
 منهج اإلمام مالك في موطئه

   

 ترمجة اإلمام مالك بن أنس:

بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن  هو: مالك بن أنس بن مالك
احلارث, وهو ذو أصبح األصبحي احلمريي أبو عبد هللا املدين إمام دار اهلجرة, وعدادهم يف بين 

 بن عبيد هللا التيمي أخي طلحة بن عبيد هللا.تيم بن مرة من قريش حلفاء عثمان 

 مولده على األصّح يف سنة ثالث وتسعني للهجرة.

  

 شيوخه:

روى عن إبراهيم بن أيب عبلة املقدسي, وأيوب بن أيب متيمة السختياين, وثور بن زيد الديلي,  
رمحن, وسعيد بن وجعفر بن حممد الصادق, ومحيد الطويل, وداود بن احلصني, وربيعة بن أيب عبد ال

أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم, وعبد هللا  أيب سعيد املقربي, وصاحل بن كيسان, وعبد هللا بن 
بن جابر بن عتيك, وعبد الرمحن  بن دينار, وأيب الزاند عبد هللا بن ذكوان, وعبد هللا بن عبد هللا 

بن أيب املخارق البصري, وعطاء  أمية عبد الكرمي بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق, وأيب 
 اخلرساين, وعائشة بنت سعد بن أيب وقاص.

  

 تالميذه ومن روى عنه: 

, وإبراهيم بن عبد هللا بن قرمي األنصاري قاضي  -ومات قبله  -روى عنه إبراهيم بن طهمان 
سحاق املدينة, وأبو حذافة أمحد بن إمساعيل السهمي, وأبو مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري, وإ

بن حممد الفروي, وإمساعيل بن أيب أويس, وإمساعيل بن علية, وإمساعيل بن موسى الفزاري, 
وأشهب بن عبد العزيز, وحبيب بن أيب حبيب كاتب مالك واحلسني بن الوليد النيسابوري, وسعيد 

ومات قبله  -, وسفيان بن عيينة, وشعبة بن احلجاج -ومات قبله  -بن منصور, وسفيان الثوري 
, وأبو عاصم الضحاك بن خملد, وعبد هللا بن املبارك, وعبد هللا بن حممد النفيلي, وعبد هللا بن -

مسلمة القعنيب, وعبد هللا بن وهب, وعبد هللا بن يوسف التنيسي, وعبد الرمحن بن عمرو األوزاعي 



أكرب منه  وهو -وهو أكرب منه , وعبد الرمحن بن مهدي, وعبد امللك بن عبد العزيز بن جريج  -
, وعبد امللك بن عبد العزيز بن املاجشون, وعلي بن اجلعد, وأبو نعيم الفضل بن دكني, وليث -

 -وحممد بن إدريس الشافعي, وحممد بن مسلم بن شهاب الزهري  -وهو من أقرانه  -بن سعد 
ىي بن , ومصعب بن عبد هللا الزبريي, ووكيع بن اجلراح, والوليد بن مسلم, وحي-وهو من شيوخه 

وحيىي بن سعيد القطان,  -وهو من شيوخه  -إبراهيم بن أيب قتيلة, وحيىي بن سعيد األنصاري 
 وحيىي بن عبد هللا بن بكري, وأبو إسحاق الفزاري وأبو عامر العقدي, وأبو الوليد الطيالسي.

  

 مناقبه وثناء العلماء عليه:

 ها عاملاً حجًة.قال حممد بن سعد: وكان مالك ثقة مأموان ثبتا ورعا فقي

قال البخاري عن علي بن املديين: له حنو ألف حديث. وقال حممد بن إسحاق الثقفي السراج: 
سألت حممد بن إمساعيل البخاري عن أصّح األسانيد فقال: مالك عن انفع عن بن عمر. وقال أبو 

ضأ وضوءه بكر األعني عن أيب سلمة اخلزاعي: كان مالك بن أنس إذا أراد أن خيرج حيدث, تو 
للصالة, ولبس أحسن ثيابه, ولبس قلنسوة, ومشط حليته. فقيل له يف ذلك فقال: أوقِّّر به حديث 

 .رسول 

وقال إبراهيم بن املنذر احلزامي عن معن بن عيسى: كان مالك بن أنس إذا أراد أن جيلس للحديث 
 تعاىل } اي أيها الذين اغتسل, وتبخر, وتطّيب؛ فإن رفع أحد صوته يف جملسه زبَ َره وقال قال هللا

, فكأمنا  آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيّب { فمن رفع صوته عند حديث رسول هللا 
 .رفع صوته فوق صوت رسول هللا 

 وقال علي بن املديين عن سفيان بن عيينة: ما كان أشّد انتقاد مالك للرجال وأعلَمه بشأهنم.  

