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قال رسول اهَّلل ﷺ :

إثما أن ُي َحدِّ ث بِك ُِّل َما َس ِمع»
«كفى بالمرء ً
رواه مسلم

َْ ٌ َْ ٌ
توثِيق وتريج

َّبوي
باب ُيعنى بمسائل تخريج الحديث الن ّ
ٌ
ِ
ِ
بتوثيق ُكت ِ
وسماعاتِها
الخاصة
والجهود
َّ
السنَّة َ
ُب ُّ
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بسام حجازي
د .محمد َّ

تمهيد

الحمد ل َّله رب العالمين ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين،

س ِّيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.

المعتنين بالتراث أن الناظر في مصادر التصانيف
وبعدُ  ،فلم َي ُعد خاف ًيا على ُ

فجمل ٌة
التي بين أيدينا ومواردها ،يقف حزينًا أمام حال المكتبة العربية واإلسالميةُ ،

ال ُيستهان بها من تلكم األُ َّمهات واألصول غ َّيبها الزمان ،وطواها الفقدُ والنسيان،
فضل منها هنا
وغدت في حكم ما كان؛ وليس أمام طالبِها ومبتغيها سوى تت ُّبع ما َ
أيضا من
مما حفظته هذه المصادر والموسوعات العلمية ،على ما نا َلها هي ً
وهناك ّ

تصحيف وتحريف ،وسقط وخلل.

يظفر الباحث بمنثورات
ولدى التنقيب في بطون المخطوطات وتضاعيف الكتب ُ
الس َلف ،سواء كان جز ًءا لطي ًفا ُح ِشي في كتاب ،أو
مما ف َقدَ ته األُ ّمة من عيون آثار َّ
ّ
أخبارا َ
حشدَ تها بعض الموسوعات.
نصوصا متناثرة حفظها أحد الرواة أو ال ُكتّاب ،أو
ً
ً
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بالنص المفقود ،أو يأ ُم َل في استيعاب
عي اإللما َم التا َّم
ِّ
وليس بإمكان جامعها أن يدَّ َ

ما َّدته أو استعادتها ،وإنما هي محاولة جا ّدة ومقارب ٌة ُم ِ
جتهدة إلعادة بناء نصوص
َسجها على سم ِ
كتاب متناثرة ،ون ِ
ٍ
ت أصلها ون ََس ِقه ،بحيث َيغلِب
متهدِّ مة ولملمة قِ َط ِع
َ ْ

صالحا من نسل
على ظنِّه أنه حصل على قدر صالح من المفقود ،فيقدِّ مه لنا مولو ًدا
ً

ِ
والرسوم الدّ ِارسة ،نواسي به أنفسنا فيما غاب عنّا من تراث
تلكم األصول المنكوبة ُّ
ِ
ببعض ما فقدنا وافتقدنا من آثار األسالف ومآثرهم.
ونعزى من خالله
األجدادَّ ،

الم ِه ّمة ال ُّ
يقل أهمية عن تحقيق كتب التراث وإخراجها إلى
وإن النهوض لهذه ُ
ٍ
ٍ
نفع للمسلمين وإثرا ٌء للمكتبة اإلسالمية باألصيل
النور ،فإن إحيا َء
كتاب مفقود فيه ٌ

ين أساس َّي ِ
أثر ذلك في جان َب ِ
ين:
المفيد ،ويظهر ُ

األول :إحياء ٍ
النص المفقود.
قدر من التراث الضائع ،واستخراج
مقاطع من ِّ
َ
الثاني :استفادة المح ِّققين منه في استدراك ما وقع في بعض أصول الكتب الخ ِّط ّية

ٍ
نقص أو سقط ،أو ُخر ٍم أو َط ْمس.
من

ولم تقتصر تلكم الظاهرة على التنقيب عن المفقود في بطون الكتب وإعادة بناء

النص أو ترميم النقص به ،بل تعدَّ تها إلى العناية بجانب آخر من التصنيف اللطيف،
ِّ
ٍ
متنوعة في موضوعات من شتَّى العلوم؛ فظهر لدينا في هذا الف ِّن
وهو تجريدُ أجزاء ِّ
أنواع من التصنيف:
ٌ

األول :تجريد األجزاء والبحوث واستال ُلها من المصادر األساسية الجامعة،

وتقديمها:
وتقري ُبها
ُ

ِ
نائيات الموطأ»((( ،وتصنيفه لكتاب
كصنيع الحافظ ابن حجر في انتقائه لـ« ُث

وبلغت ِعدّ ُة أحاديثها
((( انظر :السخاوي «الجواهر والدُّ رر يف ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر» (،)668 :2
ْ
مئ ًة واثنين وعشرين حدي ًثا.

نموذجا
النص التراثي المفقود« :مو َّطأ اإلمام مالك برواية اإلمام الشافعي»
ً
منهجية إعادة بناء ّ
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الس َور منسو ًبا إلى من ن ُِقل عنه(((،
«تحرير التفسير من صحيح البخاري» على ترتيب ُّ
وما قام به ــ من المعاصرين ــ األستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في كتابه« :معجم غريب

القرآن ُم
ستخر ًجا من صحيح البخاري» من تت ُّب ٍع لغريب المفردات وترتيبها وعرضها
َ

معجمي.
بأسلوب
ّ

وكـ ُّـل ذلك يشي برغبة عارمة في تزويد المكتبة اإلسالمية وإمـ ِ
ـدادهــا بشتَّى
التصانيف و ُمختلِف التواليف ،وتوجيه األنظار إلى ما احتوت عليه تلك المصادر
واألمهات من الدقائق والنفائس والخبايا.

ٍ
نص ُف ِقد ُ
بحث منقوص:
تتميم
بعض أجزائه ،أو
الثاني :ترميم ٍّ
ُ

وهو ما درج عليه كثير من المح ِّققين من جمع ما تناثر من مروي ٍ
ٍ
صرح
ات أو
ّ
أخبار َّ
ِ
طريق راوي الجزء أو الكتاب،
ناقلوها بأنها من الكتاب وليست فيه ،أو ن ُِقلت من
ٍ
فتكون بمثابة
الراوي من نصوص على شرطه ــ أو
ِّف أو
استدراك لما فات المصن َ
َ
ِ
حتى من النصوص المنقولة من غير الجزء أو
طريق راويه ــ ُعثر عليها في المصادر

تم ٍم للكتاب.
والموسوعات العلمية ،وإلحاقها كذيل ُم ِّ

فمن ذلك ما قام به الدكتور جمال عـ ُّـزون في تحقيقه لكتاب «مناقب اإلمام
الشافعي» ألبي الحسن اآلب ِري (ت363 :هـ) من إلحاق مروي ٍ
ات َو َقف عليها ن ُِسبت
ُ ّ
ّ
ألح َقه
إلى الكتاب ،أو هي من طريق راويه أو مصنِّفه ،وليست في جزئه(((؛ وكذلك ما َ
مستدر ٍك التقطه من
نيني (ت277 :هـ) من
مح ِّقق ُجز َأ ْي «مسند أنس» ألبي جعفر ُ
َ
الح ّ
السامرائي
جمع الدكتور قاسم
وأيضا
المصادر الحديثية من طريق راوي الجزء(((ً ،
ُ
ّ
بعض النصوص الضائعة من الكتاب(((.
مح ِّقق كتاب «االعتبار ألسامة بن منقذ» َ

((( انظر :السخاوي «الجواهر والدُّ رر» ( ،)676 :2قال حاجي خليفة يف «كشف الظنون» (:)555 :1
ُ
الس َور».
التفسير من
الحافظ ابن حجر
«وجرد
ِّ
البخاري على ترتيب ُّ
َ
َّ
بعمان سنة (1430هـ = 2008م).
((( طبع الكتاب بالدار األثرية ّ
((( طبع الكتاب بدار المقتبس ببيروت سنة (1436هـ = 2015م).
((( طبعته وزارة الثقافة األردنية سنة (2009م).
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الثالث :إعادة بناء نص أو ٍ
جزء أو كتاب مفقود:
ٍّ

بعض الباحثين بورود معظم نصوص الكتاب المفقود في
فربما حالف
ُ
التوفيق َ
ٍ
المقت َطفات
الكتب الالحقة ،فأم َكنَهم
تقديم صورة عنه قريبة من األصل؛ ور َّبما كانت ُ
ُ

عزيز ًة ودون المطلوب ،غير أنها ُتلقي ضو ًءا على طبيعة المادة ومنهج مؤ ِّلفها ،وتساعد
ِ
ومعرفة مدى د َّقتها.
الحكم عليها
في ُ

البيهقي  في كتاب «أحكام القرآن»
وحس ُبنا في هذا المقام ما قام به اإلمام
ِّ
من استقرائه ألقوال اإلمام الشافعي وآرائه في موضوع ما وانتخابِه لها ،ثم ج ِ
معها
َ
ّ
البيهقي،
الشافعي» جمع
في مصنَّف على حدة((( .فيقولون« :أحكام القرآن لإلمام
ّ
ّ
ِ
كر يف غالب ترجماته ،وهو الذي ذكره
((( وللشافعي يف األصل كتاب يف «أحكام القرآن» من إمالئه ،وله ذ ٌ

أردت إمال َء
لما
ابن عساكر يف «تاريخه» ( ،)363 :51فقد روى عن الربيع قال:
ُّ
ُ
«سمعت الشافعي يقولّ :
قرأت القرآن مئة مرة».
تصنيف (أحكام القرآن)
ُ
«سمعت من الشافعي
ويف «االنتقاء» البن عبد الرب (ص )133عن محمد بن عبد اهَّلل بن عبد الحكم قال:
ُ

َ
«المدخل إلى
كتاب (أحكام القرآن) يف أربعين جز ًءا» ،ونقل عنه البيهقي يف غير موضع من كتبه ،انظر:

السنن» األرقام ( 841و 999و ،)1007و«السنن الكبير» ( 1530و ،)13801و«رسالته إلى
كتاب ُّ

الجويني» ص ،89وهي نصوص ال نقف عليها يف «أحكام القرآن» للبيهقي ،ما يعني أن هذه االقتباسات
ليست من الكتاب الذي جمعه البيهقي ،بل من مصدر آخر.

«الشافعي قال يف (أحكام القرآن) من (األُ ّم).»..
وقال الماوردي يف «الحاوي الكبير» (:)21 :9
ّ
وقال الرافعي يف «شرح مسند الشافعي» (« :)357 :3كتاب (أحكام القرآن) هذا من كتب (األُ ّم)َ ،ض َّمنه

ب على
الكال َم يف آيات كثيرة ناطقة باألحكام الفقهية ،وهو يف قدر ثالثة أجزاء» ،وهو كتاب فقهي مر َّت ٌ
ً
كامل ،وقسم منه مطبوع ضمن موسوعة «األُ ّم» كـ«باب الشهادة يف البيوع»،
أبواب الفقه ،لم ُينشر بعدُ
جمع العلمي بدمشق
و«باب ما يجب فيه اليمين» ،و«جماع عشرة النساء»؛ و ُت َ
الم َ
وجد منه قطعة صغيرة يف َ
ومصورهتا يف مكتبة أ ّم القرى رقم ( )٥٠٨يف ( )١٢ورقة تشتمل على بعض أحكام النساء،
برقم (،)١١٩
َّ

وبلغني َّ
أن له نسخ ًة تا ّمة يف «المكتبة السليمانية» بإسطنبول ،ثم أخربين األخ الباحث عبد اهَّلل شرف الدين

الداغستاين المعتني بآثار اإلمام الشافعي أنه وقف على نسخة تا ّمة منه ويعمل على تحقيقه .وانظر تقديم
الشيخ الكوثري على مطبوعة «أحكام القرآن» للبيهقي التي ح َّققها الشيخ عبد الغني عبد الخالق ص،14

وتعليقة المحقق (.)198 :2

نموذجا
النص التراثي المفقود« :مو َّطأ اإلمام مالك برواية اإلمام الشافعي»
ً
منهجية إعادة بناء ّ
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والواقع أن الكتاب لم يخ َّطه اإلمام بيده ،وإنما هو من تدوين البيهقي((( ،فهو الذي
اختار الموضوع ،وانتقى له عنوانًا ،واختار من أقوال اإلمام ما أقام به بنيانَه.

«فرأيت من د َّلت الدَّ الل ُة على ِص ّحة قوله ،أبا
قال اإلمام البيهقي في مقدمته:
ُ

عبد ال َّله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ،ابن عم محمد رسول ال َّله ﷺ ،قد أتى
مفر ًقا في كُتبه المصنَّفة
على بيان ما يجب علينا معرفتُه من أحكام القرآن ،وكان ذلك َّ
في األصول واألحكام ،فم َّيز ُته وجمعتُه في هذه األجزاء على ترتيب المختصر،

واقتصرت في حكاية كالمه على ما َيتب َّين
أيس َر،
ليكون
ُ
ُ
طلب ذلك منه على من أراد َ
ِ
واستشهاده باآليات
ونقلت مِن كالمه في أصول الفقه
منه المراد دون اإلطناب،
ُ
التي احتاج إليها من الكتاب ،على غاية االختصار ،ما يليق بهذا الكتاب»(((.

 وفي التفسير:
الهاشمي»
جمع اإلمام السيوطي لـ«صحيفة علي بن أبي طلحة
ُ
ّ

من
تفسير ِي الطبري وابن أبي حاتم ،فح َّبر أربعين صحيفة من رواية ابن أبي طلحة عن
َ

ابن ع ّباس في التفسير(((.

نسب لإلمام
((( كما أن المسانيد المنسوبة إلى اإلمام أبي حنيفة ليست من تأليفه ،وهناك خمسة عشر ُمسنَدً ا ُت َ
ٍ
عما ها هنا ،فـ«مسند الشافعي» و«أحكام القرآن» وغيرها ُملت َقط ٌة
أبي حنيفة  ،لكن مع فارق جوهري ّ
من كتبه ،وبالتالي فإن ما َيعنِينا يف تخريج مرو ّياهتا دراس ُة سند الحديث من الشافعي إلى النبي ﷺ كما هي
المصنَّفات المشهورة ،أما المسانيد التي ُأ ِّلفت عن أبي حنيفة كـ«مسند
الستّة وأمثالها من ُ
الحال يف الكتب ِّ
السنَد ك ِّله ،من
الحارثي» و«مسند ابن خسرو» ،و«مسند أبي ُن َعيم األصبهاين» ،ف َيستَدعي ُ
أمرها دراس َة َّ
تصح عن أبي حنيفة ً
أصل ،بل إن
مؤ ِّلف الكتاب إلى أبي حنيفة إلى النبي ﷺ ،إذ إن بعض األحاديث ال ُّ
ٌ
مطعون فيه ً
الحارثي السبذموين المل َّقب باألستاذ ،انظر :الذهبي «ميزان
أصل ،وهو
َأحدَ َمن أ َّلف ُمسنَدً ا
ُّ
االعتدال» ( ،)4571وابن حجر «لسان الميزان» (.)4430
((( البيهقي «أحكام القرآن للشافعي» ص.28

((( انظر :السيوطي «اإلتقان يف علوم القرآن» ( 6 :2و ،)46قال ابن حجر يف «الفتح» (« :)439 :8وهذه النسخة

كانت عند أبي صالح كاتب الليث ،رواها عن معاوية بن صالح ،عن علي بن أبي طلحة ،عن ابن عباس؛ وهي
ربي
كثيرا على ما ب َّينّاه يف أماكنه؛ وهي عند ال َّط ّ
عند البخاري عن أبي صالح ،وقد اعتمد عليها يف صحيحه هذا ً
َ
يسميه ،فيقول :قال ابن
المنذر
بوسائط بينهم وبين أبي صالح»ُ ،
غير أن البخاري ال ِّ
قلتَ :
وابن أبي حاتم وابن ُ

راجع تقديم الدكتور محمد كامل حسين
عباس ،أوُ :يذكَر عن ابن عباس.
وللتوسع يف دراسة هذه الصحيفة ُي َ
ُّ
مستخرجا من صحيح البخاري» لمحمد فؤاد عبد الباقي ص(دي).
لكتاب «معجم غريب القرآن
ً
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 وفي الحديثُ « :مسنَد خليفة بن خ ّياط» للدكتور أكرم ضياء العمري الذي

جمع ما تو َّفر لديه من مرو ّيات هذا الكتاب المفقود ،وط َب َعها تحت عنوانُ « :مسنَد
ُ
خليفة بن خ ّياط:
بدأت
أحاديث مجموعة»((( ،يقول في مقدِّ مة الكتاب« :منذ أن
ُ

أكثر من عشرين عا ًما بتحقيق «الطبقات»
جمع سائر االقتباسات
حاولت
ُ
َ
عملي قبل َ
ِ
عن خليف َة في ُكت ِ
ُب التراث
التراجم أو التاريخ،
المتنوعة ،سوا ٌء كانت في الحديث أو
ِّ

