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المالكي المذهب

. ومؤلفاتهم رجاله وأهم انتشاره و نشأته ظروف
والعلوم الجتماعية العلوم كلية طوابة الدين \ نور د أ : مقال

أدرار- جامعة –السإلمية
على تساعده وعوامل ظروف العصور من عصر أي في مجدد أو عالم كل لظهور أن لشاك
. ثانيا والجاتهاد والفكرة المذهب ونشر ؛ أول البروز
انتشار له صار حتى ذلك على ساعدته ظروف ومؤسسه المالكي المذهب لظهور كان ولقد
المسممتنير. العلمممي والبحث المستفيضة الدراسة وليدة جااءت التي المذاهب من فهو ،كبير
،علميممة وثقافيممة واجاتماعيممة سياسممية ظروف المذهب هذا ونشأة ظهور على ساعدت وقد

الخأرى. السلمي الفقه مذاهب بين الصدارة مكان يتبوأ جاعلته
العممرب بلد فممي المموعي لسممتيقاظ ونتيجممة رعشمم الثممالث للقممرن الثاني النصف من ابتداءو

وتجديممده بممه الهتمممام خأللا مممن نشمميطة حركممة السمملمي الفقممه عممرف فقد ،والمسلمين
كممان إصمملحية دعويممة حركممات فممانبعثت ، وخأصائصه مزاياه إظهارب مقارنة دراسة ودراسته
السمملم وتطهيممر والتقليممد الجمممود ومحاربة لشرعه والتحاكم الله دين إلى الرجاوع أساسها

ككرت شاابته التي والخرافات البدع من الكثير من صفاءه. وع
النصمميب ومؤسسممه المممالكي للمممذهب  وكممانومبمماحثه. موضوعاته في المؤلفات فكثرت 

ومخطوطاته. المذهب هذا كنوز وإخأراج التحقيقات خأللا من الهتمام، هذا من الوافر
: التية المطالب خأللا من الموضوع لهذا التطرق وسأحاولا
.  انتشاره وأسإباب المالكي المذهب نشأة : ظروف الول المطلب

 المالكي المذهب نشأة ظروف ـ أول
العلمـيـة الـظـروف  ـــ ج   الجتماعـيـة الـظـروف ـــ ب   السياسـإـية الـظـروف ـــ أ

. والثقافية
المذهب: انتشار أسإباب ـ ثانيا

 انتشاره و المالكي بالمذهب : التعريف الثاني المطلب
 المذهب : تعريف الول الفرع
: وانتشاره المالكي المذهب : نسبة الثاني الفرع

. العربي المغرب في ـ ج   العراق في ـ ب    مصر في ـ أ
ـفـي الموـطـأ ومكاـنـة المؤلـفـات وأشهر المذهب رجال : أهم الثالث المطلب
. المالكي المذهب

المذهب : رجال الول الفرع
 المذهب الثاني: مؤلفات الفرع

 مالك المام : مؤلفات أول
  تلميذه : مؤلفات ثانيا
 المذهب في المخالفة للراء جامعة : مؤلفات ثالثا

 لموطأا عن موجزة : دراسإة الثالث الفرع
. ومكانته التسمية : سإبب أول

 الموطأ تأليف سإببثانيا: 
. ودرجته الموطأ في مالك المام منهج ـ ثالثا
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:عموما الجتهاد في منهجه ـ أ
الموطأ: في مالك المام منهج ـ ب
: ودرجته الموطأ أحاديث عدد ـ ج
الموطأ: مصطلحات ـ د
الحديث: مصنفات سإائر بين مالك المام موطأ مكانة ـ ه
: الموطأ في العلماء أقوال ـو
الموطأ في بما العمل ـ ي

المالكي المذهب
. ومؤلفاتهم رجاله وأهم انتشاره و نشأته ظروف

والعلوم الجتماعية العلوم كلية طوابة الدين \ نور د أ : مقال
أدرار- جامعة –السإلمية

: وتطوره السإلمي الفقه ظهور عن مقدمة
المفتوحة الجديدة البلدان في المسلمون انتشر م وسلم عليه الله صلى م الرسولا وفاة بعد

