منهج اإلمام السيوطي في كتابه"تنوير الحوالك على موطأ اإلمام مالك"

مق ّدمة اإلمام السيوطي للكتاب:
قال رمحه هللا:
" هذا تعليق لطيف على موطأ اإلمام مالك بن أنس  -رضي هللا عنه  -على منط ما
علقته على صحيح البخاري ,املسمى ( ابلتوشيح ) ,وما علقته على ( صحيح مسلم ),
املسمى ( ابلديباج ) ,وأوسع منهما قليال ,خلَّصته من شرحي األكرب الذي مجع فأوعى,
وعمد إىل اجلفلى حني دعا ,وقد مسيت هذا التعليق :
"تنوير احلوالك على موطأ مالك" ,وهللا أسأل أن يسلك بنا يف الدنيا واآلخرة أحسن
املسالك ".اهـ
معامل من منهج السيوطي يف هذا الكتاب:
• -اعتمد يف هذا الشرح على رواية حيىي الليثي.
•ّ -بني بعض أوهامه ,كقوله يف أول كتاب الصيد :قال ابن عبد الرب :هكذا قال
حيىي يف هذا احلديث ,ومل يتابعه أحد من رواة املوطأ يف هذا اإلسناد خاصةّ,
وإمنا لفظهم :عن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن أكل
السباع".
• -مشى فيه على ترتيب املوطأ.
• -يصل املنقطع واملرسل ,كقوله " :وصله ابن عبد الرب من حديث كثري بن عبد
هللا بن عمرو بن عوف ،عن أبيه  ،عن جده ".

وقوله :وصله أبو داود والنسائي من طريق ابن وهب عن خمرمة بن بكري عن
الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أم سلمة به".
أبيه عن املغرية بن
ّ
توسع ,إال يف بعض األحيان.
حل بعض مشكالت املوطأ ,من غري ّ
•ّ -
أييت بفوائد ,كقوله " :فائدة ألف احلافظ بن حجر كتااب مساه "اخلصال املكفرة للذنوب
أيت أن أخلص أحاديثه هنا
املقدمة واملؤخرة" ,وسبقه إىل ذلك احلافظ املنذري وقد ر ُ
لتُستفاد ".

 أييت ابلفوائد اللغوية ويشرح غريب األلفاظ ,كقوله( :قال الرافعي  " :هو ظلمة آخرالليل " وقيل  " :اختالط ضياء الصبح بظلمة الليل " انتهى واألول هو اجملزوم به يف
الصحاح  ، ...وقال يف النهاية  " :الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح
"  ،وقال القاضي عياض  " :الغلس بقااي ظلمة الليل خيالطها بياض الفجر "  ،قاله

األزهري واخلطايب  ،قال اخلطايب  " :والغبش  :ابلباء والشني املعجمة  ،قيل الغبس :
ابلسني املهملة وبعده الغلس ابلالم  ،وهي كلها يف آخر الليل  ،ويكون الغبش أول
الليل ) اهـ
الرواة ,كقوله" :ابن أيب أكيمة" امسه :امسه عمارة ,وقيل :عمرو,
•ّ -بني أمساء ّ
وكنيته :أبو الوليد ".

• -كما يضبط أمساءهم ابحلروف إذا احتاج لذلك ,كقوله" (علي بن عبد الرمحن
بضم امليم وفتح العني ,وبعد األلف واو ".
املعاوي) ّ
يبني املبهم يف املنت ,كقوله عند حديث" :أن رسول هللا  استعمل رجالً على
•ّ -
خيرب ."..قال :هو سواد بن غزيّة ".

وقوله عند ابب عقل اجلنني ,عند حديث" :أن امرأتني من هذيل" قال :اسم
القاتلة أم عفيف ابنة مسروح ,واملقتولة مليكة بنت عومير ".

عمن تق ّدمه ممن شرح املوطأ ,كابن عبد الرب ,والباجي ,..ومن
• -أكثر من النقل ّ
العلماء اآلخرين أيضاً :كاملنذري ,وابن حجر ,والنووي ,والرافعي.

• -أييت ببعض األشعار ,على سبيل التوثيق ملا يقوله وامللح والفوائد ,كقوله عند
حديث" :إذا مل تستح فاصنع ما شئت ".
ومن هذا احلديث أخذ القائل:
إذا مل ختش غائبة الليايل

ومل تستح فاصنع ما تشاء

فال وهللا ما يف العيش من خري

وال الدنيا إذا ذهب احلياء

• -كما أييت برواايت من خارج املوطـأ وحيكـم عليهـا أحيـاكً ,كقولـه :رورب الطـربا يف
الكبري بسند صحيح عن ابن عباس ."...وقوله :وأخرج أمحد بسند صحيح عـن

أيب هريرة."...
يفس ــر ,مل ــه ,ويب ـ ّـني اختالف ــه ,كقول ــه عن ــد
• -كم ــا أييت ث ــديث املوط ــأ م ــن غ ــريهّ ,
حــديث محــل الن ـ  ألمامــة يف الصــالة"  " :ملســلم" :فــ,ذا ركــع" ,وأليب داود:
"حىت إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها."...
• -يشــرح الغريــب ,كقولــه" :اآلكــام" بكســر ا مــزة ,وق ـد تفــتح ,وُد ـ ّدأ مجــع أكمــة
الرابية ".
بفتحات ,وهي دون اجلبل ,وأعلى من ّ

• -و,مل طريقته يف هذا الشرح:
• -1يبــدأ ابإلســناد ومــا فيــه مــن مشــكالت -إذا وجــدت -فيــتكلّم عليهــا ,وحيلّهــا
الرب.
وينقل النقول يف ذلك ,وأكثرها عن ابن عبد ّ
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مث يشرع ببيان الرواة السند ,و التعريف أبمساءهم.
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مث يقطّع املنت إىل مجل فيتكلّم عليها ويشرحها ابختصار.
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ف,ن وجد مبهم بيّنه.
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أو غريب شرحه.
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ضح ,أو تُقيِّّد .ذكرها.
أو رواية أخررب تو ِّّ
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كل ذلك على سبيل االختصار واالقتصار.
ّ
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مير على أبواب فال يتكلّم عليها بشيء.
وقد ّ
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وخ ــتم الكت ــاب ب ــذكر نب ــذة م ــن ترمج ــة اإلم ــام مال ــك ب ــن أن ــس رمح ــه هللا,
ومناقبه ,وسبب أتليفه املوطأ ,ووفاته.

املراجع الفقرة :كتاب "تنوير احلوالك" طبعة مكتبة املشهد احلسيين ,القاهرة.
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