لكا عن رجل فقال: رأيَته يف كتيب؟ قلت: ال. قال: لو كان ثقة وقال علي بن املديين: سألت ما 
  لرأيَته يف كتيب. 

  

 مصّنفاته:



 من أشهرها:

رسالته إىل ابن وهب يف القدر والرد على القدرية. وهو من خيار الكتب يف هذا                   -1•
 الباب, الداّل على سعة علمه هبذا الشأن.

به يف النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر. وهو كتاب جيد مفيد جداً كتا                  -2•
 قد اعتمد عليه الناس يف هذا الباب وجعلوه أصاًل.

رسالة يف األقضية, جملد, رواية حممد بن يوسف بن مطروح, عن عبد هللا بن عبد                   -3•
 اجلليل, مؤدب مالك بن أنس.

سالة إىل أيب غسان حممد بن مطرف يف الفتوى, وهي مشهورة, يرميها خالد بن ر                   -4•
 نزار, وحممد بن مطرف, وهو ثقة من كبار أهل املدينة.

 رسالة إىل هارون الرشيد يف اآلداب واملواعظ.                  -5•

(: إسنادها منقطع، قد أنكرها إمساعيل القاضي 8/89قال عنها الذهيب يف السري )
 وغريه، وفيها أحاديث ال تعرف.

 قلت: هذه الرسالة موضوعة.          

 وقال القاضي االهبري: فيها أحاديث لو مسع مالك من حيدث هبا ألدَّبه         

 كتاب يف تفسري غريب القرآن. يرويه عنه خالد بن عبد الرمحن املخزومي.                  -6•

 ه أيضًا كتاب ُيسمى ) السّر ( من رواية ابن القاسم عنه.وقد ُنسب ل                  -7•

 رسالة إىل الليث بن سعد يف إمجاع أهل املدينة. وهي مشهورة معروفة.                  -8•

 املوطأ, وهو أشهرها وأمهها.                  -9•

  

 حمنته:



منه، وقبل قوله، ُحسد، وبغوه  قال ابن سعد: حدثنا الواقدي قال: ملا دعي مالك، وشْووَِّر، ومسع
بكل شيء، فلما ويل جعفر بن سليمان املدينة، سعوا به إليه، وكثروا عليه عنده، وقالوا: ال يرى 
أميان بيعتكم هذه بشيء، وهو أيخذ حبديث رواه عن اثبت بن األحنف يف طالق املكره: أنه ال 

رُفع إليه عنه، فأمر بتجريده، وضربه  جيوز عنده، قال: فغضب جعفر، فدعا مبالك، فاحتّج عليه مبا
ابلسياط، وجبذت يده حىت اخنلعت من كتفه، وارتكب منه أمر عظيم، فوهللا ما زال مالك بعد يف 

 رفعة وعلو.

  

 وفاته:

 -قال الواقدي: مات ابملدينة سنة تسع وسبعني ومئة. وهو ابن تسعني سنة, ومحل به ثالث سنني 
 .- يعين بقي يف بطن أمه ثالث سنني

وقال حممد بن سعد عن إمساعيل بن أيب أويس: اشتكى مالك بن أنس أايما يسرية, فسألت بعض  
 أهلنا عّما قال عند املوت فقالوا: تشهَّد مث قال: هلل األمر من قبل ومن بعد.

وتويف صبيحة أربع عشرة من ربيع األول سنة تسع وسبعني ومئة, يف خالفة هارون, وصلى عليه  
 ن حممد بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد هللا بن العباس, وهو يومئذ واٍل على املدينة.عبد هللا ب

 ودفن ابلبقيع, وكان بن مخس ومثانني. 