فمي  السمملمي المجتمممع علممى طممرأت الممتي الخأتلفمات مممن الكممثير ظهممور إلى ذلك وأدى
بيممن الجاتهمماد حركة بروز على ساعد مما هذا فكان ، والسنة القرآن نصوص تفسير محاولة
حممتى الحكام تعليل في التفاهم على يعتمد المنهج هذا كان ولقد ، والتابعين الصحابة فقهاء
والنمو.  التطور تعرف الفقهية الحركة فبدأت ، المفاسد وتدرأ المصالح ترعى
41 سممنة الراشادين الخلفاء فترة نهاية من أكثر الفقه ازدهر أن الحركة هذه نتائج من وكان

ضممعف حيممث الهجممري الرابممع القرن منتصف حتى ، للهجرة الثاني القرن أوائل إلى للهجرة
العصممر فممي والتممابعين الصممحابة صممغار فممترة العصممر هذا شامل . وقد العباسية الدولة نفوذ

الفقهممي النضممج وفممترة ، الحكممام اسممتنباط فممي الصممحابة منهممج علممى ساروا الذين الموي
اتسممعت حيممث ؛ رائعممة نهضممة الفقممه فيممه نهممض الذي العباسي العصر في المذاهب وظهور
وتشممجيعهم الفقهمماء مممن وتقربهممم العباسمميين اهتمممام بفضممل مسممتقل علممما وأصبح دائرته

الدولممة رقعممة اتسمماع ذلممك إلممى أضممف المناقشممة فممي المطلقة الحرية وإعطائهم ، للعلماء
. والحداث الوقائع وكثرة السلمية،

اشاممتهرت الممتي الفقهية المدارس نشوء العباسي العصر في الفقه ازدهار مظاهر من كانو
مممن العديممد وظهممور بممالعراق، الممرأي ومدرسممة بالحجمماز، الحممديث : مدرسة أهمها ذلك بعد
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واسع انتشار مع الربعة الفقهية الجاتهادية المذاهب إلى بالضافة المجتهدين الفقهاء الئمة
. الفقهي التدوين لحركة

الفقه عرف عشر الثالث القرن من الثاني النصف غاية إلى الهجري الرابع القرن نهاية ومع
حتى عنها، يحيدون ل معينة بمذاهب واللتزام المحض التقليد إلى إثره الفقهاء فجنح ركودا،
الفقهيممة بالمممذاهب التقيممد إلممى والممدعوة الجاتهمماد بمماب بسممد الفتمماء إلممى الحالا بهم وصل

ة ان ولقمد.1 المعروف ن  ك رز م ي الضمعف لهمذا أدت المتي السمباب أب ي المجمالا ف الفقه
تلميممذ تعصبو مكانتهم، وانكماش العباسيين الخلفاء وسلطان شاخصية : ضعف الجاتهادي

مممن خألفهم من لدى بالنفس الثقة اهتزاز وكذا وتدوينها، أساتذتهم طريقةب وإعجابهم الئمة
كيبهم العلماء عشر الثالث للقرن الثاني النصف من ابتداء أنه الجاتهاد. غير باب ولوج من وته
مقارنممة دراسة ودراسته وتجديده به الهتمام خأللا من نشيطة حركة السلمي الفقه عرف

ومباحثه. موضوعاته في المؤلفات فكثرت ، وخأصائصه مزاياه وإظهار
يعيشممه الممذي المر الواقع ومعرفة والمسلمين العرب بلد في الوعي لستيقاظ نتيجة وذلك

والتحمماكم اللممه ديممن إلى الرجاوع أساسها كان إصلحية دعوية حركات . فانبعثت المسلمون
ن السملم وتطهير والتقليد الجمود ومحاربة لشرعه ن الكمثير م المتي والخرافمات البمدع م
ككرت شاابته صفاءه. وع

 انتشاره وعوامل المالكي المذهب نشأة :  ظروف الول المطلب
المممذاهب تكمموين عصممر فممي والفكريممة العلميممة السمماحة على مالك المام شاخصية ظهرت

الخلفمماء فممترة نهايممة ممن ممم آنفمما أشاممرت كممما م العصر هذا . ويبدأ الفقهي النضج و والتدوين
المويممة الدولة سقوط قبيل إلى أي ، للهجرة الثاني القرن أوائل إلى  هم41 سنة الراشادين

