحد،ملتحفاًبه،فإن كان الثوب قصرياًفليتزربه 37.هذااَلديث بالغاً فالسند ساقط وقد روي
ال  :حدثنا فُلحْي ُح بن
صالِ ٍح قح ح
متصالً عندغريه :فأخرجه البخارى يف صحيحه قال :حدثنا حْحي حَي بن ح
ِِ
اَلا ِر ِ
ب الْو ِ
ِ
ال حسأحلْنحا حجابِر بْن حعْب ِد هللاِ  ،حع ِن ال ا ِ ِ
ال
اح ِد فح حق ح
ث قح ح
ُسلحْي حما حن ،عن حسعيد بْ ِن ْح
ح ح
صالح يف الث ْاو ح
ايب ﷺ ِىف بعض اسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصل وعل ثوب واحد
ت حم حع النِ ِ
حخحر ْج ُ
ِ
ت،
ت إِ حىل جانبه فلما انصرف قح ح
ال  :حما السحرى حاي حجابُِر فحأ ْ
اج ِيت فحلح اما فح حر ْغ ُ
صلاْي ُ
فحا ْشتح حم ْل ُ
ت به حو ح
حخبح ْرتُهُ حبح ح
ال  :ما ه حذا ِ
ال الا ِذي رايت قلت كان ثوب يعين ضاق قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن
اال ْشتِ حم ُ
قح ح ح ح
38
فاترز به
كان ضيقا ْ
هذا املثال تُظهرجوانب منهج مالك الذى حيتج ابلبالغ واملرسل ملا يعلم من ثبوهتما عنده وعند غريه.
والبالغات واملرسالت اليت بقيت يف دائر الضعيف قليلة ،وقد بلغ عدد البالغات واملرسالت يف املوطأ
مائتني واثنني وعشرين حديثاً.
وابن عبدالرب صنف كتاابً ىف وصل ما يف املوطأ من املرسل واملنقطع واملعضل ،قال :ومجيع مافيه من
قوله:بلغين،ومن قوله:عن الثقةعنده ممامل يسنده واحدوستون حديثاً كلها مسند من غري طريق مالك،
إال أربعة ال تعرف 39مث ذكرها .
راثلثا :مل يقتصر كتاب املوطأ على األحاديث املرفوعة إىل النيب ﷺ سواء كانت متصلة أو منقطعة ،بل
ضم إليها آراثر الصحابة والتابعني وأتباع التابعني ،فبلغت املوقوفات ستمائة وثالثة عشر  ،159وأقوال
التابعني مائتني ومخسة ومثانني  ،281وكانت أقوال التابعني وأهل املدينة هدفاً مقصوداً عند مالك يف
املوطأ ،ويذكر أن (أول من عمل كتاابً يف املدينة على معىن املوطأ عبدالعزيز بن عبد هللا املاجشون،
وعمل ذلك كالماًبغريحديث فأتى به مالكاًفنظرفيه فقال:ماأحسن ماعمل ،ولوكنت أَّنالذى عملت

Muwattā, V. 1, P. 144
38
Al-Bukhāri, Mohammad bin Ism’āīl, Sahīh al-Bukhārī m’a
Fath al-Bārī, Dar al-Rayy’an, Cairo, 1st edition, 1407 AH, V. 1,
P. 472
39
Al-Suyūtī, Tanvīr al-Hawalik Sharh Muwattā' Imām Mālik, V.