أثبت الكثير منها في حواشي «الطبقات» و«التاريخ» بق َيت مجموع ٌة ط ِّيبة من
وبعد أن ُّ
األحاديث النبوية التي َأ ِ
حسب أنها من «مسنَد خليفة بن خياط» ،ذلك الم ِ
سند الذي
ُ
ُ
ُ
ُفقد فيما يبدو منذ ٍ
وقت مب ِّكر ،حيث ال ُت ِش ُير ُكتُب الفهارس واألثبات والمعاجيم
ِّ
إليه ،و َأقدَ ُم من أشار إليه اب ُن أبي حاتم
المتأخرين إسماعيل باشا
سماه من
ّ
الرازي ،ثم ّ
ِ
سماه سواهما.
البغدادي ،ولعله اس َتنَد إلى كالم ابن أبي حاتم ،ثم لم َأجد من ّ

رت في ِ
وقد َّ
ور َد ْتها
رغم
تأخ ُ
خر َجتْها أو َأ َ
نشر هذه األحاديث التي َّ
المصادر َ
ُ
مرور عشرين سن ًة على ج ِ
ِ
ٍ
نصوص أخرى
وف على
الو ُق َ
معها ،حيث ُ
َ
كنت آ ُم ُل ُ
أضمها إليها ،ولك ْن ما أضفتُه ال يتناسب مع ُمدّ ة التأخير ،حيث إن المصادر َضنِين ٌة
ُّ
ِ
بأحاديث خليفة بن خ ّياط ،فقد
للبيهقي
«السنن الكبرى»
ُ
جردت كت ًبا ضخم ًة مثل ُّ
ّ
ٍ
حديث واحدَ ،
ستدرك»
وي فلم أقِف فيهما ّإل على
السنّة» لل َب َغ ّ
«الم َ
ومثل ُ
و«شرح ُّ
َ
أحاديث ،ومثل «المعجم الكبير» للطبراني فلم
للحاكم فلم أقف فيه ّإل على ثالثة
ِ
عش َر حدي ًثاُ ،
المج َّلدات العشرين التي وصلت إلينا منه ّإل على س ّت َة َ
ومثل
أقف في ُ
ِ
ِ
وعلم الرجال التي َج َرد ُتها..
السنّة
ذلك َيصدُ ق على بق ّية
دواوين ُّ
ِ
أحاديث «مسند خليفة» ،ورغب ًة مني في إكمال ما
لص ُعوبة الوقوف على
ونظرا ُ
ً
ِ
يمكِن إكما ُله من مؤ َّل ِ
َ
األحاديث للنَّشر،
العلمية ،فقد أعددت هذه
فات خليف َة وما ّدتِه
ُ
ُ
بت األسما َء على حروف
مت المسانيدَ على أسماء الصحابة ثم التابعين ،ور َّت ُ
ون َّظ ُ

المعجم؛ ومن الواضح َّ
صغيرا من
قسما
ً
أن هذه األحاديث المجموعة ال ُتم ِّثل ّإل ً
((( ُطبع على نفقة المؤلف سنة (1405هـ = 1985م).
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ِ
الحديثي من ثقافة خليف َة بن
التعرف على الجانب
األصل المفقود ،ولكنَّها ُتعي ُن على ُّ
ِّ
خياط ،و ُتعرف من خالل األسانيد بالعديد من شيوخه والر ِ
واة عنه؛ َّ
بعض هؤالء
ولعل َ
ّ
ُّ
ِّ

المصادر راو ًيا ،ولكن يبدو من
ممن روى ُمسنَدَ ه المفقو َد ،والذي لم ُت َس ِّم له
ُ
الرواة عنه َّ
ُّ
ِ
البخاري في «الصحيح» و«التاريخ الكبير» و«األدب
ور َدها اإلما ُم
ُّ
المقت َطفات التي َأ َ
ُ
ِ
رواية «مسنَد خليفة» ،حيث يعبر عن طريقة َتحملِه له ِ
بص َي ِغ
حق
فرد» أنه َح َصل على ِّ
ُ ِّ
ُّ
ُ
الم َ
ُ
ِ
«سنَنِه»..
السماع؛ كذلك روى عنه الدّ ِارم ُّي مباشر ًة في ُ
َّ
الكشف عن
تم
ُ
وبعدُ  ،فلع َّلنا ن َ
ُفاج ُأ يو ًما بالكشف عن «مسند خليفة» كما َّ
«تاريخه» و«طبقاته» بعد أن ساد الظن بفقدانِهما فتر ًة طويلةً ،وعندها فإن المقت َط ِ
فات
ُّ
َ
ُ
ستُعي ُن على تحقيقه»(((.

 وفي التاريخ :ما قام به األستاذ أحمد راتب عرموش من جمع نصوص كتاب

التميمي المتو َّفى سنة
الض ِّبي األسدي
وو ْقعة الجمل» رواية سيف بن عمر َّ
«الفتنة َ
ّ

(((
الطبري
قديم اعتمده
ُّ
(200هـ)  ،وتحدَّ ث عن عمله في الكتاب بقوله« :إنما هو كتاب ٌ
ِ
ِ
وأضرا ُبه لتأريخِ
روف أن ُتف َقدَ مخطوطا ُته ،وال يتو َّفر
حوادث
صدر اإلسالم ،شاءت ال ُّظ ُ

هتمين
أص ُلهَ ،فر َأ ُ
يت أن أجمعه من ُكتُب التاريخ المختلفة ،ليكون في ُم َ
الم ِّ
تناول جميع ُ
جمع رواية سيف بن عمر عن
بموضوعه»((( ،وأضاف« :عملي في هذا الكتاب هو
ُ

ووضع
(مقتل عثمان) و(وقعة الجمل) من كتب التاريخ المختلفة ،وتبويبها وتصنيفها،
ُ
ً
تكامل.
عناوي َن لها لتُش ِّكل في مجموعها موضو ًعا واحدً ا ُم

هذين الموضو َع ِ
ِ
ين في معظم كتب التاريخ القديمة والحديثة ،تب َّين
وبعد مطالعة

لي أن تاريخ
الرسل والملوك) هو أوفاها موضو ًعا وأكم ُلها روايةً..
ّ
الطبري (تاريخ ُّ
مقاطع
وو ْقعة الجمل كامل ًة في
َ
وتظهر في تاريخ الطبري رواي ُة سيف بن عمر للفتنة َ
ُ
((( العمري «مسند خليفة» ص.7

((( طبع بدار النفائس األردنية سنة (2008م).
((( عرموش «الفتنة ووقعة الجمل» ص.5
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تفرقة ،في صدر ِّ
كل مقط ٍع سندُ ُرواتِه ً
المقاطع ك َّلها من
مما ج َع َلني أنقل تلك
َ
كاملّ ،
ُم ِّ
وأضع لها عناوين وأبوا ًبا ،حتى
سلس ِل حوادثها،
ُ
تاريخ الطبري ،ثم أصنِّ ُفها َح َس َ
ب َت ُ
انتهيت من ذلك قابلتُها على كتب التاريخ األخرى ،خاصة كتاب (البداية والنهاية)
إذا
ُ

يري ،و(أنساب
البن كثير ،و(الكامل في التاريخ) البن األثير ،و(نهاية األرب) للن َُّو ّ
ري ،و(تاريخ ابن خلدون) ،و(تاريخ بغداد) ،وبعض المصادر
األشــراف) للبال ُذ ّ
األخرى َّ
أهم ّية..
أقل ِّ

أن َسنَد ِّ
ذكرت َسنَد ِّ
وبما َّ
كل مقطع يختلف عن َسنَد المقطع اآلخر ،فقد
كل
ُ

مقطع في حاشية الصفحة ،ابتدا ًء من الشخص الذي روى عنه
بالراوي
ٌ
سيف ،وانتها ًء ّ

الس ِر ِّي ،عن ُش َع ٍ
األول ،حيث َّ
الروايات ن َق َلها
يب ،عن
ُّ
َّ
إن ُمع َظم ِّ
الطبري (كتاب ًة عن َّ
ِ
ٍ
سيف)؛ لذلك
حذفت األشخاص الثالثة للختصار وعدم التَّكرار؛ أ ّما إذا كان َسنَدُ
ُ
ٍ
أشخاصا آخرين فقد ذكر ُتهم جمي ًعا.
وسيف
الطبري
الرواية بين
ً
ِّ

كل مقطع في الطبري ِ
أشرت إلى المكان الذي َي ِر ُد فيه ُّ
وقد
بذكر الجزء ورقم
ُ
ِّ
ِ
الصفحة ..وإذا
نفسها َت ِر ُد
ُ
وجدت أثنا َء ُ
المقابلة على ُكتُب التاريخ األخرى الفكر َة َ
الحظت اختال ًفا في ِ
في ِعدّ ة ُكتُب ،لم ُأ ِشر إلى المصادر األخرى؛ أ ّما إذا
الفكرة أو
ُ
َّقص أو
نقصا ما،
وأشرت في الحاشية إلى اسم
االختالف،
َ
ُ
ُ
ذكرت الن َ
الرواية ،أو ً

أشرت إليها بالحرف (ب).
ور ْقم الصفحة ،باستثناء (البداية والنهاية) فقد
ُ
المصدر َ

ِ
ِ
لربط األفكار مع بعضها إلى
رت في بعض األحيان
إضافة بعض
وقد اض ُط ِر ُ

المضاف بين قوسين مر َّب َع ِ
الج َمل،
ين
ُ
الكلمات أو ُ
فأشرت إلى ذلك بوضع الكالم ُ
القول :إن رواية سيف بن عمر عن مقتل عثمان وو ْق ِ
ُ
هكذا [ ] ..وبذلك ُيمكِ ُن
عة
َ
ِ
المهت َِّمين
الجمل كما ك َت َبها هو ،أص َب َحت شب َه كاملة ،و َغدَ ت في ُمت َ
َناول جميع ُ
بهذا الموضوع»(((.

((( عرموش «الفتنة ووقعة الجمل» ص.29
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 وأما ِّ
عملي في جم ِع الدواوين
الشعر :فقد تج َّلت العناية بهذا الف ِّن بشكل
ٍّ

عبر التاريخ من مجاميع الشعر ،كـ«جمهرة أشعار
الشعرية لفحول الشعراء المشهورين َ

ُ
الض ِّبي (ت178:هـ)،
شي (ت170:هـ)،
فضل َّ
للم َّ
و«الم َّ
فضل ّيات» ُ
ُ
العرب» ألبي زيد الق َر ّ
و«خزانة األدب» للبغدادي (ت1093:هـــ) ،و«األصمعيات» لعبد الملك بن ُق َريب

باني
للم ُ
األصمعي (ت216:هـ)؛ وكذا كتب معاجم الشعراء مثل« :معجم الشعراء» َ
رز ّ
ّ
ِ
و«المحمدون من الشعراء» للقفط ّي (ت646:هـ) وغيرها.
(ت384:هـ)،
َّ
وظهرت في عصرنا الحاضر حركة علمية ن َِشطة لجمع الشعر ودواوينه المفقودة،

وقد َّ
استخراج آالف القصائد في مئات الدواوين من
جراء هذه الحركة
ُ
تمخض من ّ

ثنايا الكتب التي تناولت هذا الف َّن ،وما التحق بها من ُكتُب الدراسات األدبية والبالغية
وال ُّلغوية والتاريخية وغيرها؛ وهذه الحركة َبر َزت في العراق بشكل واضح ملموس،
ٍ
تحقيق وجم ِع قصائدَ ودواوي َن شعرية(((.
عشرات العناوين ما بين
فقد صدَ َرت
ُ

طلي في كتابه« :ديوان ُأم ّية بن
ومن ذلك :ما قام به الدكتور عبد الحفيظ َّ
الس ّ
ٍ
نسخة مخطوطة من ديوان ُأم ّية ،ولم
الص ْلت» ،يقول في مقدِّ مته« :لم ن َِقف على
أبي َّ
َيع ُثر أحدٌ من الباحثين على نسخة منه ،حتى ذهب المستشرق کامان هوار إلى القول
ٍ
إشارات ُّ
تدل على أن
نعرف عنه شي ًئا) ،ولكنَّنا عثرنا على
عن ديوانه( :إنه ُف ِقد وال
ُ
وشر َحه محمدُ بن حبيب [ت245:هـ] في النصف األول من
ديوان ُأم ّية قد صنَ َعه َ

ُ
الديوان إلى القرن الثاني َ
الهجري ،فا َّط َلع
عش َر
الهجري ،ثم بقي هذا
القرن الثالث
ّ
ّ

والبغدادي
صاحب «المقاصد النحوية» و«فوائد القالئد»،
العيني (ت855:هـ)
عليه
ُّ
ُ
ُّ
ِ
يدي (ت1205:هـــ) صاحب
والمر َت َضى َّ
الزبِ ّ
(ت1067:هـــ) صاحب «الخزانة»ُ ،
«شرح القاموس» ،ثم ُف ِقد بعدَ ذلك فلم ن َِقف له على َأ َثر»(((.
للتوسع :دراسة الدكتور نوري القيسي عن مجموعة من شعراء الجاهلية تحت عنوان« :العراق
((( ُينظر
ُّ
ودوره يف تحقيق الشعر» ،المنشورة يف «مجلة المجمع العلمي العراقي» مج1403 )219 :4( 33هـ.

((( عبد الحفيظ السطلي «ديوان أمية بن أبي الصلت :جمع وتحقيق ودراسة» ص.86
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ثم َع َقد ً
فصل للحديث عن توثيق شعره ،وتمييز الثابت من المنحول ،واألصيل
التاريخي لمصادر ِشعره
من الدخيل ،والصحيح من الفاسد ،من خالل االستعراض
ِّ
ِ
الم ْحدَ ثون حول
عبر القرون وتت ُّبع مرو ّياته
طر َحها ُ
وتحريها ،معال ًجا اإلشكال ّيات التي َ
ِّ
العلمي الصحيح
الموقف
مسائل الوضع واالنتحال واالضطراب في ِشعره ،ومب ِّينًا
َ
َّ
من ذلك ،ثم قام بعد ذلك ب َع ِ
توصل إليه من ِشعره مو َّث ًقا ومح َّق ًقا(((.
رض ما َّ
صرها(((.
عسر َح ُ
َشرها و َي ُ
وهكذا في سلسلة َي ُطول ن ُ

ِ
وسأتحدَّ ُ
التراثي المفقود،
النص
ث في هذا البحث عن المنهجية العلمية في بناء ِّ
ِّ
ِ
سته ِد ًيا بذلك ومم ِّث ًل بالطريقة التي
وبيان الخطوات العمل ّية المتَّبعة في جمعهُ ،م ْ

الشافعي :جم ًعا ودراسة»(((.
ا َّتبعتُها في جمع كتابي« :موطأ اإلمام مالك برواية اإلمام
ّ

بم َ
دخ ٍل للكالم على ثبوت رواية الشافعي
وألج ِل تمام الفائدة قدَّ ُ
ْ
مت للموضوع َ
ِ
جمعها ،فتكام َلت الدراس ُة في مبحثين على النسق التالي:
ومسوغات
للمو َّطأ
ِّ
دخل في الكالم على ثبوت روايــة الشافعي للمو َّطأ،
المبحث األولَ :م َ

ومسوغات جمعها:
ِّ

وتضمن من الدالئل ما يلي:
َّ

خصوصا ــ عن مالك.
ذكره في جملة من روى الموطأ ــ
ً
ً
أولُ :

ثان ًيا :اهتبال جماعة من أهل العلم بضبط مرويات الموطأ ومقارنة ألفاظها بما

((( السطلي «ديوان أمية بن أبي الصلت» ص.121

ونماذجه الوفيرة يف السفر الماتع النافع« :القواعد المنهجية يف التنقيب عن
((( تجد أمثلة ذلك الكثيرة
َ
المفقود من الكتب واألجزاء الرتاثية» للدكتور حكمت بشير ياسين.

وتحت عنوان «جمع الكتاب الرتاثي المفقود وتحقيقه» انعقدت الجلسة الثالثة من أعمال مؤتمر

«المخطوطات العربية :واقع وقضايا» الذي أقيم يف مدينة أبو ظبي يومي  16و 17كانون الثاين سنة
2019م.

((( صدر عن دار ال ُّلباب بإسطنبول سنة (1441هـ = 2019م).

نموذجا
النص التراثي المفقود« :مو َّطأ اإلمام مالك برواية اإلمام الشافعي»
ً
منهجية إعادة بناء ّ

21

ورد منها في كتب الشافعي.

ٍ
ثال ًثا :حرص ِ
واحد من أهل العلم على إسناد الموطأ من طريق الشافعي.
غير
المبحث الثاني :الخطوات العلمية المتَّبعة في جمع نصوص كتاب مفقود:
سبع خطوات:
وضم َ
َّ

األولى :البحث في كتب األثبات والمعاجم والبرامج والمشيخات والفهارس.
الثانية :البحث في الكتب المتو ِّفرة لمصنِّف الكتاب المفقود.
الثالثة :البحث في كتب التالميذ ،وتالميذ التالميذ ،و َمن بعدهم.