أحممد مالممك المممام مممذهب وكان الهجري. الرابع القرن منتصف حتى العباسية الدولة وقيام
سمماعدت المسممتنير. وقممد العلمي والبحث المستفيضة الدراسة وليدة جااءت التي المذاهب

علمية. وثقافية واجاتماعية سياسية ظروف المذهب هذا ونشأة ظهور على
: المذهب نشأة ظروف:  أول

السياسإية. الظروف ـ أ
عصمور أزهمى ممن وهممو الموي الملك عبد بن الوليد الخليفة عهد في ونشأ مالك المام ولد
السياسممية والفممرق مممرة الكلميممة الفممرق بين تثور كانت التي الفتن سكنت ؛حيث أمية بني

. 2 بها الحق ومن الخلفة وحولا الخليفة مشروعية حولا آخأر حينا المذهبية
كم أن النتيجة وكانت إخأممماد جاممانب وإلممى والظلممم، الفتنممة مممواطن مممن الكثير على القضاء ت
كيممم الذي السكون ولكن وغربا، شارقا السلمية الفتوحات حركة ازدهرت الفتن عهممد فممي خأ
كلذي السكون كان الوليد سممليمان أخأمموه بعده جااء . فقد الشديدة العواصف من الكثير تلته ا

كدولة قادة كبار معاملة أساء الذي الملك عبد بن كلذين ال بسممط فمي الكممبر الفضممل لهم كان ا
كمد مسلم بن كقتيبة والمغرب المشرق في سلطانها كمد بن القاسم بن ومح بممن وموسى مح

كم ، 3نصير كي العزيز عبد بن عمر أعقبه ث كد فحاولا الزاهد التق كتجه العدلا، وإقامة المظالم ر وا
كن الراشادين الخلفاء سيرة إعادة إلى الحكم بسياسة يزيممد عهممد فممي بعده من ساء المر لك

كم الملك بن د في ث ام عه دأ4 هش عف . وب كب الض د ى ي الا إل ة أوص كدول ة ال كي امت ، المو فق
كدعوة كية ال كباس لبني السر كلتي الع كيون وانتهممج ، المممويين على بالقضاء انتهت ا منهممج العباسمم
كشدة المسلمين صفوف بين والتفرقة النقسامات وظهرت أمية، بني معاملة في والعنف ال
بنممو قممام حممتى العصممر هممذا ينته بالمشرق. ولم متعددة إمارات ظهور إلى أدى الذي . المر

داد على بالستيلء أمرهم انتهى ثم لهم ملكا وأسسوا بويه رة بغ ة حاض ية الخلف ، 5 العباس
. النافد السلطان الديلم من وأنصارهم بويه ولبني العباس لبني السم إل ذلك بعد يبق فلم
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مممن العلممماء بعض موقف يقف فلم ، والعباسية الموية الدولتين كلتا مالك المام أدرك وقد
الخممروج مسممألة فممي جاممدوى أي يممر يكن ولم أعمالهم من جاانبا عليهم أنكروا حيث المويين

الهممدوء حياة إلى فجنح الحكام لصلحا الصل هو الرعية إصلحا أن يرى كان إذ الحكام؛ على
بدايممة فممي سممخط قممد كممان ولعلممه ،6 المجتمممع أفراد وتعليم التربية تتطلبها التي والستقرار

كان ما سرعان أنه إل ، الخلفاء ولة بعض يرتكبها التي الدامية الوقائع على العباسي الحكم
بنممي فممي ممم الحيممان مممن الكثير في م وجاد لكونه وذلك المور، استقرار بعد هدوءه إليه يعود

. وبهممذا لنصحه والستماع به التصالا في رغبة بالعلماء التصالا على حرصوا الذين العباس
أن كممادت الممتي والبممدع الهممواء أهممل وأفكممار آراء عن نفسه يصون أن مالك المام استطاع

أن إل ، وغيرهم وقدرية ومرجائة وخأوارج شايعة من الدين حقيقة عن السلمي العقل تشغل
. كان ما الشأن من له فكان أهل له هو لما واصطفاه حباه الله
: الجتماعية الظروف ـ ب