1, P. 8
37
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ابتدأت ابآلراثر،مث شددت ذلك ابلكالم،مث إن مالكاً عزم على تصنيف املوطأ فصنافه
و هذا َّنوذج من املوطأ :ابب القضاء ابليمني مع الشاهد
قال مالك :عن جعفر بن دمحم ،عن أبيه ،أن رسول هللا ﷺ قضى ابليمني مع الشاهد ،وعن مالك ،عن
أب الزَّند ،أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل عبد اَلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب ،وهو عامل
على الكوفة:أن اقض ابليمني مع الشاهد.وعن مالك أنه بلغه أن أاب سلمة بن عبد الرمحن وسليمان بن
يسار سئال :هل يقضى ابليمني مع الشاهد؟ فقاال :نعم.قال مالك :مضت السنة يف القضاء ابليمني
مع الشاهد الواحد .حيلف صاحب اَلق مع شاهده .ويستحق حقه ،فإن أىب أن حيلف أُحلف
املطلوب ،فإن حلف سقط عنه ذلك اَلق ،وإن أىب أن حيلف ثبت عليه اَلق لصاحبه .قال مالك:
إَّنايكون ذلك ىف األموال خاصة.واليقع ذلك ىف ش ءمن اَلدودوالىف نكاح والطالق ،والىف
عتاقةوالسرقة ،والىف فرية.فإن قال قائل:فإن العتاقةمن األموال،فقدأخطأ،ليس ذلك على ما قال .ولو
ٍ
بشاهد -أن سيده أعتقه ،وأن العبد إذاجاء
كان ذلك على ما قال َللف العبد مع شاهده -إذا جاء
بشاهدعلى مال من األموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما حيلف اَلر.
قال مالك:فالسنة عندَّن أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استُحلِف سيده ما أعتقه وبطل ذلك
عنه .قال مالك :وكذلك السنة عندَّن أيضاً يف الطالق ،إذا جاءت املرأ بشاهد أن زوجها طلقها
41
أُحلف زوجها ما طلقها ،فإذا حلف مل يقع عليه الطالق
ففى هذااملثال وجدَّن اإلمام مالكاً مزج بني اَلديث النبوي وأثرالصحابة والتابعني ،وقدذكرأقاويل أهل
املدينة ،وذكرالسنةالعمليةالىت يسريعليهاأهل املدينة،كماىف قوله:مضت السنةىف القضاءابليمني والشاهد
الواحد .وىف قوله :وكذلك السنةعندَّنأيضاً ىف الطالق.
قال شاه وىل هللا الدهلوى عن منهج اإلمام مالك :جعل بناء مذهبه على الرواايت املرفوعة إىل النيب ﷺ
موصولةكانت أومرسلة،وبعدهاعلى قضاايعمرمث على فتاوى ابن عمررضى هللا عنهماوبعدذلك على
أقوال فقهاءاملدينةكابن املسيب وعرو وقاسم وسامل وسليمان بن يسارواىب سلمةواىب بكربن عمروبن حزم
وغريهم) .وقال أيضاً :إن اإلمام يعرب عن أقوال فقهاءالسبعة وفقهاءاملدينة بقوله:
السنةعندَّنكذاوكذا.قال اإلمام الشافع  :وهذا ليس إبمجاع ،بل هو خمتار اإلمام مالك -هنع هللا يضر-

Ibid. V. 1, P. 70
41
Muwattā', V. 2, P. 721 -722
40
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ومشارخه
رابعا :سارمالك طريقة املعاصرين يف التاليف فمزج اَلديث أبقوال الصحابةوالتابعني واآلراءالفقهية ،حىت
بلغت آراثرالصحابة 159أثرا،وأقوال التابعني281قوال.
وىف الباب أوال اَلديث املرفوع مث اآلراثر ويذكرأحياَّنعمل أهل املدينة ،فهذا الكتاب كتاب الفقه
واَلديث .وليس مجع الرواايت فقط ،ولذلك بعض األبواب ختلومن املروايت ،وإَّنا ساق فيهاأقوال
الفقهاءوعمل أهل املدينةواجتهاداته ،ومن ذلك :ابب ما ال زكا فيه من الثمار،وابب صيام الذي يقتل
خطأ ..وغريها .
وأيضا اقتصر على كتب الفقه واألدب وعمل اليوم والليلة  ،وليس يف كتابه ش ء يف التوحيد أو الزهد
أو البعث والنشور والقصص والتفسري  .وهللا أعلم .
