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Abstract: 

 

This study deal with Al-imam Malik and his book (Al-

muwatta), showing the methodology of Al-imam Malik 

for narrating (Al-hadith). However the study sought to 

discover the scientific methods which has been followed 

in ( Al-muwatta). Beside, the study aimed to find out the 

efforts of Al-imam Malik in (Al-hadith).The researchers 

followed the inductive method to verify their goals. 

Finally, the study proved that, Al-imam Malik is the one 

of greatest scholars, and he had strong and moderate 

methods for narrating (Al-hadith) that left up his book (Al-

muwatta) to the top of Hadith books, and made it most 

famous.                                           
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 :المستخلص
كأحد الكتب  كتابه املوطأكمحّدث، و   تناولت هذه الدراسة التعريف باإلمام مالك

ومعرفة اجلهود  املوطأيف  اإلمام مالك اليت صّنفت يف احلديث؛ هبدف إبراز منهج
تَّبع الباحثان املنهج ولتحقيق هذه األهداف ا. اليت بذهلا يف رواية احلديث

وأخرياً توصلَّت الدراسة إىل نتائج مهمَّة متمثلًة يف متيُّز اإلمام مالك يف . اإلستقرائي
إْذ أنَّه  من حيث التصنيف  املوطأنفسه من حيث العلم والورع، ومتيُّز منهجه يف 

ث املرفوعة أورد فيه كثرياً من أقوال الصحابة والتابعني اليت تبنّي املقصود من األحادي
ممَّا أكسب ، وحترى فيه القوي من حديث أهل احلجاز للنيب صلي اهلل عليه وسلم
 . ال يضاهيها إال القليل مصنفه املوطأ شهرًة ومكانةً 
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 المقــــدمــة
  

، وآله وصحبه يب األمنيالم علي النَّ والسَّ  ،الةوالصَّ  ،العاملني مد هلل ربّ احل   
  ، وبعد،، ومن تبعهم بإحسان إيل يوم الدينالطيبني الطاهرين

فإّن علماء االسالم قد خّلفوا تراثاً علميًا ضخماً، ما يزال معظم هذا الرتاث مل     
االفكار العميقة اليت ختدم واقعنا تسرب أغواره ، رغم ما فيه من املعاين الدقيقة و 

املعاصر، وتنري السبل ألمتنا يف جمال الفكر والتشريع والثقافة، فكان من املهم يف 
هذه املرحلة أْن تتجه اجلهود لتقييم هذا الرتاث واستجالءه، مث العمل علي حتقيقه 

 . ونشره 
سهموا يف هذا ويُعد االمام مالك بن أنس من أشهر هؤالء العلماء الذين أ     

الرتاث إسهامًا واضحاً، ومنهجه الذي سلكه يف احلديث وعلومه من أهّم املناهج 
اليت أسهمت إيل حد كبري يف إثراء املعرفة احلديثية، خاصة منهجه يف كتابه املوطأ، 

 . مما جعل لكتابه قيمة ومكانة عالية بني كتب احلديث 
رفيعة، ومنزلة عالية خاصة يف احلديث لقد تبوأ االمام مالك يف العلم مكانة      

النبوي الشريف وعلومه الذي كوَّن فيه مدرسة متميزة يف نقد الرجال، والتحري 
والتدقيق يف املرويات كان هلا أثرها الواضح يف األجيال بعده، وتركت آراؤه بصمات 

رين واضحة يف علم اجلرح والتعديل والنقد عامة، وهلذا نال اعجاب احملدثني املعاص
له ومن جاءوا من بعده ايل يومنا هذا ، وتردد امسه يف كتب احلديث والفقه ، نال 
الثناء احلسن والذكر العاطر ،ونال كتابه املوطأ مكانة جليلة لقيمته العلمية وفائدته 

 . يف الصناعة احلديثية 
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ومن فضل اهلل علينا ان يظل علم احلديث من العلوم احلية اليت يهتم هبا علماء 
 . املسلمني عامة وعلماء احلديث خاصة 

جهد قليل إلحياء  ومن هنا كان لزامًا علينا أْن نديل بدلونا بشيء يسري، و     
 . علوم احلديث بكتابة هذا الورقة املتواضعة 

 
 : أهمية البحــــــــث

تظهر أمهية هذا البحث يف كونه يستجلي منهجًا من مناهج احملدثني، وممَّا      
أمهية أنَّه منهج إمام جليل، وفقيه كبري أال وهو اإلمام مالك بن أنس  يذيده

األصبحي رمحه اهلل، إمام دار اهلجرة، وفقيه املدينة، وعامل احلجاز يف زمانه بال 
منازع ، أحد اعالم االسالم وائمة املذاهب الفقهية املتبوعة، وأحد أهّم 

 .الشخصيات يف تاريخ الفكر االسالمي
 

 : حــــثأهداف الب
 . إبراز شخصية اإلمام مالك كمحّدث من خالل منهجه يف احلديث وعلومه  -1
 .إيضاح جوانب املعرفة احلديثية عند االمام مالك -2
 .اظهار دوره يف نشر احلديث وعلومه يف العامل اإلسالمي -3
 . بيان منهجه يف كتابه املوطأ -4
 . اليت خلفها علماء األمة لفت النظر إىل االهتمام بالثروة العلميَّة -5
 

  :منهج البحــث
 . املنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج اإلستقرائي، والتحليلي
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يأيت هذا البحث يف ثالثة مباحث وعدد من املطالب علي النحو : خطة البحـــث
 : التايل 

التعريف باإلمام مالك وثناء األئمة وأشهر شيوخه : المبحث األول 
  .وتالميذه

 .  نسبه ومولده ونشأته: املطلب االول      
 . ثناء األئمة عليه: املطلب الثاين      
 . أشهر شيوخه وتالميذه: املطلب الثالث      

 . منهجه في رواية الحديث: المبحث الثاني 
 . التحري والتدقيق يف مجيع األحوال: املطلب االول    
 . باللفظ واملعين منهجه يف رواية احلديث: املطلب الثاين    

  .منهجه في كتابه الموطأ: المبحث الثالث 
 . التعريف باملوطأ: املطلب االول     
   . منهجه يف تصنيف املوطأ: املطلب الثاين     
 . البالغات واملراسيل يف املوطأ: املطلب الثالث     

 . همَّ النتائجوتشتمل علي أ: الخاتمة 
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ة عليه وأشهر ف باإلمام مالك وثناء األئمَّ التعري  :المبحث األول
 .شيوخه وتالميذه

 
 . نسبه ومولده ونشأته: المطلب األول 

ة، إمام دار اهلجرة، أبو عبد اهلل مالك هو شيخ اإلسالم، حجة األمَّ : نسبـــه : أوالً 
بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو 

وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة، وهو  بن احلارث،
قيل كان أبو عامر أبو جد مالك محري األصغر احلمريي، مث األصبحي، املدين، 

 طلحة بن عبيد اهلل، أحد العشرة أخوحليف عثمان بن عبيد اهلل التيمى القرشي 
 .(1)بنت الشريك األزدية وأمَّا أمَّـه فتسمى العالية وقيل الغالية املبشرين باجلنَّة

 

                                                           