قال حممد بن سعد: فذكرت ذلك ملصعب بن عبد هللا فقال أان أحفظ الناس ملوت مالك بن أنس:  
 مات يف صفر سنة تسع وسبعني ومئة.

 ف: وقال أبو ضمرة علي بن ضمرة: قال أبو املعاىف بن أيب رافع املديينقال عبد هللا بن يوس 

 فال زال فينا صاحلُ احلالِّ مالك     أال إّن فقد العلم يف فقد مالك             

 ويهدي كما هتدي النجوم الشَّوابك   يقيم طريق احلق واحلقُّ واضح              

 ولواله الشتّدْت علينا املسالك       فلواله ما قامت حدود  كثرية           

كُ       عَشْوان إليه نبتغي ضوَء رأيهِّ              وقد لزم الغّي اللحوُح املماحِّ



  

 مصادر ترمجته: 

 /8, اجل     رح والتع     ديل 2/543, اتري     ب ال     دوري 1323الرتمج     ة /7الت     اريب الكب     ري للبخ     اري 
, س      ري أع      الم 284-280الن      دمي, الفهرس      ت الب      ن 6/316, حلي      ة األولي      اء 902الرتمج      ة
 .119-27/91, هتذيب الكمال 175-10/174, البداية والنهاية 121-8/43النبالء

  

 دراسة املوطأ ومنهج اإلمام فيه:

يعد املوطأ أول مؤلف اثبت النسبة م ن غ ري ش ك إىل مؤلف ه, وه و اإلم ام مال ك رمح ه هللا, وه و يع د 
ق د ك ان الن اس يعتم دون عل ى ال ذاكرة أكث ر د ا يعتم دون األول يف التأليف يف الفق ه واحل ديث مع اً ف

على الكتاب, أما التدوين والتأليف احلق فقد ابتدأ ابملوطأ, وقد كان عصر مال ك ي دعو إىل الت أليف 
 بسبب ظهور الفرق وأهل األهواء والوضاعني.

 وللموطأ مزااي منها:

 أنه أتليف إمام فقيه حمّدث جمتهد متبوع.       -•

 إطباق العلماء على الثناء عليه وتبجيله.        -•

 أنه من مؤلفات منتصف القرن الثاين اهلجري, فهو سابق غري مسبوق مبثله.       -•

  

 حمتوايته:

حيتوي املوطأ على م ا انته ى إىل مال ك, فم ا ك ان يس مى يف عه ده )العل م( وي رد يف عبارات ه وعب ارات 
, طريقة تلّقي اخلالف عن السالف, ويب دو أن ه ذا العل م معاصريه بلفظ العلم, وهو علم نقلي مروي

النقل ي ك ان يف ذل ك العه د مجل  ة متص لة األج زاء متداخل ة األقس  ام, ع تتمي ز فروعه ا ابألمس اء وال    
 عرفت بعد ذلك من علم احلديث والتفسري والفقه.



فن وانً خمتلف ة ق د وكذلك احتوى املوطأ من ذلك ما لو نظرت إلي ه عل ى ض وء التقس يم األخ ري لك ان 
يك  ون الط  ابع الفقه  ي أبرزه  ا, وال  تحكم يف مجعه  ا ويف ترتيبه  ا, فق  د ص  نف املوط  أ أب  واابً ه  ي أب  واب 

 الفقه املشهورة, أو أقرب ما تكون إليها بعناوينها وبرتتيبها كثريًا, أو مع شيء من املخالفة.

ملتميز يف مادة الكتاب, والطابع مث إن احلديث مبعناه اخلاص, من قول أو فعل أو تقرير هو العنصر ا
الظاهر الذي ُيسلك يف املوط أ م ن أجل ه يف كت ب الس نة, واتموع ات احلديثي ة, واحل ديث ه و ال ذي 
يصّدر به الباب املعنون بتلك العناوين ال  ظلت حتملها كتب الفقه؛ لك ن م ع احل ديث أو الس نة أو 

ن فتاوى الصحابة وعملهم وقوهلم, ومن مواد أخرى م -على اختالف االصطالح يف ذلك  -األثر 
فت  اوى مال ك فيم ا س ئل عن  ه,  -وبع ده غالب اً  -فت اوى الت ابعني وعمله م ك ذلك, وإىل جان  ب ذل ك 

وقول ه فيم  ا يفه  م م  ن احل  ديث, وم ا يعلّ  ق ب  ه ع  ن املنق  ول م ن الق  ول أو الفع  ل, وأح  ب م  ا يك  ون يف 
 ذلك إليه وأعجبه عنده وأحسنه لديه... 