املبحث السادس :ىف شروحات املوطأ :توجه العلماء إىل كتاب املوطأ ابلتعليق والشرح واجلوانب
العلمية ،ومن أحسنها:
 -5تفسري املؤطا لعبد امللك بن حبيب ت290ه وهو من أقدم شروح املؤطأ
 -2القبس يف شرح موطأ القاض ابوبكردمحمبن العرب املغرب ( 149ه )
 -9االستذكاراجلامع ملذاهب فقهاءاألمصاروعلماءاألقطارفيماتضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلراثر
ألب عمربن عبدالربالقرطيب ()419ه
 -4التمهيدملاىف املوطأمن املعاين واالسانيد،البن عبدالربالقرطيب ت 419ه
 -1أوجز املسالك إىل موطأ مالك ،حملمد زكراي بن حيي بن إمساعيل الكاندهلوي
 -1شرح الزرقاين على املوطأ
 -7كشف املغطى عن املوطأ ،جالل الدين السيوط
 -8تنويراَلوالك عل موطأمالك  ،جالل الدين السيوط (وهوشرح خمتصر من السابق)

Dr. Hammām Sa’īd, Awjāz-ul-Masālik ilá Muwattā' Imām
Mālik, P. 1
Dr. Hammam Sa’īd, al-fkr al-mnhǧy ʿind al-muhadsyn, Dar alkutb al-ilmiah, Beirut, 1408 A. H, P. 111-118
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 -0احمللى ابسراراملوطأ ،سالمةهللا بن الشيخ عبدالصمدالدهلوي
املنتقى ألىب وليدسليمان بن خلف بن سعد املالك 474ه .
-59
املقتبس يف شرح املؤطأ لعبدهللا بن دمحم125ه
-55
املبحث السابع  :خصائص املوطأ
إن للموطأ خصائص اليت يتميزهباعماسواه يف كتب اَلديث الشريف منهاابختصار:
 إن هذا أتليف اإلمام الفقيه احملدث اجملتهد شهدله األئمة املعاصرين و املتأخرين ابإلمامة يف
الفقه واَلديث دون منازع .وقد ذكر ابن تيميةعن اإلمام أمحدبن حنبل اناه قال:معرفةاَلديث
والفقه فيه أحب إيل من حفظه .وقال عل بن املديين  :أشرف العلم الفقه يف متون
43
األحاديث ومعرفة أحوال الروا  .انتهى
نقل اَلافظ السيوط عن األعمش انه قال  :حديث يتداوله الفقهاء خري من حديث يتداوله
45
الشيوخ " . 44وعقد اَلافظ الرامهرمزي اباب طويال ىف فضل من مجع بني الرواية والدراية)
 إنه أطبق العلماء على الثناء عليه وتبجيله وكثر كالمهم يف مدحه وتقريظه وأكتف هنا
بكلمات قاهلا إمام األئمة الفقيه احملدث اجملتهد املتبوع اإلمام الشافع هنع هللا يضر وحسبك به وكفى
و قال  :ما على ظهر األرض كتاب أصح بعد كتاب هللا من كتاب مالك .وىف لفظ آخر:
ماعلى األرض كتاب هو أقرب إىل القرآن من كتاب مالك  .ويف لفظ آخر  :ما بعد كتاب
هللا تعاىل أكثر صوااب من موطأ مالك  .ويف لفظ آخر  :ما بعد كتاب هللا كتاب أنفع من
46
املوطأ

Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abd al-Halīm, Minhāj al-Sunnah
al-nabwiyyah li-Sheikh al-islām, Maktah Ibn Taymiyyah, Cairo,
1409 A. H, 2nd edition, V. 4, P. 115
44
Al-Suyūtī, Tadrīb al-Rāwi, P. 8
45
Ramhrmzī, Al-Hasan bin ‘Abd al-Rahman, Al-Muhadis alFāsil byn al-Rāwy wa al-wāʿy, Dar al-Fikr, Beirut, 3rd edition,
1404 A. H, P. 238
46
Al-Dhahabi, Syar ‘Alām al-Nublā, V. 8, P. 89
43
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وبتنوع العبارات هذه تفيد ثناء الشافعى رمحه هللا على كتاب املوطأأكثرمن مر ىف أوقات
متعدد .