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، إبراهيم بن علي بن حممد،  انظر ترمجته يف (1)
حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث للطبع  .د يقابن فرحون، برهان الدين اليعمري، حتق

مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار، حممد بن حبان بن و . 1/22والنشر، القاهرة،
أمحد بن حبان ، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت، حتقيق، مرزوق على ابراهيم، دار الوفاء للطباعة 

طبقات الفقهاء، أبو  و .223، صم 1991األوىل،: املنصورة، الطبعة -والنشر والتوزيع 
ريازي، هتذيب، حممد بن مكرم ابن منظور، حتقيق، إحسان عباس، اسحاق إبراهيم بن علي الش
و سري أعالم النبالء،  .1/82 .1991األوىل، : لبنان، الطبعة -دار الرائد العريب، بريوت 

القاهرة،  -مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْْياز الذهيب، دار احلديث
مالك بن أنس ، عبد الغين الدقر ، ط دار القلم ، واإلمام  .151/ 9،م2118الطبعة، 

 .21دمشق،ص
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 : وطلبه العلممــولده ونشــأته : ثانياً 
هـ مبدينة رسول اهلل صلي اهلل عليه 93ولد مالك بن أنس يف ربيع األول سنة       

 وسلم ، وكانت 
املدينة حينذاك قلب االسالم النابض ، ومركز اخلالفة اإلسالمية ، ومنشأ األخيار 

ونشأ يف بيت . (2)فقهاء املشهورين من السادة التابعنيالفضالء من األمة، ووطن ال
صنعته، ويف بيئة اشتغل أهلها باحلديث وأخبار الصحابة وفتاويهم، فجده مالك بن 
أيب عامر كان من كبار التابعني وعلمائهم، وكان عمه املكين بايب سهيل من أكثر 

اء، وحىت مالكًا كان أهل بيته عناية بعلم احلديث، وأخوه النضر كان مالزمًا للعلم
 .                                                                      (3)يكين بأخي النضر لشهرة أخيه

هكذا بدأ مالك يطلب العلم صغريًا حتت تأثري البيئة اليت نشأ فيها وتبعاً        
ب العلم ، لتوجيه أمه ، فقد حكي أنه كان يريد الغناء فوجهته أمه ايل طل

والهتمامه بالعلم نقض سقف بيته ليبيعه ويطلب  به العلم ومالزمة كبار 
فحفظ القرآن الكرمي مث اجته حلفظ احلديث وكان البد من كل طالب . (4)العلماء

هـ سبع سنني ، 142علم من مالزمة عامل ، فالزم يف البداية ابن هرمز املتويف سنة 
فجالسه وأخذ عنه علمًا كثريًا وقد اشتهر أن وبعد ذلك الزم نافع مويل ابن عمر 

أصح األحاديث هي املروية عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، كما أخذ مالك عن 
وملا بلغ مالك شأوًا عظيمًا يف العلم . ابن شهاب الزهري وهو من دون احلديث 

                                                           
 .1/124هـ،1324ترتيب املدارك وتقريب املسالك ، القاضي عياض، ط بريوت (2)
 .  1/131صدر سابق،امل (1)
 .  133-1/131انظر املصدر نفسه  (4)
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واملعرفة، حتلق الناس عنده لطلب العلم وهو ابن سبع عشرة سنة مل يفت إال بعد 
 .      (5)استشارة سبعني عاملاً من علماء املدينة وهو ابن أربعني سنة

                                    
ذكر ابن عبدالرب عن الدواليب فيما  ،احلفظ: مبواهب شيت منها  وحبا اهلل مالكاً      

ومعنا  أنَّ مالكاً بن أنس قال قدم علينا الزهري فأتيناه: يرويه يف كتاب فضائل مالك
ربيعة فحدثنا نيفًا وأربعني حديثا مثَّ أتيناه الغد فقال انظروا كتابًا حىت أحدثكم منه 
أرأيتم ما حدثتكم به أمس أي شئ يف أيديكم منه قال فقال له ربيعة ههنا من يرد 
عليك ما حدثت به أمس قال ومن هو قال ابن أيب عامر قال هات قال فحدثته 

 .الزهري ما كنت أرى أنَّه بقي أحد حيفظ هذا غرييبأربعني حديثا منها فقال 
تلقي العلم عن . (6)الصرب واجللد واإلخالص يف طلب العلم ، وقوة الفراسة: ومنها 

جلة من التابعني ، وأتباع التابعني ورسخ يف العلم والعمل حيت صارت أباط اإلبل 
ًا يروي ويفيت إمامتضرب اليه من أقطار األرض ، يتعلمون من علمه وهديه وبقي 

هـ عن عمر يناهز ستة 199حىت توفاه اهلل تعاىل يف ربيع االول حنو سبعني سنة 
ومثانني سنة، و صلى عليه أمري املدينة عبد اهلل بن حممد بن ابراهيم العباسي وشيع 

قالت يل عميت وحنن : جنازته واشرتك يف محل نعشه ودفن بالبقيع ، قال الشافعي 

                                                           
 .  31اإلمام مالك حياته وعصره ، حممد أبو زهرة ص (5)
أبو عمر يوسف بن  الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة، االنتقاء يف فضائل (6)

بريوت،  -عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، دار الكتب العلمية 
 .12ص
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وما هو ؟ قالت  رأيت كأنَّ قائاًل : يلة عجبًا ، فقلت هلا رأيت هذه الل: مبكة 
 .       (7)مات الليلة أعلم أهل األرض فإذا هو يوم مات فيه مالك بن أنس: يقول 

                    
 .ثناء األئمة عليه: المطلب الثاني 

لتقوي والورع ، ا كان االمام مالك هبذه الشهرة واملرتبة العالية يف العلم وافلمَّ        
فقد وجد من األئمة واألعالم الثناء احلسن والذكر العاطر ، فأثين عليه اإلمام 

إذا ذُكر العلماء فمالك النجم الثاقب ، ومالك حجة اهلل علي : الشافعي قائاًل 
أمجعت طوائف العلماء علي امامة مالك : خلقه بعد التابعني ، وقال االمام النووي 

يادته وتبجيله وتوقريه ، واإلذعان له يف احلفظ والتثبت ، وجاللته ، وعظيم س
من سادات : أبو حامت: وقال ،(8)وتعظيم حديث رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم

أتباع التابعني وجلة الفقهاء والصاحلني ممن كثرت عنايته بالسنن ومجعه هلا وذبه عن 
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حرْيها وقمعه من خالفها أو رام مباينتها مؤثرا لسنة رس

على غريها من املخرتعات الداحضة قائال هبا دون االعتماد على املقايسات 
اجتمعت ملالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغريه ، : وقال الذهيب  .(9)الفاسدة
الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم ، : طول العمر وعلو الرواية ، ثانيها : أحدها 
امجاعهم علي دينه : ألئمة علي حجة صحيح الرواية ، رابعها اتفاق ا: ثالثها 

                                                           
اإلمام مالك و .  3/333.هـ 1351حلية األولياء ، أبو نعيم األصفهاين ،ط القاهرة نظر ا (7)

 .03ص( ابق مصدر س) حياته وعصره 
 .  4ص ،(مصدر سابق ) اإلمام مالك بن أنس،  (8)
(9)