الم َصنَّفة في موضوع الكتاب المفقود وفنِّه.
الرابعة :البحث في الكتب ُ
ِ
التراجم والمناقب والحكايات.
الخامسة :البحث في كتب

السادسة :البحث في كتب الشروح والحواشي.
السابعة :البحث في كتب التخريج والموسوعات العلمية.
والسداد.
والل َه أسأل التوفيق َّ
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المبحث األول

مدخل يف الكالم على ثبوت رواية الشافعي
ومسوغات جمعها
للمو َّطأ
ِّ

أئمة الحديث والرواية وتحريراتِهم ،وتت ُّب ِع مناهج استشهادهم
لدى استقراء أقوال ّ

مقررة
در ُك أن رواية الشافعي للمو َّطأ مسألة مح َّققة ومعلومة َّ
وطرائق استداللهمُ ،ي َ

لديهم ،فمن أدلة ذلك:

خصوصا ــ عن مالك:
ذكره في جملة من روى الموطأ ــ
ً
ً
أولُ :

قال اإلمام أبو الع ّباس الدّ اني (ت532:هـ) في أثناء دراسته لرواية يحيى مقارن ًة

بروايات أخرى من كتابه «اإليماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ»« :القسم الرابع في

الزيادات على رواية يحيى الليثي األندلسي لسائر رواة الموطأ :روى الموطأ عن مالك
جماعة ال يحصى عددهم ،فبعض الروايات ن ُِق َلت واشتَهرت ،وبعضها ُأ ِ
هم َل نَق ُلها
ُ
ُ
ََ
فضبِط
فدَ َر َست ،ومنها
المسانِد
ٌ
روايات اعتُدَّ بها فيما َس َلفُ ،
ُ
مواضع الخلف منها في َ
عول فيما َّ
شذ منها عنّا على ما ن ُِقل إلينا في
وغيرها ،وال تكاد ُت َ
وجد اليو َم بأسرها ،وإنما ُي َّ
ِ
َصر ها هنا على ما رواه بضع َة َ
عش َر ً
رجل ،وهم.»..
الم
ستخرج ذلك منها ،ونَقت ُ
َ
المساند ُ

وبعد أن َس َرد أسماءهم قال« :ومِ َّمن ن ُِقل إلينا عنه ،ولم ن ََـر له كتا ًبا :محمد بن

إدريس الشافعي الفقيه ،ومحمد بن الحسن الشيباني ،وإسماعيل بن أبي أويس ،وهو

ابن أخت مالك بن أنس»(((.

الرواة عن مالك بإطالقُّ ،
أي :أن هؤالء الذين ذك ََرهم هم طبق ٌة
وأقل
ُّ
أخص من ُّ
ِ
ور َووه عنه.
عد ًدا
ُ
وأقرب صلةً ،وهم أصحاب مالك ا َّلذين حملوا «المو َّطأ» َ
((( الداين «اإليماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ» (.)351 :4

نموذجا
النص التراثي المفقود« :مو َّطأ اإلمام مالك برواية اإلمام الشافعي»
ً
منهجية إعادة بناء ّ
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األكفاني
ـص على عــدِّ الشافعي بين ُرواة المو َّطأ :هبة ال َّله اب ـ ُن
وكذلك نـ َّ
ّ
(ت524:هـ) في «تسمية رواة الموطأ عن مالك»(((.
ِ
مؤرخُ المذهب القاضي عياض (ت544:هـ)
وممن تصدَّ ى لذكْر رواة «المو َّطأ» ِّ :
۞ َّ
الشافعي في جملة رواة «الموطأ» ِضم َن
المستطاب« :ترتيب المدارك» ،وقد عدَّ
في كتابه ُ
َّ
الطبقة الوسطى من أصحاب مالك(((.

وقال
الخليلي (ت446:هـــ) صاحب «اإلرشــاد»« :روى عن مالك المو َّط َأ
ُّ
وغيره،
ويتفرد عنه بأحاديث» ،ثم روى حدي ًثا بإسناده إليه فقال« :حدثنا جدِّ ي،
َّ
َ
وعلي بن عمر ،وابن علقمة ،وغيرهم ،قالوا :حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم
ّ
ـرازي ،حدثنا الربيع بن سليمان ،قال :وقال الشافعي :حدثنا مالك ،عن نافع،
الـ ّ
حاضر لِ ٍ
ِ
ٍ
باد» لم َي ِ
يع
مالك إال
روه عن
عن ابن عمر ،قال :قال النبي ﷺ« :أال ال َيبِ ُ
ٌ
الشافعي ،وكان َي َ
سأ ُله عنه
األئمةُ»(((.
ّ
ُّ

۞ واإلمام الذهبي (ت748:هـ) في ِ
«س َير أعالم النبالء»(((.
ُّ

۞
المذهب» اإلمام القاضي
ُ
الم ْذ َهب في معرفة أعيان علماء َ
وصاحب «الدِّ يباج ُ

عم ِر ّي (ت799:هـ)(((.
ابن فرحون :برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد ال َي َ

السالك ُبرواة المو َّطأ
۞ ُ
وابن ناصر الدين الدمشقي (ت842:هـ) في «إتحاف ّ

عن مالك»((( ،وبلغ بهم تسع ًة وتسعين راو ًيا ،ون َظ َمهم في أبيات له ،منها قو ُله:
((( «تسمية رواة الموطأ عن مالك» (ق201ــ أ).
((( «ترتيب المدارك» (.)177 :3

((( الخليلي «اإلرشاد» (.)231 :1
((( «سير أعالم النبالء» (.)53 :8

المذهب» (.)157 :2
((( «الديباج ُ

((( «إتحاف السالك» ص ،79و.170
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ٍ
مــالك
مــو َّط ُـأ
ب شافِ ِعي ُص ِ
وري َوليدٌ
و ُمص َع ُ
يرويه

َم ْعــ ٌن

ويحيى وابن يحيى واب ُن َاو ْي ٍ
س

ف واب ُن َو ْه ٍ
ب واب ُن َم ْه ِدي
طر ُ
ُم ِّ
ُقتيب ُة َز ْنربِي َفدَ كِي اب ُن ُب ْر ِد
َ
مع ُس َو ْي ِد
أخوه واب ُن
طارق ْ

والسيوطي (ت911:هـ) في «تزيين الممالك بمناقب اإلمام مالك»(((.
۞
ُّ

۞ والشيخ محمد مخلوف (ت1360:هـ) في «شجرة النور الزكية في طبقات

المالكية»(((.

۞
المسماة
والشيخ محمد حبيب ال َّله الشنقيطي (ت1363:هـــ) في منظومته
ُ
ّ

«دليل السالك إلى مو َّطأ مالك» القائل:
َأ َج ُّ
ــل

ِ
هـــؤالء

يف

الدِّ راي ْه

َّ ِ
ِ
الرواي ْه
والضبط واإلتقان يف ِّ

الشـافعــي
اإلمــــا ُم
الـبــارع
ــما ُم
الفـائـق
القـــرشي
ُ
ُ
ُ
اله َ
ُّ
ُّ
المؤرخين والمصنِّفين الذين ترجموا له في كتبهم ،أو
هذا ،إضاف ًة إلى عموم
ِّ
لم َذتِه عليه ،من مِثلِ:
َ
رووا أو نقلوا األخبار التي تحدَّ ثت عن صلته باإلمام مالك و َت َ
(((

ري ،وأبي نُعيم األصفهاني ،والبيهقي ،وابن عبد ال َب ّر ،والخطيب البغدادي ،وابن
اآل ُب ّ
وكثير ِ
ٍ
غيرهم.
عساكر..
َ
«كنت
ناهيك عن مقولة اإلمام أحمد بن حنبل المشهورة:
سمعت المو َّطأ من
ُ
ُ

نفسا من ُح ّفاظ أصحاب مالك ،فأعد ُّته على الشافعي؛ ألني وجد ُّته
بضعة عشر ً
أقو َمهم به»((( ،وفي رواية ِ
سماع
عدي« :ألنِّي رأيتُه فيه َث ْبتًا»((( ،فأفاد كال ُمه ِضمنًا
ابن ٍّ
َ
الشافعي المو َّط َأ من مالك.
ِّ
((( «تزيين الممالك» ص.107

((( «شجرة النور الزكية» (.)690 :1

((( الشنقيطي «إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى مو َّطأ مالك» ص.57
((( الخليلي «اإلرشاد يف معرفة علماء الحديث» ص.33
((( ابن عدي «الكامل يف ضعفاء الرجال» (.)208 :1

نموذجا
النص التراثي المفقود« :مو َّطأ اإلمام مالك برواية اإلمام الشافعي»
ً
منهجية إعادة بناء ّ
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هذا إضاف ًة إلى ما صنَّفه الشافعي من ٍ
أمال على المو َّطأ تحت عنوان« :اإلمالء
ُّ

على المو َّطأ» ،و«اإلمالء على كتاب مالك»(((.

ثان ًيا :اهتبال جماعة من أهل العلم بضبط مرويات الموطأ ومقارنة ألفاظها بما
ورد منها في كتب الشافعي:
ٌ
دقيق جدًّ ا وقرينة ظاهرة في تقرير هذه المسألة وتحريرها ،إذ األمر
وهذا
ملحظ ٌ

ومقر ٌر في تصانيفهم ،كما ُيعهد باستقراء مناهجهم
أئمة الرواية َّ
مستقر في أذهان عموم ّ
ٌّ

المرويات
في التعليق على الموطأ ومقارنة رواياته؛ بل إن األمر لم يقتصر على ضبط
ّ

الرواية في «المو َّطأ» وعدمه كما سيأتي.
فح ْس ُ
َ
ب ،بل تعدّ اه إلى االحتجاج به في ثبوت ِّ

 )1فمن أقدم من اعتمد على رواية الشافعي للمو َّطأ في سياق ضبطه لرواياته
ِ
الدارقطني (ت385:هـ) في كتابه النفيس:
والمقارنة بينها :اإلما ُم أبو الحسن
وتمييزها
ُّ
«أحاديث الموطأ وذكر ا ِّتفاق الرواة عن مالك واختالفهم فيه وزيادتهم ونقصانهم»،
المعت ََمدين في األصول وفي المتا َبعات(((.
حيث ذكره في جملة الرواة ُ

الشافعي
البيهقي (ت458:هـــ) جامع َمرو ّيات
 )2ومن أهم أولئك :اإلمــام
ُّ
ِّ
وأخباره وفقهه في «القديم» و«الجديد» ،فمن ذلك الحديث الوارد في ِ
ِ
السحور
«قدر ُّ
مالكِ ،
ٌ
عن
«أخبرنا
من النِّداء» من كتابنا «موطأ مالك برواية الشافعي» برقم (:)89
َ
الل ي ِ
ول ِ
بد ِ
بن َع ِ
الله ِ
هاب ،عن سال ِ ِم ِ
ِ
ابن ِش ٍ
أن َر ُس َ
الله ﷺ قالَّ :
بن ُع َم َر َّ 
نادي
إن بِ ً ُ
«السنن الكبير»« :أرسله الشافعي وجماع ٌة من الرواة عن
ب َل ْيلٍ ،»..قال
البيهقي في ُّ
ُّ
مالك ،والحديث في األصل موصول ،وقد وصله جماعة عن مالك»(((.
البيهقي بين رواية الشافعي وغيره من رواة «المو َّطأ» ،ثم قارن بينهما،
وربما َق َرن
ُّ
والماوردي يف «الحاوي» ( )292 :5و(:18
المزَ ينّ يف «مختصره» ص 184و 435و،437
ّ
((( نقل عنه ُ

والروياين يف «بحر المذهب» (.)319 :8
 )206و(ُّ ،)243 :18

((( انظر الدارقطني «أحاديث الموطأ» ص 73و 150و 162و.183
«السنن الكبير» ( )558 :1ح()1784
((( البيهقي ُّ
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َ
أحاديث
كما فعل في حديث رقم ( )104من «موطأ الشافعي» ،فبعد أن أسند عدّ ة

السياقة« :وبإسنادهما عن مالك،
من طريق
أور َده بهذه ِّ
الشافعي وابن ُبكير عن مالكَ ،
ِّ
الس َف ِر بال َع ْش ِر األُ َو ِل
قر ُأ في ُّ
الص ْبحِ في َّ
عن نافع ،عن عبد ال َّله بن عمر « :أنَّه كان َي َ
كل رك ٍ
ِ
الس َور ،وقال :بال َع ِ
شر األُ َول»(((.
ْعة ُسورةً» لم َيذكُر
الشافعي ُّ
الم َف َّصلِ ،في ِّ َ
م َن ُ
ُّ
وكذا فعل في حديث رقم ( )97من «موطأ الشافعي» من حديث ِ
ابن عمر أنه:
الة ال َف ِر ِ
دة في ص ِ
الواح ِ
ِ
الث في الر ِ
ين وال َّث ِ
ور َت ِ
يضة» ،زاد
كعة
َ
َّ
بالس َ
قر ُأ َأ ْحيانًا ُّ
«كان َي َ
ٍ
وسورة سورة» ،فقال
ُرواة المو َّطأ« :ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك ُبأ ِّم القرآن
ِ
حديث ِ
ُ
المغرب»(((.
الشافعي
ابن ُبكير ،ولم َيذكُر
«لفظ
البيهقي:
َ
ُّ
ِ
ومن أصرحِ األد ّلة وأوضحِ األمثلة أنه يم ِّيز ال َع َر
الشافعي
ضات التي حضرها
ُّ
ِ
ٍ ِ
من غيرها ،وكذا من
كر «مجاهد» من إسناد
َ
حضرها ،كتعليقه على إسقاط مالك ذ َ
ذكر مجاهد
حديث رقم ( )486من «موطأ الشافعي» ،فيقول ِّ
موض ًحا« :إنما سقط ُ
من إسناده في ال َع ْرضة التي َح َضرها الشافعي ،وكذلك في ال َع ْرضة التي َح َضرها

القعنبي ،وعبد ال َّله بن يوسف ،ويحيى بن بكير؛ وقد ُذكر في العرضة التي حضرها
غيره :عن عبد الكريم»(((.
عبد ال َّله بن وهب ،وذكر ُ

ٍ
و َي ِ
إلسناد على غير َسنن «المو َّطآت» لم يوافق فيه ّإل َ
شيخه
الشافعي
ستغر ُب رواي َة
ِّ

المروي
الشيباني ،فيقول في حديث رقم ( )247من «موطأ الشافعي»
محمدَ بن الحسن
ِّ
َّ
َّ
ِ
«عن ِ
الح ِّج َس ْجدَ َت ِ
ين»« :هذا غريب ليس في الموطأ
ابن ُع َم َر  أنَّه َس َجد في ُسورة َ
الذي عندنا ،والحديث محفوظ عن نافع ،عن ابن عمر ،من غير جهة مالك»(((..وأمثلة

ذلك كثيرة(((.