التكافممل ظل في هنيئة عيشة يعيشون العزيز عبد بن عمر الخليفة عهد في المسلمون كان
تضع مجتمعها أفراد بين تفرق ل قوية إسلمية دولة أحضان في الدينية والخأوة ، الجاتماعي

وتبدلت تغيرت المور أن  إل7"  أتقاكم الله عند أكرمكم إن:"  تعالى قوله أعينها نصب
أصمماب حيممث ، عنممه اللممه رضممي عمممر العممادلا الخليفممة وفمماة بعممد عليممه كممانت ممما غير على

. والظلم رالجو من الكثير المسلمين
اشاممتد ، يمثلممه ومممن الممموي العصممر علممى معاونوه قضى أن وبعد العباسي العصر جااء ولما

وظهممر واضممحة سمميطرة القومية فسيطرت البيت أهل من والعلويين العباسين بين الصراع
.    غيرها وترك وفرس عرب من السلمي للمجتمع المكونة للجاناس التعصب

أسممرة فممي عنه الله رضي عاش فقد م الله رحمه م مالك للمام الجاتماعية الظروف عن أما
كينة متواضعة متوسطة نفقة ليكسب النبالا بصناعة مشتغل أبوه كان فقد بالعلم مشتغلة متد

فيممه قمالا حممتى فقيمرا حيماته بدايمة فمي المام وكان ، بالعلم ظاهر اشاتغالا له يكن ولم بيته
ثممم خأشممبه، فبمماع بيتممه سممقف نقض أن إلى العلم طلب بمالك :" أفضى القاسم ابن تلميذه
كثيرا مال صاحبه فمنح الغنى واسع سعد بن الليث صديقه وكان " ذلك بعد الدنيا عليه مالت

رج أتاه حيث الحالا به تغير أن لبث ما لكن 8 يقبله أن عليه وأقسم د الف دة بع انت ، الش وك
مممن أمممره؛ يسممر له كفل مما المضاربة طريق عن بالتجارة وعمل وفيرة كثيرة تأتيه الهدايا
الله " حسبي عليه كتب بخاتم والتختم الطيب بأجاود والتطيب والرفيعة الجيدة الثياب لبس
تعالى قوله إلى هذا في ينظر وهو الله شااء ما بابها على كتب دار في " وسكن الوكيل ونعم

. 9"  الله شاء ما قلت جنتك دخلت إذ ولول" 
 والعلمية الثقافية الظروف ـ ج

وتفممرق فيها والحضارات الثقافات وامتزاج العصر هذا في السلمية الدولة لتساع كان لقد
، والوقممائع الفتمماوى كممثرة فممي كبير فضل السلمية المدن مختلف في المصار في الفقهاء

والجاتهمماد الحكممام تخريممج من تمكنهم التي والقواعد الصولا استنباط إلى الفقهاء دفع مما
تفرقهممم إن ثممم الفقهمماء بيممن والمناظرة الجدلا ظهور إلى أدى مما المفترضة المسائل في
طابعهمما لهمما مدينممة كل في فقهية مدرسة قيام في البارز أثره له كان السلمية القطار في

: هممما العصممر هممذا فممي فقهيتممان نزعتممان  قيام على ساعد مما بها الخاص الفقهي ومنهجها
إلممى تهممدف )وأخأممرى بممالعراق الممرأي مدرسممة (وهممي المعمماني في التعمق إلى ترمي نزعة

الفقممه ) فتطممور بالحجاز الحديث مدرسة (وهي غيرها قبل الشرعية النصوص عند الوقوف
إلممى تعداه بل الحد هذا عند يقف ولم والعمران الحضارة مع تجدد لما شاامل وأصبح وازدهر
. 10 الفرضيات تلك أحكام استنباط في جاهدهم المجتهدون وبذلا والتقدير الفرض
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الممرأي وحريممة والتممأليف والتممدوين والفقهمماء بممالفقه العباسمميين بعنايممة العصر هذا تميز كما
أنممه كممما المختلفممة المممم علمموم من ترجام بما العقولا وتأثر الفقهاء بين المناظرات وشايوع