 .223: ص، (مصدر سابق)، مشاهري علماء األمصار 
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وإذا تتبعنا . (10)تقدمه يف الفقه والفتوي: وعدالته وإتباعه السنة ، خامستها 
واستطردنا أقوال العلماء يف الثناء علي االمام مالك لطال بنا احلديث ولكن ما 

 .     ديثتقدم يكفيه فخراً أن يكون من حمدثي الفقهاء ومن فقهاء احل
               

   .أشهر شيوخه وتالميذه: المطلب الثالث 
درك االمام مالك من الشيوخ التابعني نفرًا كثريًا ومن تابعيهم نفرًا أكثر ، أ        

واختار منهم من ارتضاه لدينه وفهمه وقيامه حبق الرواية وشروطها، وسكنت نفسه 
ممن ال يعرفون الرواية ولقلة بصرهم يف اليه، وترك الرواية عن أهل دين وصالح 

 : ، فكان من أخذ عنه تسعمائة شيخ ومن أشهرهم (11)احلديث
ربيعة بن أيب عبد الرمحن الفقيه املدين ويقال له ربيعة الرأي ، وابن هرمز أبوبكر 

: هـ ، ونافع مويل عمر ، قال عبد اهلل بن عمر 142عبد اهلل بن يزيد املتويف سنة 
كنت اذا مسعت من نافع حيدث :  علينا بنافع ، وقال مالك بن أنس لقد منَّ اهلل

، ومسع من حممد بن شهاب الزهري  (12)عن ابن عمر ال أبايل أن ال أمسعه من غريه
أبوبكر املدين ، وعبد الرمحن بن القاسم بن حممد ، وحممد بن املنكدر ، وهو من 

حيي بن سعيد األنصاري ، فقهاء املدينة ، ومحيد الطويل ، وهشام بن عروة ، و 
 هؤالء هم أشهر . وغريهم كثري

                                                           
 .  1/111،تذكر احلفاظ ، اإلمام الذهيب ، دار الفكر العريب (01)
 .  11ص ، (مصدر سابق ) اإلمام مالك بن أنس،  (00)
 .  1/44،(مصدر سابق) تذكرة احلفاظ (01)
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ه لقي كثريين ممن وفدوا احلجاز وروي الشيوخ الذين أخذ عنهم مالك العلم مع أنَّ 
 .          (13)عنهم

  
ة رواة  أمَّا الرواة عنه ال يكادون حيصون، فهم ُكثر حبيث ال يعرف ألحد األئمَّ       

د  ًا يف الرواة عنه أورد فيه ألف رجل إال سبعة ، وقكرواته ، وقد ألف اخلطيب كتاب
عمه أبو سهيل ، : ، وممن روي عنه من شيوخه كان تالميذه من شيت بقاع األرض

وحيي بن أيب كثري ، وابن شهاب الزهري ، وحيي بن سعيد األنصاري ، وهشام بن 
ي ، ومحاد أبو حنيفة واالوزاع: ، كما حدَّث عنه أقرانه (14)عروة ، وعمرو بن يزيد

بن زيد ، وإمساعيل بن جعفر ، وابن عطية ، وسفيان بن عينيه ، وعبد الرمحن بن 
مهدي ، عبد اهلل بن وهب ، وأبوداود الطيالسي ، والوليد بن مسلم ، وحيي 
القطان ، وعبد اهلل بن مسلمة القضيب ، وأبو نعيم  الفضل بن دكني ، وهشام بن 

 .      (15)تيمي ، وحيي بن حيي الليثي وغريهم كثريعبد اهلل الرازي ، وحيي بن حيي ال
                                      

 
 
 
 

     

                                                           
 .  31تقي الدين الندوى ص. إلمام مالك ومكانة املوطأ ، دا (13)
 .  1/133( سابق  مصدر) انظر ترتيب املدارك  (04)
 .  7/101 ،(مصدر سابق)سري أعالم النبالء ،  (05)
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 .منهجه في رواية الحديث: المبحث الثاني 
 

 .  التحري والتدقيق في جميع األحوال: المطلب األول 
حلديث كان اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل متحريًا شديد التحري يف رواية ا         

: ومدققًا يف ذلك كل التدقيق ، ال ينقل إال عن الثقات األثبات ، قال ابن معني 
ال تبال أْن تسأل من رجال مالك كل من حدَّث عنه ثقة ، إال رجاًل أو رجلني ، 

طول العمر ، علو : قد اتفق ملالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغريه: وقال الذهيب 
 .                                             (16)العلم الرواية ، الذهن الثاقب ، سعة

فال يأخذ احلديث  ومما يدل علي حتريه أنه كان حيتاط يف الروايات ويتشدد يف ذلك
إال عمَّن حيفظ حديثه ، وال حيدث بكل ما مسع ويراعي بذلك مستوي الناس 

يف شيء إذا شك  الذين حيدثهم حيت ال حيدثهم مبا ال يعرفون ، ومن ذلك أنه كان
، وكذلك من احتياطه اختصاصه بعض طالبه بالرواية من احلديث ترك التحديث به

 .                                              (17)خاصة طالبه املؤمتنني
ا يدل أيضا علي حتريه وتثبته اشتمال املوطأ علي كثري من األسانيد اليت وممَّ       

الزهري عن سامل عن ابن عمر وهو : ا أصحَّ األسانيد منهاحكم هبا احملدثون بأّنَّ 
أصحَّ األسانيد عند أمحد واسحاق بن راهويه ، ومالك عن نافع عن ابن عمر ، 

إنَّ هذا العلم : وكان اإلمام مالك يقول . سلسلة الذهب وهي عند البخاري تسمى
ل رسول اهلل دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ، لقد أدركت سبعني ممن قال يقو 

صلي اهلل عليه وسلم عند هذه األساطني وأشار ايل املسجد فما أخذت عنهم 
                                                           

 .  17مقدمة موطأ مالك ص  (01)
  .11ص ، رةالكفاية يف علم الرواية ، اخلطيب البغدادي ، املكتبة العلمية ، املدينة املنو  (07)
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م مل يكونوا من أهل أحدهم لو ائتمن علي بيت مال لكان أمينًا إالَّ أّنَّ  شيئاً، وأنَّ 
 .                    (18)الشأن

املوطأ  فقد التزم اإلمام مالك بذكر الثقات من الرجال حيت كان ذكر الرجل يف 
كل من روى عنه مالك فهو ثقة ، إالَّ عبد : حكمًا عليه بالتوثيق، قال ابن معني 

ممَّا مل يوافقه  اخلرساين وهو من باب النادر ومثله عطاءانتهى  (19)ةالكرمي أبا أميَّ 
ومل غري حديث واحٍد يف املوطأ  يب أميَّةأل ًا مل خيرّجالكمالنَّاس، وقد عرفنا أنَّ  عليه

ال سيما إذا علمنا أنَّه بصري ليس من عنهم الرواية، و يوخه الذين أكثر ش يكن من
ما روى مالك عن رجل إال وهو ثقة، كل من روى : اإلمام أمحد قال .أهل بلده