 لنا أن ما حواه املوطأ أقسام: وعليه؛ فقد خلص

 أبسانيد متصلة. أحاديث مروية عن النيب               -1•

 أبسانيد مرسلة. أحاديث مروية عن النيب               -2•

 أحاديث مروية بسند سقط منه راو.              -3•

 ه  ا أن  ه مس  ع رس  ول هللا أحادي  ث يبل  س يف س  ندها إىل ذك  ر الص  حايب, وال ي  ذكر في              -4•
 وهي املوقوفات.

 قال:... البالغات, وهي قول مالك: بلغين أن رسول هللا               -5•

 أقوال فقهاء التابعني.              -6•

   ما استنبطه من الفقه املستند إىل العمل أو إىل القياس أو إىل قواعد الشريعة.              -7•

  

(, كش ف املغط ى يف فض ل 43-1/41موسوعة شروح املوط أ عب د هللا الرتك ي )مراجع الفقرة: 
 (.29املوطا للطاهر بن عاشور )



  

     سبب أتليف املوطأ:

( ق ال: ح جَّ أب و جعف ر املنص ور ولقي ه مال ك ابملدين ة 18-1/17يف اترخي ه )ذكر اب ن خل دون 
فأكرمه وفاوضه, وكان فيما فاوضه : اي أاب عبد هللا ع يبق على وجه األرض أعلم مين و من ك, 
وقد شغلتين اخلالفة, فضع أنت للناس كتااب ينتفعون ب ه ننّ ب في ه رُخ ص اب ن عب اس, وش دائد 

     توطئة. قال مالك : فلقد علمين التصنيف يومئذ. ابن عمر, ووطئه للناس

  

    اتريب أتليف املوطأ:

ذك   ر الش   يب عب   د الفت   اح أب   و غ   دة يف تقدمت   ه لكت   اب حمالتعلي   ق املمج   د عل   ى موط   أ حمم   دحم 
( ق  ال: )) وامل  ذكور أن مالك  اً أل  ف املوط  أ يف س  نني كث  رية ذُك  ر أهن  ا أربع  ون, وذُك  ر أهن  ا 1/16)

ال ُيس  تبعد أن تك  ون م  دة الت  أليف حن  و س  بع س  نوات, مل  ا ُع  رف م  ن دون ذل  ك, وعل  ى ك  ل ح  
إتق  ان مال  ك وض  بطه وانتقائ  ه, وقل  ة حتديث  ه ابألحادي  ث يف جملس  ه... إىل أن ق  ال: )) فتأليف  ه 

جزم  ًا, وهللا تع  اىل  158, وفراغ  ه من  ه بع د س  نة147جزم  ًا, أو بع د س  نة 140املوط أ بع  د س  نة
   أعلم ((.

  

 تسميته ابملوطأ:

 طأ يف اللغة كما يقول ابن فارس: )) كلمة  تدلُّ على متهيدِّ شيٍء وتسهيله((.املو 

ويق   ول الس   يوطي: ق   ال أب   و عب   د هللا حمم   د ب   ن إب   راهيم الكت   اين األص   بهاين: قل   ت أليب ح   ا  
الرازي: موطأ مالك ع مّسي موطأ؟ فقال: شيء قد ص ّنفه ووط أه للن اس ح ىت قي ل: موط أ مال ك  

 كما قيل: جامع سفيان.

وق  ال أب  و احلس  ن ب  ن فه  ر:... ق  ال مال  ك: عرض  ت كت  ايب ه  ذا عل  ى س  بعني فقيه  اً م  ن فقه  اء 
 املدينة فكلهم واطأين عليه فسّميته: املوطأ.