 إنه أتليف من القرن الثاين من اهلجر فهو سابق غري مسبوق مبثله إذ هوأول كتاب ىف جماله
وللسبق فضل إذهواإلمام الذي س ان التأليف يف اَلديث حسب ترتيب الفقه واقتدى به
املؤمتون من ورائه مثل عبد هللا بن املبارك والبخاري ومسلم وسعيد بن منصور وأب داود
والِتمذي والنسائ وابن ماجه وسواهم
 إن املوطأ امتزاج مجيل بني اَلديث وفقه اَلديث .ألن اإلمام يستنبط ويفرع ،وينقل القارئ
إىل بيئة السنة واَلديث .وهذه ميز ينفرد هبا املوطأ بني كتب السنة األخرى ،إذ أن كتب
أخرى تشتمل على نصوص اَلديث تتجرد عن الزمان واملكان ،بينما اإلمام مالك حيافظ
على هذه العالقات وينقل طالب العلم إىل معايشة السنة النبوية فيقف على دالالهتا .إذهو
كتاب الثقافة اَلديثية ،وثقافة اَلديث ال تقتصرعلى معارف بل تشتمل على خصائص
نفسيةوبيئية،وتتناول تفاعل الناس مع هذه املعارف عن طريق املواقف وأَّناط السلوك.
ويضم املوطأ بني ثناايه سبعة أصناف :اإلتصال،اإلرسال،اإلنقطاع،املوقوف،البالغات،أقوال الفقهاء
التابعني ،االستنباط على أسس وقواعد الشريعة.
املبحث الثامن  :عدد رجال املوطأ
قال اَلافظ صالح الدين العالئ  :عد رجال مالك مخسة وتسعون رجال  ،وعد من روى له فيه من
رجال الصحابة مخسة ومثانون رجال ،ومن نسائهم ثالث وعشرون امرأ  ،ومن التابعني مثانية وأربعون
رجال كلهم من أهل املدينة إال ستة رجال وهم  :أبو الزبري من املكيني ومحيد الطويل من البصريني
47
وعطاء بن عبدهللا من اخلراسانيني وعبدالكرمي من أهل اجلزير  ،وإبراهيم بن أب عبلة من أهل الشام
املبحث الثامن :مصطلحات اإلمام مالك يف املوطأ
لالمام مالك رمحه هللا يف املوطأ مصطلحات تكلم عليها أهل العلم وبينوها ,ومنها:
 -5السنة اليت ال اختالف فيها عندَّن كذا وكذا :يقصد بقوله هذا أقوال الفقهاء السبعة ،وفقهاء
Ibn Kathīr, Abu al-Fida 'Isma'il bin Omar, Al-bidāyah wa alNihāyah fy al-Tārīkh, Dar al-Maarifa, Beirut, 5th edition, 1420
A. H, V. 10, P. 158
47
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املدينة.
 -2هذا أحسن ما مسعت:يقصدبذلك ان العلماءاذااختلفوااخذابقوي أقواهلم
وأرجحها؛إمابكثر القائلني،أوملوافقة قياس قوي.
 -9قال ابن عبد الرب :إذا قال مالك :عن الثقة عن بكري بن عبد هللا األشج؛ فالثقة :خمرمة بن بكري,
ويشبه أن يكون :عمرو بن اَلارث.
 -4قال ابن عبد الرب:إذا قال:عن الثقة،عن عمروبن شعيب فهو عبد هللا بن وهب،وقيل :الزهري.
 -1قال ابن وهب :كل مايف كتاب مالك"أخربين من الأهتم من اهل العلم"فهو الليث بن سعد.
 -1كما قال اَلافظ إبن حجر :إذا قال  :عن الثقة عن ابن عمر فهو َّنفع.
 -7قال الدراوردي :إذا قال مالك :على هذا أدركت أهل العلم ببلدَّن  ،فإنه يريد ربيعة وابن هرمز.48
املبحث التاسع  :وفاته
اشتكى مالك أايما يسري فسألت بعض أهلنا عما قال عند املوت فقالوا :تش اهد مث قال :هلل األمرمن
قبل ومن بعد .وتويف 54ربيع األول سنة 574ه ىف خالفة هارون الرشيد وصلى عليه عبد هللا بن دمحم
بن إبراهيم بن دمحم بن عل بن عبد هللا بن العباس ,وهو يومئذ و ٍال على املدينة .ودفن ابلبقيع وكان
49
عمره مخس ومثانني
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