 .فدلَّ هذا على أنَّ أبا أميَّة مل يكن من شيوخه املعتمدين .20عنه مالك، فهو ثقة
كان مؤدب كتاب وكان حسن   : أميَّةيف أيب لتمس له ابن عبدالرب العذر فقالوقد ا

ومل خيرّج عنه حكماً  ...السمت غرَّ مالكًا منه مسُته ومل يكن من أهل بلده فيعرفه

                                                           
سري السلف  و. 18ص ،(مصدر سابق) االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء، (81)

إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي القرشي ، الصاحلني إلمساعيل بن حممد األصبهاين
دار ، كرم بن حلمي بن فرحات بن أمحد. د: حتقيق الطليحي التيمي األصبهاين، أبو القاسم،

 .1/1143،شر والتوزيع، الرياضالراية للن
أمحد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين العبيدي، ، خمتصر الكامل يف الضعفاء (19)

الطبعة ، القاهرة/ مصر  -مكتبة السنة ، أْين بن عارف الدمشقي، تقي الدين املقريزي
 .1/812،م1994األوىل،

يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن ، و ذمحبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أ ( 20)
َرد احلنبلي حتقيق دار الكتب ، الدكتورة روحية عبد الرمحن السويفي،الصاحلي، ابن ابن املِبـْ

 .193: ،صم 1992األوىل، : الطبعة، لبنان -العلمية، بريوت 
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ا  فيه  ذكر فيه عنه ترغيباً وفضالً خرَّج له من مرفوع األثر حديثاً واحداً يف موطئه وإَّنَّ
 .(21) ثالثة أحاديث مرسلة تتصل من غري روايته وتستند من وجوه صحاح

 
، وْييز بني الصاحل الورع احلافظ والصاحل الورع وكان اإلمام مالك ينتقي رجاله     

احلديث املأمونني ملا رأي من قلة بصرهم يف  غري احلافظ ، وقد ترك الكثري من رجال
مل ال : )احلديث ، وكان يعتد باألسانيد املدنية الراسخة ، فقد قال الرشيد ملالك 

 (مل يكونا ببلدي ، ومل ألق رجاهلما:لعلي وابن عباس ؟ فقال  كراً نري يف كتابك ذ 
قال و . (22)فكأنَّه أراد ذكرًا كثريًا ، وإال ففي املوطأ أحاديث عنهما: قال الُزرقاين 
وهذه الرواية مل . (23)واألوجه عندي أنه ذكر روايتهما بعد ذلك: الكاندهلوي 

ت، فاألوجه صحَّ  إنْ ، و غداديأجدها مسنده وقد عزاها الزرقاين إىل اخلطيب الب
ا روايته عن غري  عنروايات مالك  ما ذكره الزرقاين ألنَّ ُجلَّ عندنا  املدنيني، وإَّنَّ

 املأمونني، املدنينيأسانيد ب لعنايته وإعتداده  ه فهي قليلة بالنسبة لألوىل،ل بلدأه
   .مامل يكونا ببلدي ومل ألق رجاهل: ده قول مالكويعضّ وال تأويل خالف ذلك، 

 

                                                           
بن عبد التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد  (43)

الرب، حتقيق، مصطفى بن أمحد العلوي، و حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف 
 .21/85هـ،  1329املغرب،  -والشؤون اإلسالمية 

: شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك، حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين، حتقيق (44)
 طه عبد الرءوف سعد
  .1/83م،2113األوىل،: القاهرة، الطبعة -مكتبة الثقافة الدينية 

 .  1/31أوجز املسالك إيل موطأ مالك  (41)
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والتزم اإلمام مالك بذكر احلديث الصحيح وفق مذهبه واجتهاده ، ففي       
الكتاب األحاديث املتصلة اليت محلت أعلي شروط الصحة ، وهذه ال جدال يف 
صحتها ، والعلماء علي قبوهلا واألخذ هبا ، وقد دخلت يف كتب السنة الصحيحة، 

و مرسالت كان اإلمام مالك وفيه أحاديث مل يتصل سندها بل هي بالغات أ
وقد أمجع .  (24)(أبا هريرة قال  عمر أو أنَّ  ابن عمر أو أنَّ  بلغين أنَّ : ) يقول فيها 

 احملّدثون على أنَّ مالكًا ال يرسل إال عن ثقة ولذلك عّدوا مراسيله وبالغاته من
فيه نظر ملخالفته ملا جرت عليه القواعد  األسانيد الصحاح وهو يف حّد نظرنا

والضوابط املوضوعة ملعرفة صحيح األسانيد من سقيمها، وقد علمنا أنَّه مل ينص 
على ذلك مع ذكره لألسانيد اليت اعتربها احملدثون أصحَّ األسانيد كنافع موىل ابن 

ولكن مع هذا ال ْينع أنَّ مالكًا كان ال يروي إال عن . عمر عن ابن عمر متصلةً 
وقال حيىي بن . ا قال مالك بلغين فهو إسنادإذ: وقد قال سفيان الثوري. الثقات
مرسالت مالك صحاح، وقال كان أصحابنا يقولون مرسالت مالك : سعيد

وقال إبراهيم احلريب . وقال ابن وهب مالك والليث إسناد وإن مل يسند. إسناده
مالك ال يرسل إال عن ثقة وسئل أمحد بن حنبل عن حديث جعفر بن حممد فقال 

غريهم كثرٌي ممن اثناء عليه يف هذا و  .(25)ه وقد روى عنه مالكما أقول فيه وفي
متحريًا أشد التحري ومدققًا أكثر ما يكون ومتثبتًا يف  كانالباب ممَّا يدل على أنَّه  

 . ذلك كل التثبيت
                                                               

                                                           
  . 13مهام عبد الرحيم سعيد ص. انظر الفكر املنهجي عند احملدثني ، د (44)
ترتيب املدارك وتقريب املسالك، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب، حتقيق،   (45)

 .1/185األوىل،: طبعة فضالة، احملمدية، املغرب، الطبعةابن تاويت الطنجي، وآخرون م
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 . باللفظ والمعني منهجه في رواية الحديث: المطلب الثاني
الرواية مصدر رَوى يَروي، اْرِو، رِوايًة، فهو راٍو، واملفعول َمرِوّي، واإلسم راٍو،      

: وتستعمل يف األدب، فيقال. نَقله، ومحله: ومنه ُرواة األحاديث، ورَوى احلديثَ 
ويراد : يـُْرَوى أنَّ : ويقال. أي قصَّها: فالن جييد رواية الشِّعر، وفالن روى الّرواية"

وتطلق الرواية يف علم احلديث على عملية نقـل السنَّة من .(26)بذلك حُيكى أنّ 
أقواله، وأفعالـه ، وتقريراتـه، وَخْلِقـِه، وُخُلِقـِه صلى اهلل عليه وسلم، وحفظهـا يف 
الصـدور، أو إثباهتـا بالسـطور، وضبطهـا، وحتريـر ألفاظهـا، وإسـناد ذلـك إلـى مـن 

ا تطلق على املنت الذي ينقل هبذه  عُـزي إليـه بصيغة من صيغ التحمُّل، كما أّنَّ
وكان اإلمام مالك يري ضرورة االلتزام بألفاظ احلديث، روي اخلطيب . الكيفية