ق  ال اب  ن فه  ر: ع يس  بق مالك  اً أح  د إىل ه  ذه التس  مية, ف  إن دّ  ن ألّ  ف يف زمان  ه بعض  هم مسّ  ي 
 مبعىن املمّهد املنّقح ((.ابجلامع وبعضهم ابملصنف, وبعضهم ابملؤلف ولفظة املوطأ 

  

(, تن وير احلوال ك ص 6/91مراجع الفقرة: معجم مقاييس اللغة حتقيق: عب د الس الم ه ارون: )
 ( دار الكتب العلمية.6)

  

  

 ُنسب املوطأ:

ق  ال القاض  ي عي  اض: وال  ذي اش  تهر م  ن نس  ب املوط  أ د  ن رويت  ه, أو وقف  ُت علي  ه, أو ك  ان يف 
اب اخ تالف املوط :ت: حن و عش رين نس خة, وذَك َر بعض هم رواايت شيوخنا, أو نقل م ن أص ح

 أهنا ثالثون نسخة ((.

وق  ال احل   افظ ص   الح ال   دين العالئ   ي: روى املوط   أ ع   ن مال   ك مجاع   ات كث   رية, وب   ني رواايهت   م 
اختالف   ات م   ن تق   دمي وأتخ   ري وزايدة ونق   ص, وأكربه   ا رواي   ة القعن   يب, وم   ن أكربه   ا وأكثره   ا 

 زايدات: رواية أيب موسى ((.

 قد قال ابن حزم: ..يف رواية أيب مصعب زايدة على سائر املوط:ت حنو مائة حديث ((.و 

 وذكر السيوطي عدد نسب املوطأ أربع عشرة.

وقال الش يب ويل هللا ال دهلوي يف )املص فى(: إن نس ب املوط أ أكث ر م ن ثالث ني, وب ىن اب ن عب د 
ويف تق  دمي األب  واب وأتخريه  ا  ال  رب ش  رحيه )التمهي  د( و )االس  تذكار( عل  ى اثن    عش  رة رواي  ة,

اخ  تالف يف النس  ب كث  ري ج  دًا, وال ب  ّد من  ه مل  ا تق  دم أن اإلم  ام مال  ك ع ي  زل ينقي  ه يف ك  ل س  نة 
 وخيتربه, والرواة عنه قد أخذوا يف السنني املختلفة.

 وأشهر هذه النسب هي:

 (.234نسخة حيىي بن حيىي املصمودي األندلسي ت )              -1•



 (.199نسخة عبد هللا بن وهب املصري ت )              -2•

 (.191نسخة عبد الرمحن بن القاسم املصري ت )              -3•

 (.221نسخة عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنيب ت )              -4•

 (.217نسخة عبد هللا بن يوسف الدمشقي التّنيسي ت )              -5•

 (.198عن بن عيسى املدين األشجعي موالهم ت )نسخة م              -6•

 (.226نسخة سعيد بن كثري بن عفري األنصاري ت )              -7•

 (.231نسخة حيىي بن عبد هللا بن بكري القرشي موالهم ت )              -8•

 (.242نسخة أمحد بن أيب بكر الزهري أيب مصعب ت )              -9•

 (.236عب بن عبد هللا الزبريي األسدي ت )نسخة مص         -10•

 (.215نسخة حممد بن املبارك القرشي الصوري القالنسي ت )         -11•

 نسخة سليمان بن برد, وقد اختلف أهل النقل يف امسه.         -12•

 (.259نسخة أمحد بن أمحد السهمي أبو حذافة املدين ت )         -13•

 سعيد بن سهل اهلروي أبو حممد احلداثين. نسخة سويد بن         -14•

 (.179نسخة حممد بن احلسن الشيباين ت )         -15•

 (.226نسخة حيىي بن حيىي التميمي احلنظلي ت )         -16•

  

 ما تفّردت به بعض النسب:

 تفّرد القعنيب بثالثة أحاديث.       -•



 تفرد ابن عفري أبربعة أحاديث.       -•

 تفرد معن بن عيسى بثمانية أحاديث.       -•

 تفرد حيىي بن بكي حبديث واحد.       -•

 تفرد ابن وهب حبديث واحد.       -•

 تفرد أبو مصعب الزهري حبديث واحد.       -•

 تفرد سويد بن سعيد حبديث واحد.       -•

 تفرد حممد بن احلسن الشيباين حبديث واحد.       -•

  

(, املوط أ ابل رواايت: 65-1/46وسوعة ش روح املوط أ: عب د هللا الرتك ي )مراجع هذه الفقرة: م
(, بس  تان اث  دثني عب  د العزي  ز ال  دهلوي 163-1/160( و )145-1/137س  ليم اهل  اليل )

(27-44.) 