ازدهممار فممي كممبير أثممر القرآن وتفسير وأصوله الفقه تدوين وكذا وتبويبها السنة لتدوين كان
ساد أن هذا من وكان. وغيرها والمنطق الفلسفة عن كتب من ترجام بما به والنهوض الفقه
الثوري سفيان به،مثل اقتناع عن ولكن تقليدا ل أهله يتبعه منه إمام مذهب بلد كل في غالبا
والوزاعممي ، بالمدينممة الماجاشممون وابممن ومالممك ، بمكة جاريج وابن ، بالكوفة ليلى أبي وابن

.  11بمصر سعد بن والليث ، بالشام
 المالكي المذهب لنتشار الظاهرة السباب منالمذهب:  انتشار أسإباب ـ ثانيا

خأصمموبة المممذاهب أكممثر مممن المممالكي المممذهب جاعلممت مممما التشممريعية، المصادر كثرة-1
المرسمملة المصممالح قاعممدة فممي وبخاصممة ومكان، عصر لكل وملئمة الفقه، في ومرونة

المممذاهب مختلممف  مممن الئمممة جاعممل ممما وهذا بها، الخأذ من وأكثر مالك فيها توسع التي
المخممرج فيهمما وجاممدوا التي الجاتهادية المسائل من كثير في المالكية أقوالا إلى يرجاعون

لمشكلتهم.
الممرأي علممى مالممك اعتممماد علممى يممدلا ممما وهممو وعقليممة، نقلية مصادر إلى المصادر تنوع-2

الخأبار. عند والوقوف الثر بتتبع اشاتهر وإن الحكام على الستدللا في والنظر
ن مالمك المام تلميذ عارضة قوة-3 ن تبعهمم وم ى الممذهب أئممة م درجاماتهم اخأتلف عل

ضمميعوه" تلميممذه أن لممول مالممك مممن أفقه قديما:" الليث قيل حتى والجاتماعية، العلمية
ومناظرة. ومناقشة وتأليفا وتدريسا وتفريعا تأصيل المذهب التلميذ هؤلء خأدم فقد

مممع النمماس وتفاعممل الولممى، القممرون فممي وخأصوصمما للمممذهب الجغرافية الرقعة اتساع-4
مممدارس ظهممور على ساعد مما الربوع، تلك في المنتشرة الفقهية والمدارس المذاهب

المممدارس، تلممك أئمممة فيهمما وجاد التي الجغرافية للرقعة تبعا المالكي المذهب في فقهية
المممذهب تنميممة عناصممر مممن المالكيممة الفقهيممة المممدارس تعدد بأن القولا فيمكن وعليه

العصور. عبر واستقراره ورسوخأه المالكي
 المالكي بالمذهب : التعريف الثاني المطلب

 المذهب : تعريف الول الفرع
فهممو اصممطلحا أممما ، والسممبيل الطريممق وهممو الممذهاب مكممان على يطلق اللغة في المذهب
يوصممل الطريممق أن بجممامع الممذهاب بمكممان وشابهت ، المسائل عليها اشاتملت التي الحكام

. المعاد إلى توصل الحكام وتلك المعاش إلى
كرف كما بهمما ويلممتزم ، لنفسممه الفقيممه أو العالم يضعها التي والخطة الطريقة بأنه المذهب ع
وتفسممير الحكممام اسممتنباط فممي الجاتهممادي لمنهجممه أساسمما تكون وقد ، العلمي البحث في

. وتأويلها النصوص
 : وانتشاره المالكي المذهب : نسبة الثاني الفرع
: المذهب نسبة

قماله مما أو مالمك الممام قماله مما بممذهبه والممراد مالممك، الممام إلى المذهب هذا ينتسب
المراد وليس عليها بنى التي وأصوله قواعده على لكونه إليه ونسب ، طريقته على أصحابه

.  وحده المام إليه ذهب ما
مممن جامماءوا الفقهمماء من رجاالا مالك المام يد على تكون  لقد: المالكي المذهب انتشار

وأتبمماعه وخألفمماءه أصممحابه فكممانوا ، وأندلسممية ومغاربيممة ومصممرية عراقيممة مختلفممة بيئممات
كممان فبعممدما ، المممذهب هممذا نشممر بمهمممة فقمماموا ، مممواطنهم إلممى رجاعمموا حينممما وتلميذه
إلممى رجامماله بفضممل انتقممل المنورة المدينة في مركزا التأصيل مرحلة في المالكي المذهب
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المصممار وهممذه الصمملي المركممز بجممانب جاديممدة مراكممز بإظهممار سمممحت الممتي التفريع دور
هي: والمراكز