كان مالك بن أنس يتقي : البغدادي يف الكفاية بسنده ايل معني بن عيسي قال 
اليت ، وما بني الباء والتاء يف حديث رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم ما بني الذي و 

والثاء ، ويري التشديد يف حديث رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم علي لفظه ، أمَّا 
 .                                 (27)حديث غريه فال مانع من روايته باملعين إذا قطع بذلك

ا سألت مالكًا عن األحاديث يقدم فيه: وروي اخلطيب بسنده إيل أشهب قال 
ما كان منها من قول رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم : ويؤخر واملعين واحد فقال

وورد يف كتاب . (28)فإين أكره أن يزاد فيها وينقص ، أمَّا غري   ذلك فالبأس باملعين

                                                           
: أمحد خمتار عبد احلميد عمر، عامل الكتب، الطبعة.معجم اللغة العربية املعاصرة، د (46)

 .2/983م، مادة روى،ج 2112األوىل، 
 .  171ص ،(مصدر سابق) الكفاية يف علم الرواية (17)
 .  114ص  السابق،املصدر  (18)
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لفظ حديث رسول اهلل صلي  أنَّ وكان االمام مالك يري : جامع بيان العلم وفضله 
 .                                        (29)، وجيوز تغري غريه اذا ُأصيب املعين اهلل عليه وسلم ال جيوز تغيريه

سألت مالك بن أنس عن الرجل يسمع احلديث : ورُوي عن سعيد بن عفري قال 
ال بأس به إال حديث رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم : فيأيت به علي معناه فقال 

 . (30)فإين أحب أن يؤيت به علي ألفاظه
فأجازه مجهور العلماء ان كان : وقال القاضي عياض عن رواية احلديث باملعين 

ذلك من مشتغل بالعلم ناقد لوجوه تصرف االلفاظ والعلم مبعانيها ومقاصدها ، 
وهو يف إحدى الروايات عنه . (31)جامع ملواد املعرفة بذلك ، وروي عن مالك حنوه
منع الرواية باملعين يف  ألنّ  يه وسلموذلك منه يف غري حديث رسول اهلل صلى اله عل

فهذا يعين أنَّ اإلمام مالك كان يروي  .األحاديث املرفوعة وأجاز فيما سواها
 . احلديث بلفظه كما مسعه من شيخه وال يغري فيه شيئاً 

وقد عدَّه القرطيب فيمن توقف فيما ذهب إليه اجلمهور من إجازهتم لرواية       
وهو الصحيح : قال القرطيب. ال جتوز الرواية باملعىن مطلقاً  :احلديث باملعىن، فقالوا

وتشدَّد بعضهم، بل اقتصر على اللفظ ولو خالف اللغة . من مذهب مالك
الفصيحة ملا فيه من خوف الدخول يف الوعيد حيث عزى للنيب صلى اهلل عليه 

اختصر وسلم لفظًا مل يقله، ولكونه صلى اهلل عليه وسلم قد أويت جوامع الكلم، و 
وغريه ولو كان يف الفصاحة والبالغة بأقصى غاية ليس مثله، بل . له الكلم اختصاراً 

قد يظنَّ توفية اللفظ مبعىن اللفظ اآلخر، وال يكون كذلك يف نفس األمر كما عهد 

                                                           
 1/34العلم وفضله ، ابن عبد الرب بيان جامع  (12)
 .  111اإلملاع إيل معرفة أصول الرواية ، القاضي عياض ، ص  (01)
 .  117ص  املصدر السابق، (00)
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نضَّر اهلل »:واستدلوا مبا ثبت من قوله صلى اهلل عليه وسلم. يف كثري من األحاديث
وبتوجيهه . (32)«فبلغه كما مسعه، فرب مبلَّغ أوعى من سامع امرًأ مسع منَّا حديثاً 

صلى اهلل عليه وسلم للرباء بن عازب عندما علَّمه ما يقوله عند أخذ مضجعه إْذ 
ولكن .  (33)«ال، ونبيك:"فقال له صلى اهلل عليه وسلم" رسولك " و:قال الرباء

الشروط اليت وضعوها، القول ما ذهب إليه اجلمهور من قبوهلم للرواية باملعىن مع 
هل مبواقع اخلطاب ودقائق نقل احلديث باملعين دون اللفظ حرام علي اجلا: قالوافقد 

مل وغري احملتمل ، اخلبري مبعانيها العارف بالفرق بني احملتا العامل باأللفاظأمَّ . األلفاظ
ألصل هذا مع إقرارهم أنَّ ا .، والعام واألعم فقد جوَّزوا له ذلكوالظاهر واألظهر

الرواية  وقد كان السلف حيرصون علي الرواية باللفظ ويرون أنَّ  رواية احلديث بلفظه،
ومما  .(34)كاإلمام مالك  باملعين ضرورة تقدر بقدرها، وكان منهم من يتقيد باللفظ

يعلم أنَّ جواز الرواية باملعين يكون يف غري ما تضمنته بطون الكتب،  ينبغي أنْ 
 من كتاب مصنف ويثبت بدله لفظًا آخر مبعناه ، فإنَّ  حيذف لفظ فليس ألحد أنْ 

الرواية باملعين رخص فيها ملا كانوا عليه يف ضبط األلفاظ واجلمود عليها من احلرج 
. (35)، وذلك غري موجود فيما اشتملت عليه بطون األوراق والكتبوالنصب

األدعية وكذلك ال جتوز يف األحاديث اليت يُتعبد بألفاظها كأحاديث األذكار و 

                                                           
(32)

حممد بن حبان بن أمحد بن حبان أبو حامت، الُبسيت، حتقيق شعيب صحيح ابن حبان،   
 .88، حديث282/ 1ج. م1993، الثانية، : بريوت، الطبعة -األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، حتقيق، حممد زهري بن صحيح البخاري،    ( 33)
 .249، حديث52/ 1 هـ، 1422األوىل، : ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة

  . 43أعالم احملدثني ، حممد بن حممد أبو شهية ص  (04)
 .  114مقدمة ابن صالح ص  (05)
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وال جتوز يف عصر ما بعد التدوين ألنَّ الَّذين نقلوا بعض . والتشهد وحنوها
األحاديث مبعناها من الصحابة والتابعني كانوا عربًا خلصًا وأّنَّم من أهل فصاحة 
وبالغة و قد مسعوا من الرسول أو ممن مسعوا من الرسول صلي اهلل عليه وسلم 

م يعلمون اس مبواقع اخلطاب، وحمامل الكالم، وأّنَّ نَّ وشاهدوا أحواله، وكانوا أعلم ال
حق العلم، وحق الدين، ويعلمون حرمة الكذب علي رسول اهلل صلي اهلل عليه 

 .                                                                                   (36)وسلم، وأنَّه كذب علي اهلل تعاىل فيما حكم وشرع
 

هكذا يري اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل ضرورة االلتزام بألفاظ احلديث النبوي ،  
كغريه من العلماء ممن كانوا يرون أنَّ احملافظة علي ألفاظ احلديث وحروفه أمر من 

ه األويل بكل ناقل واألجدر بكل راو أمور الشريعة ، وحكم من أحكامها ، وأنَّ 
 .                   ذلك سبيالً احملافظة علي اللفظ ما استطاع إيل