«السنن الكبير» ( )545 :2ح()4019
((( البيهقي ُّ
«السنن الكبير» ( )93 :2ح(.)2480
((( البيهقي ُّ

السنن واآلثار» ( ،)366 :7ح(.)10362
((( البيهقي «معرفة ُّ

السنن واآلثار» ( ،)244 :3ح( ،)4428ومثله يف «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» ص.167
((( البيهقي «معرفة ُّ
للتوسع األحاديث ذات األرقام (.)675( )468( )398( )326( )323
((( ُينظر
ُّ

نموذجا
النص التراثي المفقود« :مو َّطأ اإلمام مالك برواية اإلمام الشافعي»
ً
منهجية إعادة بناء ّ
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«التقصي لما في المو َّطأ
البر (ت463:هـ) في كتابه
ِّ
 )3اإلمام أبو عمر ُ
ابن عبد ّ
ذات كتاب« :تجريد التمهيد لِما في الموطأ من المعاني
من حديث النبي ﷺ» ــ وهو ُ

ٍ
خارجه ِ
بذكر
مما كان منها
َ
واألسانيد» ــ فقد قام بتمييز بعض مرو ّيات مالك في المو َّطأ ّ
الشافعي ،فقال في حديث فضل الجمعة
المو َّطآت ،وعدَّ فيهم
من رواها من أصحاب ُ
َّ
الوارد في «موطأ الشافعي» برقم (« :)124هذا في المو َّطأ عند ابن القاسم ،و َم ْع ٍن،

والشافعي؛ وليس هو في المو َّطأ عند ِ
المص َعب ،وال
ابن وهب ،وال أبي ُ
وابن ُعفيرّ ّ ،

يحيى بن يحيى ،وال ِ
ابن ُبكير؛ ورواه اب ُن وهب وغيره عن مالك في غير المو َّطأ»(((،

بالشافعي.
الرواية في المو َّطأ من عدمها
فانظر كيف يضبط ثبوت ِّ
ّ

 )4ومن ذلك :ما وقع في أص ٍل خ ِّط ٍّي تحتفظ به مكتبة «أسعد أفندي» بإسطنبول

لكتاب «الجمع بين رواية ابن القاسم وابن وهب» البن َجوصا الدمشقي (ت320:هـ)
من ٍ
الشافعي» في ضبط اسم أحد رجال الموطأ ،فجاء في (ل/90:ب)
ذكر لـ«مو َّطأ
ّ
ــ وهي من رواية ابن جوصا ،عن يونس بن عبد األعلى ،عن ابن وهب ــ ُ « :عمر بن
كثير» ،وفي حاشية األصل عبارة« :رواه ابن ُبكير وأكثر الرواةُ :عمر ،وكذلك أصلحه

ومطرفَ :عمرو ،ورواه الشافعي في مو َّطئه:
وضاح ،وهو الصواب ،ورواه يحيى
ابن ّ
ِّ
عن ابن كثير ،ولم يذكر ال عمرو وال عمر ،لالختالف» ،وهذه صور ُته:

«التقصي» ( )548 :1ح(.)41
((( ابن عبد الربّ
ِّ
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«السنن المأثورة» و«األُ ّم» ،وكذا في «مسنده»(((.
أور َدها
الشافعي في ُّ
الرواية َ
وهذه ِّ
ُّ

 )5وفي نسخة خ ِّطية للموطأ برواية القعنبي من محفوظات مكتبة «ولي الدين
ِّ
بخط عبد الرحيم بن عبد
جار الله» بإسطنبول برقم ( ،)428ن ُِسخت سنة (802هـ)

الكريم بن نصر ال َّله الجرهي الشيرازي ،جاء في هامش اللوحة (/7أ) عبارة« :سقط
هذا من أصل اإلمام الشافعي» ،وهذه صور ُتها:

أيضا :اإلما ُم العالِم المحدِّ ث أبو الع ّباس أحمد بن طاهر الداني
 )6ومن هؤالء ً

(ت532:هـ) صاحب الكتاب الباذخ« :اإليماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ»،

الليثي
اشتم َلت عليه رواي ُة يحيى
فقد ر َّت َ
ب كتا َبه على ترتيب ُكتُب األطراف ،وب َّين ما َ
ِّ
ٍ
وأخطاء وقع فيها يحيى بم ِ
ٍ
ٍ
الروايات األخرى ،كما
وتصحيف
تحريف
من
قارنتها مع ِّ
ُ َ
ِ
ِ
الروايات على
َ
عرض االختالفات والفروقات الواقع َة بينها ،واعتنى بذكر زوائد تلك ِّ
ِ
والمرو ّيات،
بالرواة َ
رواية يحيى؛ ولم ُيغفل إيرا َد ألفاظ الشافعي وأقوا َله المتع ِّلقة ُّ

فمن ذلك على سبيل المثال :ما جاء في حديث َر ْقم ( )583من «موطأ الشافعي»
بن س ِع ٍ
ٍ
يد ،عن َع ْمرةََّ :
نت
أن َحبِيب َة بِ َ
الذي أخرج الحديث عن «مالك ،عن َيح َيى ِ َ
حت ثابِ ِ
س ِ
ت ِ
بن َش ّم ٍ
بن َق ْي ِ
ووص َفت القصة ،ولفظ
َس ْه ٍل َأخ َب َر ْتها أنَّها كانَت َت َ
اسَ »..

أخبر ْته :أن حبيبة ،»..فع َّلق الداني على هذا
المو َّطآت« :عن عمرة بنت عبد الرحمن َ
((( انظر ح( )498من «موطأ مالك برواية الشافعي».

نموذجا
النص التراثي المفقود« :مو َّطأ اإلمام مالك برواية اإلمام الشافعي»
ً
منهجية إعادة بناء ّ

29

الشافعي عن مالك :يحيى
صرح َع ْمر ُة ها هنا باإلخبار ،وقال فيه
اللفظ بقوله« :لم ُت ِّ
ُّ

عن عمرة :أن حبيبة أخبرتها»(((.

البر
وع َّلق على حديث فضل الجمعة الذي تك َّلمنا عنه في مثال ابن عبد ّ
ِ
ِ
َبر ْقم (« :)3عند ِ
والشافعي،
وابن ُعفير،
ابن القاسم،
وغيرهم؛ وقال فيه اب ُن ُعفير
ّ
ِ
األولون السابقون».
وحدَ ه :نحن اآلخرون َّ
 )7وكذلك ما اعتنى به
وابن األثير في شرحيهما لـ«مسند الشافعي» من
الرافعي ُ
ُّ

تت ُّب ٍع ومقارنة للروايات لدى تخريجها وضبط ألفاظها ،فمن ذلك :ما جاء في حديث

رقم ( )680من «موطأ الشافعي» من تفسير لأللفاظ الواردة في الخبر« :ال ِر َبـا في
ـوان عن َث ٍ
ِ
ـوان ،وإنَّما ن ُِهي مِن الحـي ِ
الحـي ِ
المضامِ ِ
الثِ :
وح َب ِل
َ َ َ َ
َ َ
والمالقيحِ َ ،
عن َ
ينَ ،
ِ
ِ
مال .والمالقِيح :ما في ب ُط ِ
ور ِ
الج ِ
والمضامِي ُن :ما في ُظ ُه ِ
اإلناث» ،والذي
ون
ُ
َ
ُ
َ
الح َبلةَ .
ِ
ِ
ِ
ِ
ور ِ
الج ِ
يح :ما في ُظ ُه ِ
في «المو َّطآت»:
مال»
والمالق ُ
«والمضامي ُن :ما في ُب ُطون اإلناثَ .
َ

معكوسا ،فع َّلق اب ُن األثير في «الشافي» َّ
المث َبت رواي ُة المزني ،وقال« :قال المزني:
ً
بأن ُ
وأعلمت بقوله عبد الملك بن هشام ،فأنشدني شاهدً ا له من العرب؛ وهذا التفسير هو
ُ
الصحيح في اللغة،
والمشهور عند أهلها؛ واألول كذا جاء في الموطأ ،والله أعلم»(((.
ُ

ومن ذلك :ما جاء في حديث َر ْقم ( )420من «موطأ الشافعي»« :أخبرنا ٌ
مالك،
بد ِ
سار ،عن َع ِ
بن َي ٍ
الز ِ
الله ِ
مان ِ
ِ
بن َع ّب ٍ
هر ِّي ،عن ُس َل ْي َ
اس  قال :كان ال َف ْض ُل ب ُن
عن ُّ
ول ِ
ِ
يف رس ِ
َع ّب ٍ
الشافعي
الله ﷺ ،فجا َء ْته ا ْم َرأ ٌة مِن َخ ْث َع َم َتستَفتِيه ،»..ورواه
اس َ رد َ َ ُ
ُّ
عن سفيان بن عيينة ،عن ِ
عمرو بن دينار ،عن الزهري ،عن سليمان بن يسار ،عن
مرس ًل((( ،فع َّلق
الروايات عن الشافعي
النبي ﷺ َ
الرافعي بالقول« :وليس في أكثر ِّ
ُّ
((( الداين «اإليماء» (.)288 :4

((( ابن األثير «الشايف» (.)110 :4

((( الشافعي «المسند» ص ،108و«األ ّم» (.)124 :2
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ِ
ابن عباس في رواية ِ
كر ِ
وجد
عمرو بن دينار ،ومنهم من ذك ََره في روايته ،وكذلك ُي َ
ذ ُ

في األُ ّم ،وربما َط َرح َمن َط َرح اكتفا ًء بالرواية السابقة؛ وأما من رواية مالك فهو ٌ
داخل
في المو َّطأ»(((.

نماذج ُّ
أدل بها على ما ورا َءها من الكثير
إلى غير ذلك من األمثلة التي عرضتُها
َ

الشافعي»؛ وصنيعهم هذا ُيفهم منه أنها
الوفير تقف عليه في «موطأ مالك برواية
ّ

أحاديث الموطأ عينها ،إال ما قام في ذهن مكابر!

فحتى لو كان الشافعي َّ
أجل أصحاب مالك على اإلطالق ــ وليس بالضرورة
ُّ
ِ
(((
أن يكون َّ
ُ
أجل ُرواة المو َّطأ ــ لكن ما دام ُ
وميدان دراستهم هو المو َّط َأ
نطاق بحثهم
ورواياتِه ،فما الغرض من ذكر الشافعي؟! وهل بهم حاج ٌة إلى ِ
والمتكاثر
المتوافر ُ
غير ُ
ِّ
ِ
ِ
َ
ألفاظ
المتقنين ،حتى يضبطوا
من دقيق روايات الكتاب وعديد ُرواته من َ
الح َفظة ُ
المو َّطأ بأجنبي عنه؟! هذا ْ
إن س َّل ُموا بأفضل َّيته وتقدُّ مه على غيره من الرواة.
ٍّ

ٍ
ثال ًثا :حرص غيرِ
واحد من أهل العلم على إسناد الموطأ من طريق الشافعي:

وهو ما حدا ببعض المصنِّفين إلى التسا ُمحِ في إطالق اسم «موطأ الشافعي» على
ما رواه من أحاديث «المو َّطأ» ،وأسندوه من طريق ُكتُب الشافعي وكاتِبِيه وكاتِبِيها
دونما تفريق أو مغ ّبة تلفيق ،فمن هؤالء:

ِ
ْجي
 )1الشيخ اإلمام صفاء الدين أبو بكر عتيق بن علي بن محمد بن عمر البامن ّ
الهروي ،المتو َّفى سنة (594هـ)((( ،ضمن مجموع حديثي قديم من مقتنيات مكتبة
ّ
ِ
إسناده.
(باريس ورقة ْ ،)15أو َر َد فيه أربعين حدي ًثا من
((( الرافعي «شرح مسند الشافعي» (.)210 :2

((( انظر تفصيل الكالم على هذه المسألة ص 151من الكتاب.
ِ
السنّة»
السنّة الحسين بن مسعود ال َبغ ِّ
َوي صاحب «شرح ُّ
((( وهو أحدُ تالميذ اإلمام المحدِّ ث الفقيه محيي ُّ
(ت516:هـ) ،له ترجمة مقتضبة جدًّ ا يف سطر واحد عند :السبكي «طبقات الشافعية» ( ،)207 :7وابن
المذهب» (.)283
الم َ
ذهب يف طبقات َح َملة َ
المل ِّقن «العقد ُ

نموذجا
النص التراثي المفقود« :مو َّطأ اإلمام مالك برواية اإلمام الشافعي»
ً
منهجية إعادة بناء ّ
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ذكرت فيه أربعين حدي ًثا من أربعين كتا ًبا مِن ُجملة
كتاب
قال في المقدِّ مة« :هذا
ُ
ٌ

والروايات المذكورة ،مع
مسموعاتي» ،وال ُيع َق ُل سما ُعه الموطأ من جميع ال ُّط ُرق ِّ
ِ
الروايات واإلجازة لباقيهاّ ،إل أنَّه و َّفر لنا إسنا ًدا إلى الشافعي
احتمال سماعه لبعض ِّ
المو َّطأ.
برواية ُ

يقول فيه (ل/13:ب)« :وأ ّما كتاب المو َّطأ لإلمام مالك بن أنس األصبحي

كثيرَ ،فأذكُر ما وقع
 ،فقد سمعتُه على جماعة من الشيوخ  ،وقد رواه ٌ
خلق ٌ
مصعب أحمد بن أبي ٍ
ٍ
هري ،وأبو إسحاق ال َفزاري،
إلي من روايته :منهم أبو
بكر ُّ
الز ّ
َّ
وعبد الرحمن بن القاسم المصري ،ويحيى بن عبد ال َّله ابن ُب َكير المصري ،ويحيى بن
يحيى ال َّليثي ،وعبد ال َّله بن وهب ،و َم ْعن بن عيسى ،وأبو ُق ّرة موسى بن طارق ،واإلمام
محمد بن إدريس الشافعي ،واإلمام محمد بن الحسن الشيباني ،وعبد ال َّله بن مسلمة
القعنبي ،وإسماعيل ابن أبي أويس ،وسعيد بن كثير بن ُعفير ،ومصعب بن عبد ال َّله

الزبيري ،وسويد بن سعيد».
ُّ

ثم راح ُيسنِدُ المو َّطأ من طريق ٍّ
األئمة المذكورين حتى وصل إلى ذكر
كل من
ّ

اإلمام الشافعي فقال (ل/15ب)« :وأخبرنا أبو القاسم رجا ٌء وأبو طاهر عمر ابنا

داني قاال :أخبرنا أبو بكر ِّ
وي وأبو علي الحشنامي قاال :أخبرنا
الش َير ّ
حامد َ
الم ْع ّ
ِ
رادي
الم ّ
القاضي أبو بكر الح ّ
صم :أخبرنا الربيع بن سليمان ُ
يري :حدثنا أبو الع ّباس األَ ُّ

(ح) وأخبرنا الحافظ أبو موسى المديني :أخبرنـا أبو منصور :أخبرنا الحافظ أبو بكر
الدمشقي في كتابه
الخطيب :أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان بن القاسم
ّ
إلينا :حدثنا أبو علي الحسن بن حبيب بن عبد الملك الفقيه :أخبرنا الربيع بن سليمان:
أيضا الحافظ أبو موسى :أخبرنا أبو منصور:
أخبرنا الشافعي :أخبرنا مالك ..وأخبرنا ً

أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب :أخبرني الحسن بن أبي طالب :حدثنا محمد بن

المظ َّفر :حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة ال َّطحاوي :حدثنا أبو إبراهيم
ُ
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني :حدثنا الشافعي :أخبرنا مالك».
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الر ّحالة الكبير عبد الرحمن ابن خلدون (ت808:هـ)
 )2وكذا
المؤرخُ
التونسي َّ
ِّ
ُّ

(((
(((
والروايات
في «تاريخه»  ،وكذا في «رحلته» الشهيرة  ،وعبار ُته فيهما« :وأ ّما ال ُّط ُرق ِّ
ِ
المو َّطأ إليهم بتلك
التي َو َق َعت في هذا الكتاب ،فإنه ك َت َبه عن مالك جماع ٌة نُس َ
ب ُ
لراويه عنه ــ ِ
الرواية ،وقيلُ :مو َّطأ فالن ــ ِ
فمنها مو َّطأ اإلمام محمد بن إدريس الشافعي،

ومنها موطأ عبد ال َّله بن وهب ،ومنها موطأ عبد ال َّله بن مسلمة القعنبي ،ومنها موطأ
مطرف بن عبد ال َّله ال َيساري نسب ًة إلى سليمان بن َي ٍ
سار ،ومنها موطأ عبد الرحمن بن
ِّ

القاسم رواه عنه َسحنون بن سعيد ،ومنها موطأ يحيى بن يحيى األندلسي».

المؤرخ محمد بن علي الشهير بابن ُطولون
المحدِّ ث
 )3و َب َسط ّ
ِّ
العلمة الفقيه ُ
ٍ
الدمشقي (ت953:هـ) في ثـبـتِـه ِ
«الف ِ
خمسة وعشرين
هرست األوسط» أسانيدَ ه إلى
َ
ّ
ومما َذكَره قو ُله« :الثالثة :رواية اإلمام أبي عبد ال َّله محمد بن
راو ًيا للمو َّطأ عن مالكّ ،

ٍ
الشافعي مشا َفه ًة((( في
الخطيب
علي
أخبرنا بها أبو
إدريس..
ُ
حفص ُ
الشافعيَ :
ُّ
عمر بن ٍّ
ّ

آخرين به ،عن أبي عبد ال َّله محمد بن عبد ال َّله الحافظ الدمشقي الشافعي ..إلخ»(((،

فأسنده إليه من طريق أحمد بن حنبل.

مبسوط في تعليقاتي على الكتاب ُيعلم َّ
ٌ
أن
وباستقراء هذه النقول وغيرها مما هو

مما رواه الشافعي ضمن أحاديث
دعوى (عدم إمكانية تمييز تلك المرو ّيات :هل هي ّ
وهواجس ذهنية ال قيمة لها(((!
محض افتراضات عقلية
الموطأ أو
خارجها؟) ُ
َ
َ

((( ابن خلدون «ديوان المبتدأ والخرب» (.)684 :7
((( ابن خلدون «رحلة ابن خلدون» ص.239

((( أي :باإلجازة ،قال ابن حجر يف «نزهة النظر» ص« :126وأطلقوا المشافه َة يف اإلجازة المتَل َّف ِ
ظ هبا
ُ
ُ
تجوزً ا».
ُّ

((( ابن طولون ِ
«الف ِ
هرست األوسط من المرو ّيات» (.)335 :5

((( انظر ص 137و 139و 140من «موطأ مالك برواية الشافعي».
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المبحث الثاين

الخطوات العلمية المتَّبعة يف جمع نصوص كتاب مفقود

ِ
التراثي المفقود،
النص
سأتك َّل ُم في هذا المبحث عن المنهجية العلمية في بناء ِّ
ِّ
ِ
وبيان الخطوات العمل ّية المتَّبعة في جمعهَّ ،
ولخصتُها في سبع خطوات((( ،مقرون ًة
باألمثلة التوضيحية ،ومشفوع ًة بالطريقة التي ا َّتبعتُها في جمع كتابي« :موطأ اإلمام
الشافعي».
مالك برواية اإلمام
ّ

الخطوة األولى
البحث في كتب األثبات والمعاجم والبرامج
والمشيخات والفهارس

كـ«فهرس ابــن عطية» صاحب التفسير (ت541:هــــ) وابــن خير اإلشبيلي

(ت575:هـــ) ،و« َث َبت مسموعات الحافظ ضياء الدين المقدسي» (ت643:هـــ)،

جمع
الرعيني» (ت666:هـ) وابن جابر الوادي آشي (ت749:هـ)،
و«الم َ
َ
و«برنامج ُّ
المؤسس» البن حجر العسقالني (ت852:هـــ) ،و«فِ ِ
هرس الفهارس واألثبات»
ِّ
للكتّاني (ت1333:هـ) وغيرها؛ ومن فوائد هذه الطريقة :معرف ُة ُرواة الكتب المفقودة

والوقوف على أسانيدها(((.
ُ

((( أورد الدكتور حكمت بشير ياسين يف كتابه« :القواعد المنهجية يف التنقيب عن المفقود من الكتب
النص المفقود ،وقد َّ
لخصت مجم َلها
واألجزاء الرتاثية» اثنتي ع َْشر َة خطو ًة وقاعد ًة يلزم ا ِّتباعُها يف جمع ِّ
يف هذا المبحث.