  

  

 عدد أحاديث املوطأ:

اخُتلف يف ع دد أحادي ث املوط أ, فُنق ل ع ن س ليمان ب ن ب الل قول ه: لق د وض ع مال ك املوط أ 
بعة آالف حديث, أو قال أكثر, فمات وهي: ألف حديث ونيّ ف, خيّلص ها عام اً عام اً بق در وفيه أر 

 ما يرى أنه أصلح للمسلمني وأمثل يف الدين ((.

وع  ن الص  حابة والت  ابعني:  وق ال أب  و بك  ر األهب  ري: مجل  ة م  ا يف املوط  أ م  ن اآلاثر ع  ن الن  يب 
يث, واملرس  ل مائت  ان واثن  ان وعش  رون أل  ف وس  بعمائة وعش  رون ح  ديثًا, املس  ند منه  ا س  تمائة ح  د

 حديثًا, واملوقوف ستمائة وثالثة عشر, ومن قول التابعني ما ئتان ومخس ومثانون ((.



وق  ال اب  ن ح  زم: أحص  يت م  ا يف موط  أ مال  ك فوج  دت في  ه م  ن املس  ند مخس  مائة ونيف  ًا, وفي  ه 
 هبا ((. ثالمثائة ونيف مرساًل, وفيه نيف وسبعون حديثًا؛ قد ترك مالك نفسه العمل

  

(, امل دارك 1/58مراجع هذه الفقرة: مقدمة حتقيق )القبس( الب ن الع ريب, طبع ة دار الغ رب )
(, فض  ل املوط  أ وعناي  ة األم  ة اإلس  المية ب  ه ل   : حمم  د ب  ن عل  وي احلس  ين 1/193للقاض  ي عي  اض )

(31-37.)  

  

  

 البالغات واملراسيل يف موطأ اإلمام مالك: 

ا يع  رف ب   ) البالغ  ات ( وه  ي م  ن قبي  ل املعّلق  ات ، ف  ال جُي  زم م  يوج  د يف موط  أ اإلم  ام مال  ك 
بثبوهت  ا ، ب  ل األص  ل فيه  ا الض  عف النقط  اع اإلس  ناد ، ح  ىت توَص  َل جس  ناد اثب  ت ، وق  د ُوج  د يف حم 
بالغات حم مالك كثري من البالغات موصواًل جسناد ضعيف ، أو ضعيف جداً ، وإن ك ان كث ري منه ا 

 اثبتًا.

ه هللا: بالغات مال ك ومرس الته د ا بلغ ه ع ن الرج ال الثق ات وم ا أرس له قال ابن عبد الرب رمح
 عن نفسه يف موطئه ورفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وذلك أحد وستون حديثاً ((.

م  ن املُرس  ل واملُنقط  ع « املوط  أ»وق  ال الس  يوطي: ص  نَّف اب  ن عب  د ال  رب كت  ااب يف وص  ل م  ا يف 
قوله: بلغين, ومن قوله: عن الثِّّقة عنده, دَِّّا ع ُيْسنده: أحد وُس تون  واملُْعضل قال: ومجيع ما فيه من

 حديثًا, كلَّها ُمْسندة من غري طريق مالك, إالَّ أربعة ال تعرف:

 «.إيّنِّ ال أْنَسى, ولكن أْنَسى ألُسنَّ »أحدها: 

أو َم ا َش اء هللا تع اىل  ُأرِّي أْعَمار النَّاس قبله, -صلى هللا عليه وسلم  -والثاين: أنَّ َرُسول هللا 
 من ذلك, فَكأنَّه تَ َقاصر أْعَمار أمَّتهِّ.