بممن اللممه عبد ، القاسم بن الرحمن : عبد فيها مذهبه نشروا الذين تلميذه  ومن: مصر  ـ1
عبممد بممن الله عبد بن محمد ، الحكم عبد بن الله عبد ، القيسي العزيز عبد بن أشاهب ، وهب

. زياد بن السكندري إبراهيم بن محمد ، الحكم
علممي الحسممن : أبممو والندلسمميين المغاربة تلميذه أشاهر  ومن: العربي المغرب بلد  م2

، الندلسممي دينار بن عيسى ، القرطبي الرحمن عبد بن زياد الله عبد أبو ، التونسي زياد بن
الملممك عبممد ، الندلسممي الليثي كثير بن يحيى بن يحيى ، التونسي سنان بن الفرات بن أسد
. التنوخأي سعيد بن السلم عبد سحنون ، السلمي سليمان بن حبيب بن
: مالممك المممام تلميممذ مممن المممذهب نشممروا الممذين أشاهر من:  والحجاز العراق بلد  م3

ن أحممد ، الماجاشمون سلمة أبي بن الملك عبد أبومروان كذلا ب ن المعم ،أبمو العبمدي غيلن ب
. 12 إسحاق بن إسماعيل إسحاق

ي بمدايته في المالكي المذهب انتشر ولقد المغمرب أهمل بمه اخأتمص ثمم الحجماز منطقمة ف
كممانت الفقهمماء هؤلء رحلة : أن مقدمته في خألدون ابن أوضحه كما ذلك وسبب ، والندلس

فممي العممراق يكممن ولممم علممم دار يومئممذ والمدينممة ، سممفرهم منتهممى وهممو الحجمماز إلى غالبا
أهممل علممى غالبممة كممانت البممداوة . وكممذلك المدينة علماء من الخأذ على فاقتصروا طريقهم
الحجمماز أهممل إلى فكانوا ، العراق لهل التي الحضارة يعانون يكونوا ولم والندلس المغرب

. 13 سابقا ذكرناها التي البلدان في ذلك بعد المذهب انتشر ثم ، البداوة لمناسبة أميل
بينها الموطأ ومكانة المؤلفات وأشهر المذهب رجال : أهم الثالث المطلب

 المذهب : رجال الول الفرع
علمى منهممم نممذكر والغممرب الشممرق فمي ممذهبه نشمروا كممثيرون تلميمذ مالمك للمممام كمان

: الخصوص
المدينممة إلممى مصممر مممن  : سممافر)  ه191  ـ128(  القاسإم بن الرحمن عبد أبو  م1

وخأممرج ، التلميممذ أولا صممار حممتى سممنة عشرين مدة المام عن العلم يتلقى ومكث المنورة
وهممب : ابممن فقممالا وهممب وابممن القاسممم ابن عن مالك سئل فقد إمامه من عظيمة بشهادة

. فقيه القاسم وابن عالم
حفظممت الممتي المدونممة صاحب وهو خأاص برأي يستقل لم ولكنه المطلق الجاتهاد درجاة بلغ

.   سحنون عنه ورواها المذهب
القـرن أواخـر فـي وـتـوفي هـــ125( مسلم بن وهب بن الله عبد محمد أبو  م2

هـ) 197 سإنة قبل الثاني
بلقممب بعممدها خأممرج طويلممة مممدة معه وبقي ،  هم148 سنة عنه العلم لتلقي المام إلى رحل

. المفتي
واخأتفى عليه عرض لما بمصر القضاء يتولى أن أبى المناصب، في زاهدا ورعا كان هذا ومع

. بيته ولزم
) : هـ204 ـ هـ145(  القيسي العزيز عبد بن أشهب  ـ3

المممام لممه شاممهد ، القاسممم ابممن بعممد بمصممر المممذهب رياسممة إليممه انتهممت بارعمما، فقيها كان
. زمانه في منه أفقه يشهد لم بأنه الشافعي