«السنن المأثورة»
((( ومن فوائدها ً
أيضا :تحقيق نسبة الكتب إلى مؤ ِّلفيها ،وأحدُ أبرز األمثلة على ذلكُّ :

لإلمام الشافعي ،فقد أسندها اإلمام العالئي يف «إثارة الفوائد المجموعة» ( ،)111 :1وابن حجر يف

ؤسس» ( )371 :3من رواية محمد بن عبد اهَّلل بن عبد الحكم تلميذ الشافعي بأسانيد
الم ِّ
«المجمع ُ
ٍ
الكوثري يف «مقاالته»
مما يدحض ــ يف جملة من الدالئل ــ دعوى العالمة
ّ
سماعية يف بعض طبقاهتاّ ،
ص 473و«الحاوي» صَّ 37
بأن الكتاب من جمع اإلمام أبي جعفر ال َّطحاوي.
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الشافعي :الشيخ اإلمام صفاء الدين البامِنجي
وممن أسند «المو َّطأ» من طريق
َّ
ِّ

ّ
ّ
والعلمة
المؤرخ ابن خلدون (ت808:هـــ)،
والعلمة
الهروي (ت594:هـــ)،
ِّ

محمد بن علي بن طولون (ت953:هـ) ،وغيرهم كما تقدَّ م(((.

الخطوة الثانية

البحث في الكتب المتو ِّفرة لمصنِّف الكتاب المفقود

ٍ
فات متو ِّفرة ،يلزم استقرا ُء
للوقوف على نصوص
كتاب مفقود لمصنِّف له مؤ َّل ٌ
ٍ
فحينئذ يتع َّين
خصوصا إذا كان للكتاب المفقود صل ٌة ب ُكتُبه األخرى،
سائر تصانيفه،
ً

بعض مسائله أو مرو ّياته في
يكرر المصنِّف ــ في الغالب ــ َ
ُ
فحص نصوصها بد ّقة ،إذ ِّ

سردها بنصوصها ،أو ِّ
يلخصها ،أو ربما
حس َ
ب ما يقتضي المقا ُم ،أو َي ُ
أكثر من کتاب َ
َ
يشير إلى مواض ِع بحثِها من ُكتُبه.
البيهقي  لكتاب «أحكام القرآن
جمع اإلمام
ومن أظهر األمثلة في هذا المقام
ُ
ِّ

الشافعي» كما تقدَّ م.
لإلمام
ّ

وإن ما بين أيدينا اليوم من آثار الشافعي أصال ًة قدر ٍ
واف وافِ ٌر ،وقد اعتمدت في
ٌ
َ

ووقفت عليه من مرويات الشافعي
وصلت إليه
تصنيف الكتاب وترتيبه على جميع ما
ُ
ُ

عن مالك في هذه الكتب ،وهي كالتالي:

«الح ّجة» أو ما ُيطلق عليه« :كتاب القديم»(((.
َّأو ًل« :المبسوط» أو ُ

َ ِ
َّ
يسي
وهي من رواية أبي عبد الله الزعفراني (ت260:هـ) والحسين بن علي الكراب ّ
وح َوت هذه الكتب مذه َبه القديم ،لكنَّها في حكم المفقود،
(ت248:هـ) وغيرهماَ ،

ُ
مصادر وسيطة،
والنقل عنها إنما يكون عبر
بسبب عدم االعتناء بالمذهب القديم،
َ
((( انظر ص 132من «موطأ مالك برواية الشافعي».

((( استعمل التعبير بـ«كتاب القديم» ٌّ
«السنن الكبير» و«المعرفة» ،وابن عبد الرب يف
كل من البيهقي يف ُّ
والس ّفاريني يف «كشف اللثام» ،وغيرهم.
«الس َير»َّ ،
«االنتقاء» ،وابن األثير يف «الشايف» ،والذهبي يف ِّ

نموذجا
النص التراثي المفقود« :مو َّطأ اإلمام مالك برواية اإلمام الشافعي»
ً
منهجية إعادة بناء ّ
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و«السنن
السنن»
كـ«التلخيص» البن
ّ
ُّ
القاص ،و«الحاوي» للماوردي ،و«معرفة ُّ
أفدت المروي ِ
ات الحديثي َة
الم ْط َلب» إلمام الحرمين؛ وقد
الكبير»
ُّ
ّ
للبيهقي ،و«نهاية َ
ّ
مما َح ِفظه البيهقي ورواه في كتابيه ال َّل ِ
نصوصا كثير ًة من كتابنا المفقود،
ذين َض ّما
ً
ّ
ُّ

ات هذا
وخاص ًة ما عَدَ ل عنه
الشافعي إلى غيره بعد الرجوع عن مذهبه القديم ،ومرو ّي ُ
ُّ

(((
يفسر لنا ذلك
القسم نقلها
ومما ِّ
و«سنن حرملة» ّ ،
البيهقي غال ًبا من «كتاب القديم» ُ
ُّ

الشافعي في كتبه من طريق سفيان بن عيينة
أن غالب مرو ّيات المو َّطأ التي أوردها
ُّ
نجدُ ها ضمن مرو ّياته في «كتاب القديم» من طريق مالك ،كما يظهر ذلك ل ِ ُمتابع
السنن»(((.
«معرفة ُّ

فأفدت من بعضها في نقل أحكام الشافعي
وأ ّمــا بق ّية المصادر المذكورة
ُّ

وتوجيهاته وتعليقاته على األحاديث.

ثان ًيا« :األُ ّم»:

جم َعها الربيع المرادي،
ويم ِّثل مذه َبه الجديد ،وهو عبارة عن اإلمالءات التي َ

لمصنَّفات
وهو الذي َأط َلق عليها هذه التسمية ،إشار ًة إلى كون الكتاب ُأ ًّما وجام ًعا ُ
الشافعي التي رواها في الفقه(((؛ مع ُمشت ََمالته ُاألخرى كـ«الرسالة» ،و«اختالف

((( انظر :مبحث «منهج الشافعي يف إيراد مرو ّيات الموطأ ،والموضوعات الرئيسة التي تناولها يف روايته» من
«موطأ مالك برواية الشافعي» ص.213

السنن».
((( انظر مثلً :األحاديث ( )1288-1287من «معرفة ُّ

((( األصل َّ
بحثت هذه المسألة بالتفصيل يف موضعها
مر بمراحل ،وقد
ُ
أن «المبسوط» و«األ َّم» شي ٌء واحد َّ
الح ّجـة أو
مرت بمراحل :فابتَد َأت بالقديم أو ُ
من الكتاب ،وخالصتها :أن تصانيف اإلمام الشـافعي َّ

المبسوط (199 - 195هـ) ،وهي التي اشت ََهرت بالمذهب القديم ،وانتهت باألُ ّم إضافـ ًة إلى ُسنن حرملة
والمختصرات (204 - 200هـ) ،وهي التي تم ِّثل مذه َبه الجديدَ ؛ وهذه األخيرة هي ما يعنينا يف الكتاب،
إضافة إلى ما يف «كتاب القديم» مما نقله البيهقي وابن األثير .ويراجع :النديم ِ
«الف ِ
هر ْست» ص،261
ّ
والنووي «المجموع شرح المهذب» ( ،)11 :1وأحمد نحراوي «اإلمام الشافعي يف مذهبيه القديم
َ
«المدخل
والجديد» ص ،704والرستاقي «القديم والجديد من أقوال الشافعي» ص ،54والقواسمي
إلى مذهب الشافعي» ص.203
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علي وابن
الحديث» ،وكتب االختالفات :كاختالف مالك والشافعي ،واختالف ٍّ
مسعود ،وغيرها(((.

«سنن َح ْر َملة»:
ثال ًثاُ :

ِ
المصري (ت243:هـ) ،و َت ُض ُّم
يبي
ّ
وهي ما رواه عنه تلميذه َح ْر َمل ُة بن يحيى التُّج ّ
مجموع ما تل ّقاه عن شيخـه من ٍ
ٍ
فقه
«وللشافعي
وأمال ومصنَّفات ،قال عنه البيهقي:
َ
ِّ
سمى:
السنن ،يشتمل على هذه الكتب ،وفيه زيادات كثيرة من األخبار
ٌ
َ
كتاب ُي َّ
كتاب ُّ
«وح َمل عنه َح ْر َمل ُة كتا ًبا
واآلثار والمسائل ،رواه عنه َح ْر َملةُ»((( ،وقال اب ُن حجرَ :

(((
جم َعه َح ْر َمل ُة عن الشافعي لم
سمىَ :
كتاب ُّ
كبيرا ُي َّ
ً
السنن» ؛ لكن من المؤسف أن ما َ
ِ
ٍ
ُيقدَّ ر له
وأمال
َّزر اليسير ،قال اإلمام البيهقي« :وله ُكتُب
االنتشار ،فلم َيص ْلنا منه إال الن ُ
ُ

ُ
رواها عنه حرملة بن يحيى وغيره من المصر ِّيين ،لم يقع منها إلى ديارنا إال
القليل»(((،

لقوة حفظه ود ّقة نقله،
نظرا ّ
أكثر من غيرهً ،
وسبب ذلك اهتما ُم الفقهاء بمرو ّيات الربيع َ
ِ
وطول مالزمته لشيخه ُّ
وتأخ ِر وفاته ،فقد عاش بعد وفاة حرملة سبع ًة وثالثين عا ًما..
السنن».
وقد
ُّ
أفدت من مروياته التي حفظها البيهقي ورواها في «معرفة ُّ

«السنن المأثورة»:
راب ًعاُّ :

ِ
اوي (ت321:هـــ) ،من طريق
المحدِّ ث الفقيه أبي جعفر ال َّط َح ِّ
رواية اإلمام ُ

ِ
بـ«سنن
ني ،عن اإلمام
الشافعي؛ و ُعرف ُ
خاله أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى ُ
ِّ
الم َز ِّ

ستخر ًجا من كتبه
الشافعي أصالةً ،وليس جــز ًءا أو ُم
الشافعي» ،وهو من جمع
َ
ِّ
ّ
((( انظر :مقدمة تحقيق د .رفعت فوزي عبد المطلب ُ
استعنت بطبعته التي أصدرهتا
لـ«األ ّم» ( ،)16 :1وقد
ُ
اخرتت ــ مخال ًفا له ــ ما يف بعض النُّسخ الخ ِّط ّية التي
دار الوفاء يف ضبط األلفاظ عند االختالف ،وربما
ُ
ُ
أشار إليها ،لمطابقتها ما يف المو َّطآت ،مع التنبيه على جميع ذلك يف الهامش.

((( البيهقي «مناقب الشافعي» (.)254 :1
((( ابن حجر «توالي التأنيس» ص.179

((( البيهقي «مناقب الشافعي» (.)66 :1

نموذجا
النص التراثي المفقود« :مو َّطأ اإلمام مالك برواية اإلمام الشافعي»
ً
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ِ
َ
أحاديث ليست في عموم ُكتُبه وال في
تضمن
مختصرات تالميذه ،إذ
بعض
أو َ
َّ
ٍ
يسيرة
تعاليق
ويطي ،إضاف ًة إلى
ني عنه؛
َ
مختصري ُ
َ
للشافعي رواها ُ
ني وال ُب ّ
الم َز ّ
الم َز ُّ
ِّ
ومعظمها في
الص ّحة،
«الصحيحين» أو أحدهما(((؛
َّ
ب على أسانيد الكتاب ِّ
و َيغلِ ُ
ُ
«السنن المأثورة» وحدَ ه ( )219روايةً ،أخرجها الشافعي من
وقد بلغ َتعداد ما في ُّ
طريق شيخه اإلمام مالك.

المصري
َني
ّ
َني» إسماعيل بن يحيى ،أبي إبراهيم ُ
خامسا« :مختصر ُ
ً
المز ّ
المز ّ
(ت264:هـ)
وهو أحد مؤ َّلفاته ،اختصره من إمالءات الشافعي ،قال ابن حجر« :وحمل

َ
ني كتابه
المبسوط ــ وهو المختصر الكبير ــ والمنثورات ،وكذا المختصر
عنه ُ
الم َز ُّ
بعضهم أحدَ تصانيف الشافعي ،كالنووي في قوله أثناء
المشهور»(((؛ ور َّبما عدَّ ه ُ

حديثه عن مصنفات الشافعي« :فإن مصنفاته كثيرة كاألم في نحو عشرين مجلدً ا وهو

مشهور ،وجامع المزني الكبير ،وجامعه الصغير،
ومختصريه الصغير والكبير»(((.
َ

المصري
يطي
ّ
ً
سادسا« :مختصر ال ُبويطي» يوسف بن يحيى ،أبي يعقوب الـ ُب َـو ّ
(ت231:هـ)
مختصر ًة عن ّ
افعي
ويطي
َ
الش ّ
وهو عبارة عن إمالءات الشافعي التي رواها ال ُب ّ
بعدما عرضها عليه ،قال عنه البيهقي« :وألبي يعقوب
يوسف بن يحيى البويطي،
َ

الشافعي
والربيع بن سليمان المرادي ،عن
مختصرات تشتمل على هذه الكتب،
ٌ
ِّ
وفيها
زيادات كثيرة»(((.
ٌ
«السنن المأثورة» ص ،13والقواسمي «المدخل إلى
((( انظر :مقدّ مة تحقيق د .خليل مال خاطر لكتاب ُّ
مذهب الشافعي» ص.266

((( ابن حجر «توالي التأنيس» ص.179

((( النووي «المجموع شرح المهذب» (.)11 :1
((( البيهقي «مناقب الشافعي» (.)255 :1
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ساب ًعا« :مسند الشافعي»:

شخص
جم َعه
ٌ
وهذا الكتاب ليس من صنيع اإلمام الشافعي وال تصنيفه ،وإنما َ

(((
المرو ّيات من كتب الشافعي كـ«األم» وغيره كيفما ا َّتفق له ،بل
آخر  ،اكتفى بالتقاط َ

(السنن) ،حتَّى
لم ير ِّتب أحادي َثه المذكورة ال على المسانيد وال على األبواب الفقهية ُّ
بعض العلماء لترتيبه ،كما فعل األمير
وقع فيه تكرار في كثير من المواضع ،مما اض َط َّر َ

ندي ،والشيخ أحمد الساعاتي (((؛ وقد بلغ َتعداد
الس ّ
َس َ
نجر بن عبد الله ،والعالمة ِّ
ما في «المسند» وحده من أحاديث الشافعي عن شيخه مالك ( )553روايةً.

وباستقراء ما في هذه المصادر من مرو ّيات اإلمام الشافعي عن شيخه ،نجدُ من
ِ
المنثورة فيها طائف ًة كبيرة ال ُيستهان بها ،وال َي ُّ
قل َتعدا ُدها عن عدّ ٍة
أحاديث «المو َّطأ»
من روايات الموطأ كرواية عبد الرحمن بن القاسم (ت191:هـ) أو عبد ال َّله بن مسلمة

القعنبي (ت221:هـ) أو سويد بن سعيد (ت240:هـ)؛ والذي يقرأ مرو ّيات اإلمام
ّ

باب أحاديث «الموطأ»
في «األ ّم» و«المسند»
و«السنن» وغيرها ،يجد أنه استوعب ُل َ
ُّ
ِ
والفقهي.
الحديثي
كبيرا و ُم ِه ًّما في تراثه
وآثاره ،وم َّثل ح ِّي ًـزا ً
ّ
ّ

الخطوة الثالثة

ومن بعدهم
البحث في كتب التالميذ وتالميذ التالميذَ ،

المخت ََصرات،
ويلتحق بها
ُ
الكتب التي اق َت َب َست من الكتاب األصل ،ككتب ُ

والمنتخبات ،والتهذيبات ،وككتب العوالي ،واألمــالــي ،والــزوائــد ،والفوائد،
ِ
األئمة؛ ويظهر
والمسلسالت،
ونحوها من األجزاء ،إضاف ًة إلى كتب ِّ
مدوني مذاهب ّ
((( انظر ص 11من «موطأ مالك برواية الشافعي».
((( طبع الكتاب طب ٍ
عات عديدةً ،من أحسنها الصادر ُة عن دار البشائر ببيروت بتحقيـق د .رفعت عبد الم َّطلب،
َ
َ
نجر الجاولي .قلت :والمعروف رواي ًة
وقد َط َبع
ألح َقه بثالث لرتتيب َس َ
ثم َ
األصل كما هو يف مجلدينَّ ،
ُ
ِّ
ندي ،ثم
المتأخرين والمعاصرين
األصل ،ال الرتاتيب ،بينما اشت ََهر عند
الح ّفاظ
الس ّ
ُ
وتحدي ًثا عند ُ
ترتيب ِّ
والرتتيب هو األولى ل ُي ِ
سر التل ِّقي وعموم النفع.
نجر،
ُ
ترتيب َس َ

نموذجا
النص التراثي المفقود« :مو َّطأ اإلمام مالك برواية اإلمام الشافعي»
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المسنَدة ،ككتب التفسير والحديث والعقيدة واألدب
أثر هذه الطريقة عمل ًّيا في الكتب ُ
ُ
والتاريخ وغيرها كما تقدَّ م في األمثلة.