وق د وض عُت  -ص لى هللا علي ه وس لم  -والثالث: قول معاذ: آخ ر م ا أوَص اين ب ه َرُس ول هللا 
ن ُخلقَك للنَّاس»رجلي يف الَغْرز أن قال:   «.أْحسِّ



 ((.اه «  غديقةإَذا أْنَشأت حَبْرية, مثَّ َتَشاءمت, فتلَك َعنْي  »والرَّابع: 

وقال األبناسي يف )الشذا الفياح(: هك ذا ق ال اب ن عب د ال رب, واع رتض علي ه احل افظ إمساعي ل 
 بن عبد اثسن األمناطي يف جزء أسندها فيه فقال: أما احلديث األول فأخرجه... ((. وذكرها.

 املوطأ(.وقد وصلها احلافظ ابن الصالح يف رسالة مساها : )وصل البالغات األربعة يف 

ولعل ي الق اري احلنف ي رس الة بعن وان: ش فاء الس الك يف إرس ال مال ك. وه ي مطبوع ة بتحقي  ق 
 الشيب: مشهور حسن سلمان.

  

(, تدريب الراوي حتقيق: عبد الوهاب 24/161مراجع هذه الفقرة: التمهيد البن عبد الرب )
(, 84-83الرش  د )(, الش ذا الفي اح م ن عل وم اب ن الص الح مكتب ة 213-1/212عب د اللطي ف)

 (.937-911توجيه النظر إىل أصول أهل األثر لطاهر اجلزائري حتقيق: أبو غدة )

  

 خصوصيات املوطأ يف اصطفاء أحاديثه: 

 مجع الرواية عن معظم شيوخ احلجاز.       -•

 اختيار الثقات منهم واألصح من حديثهم.       -•

 قليلة. حتّمل رواية غري احلجازيني, وإن كانت       -•

 انتقاء األصح من هذه الرواايت مجيعها.       -•

 ختليص املوطأ فيما بعد من أحاديث ليس عليها العمل عاماً بعد عام.       -•

  

 (.314مراجع الفقرة: املوط:ت: نذير محدان ص )

  

 مصطلحات اإلمام مالك يف املوطأ:



 أهل العلم وبّينوها, ومنها:لإلمام مالك رمحه هللا يف املوطأ مصطلحات تكّلم عليها 

 قوله: السنة ال  ال اختالف فيها عندان كذا وكذا ((.              -1•

 يُعرّب بقوله هذا عن أقوال الفقهاء السبعة, وفقهاء املدينة.         

 قوله: هذا أحسن ما مسعت ((.              -2•

 ها؛ إما بكثرة القائلني, أو ملوافقة قياسيعين: إذا اختلفوا أخذ أبقوى أقواهلم وأرجح         

 قوي.         

ق ال اب ن عب د ال رب: إذا ق  ال مال ك: ع ن الثق ة ع ن بك  ري ب ن عب د هللا األش ّج؛ فالثق  ة:       -3•
 خمرمة بن بكري, ويشبه أن يكون: عمرو بن احلارث.

فه  و عب د هللا ب  ن  ق ال اب  ن عب د ال  رب: إذا ق ال: ع  ن الثق ة, ع  ن عم رو ب  ن ش عيب؛              -4•
 وهب, وقيل: الزهري. 

وقال احلافظ ابن حجر: إذا قال: عن الثقة, عن عمرو بن شعيب؛ فقيل: هو عمرو 
 بن احلارث, أو ابن هليعة.

ق  ال اب  ن وه  ب: ك  ل م  ا يف كت  اب مال  ك )) أخ  ربين م  ن ال أهت  م م  ن أه  ل العل  م ((               -5•
 فهو الليث بن سعد.

 له: عن الثقة, عن ابن عمر؛ هو انفع, كما قال احلافظ ابن حجر.قو               -6•

 وما أرسله عن ابن مسعود؛ فرواه عبد هللا بن إدريس األودي.              -7•

قال الدراوردي: إذا قال مالك: على هذا أدركت أهل العل م ببل دان ((, )) واألم ر               -8•
 مز.عندان ((؛ فإنه يريد ربيعة وابن هر 

  



(, ت  دريب 1/209(, اإلرش  اد للخليل  ي: مكتب  ة الرش  د )3/4مراج  ع ه  ذه الفق  رة: التمهي  د )
(, املوط   أ ابل   رواايت: س   ليم اهل   اليل 313-1/312ال   راوي: عب   د الوه   اب عب   د اللطي   ف )

(1/129-130.) 

 