األصل يف الرواية أن تكون باللفظ ، وأما الرواية باملعين  إذا علمنا كل ذلك أيقنا أنَّ 
استثناء وفق ضوابط وشروط وحتوطات بالغة، وأنَّ الرواية باملعين مل جتن علي الدين 

ا مل تدخل عليه التحريف والتبديل كما زعم بعض املستشرقني ، وأنَّ اهلل ( 37)وأّنَّ
ة نبيه وقيََّض هلا علماء أفاضل وفقهاء أماجد يف كل تكفل حبفظ كتابه وحبفظ سنَّ 

عصر ممن ينتفون حتريف الغاليني ، وانتحال املبطلني ، وتأويل اجلاهلني ، فذهب 
 .     الباطل الدخيل ، وبقي احلق مورداً صافياً للشاربني

 
 

                                                           
 .  44، ص(مصدر سابق ) أعالم احملدثني  (01)
 .44، ص(مصدر سابق)عالم احملدثني انظر أ (07)
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 .موطأمنهجه في كتابه ال: المبحث الثالث 

 
 .   التعريف بكتابه الموطأ: المطلب األول 

، (38)كلمة تدل علي متهيد الشيء وتسهيله: املوطأ يف اللغة كما يقول ابن فارس
قلت أليب : قال أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم الكتاين األصبهاين : ويقول السيوطي

اس حيت ووطاه للنَّ فه شيء قد صنَّ : حامت الرازي موطأ مالك مل مسَّي موطأ ؟ فقال 
مالك عرضت كتايب هذا : جامع سفيان ، وقال : موطأ مالك كما قيل : قيل 

علي سبعني فقيهًا من فقهاء املدينة فكلهم واطأين عليه فسميته املوطأ ،وقال ابن 
مل يسبق مالكًا أحد إيل هذه التسمية، فإّن ممن ألف يف زمانه بعضهم مسي : فهد

 . (39)وبعضهم باملؤلف ولفظه املوطأ مبعين املمهد املنقحباجلامع وبعضهم باملصنف 
 

 : مكانة الموطأ 
قال أبو بكر : من أعظم الكتب وأجّلها، فهو أصل كتب السنة املصنفة وإمامها 

املوطأ هو األصل األول واللباب ، وكتاب البخاري هو األصل الثاين يف : العريب 
، ولعلَّه قصد  (40)ذي فما دوّنماهذا الباب، وعليها بين اجلميع كمسلم والرتم

باألصل األول فضل السبق واجلودة واحملاكاة له، وإالَّ فإنَّ صحيح البخاري قد 
أمَّا املوطأ فقد درج العلماء . جتاوز القنطرة، وقد اتفق السواد األعظم على ذلك

                                                           
 .  1/41معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس  (08)
 .  1تنوير احلوالك ، السيوطي ص  (02)
 .  1/0عارضة األحوذي ، شرح الرتمذي  (41)
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وطالب العلم منذه تأليفه علي العمل به واالجتهاد يف روايته ودرايته واالعتناء 
بشرح مشكالته ومعضالته ، واالهتمام باستنباط معانيه ، ومن تتبع املذاهب وُرزق 
اإلنصاف يف َعِلم ال حمالة أن املوطأ ُعدة مذهب مالك وأساسه ، وُعمدة مذهب 
الشافعي وأمحد ، ومصباح مذهب أيب حنيفة وصاحبيه ونرباسه ، وهذه املذاهب 

 . (41)لة الدوحة للغصونبالنسبة للموطأ كالشروح للمتون ، وهو مبنز 
فلذلك أثين عليه االئمة االعالم الذين عاصروا مالكاً ومن بعده ، كعبد الرمحن بن  

، وعبد اهلل بن " ما كتاب بعد كتاب اهلل أنفع للناس من املوطأ: "مهدي الذي قال 
من كتب موطأ مالك فال عليه أن ال يكتب من احلالل واحلرام : "وهب الذي قال 

 . (42)"شيئاً 
: اًل ، قال القاضي عياضوقد كثرت حوله الدراسات رواية ودراية وشرحًا وتفصي 
املوافق  اس باملوطأ ، فإنَّ مل يعنت بكتاب من كتب الفقه واحلديث اعتناء النَّ "
الكتب اليت اعتنت باملوطأ التمهيد  ، ومن أجلّ املخالف أمجع علي تقدْيه وتفضيلهو 

 :ال احلصراملثال ومنها على سبيل . (43)"واالستذكار أليب عمر بن عبد الرب
إسعاف املبطأ برجال املوطأ لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي   -1
 (.هـ911: املتوىف)
شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك حملمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين  -2

 .املصري األزهري

                                                           
 .  47ص( مرجع سابق ) اإلمام مالك ومكانة املوطأ  (40)
 .  1/41اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ، ابن القطان الفاسي  (41)
 .  7ص( سابق  مصدر) ترتيب املدارك  (40)



151                                                  اإلسالمية والعربيةمجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات  
م4134أغسطس /  هـ3415شوال   –ثامن العدد ال   

 

Al Hijaz International Refereed Journal for Islamic & Arabic Studies.  

Issue: 8 ,  Shawal 1435H. /  August 2014 

يمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث املنتقى شرح املوطإ أليب الوليد سل -3
 ( .هـ494: املتوىف)التجييب القرطيب الباجي األندلسي 

وصل بالغات املوطأ لعثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف  -4
 (.هـ843: املتوىف)بابن الصالح 

من أقوال  ه أورد كثرياً ة واحلديث بأنَّ وقد امتاز املوطأ عن كثري من كتب السنَّ هذا 
الصحابة والتابعني اليت تبني املقصود من األحاديث املرفوعة للنيب صلي اهلل عليه 
وسلم ، وحتري فيه القوي من حديث أهل احلجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوي 

فلذا أقبل . (44)كتابه هذا يف حنو أربعني سنةمالك   التابعني ومن بعدهم ، وقد مجع 
عن مالك اجلم الغفري والعدد  ة ، فرواهان وبقاع األرض رواياس من البلدعليه النَّ 
 .الكثري 

    
 .منهجه في تصنيف الموطأ : المطلب الثاني 

كتبهم ، أو أقرب ما صنف االمام مالك كتابه املوطأ علي غرار ما صنع الفقهاء يف   
 مع شيء من املخالفة ، ومل يتقيد فيه باألحاديث املرفوعة ايلتكون إيل ذلك، 

رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم ، بل مجع فيه أيضاً اقوال الصحابة وفتاويهم وفتاوي 
التابعني ، فيذكر يف مقدمة الباب ما ورد فيه من حديث رسول اهلل صلي اهلل عليه 
وسلم ، مث أقوال الصحابة ، مث ما ورد من فتاوي التابعني ، وأحيانًا يذكر العمل 

عنه  كر بعض اآلراء الفقهية ، مث فتاوي مالك فيما سئلاجملمع عليه باملدينة ، فيذ 
 . وقوله فيما يفهم من احلديث

 
                                                           