ِ
إذ التالميذ
قههم في
وحمل ُة المذهب هم من يحفظون علو َم شيوخهم وف َ
َ

ويدونونها في سطورهم((( ،منهم على سبيل المثال :شيخ ّ
صدورهم،
الشام ومحدِّ ُثها
ِّ

َ ُ
سي (ت343:هـــ) ،مصنِّف كتاب «فضائل الصحابة»
خيثمة بن سليمان األطرا ُبل ّ
المفقود سوى وريقات منه في «المكتبة الظاهرية»((( ،وقد نقل الذهبي في ترجمته
عن تلميذه أبي عبد ال َّله بن منده (ت395:هـــ) قوله:
«كتبت عن خيثمة َبأطرا ُب ُل َس
ُ

وأكثر الرواي َة عنه في كتبه« :اإليمان»
ألف جــزء»(((،
َ
َ

(((

و«التوحيد»

(((

و«معرفة

الصحابة»((( ،وبعض تلكم المرو ّيات في فضائل الصحابة ،نحو «باب ذكر ما يدل
على أن المؤمنين يتفاضلون في اإليمان ،وفضل عمر  على الناس».

الز ّجاج (ت311:هـ) في «معاني القرآن وإعرابه»
ومن ذلك :ما رواه أبو إسحاق َّ

من الروايات التفسيرية التي اعتمد في أغلبها على «تفسير اإلمام أحمد» ،يقول في ذلك:
«وجميع ما ذكرناه في هذه ِ
القصة مِ ّما رواه عبدُ ال َّله ب ُن أحمد بن حنبل عن أبيه ،وكذلك

يت في هذا الكتاب من التفسير فهو من كتاب التفسير عن أحمد بن حنبل»(((.
أكثر ما َر َو ُ
ُ

((( من أشهر المصنَّفات التي تذكر ُرواة الكتب« :التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد» البن نقطة
(ت629:هـ).

((( وهي الجزء الثالث منه فقط ،ويتضمن ( )22روايةً ،إضافة إلى الجزء السادس من «فضائل أبي بكر
ٍ
أجزاء أخرى تحت عنوان« :من حديث
وضم ( )42حدي ًثا؛ ح َّققها الدكتور عمر التدمري مع
الصدِّ يق»،
َّ
خيثمة بن سليمان القرشي األطرابلسي» ،و ُطبعت بدار الكتاب العربي ببيروت ،سنة (1400هـ).

((( الذهبي «تذكرة الحفاظ» (.)52 :3

ب إحصاء مح ِّقق الكتاب ص.1007
حس َ
وأثرا َ
((( روى عنه يف هذا الجزء ( )80خربًا ً
اآللي يف ملف الكتاب.
حس َ
((( روى عنه يف هذا الجزء ( )33رواية َ
ب بحثي ّ

اآللي يف ملف الكتاب.
حس َ
وأثرا َ
((( روى عنه يف هذا الجزء ( )81خربًا ً
ب بحثي ّ
((( «معاين القرآن وإعرابه» (.)166 :4
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وقال في موضع آخر« :قال أبو إسحاق :وقد َر َوينا عن أحمد بن حنبل  في

كتابه «كتاب التفسير» ،وهو ما أجازه لي عبدُ ال َّله ابنُه عنه»(((.

كما نقل قطع ًة من هذا التفسير اإلمام اب ُن ق ِّيم الجوزية في كتابه «بدائع الفوائد»
خط القاضي من ٍ
حيث َع َقد مبح ًثا بعنوان« :ومِن ِّ
تفسير آيات من القرآن عن
جزء فيه
ُ

قرب من
الم ُّر ّ
وذي عنه ،»..ثم ساق بإسناده إلى اإلمام أحمد ما َي ُ
اإلمام أحمد ،رواية َ
عشرين صحيف ًة((( ..وهكذا في آخرين.

ومن ذلك :جمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم «المستدرك على مجموع

ُب تالميذه كابن القيم (ت751:هـ)
الفتاوى البن تيمية» بهذه الطريقة ،حيث استقرأ ُكت َ

وأئمة المذهب كبدر الدين
البعلي (ت778:هـ) وعالء
وابن مفلح (ت763:هـــ)ّ ،
ّ

ُب التي ُيعنى أصحا ُبها
داوي صاحب «اإلنصاف» (ت885:هـ) ،وكذا ال ُكت َ
الم ْر ّ
الدين َ

بنقل اختيارات اإلمــام ســوا ٌء من ُط ّلبه أو َمن جاء بعدهم من أهل العلم ،وقارن

أكثر من أل َفي مسألة.
النصوص غير الموجودة في «مجموع الفتاوى» ،فاجتمع لديه ُ

قمت بعملِه في جمع مو َّطأ اإلمام
اعتمدت في
الشافعي ،فقد
ُّ
واألمر عينُه هو ما ُ
ُ
ّ

وصلت إليه
تصنيف الكتاب وترتيبه على جميع ما
ووقفت عليه من مرويات الشافعي
ُ
ُ

عن مالك في كتب تالميذ الشافعي ومن اعتنى بجمع أخباره ومروياته ،كاإلمام البيهقي

كبيرا من روايات الشافعي في ُكتُبه
وخاص ًة المفقو َد منها كـ«كتاب
ّ
قدرا ً
الذي حفظ لنا ً
يت هذه الكتب:
سم ُ
و«سنن حرملة» ،من خالل كتابه« :معرفة ُّ
القديم» ُ
السنن واآلثار» ،و َأ َ
«المصادر الوسيطة» في مقابل «المصادر األصيلة» ،وهي على النحو التالي(((:

وتضمن على التفصيل اثني َ
عش َر حدي ًثا من طريق مالك،
1ـ «مسند اإلمام أحمد»:
َّ
((( «معاين القرآن وإعرابه» (.)8 :4

((( انظر :ابن الق ِّيم «بدائع الفوائد» ( .)1034-1015 :3وللتوسع يف هذا الموضوع ُتراجع مقدمة الدكتور

حكمت بشير ياسين لكتاب «مرويات اإلمام أحمد بن حنبل يف التفسير» (.)8 :1

((( انظر :مبحث «المصادر المعتمدة يف جمع المرو ّيات» من «موطأ مالك برواية الشافعي» ص.227

نموذجا
النص التراثي المفقود« :مو َّطأ اإلمام مالك برواية اإلمام الشافعي»
ً
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ِ
الشافعي في مواضع عدّ ة من تصانيفه((( ،وانفرد
جزأها
ومرج ُعها إلى تسعة أحاديثَّ ،
ُّ
منها بحديث واحد عن المصادر األصيلة ،وهو برقم (.)274

السنن واإلجماع واالختالف» ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن
2ـ «األوسط في ُّ

شافعي المذهب ب َل َغ مرتبة االجتهاد((( ،وروايتُه
المنذر النيسابوري (ت319:هـ) ،وهو
ُّ

عن اإلمام عالية ،أخذها عن الربيع عنه.

ٍ
حاوي ،واألحاديث التي أخرجها
جعفر ال َّط
3ـ «شرح مشكل اآلثار» لإلمام أبي
ِّ

«السنن المأثورة».
فيه هي عينُها التي أسندها في ُّ

«السنن الكبير»
السنن
4ـ كتب اإلمــام البيهقيُّ :
و«السنن الصغير» و«معرفة ُّ
ُّ
و«الم َ
المماثِلة.
واآلثار» و«الخالفيات»،
السنن» ،وغيرها من الكتب ُ
دخل إلى كتاب ُّ
َ

5ـ إضاف ًة إلى بعض األجزاء الحديثية المسنَدة التي احتوت على بعض مروي ِ
ات
َ ّ
ُ

الشافعي عن مالك ،مثل« :جزء فيه األحاديث التي رواها الشافعي في مسنده عن

مالك عن نافع عن ابن عمر ــ نسخة اليدن» ،و«جزء أبي الفوارس الصابوني» وفيه
ِ
ني عن الشافعي عن مالك ،وكتاب «األربعين في األحكام
روايات عدّ ٌة عن ُ
الم َز ّ
ري ،و«جزء فيما عند الرازي من حديث اإلمام
الجع َب ّ
لنفع األنام» لبرهان الدين َ

أحمد وولديه ،ومن حديث اإلمام الشافعي عن مالك ،ومن حديث أبي حنيفة»،

و«جزء فيما عند المخ ِّلص في مجالسه السبعة عن اإلمام أحمد والشافعي ومالك»

كالهما من تخريج يوسف بن عبد الهادي ،وكتاب «سلسلة الذهب» للحافظ ابن
الشافعي في «مسنده» عن
حجر العسقالني الذي جمع األحاديث التي رواها اإلمام
ُّ
مالك ،عن نافـع ،عن ابن عمر ،عن النبي ﷺِ ،
وعدّ ُتها فيه ( ،)105و«الفانيد في
ِّ
حالوة األسانيد» لإلمام السيوطي ،وغيرها.

((( انظر ص 165من الكتاب.

«المزين وأبو ثور وأبو ِ
أئم ٌة مجتهدون ،وهم
المنذر ّ
بكر اب ُن ُ
((( قال النووي يف «المجموع» (ُ :)72 :1
المزَ ينُّ وأبو ثور فصاحبان للشافعي حقيقةً ،واب ُن المنذر ِّ
متأخر عنهما».
منسوبون إلى
الشافعي ،فأ ّما ُ
ّ
ّ
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ِ
الم ِ
األصول واأل َّمهات ال ُعمدة
مخر ًجا في تلكم
رو ّيات واألخبار َّ
لكن ما كان من َ

عما ُروي منها في هذه المصنَّفات واألمالي واألجزاء
ضربت
المذكورة قبلها،
ُ
ً
صفحا ّ
ِّ
المتأخرة.
الصغيرة أو

الخطوة الرابعة

الم َصنَّفة في موضوع
البحث في الكتب ُ
الكتاب المفقود وفنِّه

وذلك أن المؤ ِّلف ّ
خصوصا في
الل ِحق الحاذق غال ًبا ما يستفيد من السابق،
ً
ِ
الموضوع الواحد ،فإما أن ي ِ
كمل َ
شرحه ،أو ُير ِّتبه،
عمل سابقه ،أو يذ ِّي َـل عليه ،أو َي َ
ُ
ّ
نس َج على غــراره ،أو َي ِ
السابقة
ستدر َك عليه ،أو
َ
يجمع بين الكتب ّ
أو َيضبِ َطه ،أو َي ُ
ِ
در َسها و ُي ِ
ُ
الحافظ ابن حجر في
الفروقات والتوافقات؛ كما صنع
ويحر َر
قار َن بينها
ِّ
و َي ُ
ٍ
مفقودة
آالف النصوص من ِعدّ ة ُكتُب
كتابه «اإلصابة في تمييز الصحابة» ،إذ اقتبس
َ
موضوعها في الصحابة ،منها:
ُ

« -1الصحابة» لعمر بن َش َّبة (ت263:هـ) ،اقتبس منه في ( )11موض ًعا.

َّ
رقي (ت270:هـ) ،اقتبس منه
« -2الصحابة» ألبي بكر أحمد بن عبد الله ابن ال َب ّ

في ( )73موض ًعا.

الس ّراج ،اقتبس منه في ( )14موض ًعا .
« -3الصحابة» لسعيد بن يعقوب َّ

زي (ت293:هـــ) ،اقتبس منه في
رو ّ
الم َ
« -4الصحابة» لعبد ال َّله بن محمد َ

( )35موض ًعا.

لمط َّين (ت297:هـ) ،اقتبس منه في ( )15موض ًعا.
« -5الصحابة» ُ

ـاو ْر ِد ّي (ت301:هـــ) ،اقتبس منه في
« -6الصحابة» لمحمد بن سعد الــبـ َ

( )30موض ًعا.

نموذجا
النص التراثي المفقود« :مو َّطأ اإلمام مالك برواية اإلمام الشافعي»
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الس َكن (ت353:هـ) ،اقتبس منه في ()950
« -7الصحابة» ألبي علي سعيد بن َّ

موض ًعا.

« -8معجم الصحابة» لإلسماعيلي (ت371:هـ) اقتبس منه في ( )18موض ًعا.

« -9الصحابة» ألبي أحمد ال َعس َكري (ت382:هـ) ،اقتبس منه في ( )18موض ًعا.

عمر بن شاهين (ت385:هـــ) ،اقتبس منه في
« -10الصحابة» ألبي حفص َ

( )612موض ًعا(((.

ُ
الس َكن ،حيث بلغ
ونالحظ أن الحافظ ابن حجر أكثر
َ
االقتباس من كتاب ابن َّ

عدد االقتباسات ( )950موض ًعا ،أفاد فيها ابن حجر من هذا الكتاب المفقود ،وربما
جميع الكتاب األصل أو ُمع َظ َمه ،فلو ُج ِمعت هذه النصوص مع أسماء
كان ما اقت َب َسه
َ
ِ ِ
السكن مجدَّ ًدا رغم النَّـ َكبات التي
الصحابة
كرهم ،لوقفنا على كتاب ابن َّ
الوارد ذ ُ
أصابت أصو َله.

وأ ّما بخصوص رواية ّ
افعي :فقد حظي المو َّطأ بعناية كبيرة من يوم تأليفه حتى
الش ّ

يو ِم الناس هذاُ ،
فأهل العلم ُمقبِلون عليه ،منك ُّبون على العمل به ،واالجتهاد في روايته
رسلِه ،واالعتناء بشرح غريبه وألفاظهِّ ،
وحل ُمشكِالته
ودرايته ،وتخريجه َ
وو ْص ِل ُم َ
وم ِ
عضالته ،واالهتمام باستنباط معانيه واستخراج أحكامه ،قال القاضي عياض« :لم
ُ
ِ
ِ
ُيع َت َن بكتاب من كت ِ
والمخالِف
الموافق ُ
ُب الحديث والعلم اعتنا َء الناس ُ
بالمو َّطأ ،فإن ُ
ِ
ِ (((
ثم شرع في ذكر
اجتمع على تقديره وتفضيله ،وروايته وتقديم حديثه وتصحيحه» َّ ،
بعض من خدم المو َّطأ.
وضبط ألفاظه ،ون ِ
ُ
َجدُ هذه
تحرير رواياته
وكان من جملة ما ناله من العناية:
ُ

الكتب حافل ًة بذكر ألفاظ الشافعي ،كما في «أحاديث الموطأ وا ِّتفاق الرواة عن مالك
َ
((( ُينظر :شاكر عبد المنعم «موارد ابن حجر يف اإلصابة» ص.619
((( القاضي عياض «ترتيب المدارك» (.)80 :2
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ونقصا» لإلمام الناقد أبي الحسن الدارقطني ،وما في ُكتُب
واختالفهم فيها زياد ًة
ً

البر« :التمهيد لما في الموطأ من المعاني
حافظ المغرب اإلمام أبي عمر ابن عبد ِّ
و«التقصي
واألسانيد» و«االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار»
ِّ

لما في المو َّطأ من حديث النبي ﷺ» ،وكذا كتاب «اإليماء إلى أطراف أحاديث كتاب
الموطأ» ألبي الع ّباس الدّ اني.