  .  9ص( سابق  مصدر) مقدمة املوطأ  (44)
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 : اآليت وعليه أنَّ ما حواه املوطأ علي حسب الرتتيب
أحاديث  وهي ُجلّ أحاديث رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم بأسانيد متصلة، ( 1)

 .الكتاب
مالك، عن إمساعيل  :ذلك مثال، أو أكثر أحاديث مروية بسند سقط منه راو( 2)

بن أيب حكيم، أنَّه بلغه أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، مسع امرأة من الليل 
هذه احلوالء بنت تويت ال تنام الليل، فكره : فقيل له« من هذه؟»: تصلي، فقال

إن »: ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حىت عرفت الكراهية يف وجهه، مث قال
هذا  .(45)وتعاىل ال ْيل حىت متلوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة اهلل تبارك
هذا حديث منقطع من  :قال ابن عبدالرب ،سقط من سنده صحايب وتابعياحلديث 

عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  رواية امساعيل ابن أيب حكيم وقد يتصل معىن ولفظاً 
  .(46)من حديث مالك وغريه من طرق صحاح ثابتة

 :ومثاله( ما رفعه التابعي)سل وهو ما سقط من سنده الصحايب فيها املر  ويدخل
كان رسول اهلل صلى اهلل : مالك، عن زيد بن أسلم؛ أنَّ عطاء بن يسار أخربه قال

عليه وسلم يف املسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول اهلل صلى 
ففعل الرجل، . ح شعر رأسه وحليتهكأنه يعين إصال. اهلل عليه وسلم بيده أن اخرج

أليس هذا خري من أن يأيت »: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. مث رجع
 .47«أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟

                                                           
 .322، حديث2/182خرَّجه مالك يف املوطأ، حتقيق األعظمي،  (45)
 .191/ 1(ابقمصدر س)التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  (46) 
 .153، حديث2/88خرَّجه مالك يف املوطأ، حتقيق األعظمي، (74)
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أحاديث يبلغ يف سندها ايل ذكر الصحايب وال يذكر فيها أنَّه مسع رسول اهلل ( 3)
فع، عن عبد اهلل بن مالك، عن نا :، مثلصلي اهلل عليه وسلم وهي املوقوفات

 .(48)فيه متام اخللق: ويقول. أنَّه كان يكره اخلصاء: عمر
هلل صلي اهلل عليه وسلم قال  بلغين أنَّ رسول ا: البالغات وهي قول مالك ( 4)

وأنا أكره أْن يلبس الغلمان شيئًا من : مسعت مالكًا يقول: قال حيىي: كذا، مثاله
لى اهلل عليه وسلم ّنى عن ختتم الذهب فأنا الذهب ألنَّه بلغين أنَّ رسول اهلل ص
 .(49)«أكرهه للرجال، للكبري منهم والصغري

وقول التابعي هو اخلرب املقطوع عند أهل احلديث، و مثاله يف  أقوال التابعني،( 5)
مالك، عن عبد الرمحن بن اجملرب، أنَّه كان يرى سامل بن عبد اهلل، إذا رأى : املوطأ

، حىت ينزعه عن و يصلي، جبذ الثوب عن فيه جبذا شديداً اإلنسان يغطي فاه، وه
 .(50)فيه
 و ايل القياس أو قواعد الشريعة،ما استنبطه من الفقه املسند إيل العمل أ( 8)

مسعت مالكًا يقول، يف الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة : قال حيىي: ومثاله
 .(51)إنه ال بأس بذلك: واحدة

علم ومل خيتلفوا وجرت به تمع عليه قول أهل الفقه والما اج: واألمر اجملمع عليه( 9)
 األمر عندنا: ويعرب عنه مالك أحيانًا بقوله (52)، وعرِفه اجلاهل والعاملاألحكام

                                                           
 3491، حديث1323/ 5خرَّجه مالك يف املوطأ، حتقيق األعظمي، (44)
 .3392، حديث1332/ 5خرَّجه مالك يف املوطأ، حتقيق األعظمي،  (44)
 .23/ 2خرَّجه مالك يف املوطأ، حتقيق األعظمي،  (51)
 .25/ 2لك يف املوطأ، حتقيق األعظمي، خرَّجه ما (53)
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ليس علي األجري وال علي : ) وذلك مثل ما صنعه بعد أحاديث السرقة فقد قال
ليست حبال ألنَّ حاهلما : سرقاهم قطع  الرجل يكونان مع القوم خيدماّنم إنْ 

األمر عندنا : قال: وقوله. (53)(وليس علي اخلائن قطع  ،السارق وإَّنا حال اخلائن
وإَّنا . إنه ليس عليه قطع: قد مجع املتاع ومل خيرج به. يف السارق يوجد يف البيت

ومثل . فليس عليه حد. مثل ذلك كمثل رجل وضع بني يديه مخرا ليشرهبا فلم يفعل
ومل يبلغ . لسا وهو يريد أن يصيبها حراما، فلم يفعلذلك رجل جلس من امرأة جم

سئل مالك عن احلائض :)ومثل. (54)(ذلك منها فليس عليه يف ذلك أيضا حد
عم لتتيمم فإن مثلها اجلنب إذا مل جيد املاء ن:تطهر فال جتد ماء هل تتيمم ؟ قال

 . (55)تيمم 
 

 .  البالغات والمراسيل في الموطأ: المطلب الثالث 
، فال جيزم بالبالغات وهي من قبيل املعلقات موطأ اإلمام مالك ما يعرف يوجد يف

كما . بثبوهتا، بل األصل فيها الضعف النقطاع اإلسناد حيت توصل بإسناد ثابت
قال (  أو هي ما رفعه التابعي) يوجد فيه من املراسيل وهي ما سقط منها الصحايب 

عن الرجال الثقات وما أرسله عن ابن عبد الرب بالغات مالك ومرسالته مما بلغه 

                                                                                                                                     
فكر املنهجي عند ، ال 29انظر كشف املغطا يف فضل املوطأ ، الطاهر بن عاشور ص (54)

 .  225، مناهج احلديث ص12-11احملدثني ص
 .3119، حديث1231/ 5موطأ مالك ت األعظمي،  (51)
 .3111، حديث1231/ 5خرَّجه مالك يف املوطأ، حتقيق األعظمي،  (54)
، أعالم احملدثنيوانظر .191، حديث2/21خرَّجه مالك يف املوطأ، حتقيق األعظمي، (55)

 . 53حممد أبو شهبة ص 
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وقال . (56)نفسه يف موطئه ورفعه ايل النيب صلى اهلل عليه وسلم أحد وستون حديثاً 
صنف ابن عبد العزيز كتابًا وصل ما يف املوطأ من املرسل واملنقطع : السيوطي 

بلغين ، وعن الثقة عنده مما مل يسنده كلها : واملعضل ومجيع ما فيه من قوله 
وقد وصل احلافظ . (57)ومسندة من غري طريق مالك إال أربعة ال تعرفموصولة 

 . (58)ابن الصالح يف رسالة مساها وصل البالغات االربعة يف املوطأ
إنَّ ما يف املوطأ من االحاديث املوصولة واملرفوعة ايل : وقال الشيخ أمحد شاكر 