َ
أحاديث أثبت رواي َة
بل إننا عثرنا على
البر والدّ اني دون
الشافعي لها اب ُن عبد ّ
ِّ

مدوني كتب الشافعي األصيلة منها والوسيطة ،فمن ذلك :الحديث رقم (:)124
سائر ِّ
ِ
ِ ِ
ِ
تاب مِن َقبلِنا ،و ُأوتِيناه مِن
السابِ ُقون يو َم القيامةَ ،ب ْيدَ أن َُّهم ُأو ُتوا الك َ
«نَح ُن اآلخ ُرون ّ
ِ ِ
ٍ
البر« :هذا في المو َّطأ عند ابن القاسم،
ومعن ،وابن ُعفير،
َبعدهم ،»..قال ابن عبد ّ
والشافعي؛ وليس هو في المو َّطأ عند ِ
المص َعب ،وال يحيى بن
ابن وهب ،وال أبي ُ
ّ ّ
يحيى ،وال ِ
ابن ُبكير؛ ورواه اب ُن وهب وغيره عن مالك في غير المو َّطأ»((( ،وقال
ِ
ابن القاسمِ ،
الدّ اني« :عند ِ
والشافعي،
وابن ُعفير،
وغيرهم؛ وقال فيه اب ُن ُعفير وحدَ ه:
ّ
ِ
األولون السابقون»(((.
نحن اآلخرون َّ
ول ِ
عن ال َف ْأ ِ
الله ﷺ ُسئِ َل ِ
«أن َر ُس َ
ومنها :الحديث الوارد برقم (َّ :)84
رة َت َق ُع في

البر في
الروايات عن مالك في إسناد
ِّ
الس ْم ِن ،»..قال ابن عبد ّ
َّ
«التقصي»« :هذه أحس ُن ِّ
هذا الحديث ،وكذلك رواه الشافعي ،وعبد الرحمن بن م ِ
هد ّي ،وعبد ال َّله بن نافع،
ُ َ
ُّ
شهب بن عبد العزيز؛ ولغير هؤالء
وابن أبي أويس ،وابن أبي مريم ،وزيد بن عبيدة ،و َأ َ
فيه عن مالك
وأفسدَ إسنا َده اب ُن ُبكير ،وأبو ُمصعب»(((.
ٌ
اضطرابَ ،

«السنن الكبير»،
هذا إضافة إلى ما قدَّ منا من أمثلة عن اإلمام البيهقي في كتبهُّ :

«التقصي» ( )548 :1ح(.)41
((( ابن عبد الربّ
ِّ
((( الداين «اإليماء» ( )445 :4ح(.)36

«التقصي» ( )148 :1ح( ،)196ونحوه يف «التمهيد» ( )33 :9ح(.)20
((( ابن عبد الربّ
ِّ
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تكشف مدى ِ
حرصه على
السنن واآلثار» ،و«الخالف ّيات»،
ُ
و«السنن الصغير» ،و«معرفة ُّ
ُّ
ِ
بألفاظ آخرين من الرواة كابن ُب َكير وغيره.
مقارنة ما رواه الشافعي من أحاديث الموطأ
كما أفادتنا هذه الكتب في ضبط ألفاظ الموطأ من خالل ما ن َق َلت عن اإلمام

بعض
الشافعي في روايته لهذه األخبار ،فر َّبما عا َل َجت هذه
المصادر الوسيطة َ
ُ
اإلشكاالت الواقعة في الروايات أو ال َّط َبعات للمصادر الرئيسة.

الخطوة الخامسة

البحث في كتب التراجم والمناقب والحكايات

وخصوصا ما
ال ُبدَّ للباحث عن كتاب مفقود من النظر في ترجمات المؤ ِّلف،
ً
حرص على إيراد فِ ٍ
فرد منها بالتصنيف؛ ألن الم ِ
ترجم َي ِ
ُأ ِ
المترجم له أو
قرات من كالم
َ
ُ
أشعاره أو مروياته ،وإن كان يرويه عنه فغالبا ما ي ِ
ِ
فاخر بروايته له فيذكر
نصوصا مق َت َبس ًة
ً
ً ُ
ّ
من الكتاب األصل.

مثال ذلك :كتاب «ال ُعقود الدُّ ِّرية» ،البن عبد الهادي (ت744:هـ) ،فقد َذكَر فيه

كثيرا عن اإلمام ابن تيم ّية ،بل قد َذكَر ُف ً
صول من ُكتُبه(((.
كال ًما ً

وهذا ما فعله اإلمام البيهقي في «مناقب الشافعي» ،وكذا الحافظ أبو نُعيم أحمد بن

عبد ال َّله األصبهاني (ت430:هـ) ،لدى ترجمته للشافعي في كتابه ال ُعجاب« :حلية
ٍ
مالك
األولياء وطبقات األصفياء» ،حيث أسند إلى الشافعي جمل ًة من مرو ّياته عن

وخارجه فب َل َغت أربع َة َ
المو َّطأ
وتفرد منها عن المصادر األصيلة
َ
مما في ُ
ّ
عش َر حدي ًثاَّ ،
بأربع روايات لم أجدها عند غيره(((.

أيضا :الحافظ ابن حجر العسقالني في «توالي التأنيس لمعالي
وممن ُعني بذلك ً
((( انظر الصفحات  75و 111من الكتاب.

((( وهي األحاديث ذات األرقام )10( :و( )237و( )274و(.)516
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َ
األحاديث التي و َق َعت في مسند اإلمام أحمد عن الشافعي
ابن إدريس» ،حيث جمع
عن مالكِ ،
عش َر حدي ًثا((( ،وأضاف حدي ًثا َ
ثالث َ
وعدَّ ُتها اثنا َ
مت عنه عند
عش َر تك َّل ُ
تخريج الحديث رقم (.)647

الخطوة السادسة

البحث في كتب الشروح والحواشي

فحينما شــرح الحافظ ابــن حجر «صحيح البخاري» أفــاد من معظم ُشـ ّـراح
َ
والصاغاني،
الصحيح ،کابن بطال ،وابن التِّين ،والكِرماني،
والخ ّطابي ،والداووديّ ،

وابن رجب ،وال ُقطب الحلبي ،وابن المل ِّقن ،وغيرهم(((؛ وعند شرحه لـ«كتاب

اإليمان» من الصحيح رجع إلى معظم الكتب التي ُصنِّفت في اإليمان ،كـ«اإليمان»

ني ،وابن أبي شيبة ،وأبي ُع َبيد القاسم بن ّ
سلم ،واإلمام أحمد،
البن أبي عمر ال َعدَ ّ
السنّة(((.
والمروزي ،وابن منده ،وغيرها من كتب ُّ

وكذا في «كتاب التفسير» ،فإنَّه رجع إلى أغلب التفاسير المسنَدة ،کتفسير ِ
عبد بن
ُ

ُح َميد ،وابن المنذر النيسابوري ،والطبري ،وابن أبي حاتم ،والبغوي ،وابن َمر ُد َويه،
ِ
ريابي ،وغيرها(((؛ وكذا الحال في ُكتُب الزهد والفضائل وغيرها ،نجده قد رجع
والف ّ
المعت ََمدة.
إلى األصول ُ
وفيما يتع َّلق بكتابنا «موطأ
أفدت من كتاب «الشافي في شرح
الشافعي» فقد
ُّ
ّ

((( وهي يف كتابنا ذات األرقام التالية )274( :و( )659و( )660و( )662و( )679و( )685و()688
ِ
الشافعي
ومرج ُعها إلى ثمانية أحاديث ،جزَّ أها
و( )692و(693م) و(693م) و(693م) و()816؛
ُّ
يف مواضع عدّ ة ،وهي يف «مسند أحمد» باألرقام التالية )5862( :و( )8935و( )8936و()8937

و( )8938و( )11052و( )15778و(.)16097

((( انظر :مشهور سلمان ورائد صربي «معجم المصنفات الواردة يف فتح الباري» ص.227
((( انظر« :معجم المصنفات الواردة يف فتح الباري» ص.88

((( انظر« :معجم المصنفات الواردة يف فتح الباري» ص.119
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مسند ّ
الجزري (ت606:هـ) ،فقد
افعي» لمجد الدين المبارك بن محمد ابن األثير
ّ
الش ّ
الروايات وضبط ألفاظها ومقارنتِها بأحاديث الموطأ وغيره ،إضاف ًة
َح َرص على تت ُّب ِع ِّ

إلى تخريجها من كتب الشافعي في القديم والجديد وغيرها ،ولم يزد في التخريج
أثر البيهقي واعتمد كت َبه بشكل كبير دون ٍ
عزو إليه ،إال
الستة ،وقد اقتفى َ
على الكتب ِّ

أنه ُّ
العثور
الشافعي ،إذ سعى الستيعاب ما َأم َكنَه
يظل مرج ًعا ُم ِه ًّما في توثيق مرويات
ُ
ّ
ضمنها كتا َبه.
عليه منها ،إضاف ًة إلى العديد من الفوائد التي َّ

الخطوة السابعة

البحث في كتب التخريج والموسوعات العلمية

الم ِه ّمة التي يجب تطبي ُقها في التنقيب عن نصوص الكتب
وهي من الخطوات ُ

األخبار
ستقصي
خرج ــ يحاول أن َي
المفقودة ،فإن
َ
َ
الم ِّ
الجامع للنصوص والشروح ــ وكذا ُ
َ
ِّ
مصادر شتَّى ،وربما كان فيها شيء من
المظان ،وغال ًبا ما ينقل عن
فيتوسع في
وال ُّط ُر َق،
َ
َّ
ِ
ُ
المواضع من عموم الكتاب.
قم ًشا لهذه
نصوص الكتاب المطلوب ،فيأتي
الباحث ُم ِّ
آالف
طالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» البن حجر ،حوى
َ
«الم ُ
فهذا َ

الروايات من مسانيد« :مسدد بن مسرهد» ،و«أبي بكر بن أبي شيبة» ،و«أحمد بن

ني» ،و«عبد بن ُحميد» ،و«الحارث بن أبي أسامة»،
منيع» ،و«ابن أبي عمر ال َعدَ ّ
راه َويه».
و«إسحاق بن َ

ُ ِ
الم َهرة ،بزوائد المسانيد ال َع َشرة» ألحمد بن أبي بكر
ومثله كتاب
«إتحاف الخ َيرة َ
ٍ
ِ
غزيرة من هذه
يري (ت840:هـ) ،أحدُ الكتب الموسوعية الحافلة بنصوص
ال ُبوص ّ

المسانيد المذكورة.

ِ
موسوعات ك ِ
السنّة والجماعة ،فقد اقت َب َست
واألمر عينُه نجدُ ه في
ُتب عقيدة أهل ُّ

ٍ
نصوص َع َقد ّية مفقودة ،بل في بعض األحيان نجد رسال ًة أو جز ًءا بتمامه
العديدَ من

ضمن ّ
العلم ُة اب ُن الق ِّيم في كتابه «اجتماع الجيوش
في بعض هذه الكتب ،فقد َّ
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إسماعيل ِ
َ
السنّة»
اإلسالمية» رسال َة إمام الشافعية في زمانه
ني« :شرح ُّ
بن يحيى ُ
الم َز ّ

َ
أيضا.
بألفاظها كامل ًة(((؛
بح ُروفها ً
ورسائل أخرى في االعتقاد أوردها ابن الق ِّيم ُ

السنّة والجماعة» ألبــي القاسم ّ َ
کائي
وفــي «شــرح أصــول اعتقاد أهل ُّ
اللل ّ
ٍ
ٍ
أجزاء في اعتقاد
(ت418:هـ)ِ ،عدّ ُة
جماعة من ُف ُحول أهل السنة والجماعة ،منها:
«اعتقاد سفيان الثوري» ،و«اعتقاد عبد الرحمن األوزاعــي» ،و«اعتقاد سفيان بن

ُع َي ْينة» ،و«اعتقاد أحمد بن حنبل» ،و«اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي»،

و«اعتقاد أبي عبد ال َّله محمد بن إسماعيل البخاري» ،و«اعتقاد علي بن المديني».

وكذا األمر بالنسبة إلى الموسوعات التاريخية ،كـ«تاريخ اإلسالم» للذهبي ،فقد

ذكر في مقدِّ مته
مصادره من ُكتُب التاريخ والمغازي النادرة ،ومنها« :المغازي» البن
َ

(((
َزي» (ت252:هـــ)،
المثنَّى ال َعن ّ
عائذ الكاتب (ت233:هـــ)  ،و«تاريخ محمد بن ُ

و«تاريخ
المفضل بن غسان ال َغ ّلبي» (ت246:هـ)((( وغيرها(((.
َّ

ومن أبرز األمثلة ما أورد ُّتــه في مطلِع هذا البحث عند الحديث عن «مسند

خليفة بن خ ّياط» للدكتور أكرم ضياء العمري الذي جمع ما تو َّفر لديه من مرو ّيات هذا

ُ
أحاديث مجموعة»؛
الكتاب المفقود ،وط َب َعها تحت عنوان« :مسند خليفة بن خ ّياط:

وو ْقعة الجمل» الذي اس َت َقى جام ُعه األستاذ
وكذا كتاب سيف بن عمر التميمي« :الفتنة َ
نصوصه جمل ًة من «تاريخ الطبري».
أحمد راتب عرموش
َ

((( «اجتماع الجيوش اإلسالمية» ( ،)166 :2قال ابن القيم« :قول صاحبه إمام الشافعية يف وقته أبي إبراهيم
الس َلفي عنه بإسناده ،ونحن ن َُسو ُقها
السنّة التي رواها أبو طاهر ِّ
المزَ ينّ يف رسالته يف ُّ
إسماعيل بن يحيى ُ
بلفظها كلها.»..

سمعت ُمع َظ َمه ــ
((( وقال يف ترجمة ابن عائذ من «سير أعالم النبالء» (« :)106 :11جمع كتاب المغازي ــ
ُ

وكتاب الفتوح والصوائف» ،وقام الدكتور سليمان السويكت باستخراج نصوص «الصوائف» من كتا َب ْي
َ
«تاريخ خليفة بن خياط» و«تاريخ مدينة دمشق» البن عساكر ،فبلغت ( )154خربًا.

((( وقد قام بالتقاط نصوصه من كتب الجرح والتعديل أبو الزهراء الغزّ ّي تحت عنوان« :تاريخ إمام الجرح
فبلغت ( )173روايةً.
المفضل بن غسان»،
والتعديل يحيى بن معين :رواية وسؤاالت اإلمام
ْ
َّ

((( انظر« :تاريخ اإلسالم» (.)6 :1
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ِ
السياق من ُكت ِ
الرواية التي
ُب التخريج
وقد
ُّ
ونحوها من مصادر ِّ
أفدت في هذا ِّ

َ
أحاديث من طريق الشافعي عن مالك ،كصحيحي ابن خزيمة
بعض
خرج أصحا ُبها َ
َّ

وابن ح ّبان ،و«المستخرج على صحيح مسلم» ألبي عوانة ،إضاف ًة إلى «األوسط»
ِ
مما كان مظِنّ ًة لمرو ّيات
البن المنذر ،و«شرح مشكل اآلثار»
ّ
للطحاوي ،وغيرها ّ
مت بها لواز َم التخريج بعد َع ْز ِوها إلى المصنَّفات األُ ّم.
الشافعيَ ،ت َّم ُ
ّ
۞۞۞۞

ِ
ِ
شتات أحاديث الموطأ من عموم تلكم المصادر المذكورة
لجم ِع
ب ُّ
توجهي َ
وعق َ
ِ
لدي نسخ ٌة ُمق َت َبسة من
ُمستهد ًيا بالخطوات المنهج ّية التي عرضتُها آن ًفا ،تكا َم َلت َّ
ِ
وخبرا.
نصوصها ( )851رواي ًة
الكتاب بلغ َتعدا ُد
ً

ونس ِقه وموضوعاته،
()1
ُ
فقمت بترتيب هذه النصوص وتبويبها على َسنن المو َّطأ َ

ـت عناوي َن الكتب واألبــواب والموضوعات ،واقتبستُها من روايتي الليثي
وأدرجـ ُ
تسهيل للوقوف عليها واإلفـ ِ
ً
ـادة منها ،وما كان من غير أحاديث المو َّطأ
والزهري
ُّ
صفحا.
ضربت عنه
ُ
ً

وأضفت
قدر اإلمكان،
()2
ُ
ُ
ربطت بين أحاديث الكتاب وبين روايات المو َّطأ األخرى َ
ِ
َّ
الجوهري
قي َ
إليها «مسند الموطأ» ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغاف ّ
يتم ُم َ
بنيان الكتاب ،ويزيدُ ه ضب ًطا وتوثي ًقا.
مما ِّ
المصري (ت381:هـ) ،ونحو ذلك ّ

وانتقيت أشم َلها
عقدت مقارن ًة بين ألفاظ الروايات الواردة في موارد الكتاب،
()3
ُّ
ُ
ِ
معتمدً ا بالدرجة األولى على روايتي
مقارب ًة أللفاظ الموطآت،
وأكثرها مطا َبق ًة أو َ
َ
والزهري لشهرتهما وشمولهما ،ولم ُأ ِ
غفل الروايات األخرى فيما تم َّي َـزت به
الليثي ُّ ِّ
ِّ
ٍ
ٍ
ِ
وجوانب ُم ِه ّمة وإضافات جوهرية إن ُوجدت ،ولكن دونما تلفيق بينها.
من زيادات
َ

َ
ـم كالعنعنة
ألفاظ ِروايــة
مت
( )4قدَّ ُ
الشافعي األخـ َّ
ـص كـ«أخبرنا» على األعـ ِّ
ِّ
و«أنبأنا» ونحوها حين االختالف؛ وما ساقه الشافعي بلفظ م ِ
حتم ٍل كـ«روى مالك»
َ
ُ
ُّ
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وحرصا على استيعاب مرو ّيات المو َّطأ ،وقد
تنبيها إلى صيغة الرواية،
ً
فأثبتُّه كما ورد ً

علمنا َّ
لدي إضافة تلك
أن الشافعي استظهر المو َّطأ جمل ًة على شيخه ،وقد َّ
ترجح َّ
المرو َّيات
بمرجحات ِعدّ ة(((.
ِّ
()5
النص وترجيح األلفاظ بعدد من المصادر الوسيطة
ُ
استأنست في تحقيق ِّ

التي
«السنن الكبير»،
َّ
تضمنت أحاديث المو َّطأ من رواية الشافعي ،ككتب البيهقيُّ :

السنن واآلثــار» ،و«الخالف ّيات» ،وكذلك «األوسط»
و«السنن الصغير» ،و«معرفة ُّ
ُّ
البن المنذر ،فر َّبما عا َل َج ْت تلك
بعض اإلشكاالت الواقعة في
المصادر الوسيطة َ
ُ
الروايات أو ال َّط َبعات للمصادر الرئيسة.

صت على مقارنة النصوص ومقابلتها بما في «أحاديث الموطأ» لإلمام
حر ُ
(َ )6

و«التقصي»،
البر« :التمهيد» و«االستذكار»
ِّ
الدارقطني ،وما في كتُب اإلمام ابن عبد ِّ

ِ
قمت بعرضها
وكذا كتاب «اإليماء» للداني ،زياد ًة في ضبط المرو ّيات
وتحريرها؛ ثم ُ

على ما أورده اإلمام الدارقطني في جزئه اللطيف« :األحاديث التي خولف فيها مالك».

المتنازع في نِس َبتِها إلى
ذكرت فيه األحاديث
أتبعت الكتاب بملحق
ثم
ُ
ُ
َ
(َّ )7
حاضر لِب ٍ
عمال بالنِّـي ِ
ِ
ات» ،و«ال يبِيع ِ
حديثان فقط« :إنَّما األَ ُ
اد».
المو َّطأ ،وهي
ٌ َ
َ ُ
ّ
مت كتب الحديث ،وهي:
بت مصادر التخريج على النحو التالي :قدَّ ُ
( )8ر َّت ُ

«السنن المأثورة» ،و«مسند
ثم كتب الفقه واألصول،
ُّ
الشافعي» ،و«اختالف الحديث»؛ َّ
ّ

و«سنن حرملة»،
و«الرسالة» ،و«األُ ّم» بمشت ََمالته ،و«مختصر
ِّ
وهي« :كتاب القديم»ُ ،

ب َو َف َيات أصحابها،
حس َ
زني»؛ َّ
ُ
ثم أتبعتُها بمصادر الرواية من طريق الشافعي مر َّتب ًة َ
الم ّ
على النحو التالي« :المستخرج على صحيح مسلم» ألبي عوانة ،و«األوسط» ِ
البن

للطحاوي،
المنذر ،و«شــرح مشكل اآلثــار»
السنن»
ّ
و«السنن الكبير» و«معرفة ُّ
ُّ

((( انظر الحديث َر ْقم ( )100من الكتاب مع التعليقات.
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(((
و«الم َ
السنن»
و«الخالفيات»
ثم أعقبتُها بذكر من
دخل إلى كتاب ُّ
َ
للبيهقي  ،وغيرها؛ َّ
ّ

رواها عن مالك من أصحاب المو َّطآت؛ ثم بالنظر في إسناد الحديث والكشف عن
ِ
والحكم عليه.
علله وذكر شواهده وبيان درجته ُ
والزرع َ
َ
كامل ُأكُلِهَّ ،
أحاديث الكتاب بأقوال
ؤتي هذا
يت
وش ُ
الجمع َّ
ُ
( )9وحتى ُي َ

السياقات األصلية
الشافعي وتعليقاته التي أعقب بها تلك الروايات ،لال ِّطالع على ِّ
التي أوردها اإلمام الشافعي ِضمنَها ،ونو ِع النظر والجدل الذي س َّطره حولها ،ما

والغرض من إيرادها ،ويتيح للباحثين تجويدَ النظر في
يكشف طبيع َة روايته لها،
ُ
َ

مقالته ومذهبه ،واستجال َء تقريراته واختياراته الفقهية واألصولية ،واستيفاء أركانها

من بطون تلك المصنَّفات.

وبعد هذه الرحلة العلمية مع هذا الكتاب ُأسجل بعض الخالصات في كلمات

فأقولَّ :
و«السنن» وغيرها،
إن الذي يقرأ مرو ّيات اإلمام الشافعي في «األ ّم» و«المسند»
ُّ
ِ
كبيرا و ُم ِه ًّما في تراثه
باب أحاديث «الموطأ»
يجد أنه استوعب ُل َ
وآثاره ،وم َّثل ح ِّي ًـزا ً
والفقهي.
الحديثي
ّ
ّ

على َّ
الشافعي في كتبه ليست كبقية روايات
أن أحاديث «الموطأ» التي رواها
ُّ
المشته ِ
المتداولة ،إ ْذ لم ِ
ِ
يعرضها الشافعي سر ًدا لمصنَّف يرويه على سبيل
رة
الموطأ
َ
معظم هذه المرو ّيات في ثنايا
المجردة كما فعلوا ،وإنما أدرج
التحديث والرواية
َ
َّ

كتبه ًّ
كل في سياقات موضوعية مختلفة؛ لذا نجده يقتصر في الرواية على األصول
واألُ َّمهات من األحاديث الواردة في الباب أو الكتاب ،وربما اقتصد في الرواية نفسها

فاكتفى بإيراد موطن الشاهد دون بقية الخبر(((؛ فـ«كان يستدل باألحاديث في موضع
((( وأكتفي بذكر مصدرين من كتب البيهقي تجنُّـ ًبا لإلطالة.

((( كما يف حديث أبي أمامة بن سهل ر ْقم ( ،)262حيث كرره يف «األم» (ِ )309 :1
مقتص ًرا فيه على موضع
ّ
َّ
َ
كر َي ْأ ُخ ُذ يف مالٍ
«أن النبي ﷺ ص َّلى على قرب امرأة ،وك َّبر أرب ًعا» ،وحديث (« :)279لم ي ُكن أبو َب ٍ
الشاهدَّ :
َّ
زَ كا ًة حتَّى َي ُح َ
الح ْو ُل» أورده يف «األُ ّم» ( )18 :2دون سبب وروده.
ول ع َليه َ
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غيره من المعاني ُّ
بعضه عليها
يدل هذا الحديث أو ُ
من كتابه ،ثم يأتي ذلك المعنى أو ُ

ُّ
يستدل بذلك الحديث،
في موضوع آخر من كتابه أو في غيره من الكتب ،فيعود
ِ
لتكرر ذكر ذلك المعنى ،إ ّما الختالف الموضع أو الشتماله على معنًى
كره ُّ
فيتكرر ذ ُ
َّ
وزبد َته و ُلبا َبه.
وح المو َّطأ ُ
آخر»((( ،فكأنَّه استخلص بعمله ذاك ُر َ

وكذلك أقوال اإلمام مالك وآراؤه ،لم ي ِ
حفل بذكرها الشافعي ولم ِ
يعتن بنقلها
َ
ُّ
عقيب األخبار ،وإنما اقتصر على المرو ّيات مضي ًفا إليها تعليقاتِه وتوجيهاته وما يوافق
َ
َّزر اليسير؛ وهذه ظاهرة
مذه َبه واختياره في المسألة؛ لذلك لم نجد منها في ُكتُبه ّإل الن َ

أكثر
عا ّمة في روايات المو َّطأ ،فإذا كان
ُ
صاحب الرواية مالك ًّيا فإننا نجدُ ه في روايته َ
ٍ
اعتنا ًء بأقوال مالك وفتاواه ِّ
استنباطات واجتهادات ،وهذا ما
وكل ما َيصدُ ر عنه من
ٍ
هري؛ ألنهما ملتزمان بمذهب
فعله يحيى الليثي في روايته ،وكذلك أبو
مصعب ُّ
الز ُّ

صاحب الرواية ُمحدِّ ًثا فإنه يكون َّ
أقل عناي ًة بأقوال مالك ،وال
مالك؛ وأ ّما إذا كان
ُ
صاحب الرواية
يتعرض لها إال لِما ًما ،وهذا ما عليه رواي ُة سويد بن سعيد؛ وأما إذا كان
ُ
َّ
فقيها على ِ
ِ
مذهب مالك فإنه ال ُيلقي لهذه األقـوال ً
محمدُ بن
غير
ً
بال ،وهذا ما ف َع َله َّ
سجـل شي ًئا من ذلك في روايته بتا ًتا ،بل إنه إذا أورد
الحسن في روايته ،حيث لم ُي ِّ
ٍ
بتعليق ُي ِ
ٍ
بحديث أو أثر آخر
عارض فيه ذلك الحديث أو األثر
خالف مذهبه أتى
حدي ًثا
َ

ٍ
يصرح بذلك كأن يقول« :وبهذا
أو اجتهاد في الموضوع؛ وإن كان مذه ُبـه موافـ ًقا فإنه ِّ
نأخذ» ،وق َّلما ي ِ
غف ُل حدي ًثا من أحاديث المو َّطأ دون أن ُيع ِّلق عليه.
ُ
ُ شبه ٌة وجوابها:
أليس األحـ ُ
ـوط َتسميتَه ً
مثل« :أحاديث الموطأ التي رواها
ولقائ ٍل أن يقولَ :

الشافعي عن مالك»؛ ألننا ال نجزم أن هذه النصوص هي من روايته للموطأ؟
ُّ

فأقول :إن القرائن التي أورد ُتها أعاله هي أد ّلة جل ّية على عدم ِص ّحة القول

((( ابن األثير «الشايف يف شرح مسند الشافعي» (.)30 :1
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وروايات المو َّطأ متوافرة بألفاظها وحروفها،
بالتفريق بين تلك المرو ّيات ،ال س َّيما
ُ
ُّ
العقلي الذي ال يدعمه
ويظل هذا االعتراض في دائرة االحتمال
وفروقها وزياداتها؛
ّ

ٌ
دليل وال ُح ّجة ،فال ُيلت َف ُت إليه.

ِ
اعتبار ما قام به اإلمام محمد بن الحسن َّ
يباني ــ
السياق ــ
ُ
ويمكنُنا ــ في هذا ِّ
الش ّ

في التصنيف الحديثي وروايات المو َّطأ ــ من اختياره لبعض مرو ّيات اإلمام مالك
في كتاب خاص ،و َع ِ
ٍ
تقرير وترجيح،
رضها على مذهب شيخه اإلمام أبي حنيفة ،مع
ّ
ٍ
ٍ
ِ
َ
مالك
ألحاديث ليست من حديث
وزيادة
بل
طريق
ب ،وإنما من
َ
فح ْس ُ
خارج الموطأ َ
ِ
آخرين ،كاإلمام أبي حنيفة وغيره؛ من هذه
البابة ،إذ يكاد ُيجمع المحدِّ ثون على أن
كتاب «الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني» ــ على اختالفهم في تسميته بـ«موطأ
محمد» أو «موطأ مالك برواية محمد» ــ هو في الحقيقة «موطأ مالك» ،رغم ما ّ
وشاه
به راويه من تقريرات ومناقشات ومرو ّيات(((.

ف َل َك أن تصنِّف كتابي تحت هذا النوع من التآليف ،إ ْذ
واقتفيت
سلكت هديه
ُ
ُ

ألصق بالموطأ من جهة التزام ما رواه
أسلوبه في التعليق والتوضيح؛ مع كون كتابي
َ
حصرا.
مالك ،وفي الموطأ
ً

مت بها للكتاب
وكل هذه المباحثات والمقاربات مبسوطة في الدراسة التي قدَّ ُ

بفضل ال َّله تعالى(((.

دونه الدكتور محمد بن علوي المالكي يف كتابه« :أنوار المسالك إلى روايات موطأ
((( ويراجع للتفصيل ما َّ
مالك» ص.139

ُّ
ويظل كُنو ُد بعض طالب الحديث وجمو ُدهم على بعض الدعاوى َّ
الرواية
(((
الشكلية ــ من عدم اتصال ِّ
وتمح ِل إلزام ما ال يلزم من التفريق بين نوع المرو ّيات ــ بل ّي َة األُ ّمة يف حاضرها ومستقبلها ،ولو كان
ُّ
تحرجوا يف
البيهقي وجامعو مسند الشافعي ومسانيد أبي حنيفة من المعاصرين َلما تر َّدد هؤالء وال َّ
ُّ
التشنيع عليهم وإنكار صنيعهم ،بل ربما تعدَّ وا ذلك إلى ا ِّتهامهم يف أمانتهم ِ
وديانتهم؛ َّ
ولعل من لطف اهَّلل

البالغ َّ
كبيرا
أن تلك األدمغة المتص ِّلبة لم
َّ
قدرا ً
يتخصص أصحاهبا بالفقه اإلسالمي الذي تستدعي دراستُه ً
والسعة الذهنية بحيث يرتُك للعقل واالجتهاد قابلي ًة للفهم واالستنباط والقياس؛ إ ًذا لكانت
من المرونة َّ
بلي ُة األُ ّمة هبم أعظم وأطر َم!
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وختاما:
ً

أسأل ال َّله العلي القدير أن ُي ِ
َ
ُ
َ
الهدى
ويسلك بنا
والسداد،
له َمنا
َ
سبيل ُ
التوفيق َّ
َّ
َ
توكلت
ويجعل أعمالنا خالص ًة لوجهه الكريم؛ وما توفيقي ّإل بالله ،عليه
والرشاد،
ُ

وآخر دعوانا أن
وإليه ُأنيب .وص َّلى ال َّله وس َّلم على نب ِّينا محمد وآله وصحبه أجمعين،
ُ

رب العالمين.
الحمد لله ِّ
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تحقيق :عبد ال َّله الشبراوي .ط1435 ،1هـ = 2014م .دمشق :دار النوادر.
«التقصي لما في المو َّطأ
ري القرطبي (ت463 :هـ).
ِّ
النم ّ
البر ،يوسف بن عبد ال َّله َ
 ٣١-ابن عبد ّ

من حديث النبي ﷺ» ،اعتنى به :فيصل العلي ،والطاهر خذيري .ط1433 ،1هـ = 2012م.

الكويت :الوعي اإلسالمي.

ري القرطبي (ت463 :هـ)« .االستذكار» ،تحقيق :سالم
النم ّ
 ٣٢-ابن عبد البر ،يوسف بن عبد ال َّله َ
عطا ،ومحمد علي معوض .ط1421 ،1هـ = 2000م .بيروت :دار الكتب العلمية.

ري القرطبي (ت463 :هـ)« .االنتقاء في فضائل الثالثة
النم ّ
البر ،يوسف بن عبد ال َّله َ
 ٣٣-ابن عبد ّ
األئمة الفقهاء» ،ط1350 ،1هـ .القاهرة :مكتبة القدسي.

ري القرطبي (ت463 :هـ)« .التمهيد لما في الموطأ من
النم ّ
البر ،يوسف بن عبد ال َّله َ
 ٣٤-ابن عبد ّ
المعاني واألسانيد» ،تحقيق :مصطفى العلوي ،ومحمد البكري1387 .هـ = 1967م .المغرب:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

التميمي».
الض ِّبي األسدي
وو ْقعة الجمل :رواية سيف بن عمر َّ
 ٣٥-عرموش ،أحمد راتب« .الفتنة َ
ّ
عمان :دار النفائس.
ط1404 ،5هـ = 1984مّ .

ُ
أحاديث مجموعة» .ط1405 ،1هـ = 1985م.
 ٣٦-العمري ،أكرم ضياء« .مسند خليفة بن خياط:

الم ْذهب في معرفة أعيان علماء المذهب»،
 ٣٧-ابن فرحون ،إبراهيم بن علي (ت799 :هـ)« .الديباج ُ
تحقيق :محمد األحمدي أبو النور .ط ،1القاهرة :دار التراث.

 ٣٨-ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر (ت751 :هـ)« .اجتماع الجيوش اإلسالمية» ،تحقيق :عواد
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عبد ال َّله المعتق .ط1408 ،1هـ = 1988م .الرياض :مطابع الفرزدق.

 ٣٩-مشهور سلمان ورائد صبري« .معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» .ط1412 ،1هـ =
1991م .الرياض :دار الهجرة.

 ٤٠-النديم ،محمد بن إسحاق (ت438:هـ)« .الفهرست» ط1417 ،2هـ = 1997م .بيروت :دار
المعرفة.

 ٤١-النووي ،يحيى بن شرف الدين (ت676 :هـ)« .المجموع شرح المهذب» .بيروت :دار الفكر.
 ٤٢-اليحصبي ،القاضي عياض بن موسى (ت544 :هـ)« .ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة

أعالم مذهب مالك» ،تحقيق :محمد بن تاويت الطنجي .ط1403 ،2هـ = 1983م .المملكة
المغربية :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