أحاديث رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم صحاح كلها ، بل هي يف الصحة ك
الصحيحني ، وأنَّ ما فيه من املراسيل والبالغات وغريها يعترب فيها ما يعترب يف 
امثاهلا مما حتتويه الكتب األخرى ، واَّنا مل يعد يف الكتب الصحاح لكثرهتا وكثرة 

 . (59)اآلراء الفقهية ملالك وغريه
ن عبد الرب هكذا يتضح أن ما يف املوطأ من املرسل واملنقطع والبالغ فقد وصله اب

يف كتاب مستقل ، وما من مرسل فيه إاّل وله عاضد او عواضد ، والصواب أن 
بلغين عن الثقة : املوطأ صحيح كله ال يستثىن منه شيء ، ومجيع ما فيه من قوله 

عنده كلها مسندة من غري طريق مالك إالًّ أربعة فقد أسندها ابن الصالح وابن 
 . (60)مرزوق

                                                           
 .  111/( مصدر سابق) 4التمهيد ، ابن عبد الرب  (51)
 عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي (57)

 .  1/141،ر طيبةدا حممد الفاريايب حتقيق
  .13الشذا الفياح من علوم ابن الصالح ص (58)
 .14يث يف شرح احلديث ، ابن كثري صالباعث احلث (52)
 .7ص( مصدر سابق ) انظر مقدمة املوطأ   (11)
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وصلي اهلل وسلم علي نبينا حممد وآله وصحبه وسلم  . أعلمهذا واهلل تعايل      
تسليماً، ورحم اهلل تعاىل إمامنا مالك بن أنس رمحة واسعة وأدخله فسيح اجلنات 

 . آمني : وإنا معهم مجيعاً 
 

 :الخـــاتمـــة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم علي نيب الرمحات وآله    

 وبعد،. نيوصحبه أمجع
  :، وهيتوصل إليه الباحثان أهم النتائج اليت  ففي ختام البحث ملخص

ة، الفقهيَّ  علم االمام مالك باحلديث ومسائلهتبنيَّ من خالل هذا البحث سعة  -1
 . بأقواله الفقهيَّة وقد مثلنا هلا يف ثنايا البحث فإنَّ املوطأ مليءٌ 

ديثيَّة يف خدمة سنَّة النيب صلى اهلل اتَّضحت إسهامات وجهود االمام مالك احل -3
عليه وسلم وعلم احلديث بتفرده مبنهٍج قومي معتدٍل يف رواية احلديث والتحري يف 

 . قبوله سنداً ومتناً 
مبا من املصنفات تبيَّنت كذلك مكانة املوطأ وقيمته العلميَّة، فقد متيَّز عن غريه  -4

، كما تبنيَّ احلديث ومقصوده فقه  تبنّي أودع فيه من أقوال الصحابة، والتابعني اليت
 . أنَّ أغلب أسانيد املوطأ من أصّح األسانيد اليت أمجع عليها علماء احلديث
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 :المصادر والمراجع
 .حممد بن حممد أبو شهبة ، مركز الشرق األوسط. أعالم احملدثني ، د (1)
 .هـ 1432القلم ، دمشق اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ، ابن القطان الفاسي ، دار  (2)
 .هـ 1329اإلملاع إيل معرفة أصول الرواية ، القاضي عياض ، القاهرة ط (3)
 .اإلمام مالك حياته وعصره ، حممد أبو زهرة  (4)
 .ين الدقر ، ط دار القلم ، دمشقاإلمام مالك بن أنس ، عبد الغ (5)
 .ي املظاهريتقي الدين الندو . د اإلمام مالك ومكانة كتابه املوطأ ،( 8)
أبو عمر يوسف بن  االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة،( 9)

 .بريوت -عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، دار الكتب العلمية 
 .الباعث احلثيث يف شرح علوم احلديث ، ابن كثري الدمشقي  (2)
لم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم، يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن حبر الدم فيمن تك(9)

َرد احلنبلي حتقيق،الدكتورة روحية عبد الرمحن السويفي، دار الكتب  الصاحلي، ابن ابن املِبـْ
 .م1992األوىل، : لبنان، الطبعة -العلمية، بريوت 

ل الدين السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر، جال، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي( 11)
 .حممد الفاريايب دار طيبة حتقيق

 .إلمام الذهيب ، دار الفكر العريبتذكر احلفاظ ، ا (11)
 .هـ 1324ترتيب املدارك وتقريب املسالك ، القاضي عياض ، ط بريوت  (12)
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن  (13)

الرب، حتقيق، مصطفى بن أمحد العلوي، و حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف  عبد
 .21/85هـ،  1329املغرب،  -والشؤون اإلسالمية 

 .تنوير احلوالك ، السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بريوت  (14)
 .جامع بيان العلم وفضله ، ابن عبد الرب ، دار الكتب العلمية ، بريوت ( 15)
 .هـ 1351حلية األولياء ، أبو نعيم األصفهاين ، ط القاهرة  (18)
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الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، إبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، (19)
الدكتور حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث للطبع : برهان الدين اليعمري، حتقيق وتعليق

 .والنشر، القاهرة
، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْْياز الذهيب، الم النبالءسري أع (12)

 .م2118القاهرة، الطبعة،  -دار احلديث
سري السلف الصاحلني إلمساعيل بن حممد األصبهاين، إمساعيل بن حممد بن الفضل بن  (19)

بن حلمي بن فرحات  كرم. د: علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاين، أبو القاسم، حتقيق
 .1/1143بن أمحد، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض،

 . ن علوم ابن الصالح ، مكتبة الرشدالشذا الفياح م (21)
حممد بن حبان بن أمحد بن حبان أبو حامت، الُبسيت، حتقيق شعيب صحيح ابن حبان،  (21)

  .م1993الثانية، : األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة
حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، حتقيق، حممد زهري بن صحيح البخاري، ( 22)

 .هـ1422األوىل، : ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة

طبقات الفقهاء، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، هتذيب، حممد بن مكرم ابن (23)
. 1991األوىل، : لبنان، الطبعة -ريب، بريوت منظور، حتقيق، إحسان عباس، دار الرائد الع

1/82 . 
، مهام  عبد الرحيم سعيد، ط رئاسة احملاكم الشرعية. الفكر املنهجي عند احملدثني، د( 24)

 .قطر
 .الكفاية يف علم الرواية ، اخلطيب البغدادي ، املكتبة العلمية ، املدينة املنورة ( 25)
بن علي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين العبيدي، خمتصر الكامل يف الضعفاء، أمحد (28)

القاهرة، الطبعة / مصر  -تقي الدين املقريزي، أْين بن عارف الدمشقي، مكتبة السنة 
 .1/812م،1994األوىل،

مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ، أبو (29)
 -قيق، مرزوق على ابراهيم، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع حامت، الدارمي، الُبسيت، حت

 .م 1991األوىل،: املنصورة، الطبعة
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املوطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي، حتقبق حممد مصطفى األعظمي، ( 22) 
: مؤسسة زايد بن سلطان آل ّنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية،أبو ظيب، اإلمارات، الطبعة

 .م2114وىل،األ
 .املوطأ ، اإلمام مالك بن أنس ، حتقيق حممد بن مجيل( 29)
 
 

 