هـــ214 ـ هـ165(  بالسكندرية ولد المصري الحكم عبد بن الله عبد محمد أبو  ـ4
: (

. ومالا جااه صاحب فقهه مع وكان ، أشاهب بعد المالكي المذهب رياسة إليه انتهت فقيه
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عن يأخأذ ولم ، وهب بن وأشاهب القاسم ابن يد على تفقه:  الموي الفرج بن أصبغ  ـ5
توفي ، مالك بآراء الله خألق أعلم كان ذلك من توفي. وبالرغم حين المدينة دخأل لنه المام

. هم225 سنة
: المواز بابن المعروف السإكندري إبراهيم بن محمد  ـ6

عنممه قيممل حتى أصوله، إلى المذهب فروع فيه رد بالموازية المشهور كتابه ألف كبير فقيه
. هم269 سنة . توفي مالك المام تلميذ ألفه كتاب أجامل أنه

:  أمثالا أخأرى جاهات من للمذهب رجاالا وهناك ، مصريون كلهم العلماء وهؤلء
وأخأذ العراق إلى انتقل ثم مالك، عن الفقه : أخأذ النشأة التونسي الفرات بن أسإد  ـ1

ن علمى وعمرض مصمر إلمى جااء ثم ، حنيفة أبي أصحاب عن ا القاسمم اب ن أخأمذه م فقمه م
كتمماب فممي ذلممك فرتممب مالممك، المام مذهب في بحكمها المسائل هذه في فأفتاه  الحناف

. هم213 سنه شاهيدا . مات السدية سماه
ولممد حمممص مممن شاممامي أصممله:  التنوخي سإعيد بن السلم عبد : وهو سإحنون  ـ2

ثممم علمائهمما عن العلم فأخأذ ، أبيه مع إفريقيا شامالا في القيروان إلى انتقل ثم هم160 سنة
ابممن على عرض . ولقد وهب وابن وأشاهب القاسم ابن من مالك فقه فأخأذ مصر إلى انتقل

وتممرك ، هنمماك ونشرها القيروان إلى بها رجاع ثم له فصححها الفرات بن أسد مدونه القاسم
بنممي عهد في مجانا القضاء . تولى تغييرها عن صاحبها لمتناع الفرات بن أسد مدونة الناس
. 14 هم240 سنة توفي ، الغلب

 المذهب الثاني: مؤلفات الفرع 
 مالك المام : مؤلفات أول

الكتممب أقممدم مممن وهممو ، مالممك المممام عممن أثرت التي الكتب أهم من يعتبر:  الموطأ  ـ1
فممي الممواردة الحاديث فيذكر ، والفقه الحديث بين يجمع فهو ، السلمي الفقه في المدونة

الصممحابة  لراء يعممرض وبعممدها ، المدينممة أهممل عمممل يممذكر ثممم الواحممدة الفقهيممة المسممألة
. ومرجاحا مبينا رأيه يعرض ثم ، والتابعين

: العلماء إلى المختلفة رسإائله  ـ2
أبممي اللممه عبممد وهب ابن إلى ورسالته المدينة، أهل إجاماع في الليث إلى رسالته منها    
. القدرية على والرد القدر في برسالة بعضهم سماها مسلم بن وهب بن محمد

والعلمموم الفوائممد مممن مجالسممه فممي ، المممام مؤلفات أكبر من : وهو المناسإك كتاب  ـ3
. والخألق الثارو
الرحمممن عبممد بممن خأالممد عنممه يرويممه الممذي:  الـقـرآن لغرـيـب التفسير في كتابه  ـ4

. المخزومي
  تلميذه : مؤلفات ثانيا

القاسممم بممن الرحمممن لعبممد المممالكي الفقممه في شاهير ضخم كتاب:  الكبرى المدونة  ـ1
. المام عن المأثورة الفقهية القوالا فيه جامع

المممأثورة الحكام فيه جامع الندلسي طالب أبي بن مكي محمد لبي:  القرآن أحكام  ـ2
مالممك المممام عممن المأثور " كتاب سماه القرآنية اليات في عنه الله رضي مالك المام عن
" . القرآن أحكام في
كلفه:  مالك قول منتقى من  ـ3 أبممي بممن أحمممد بن بكر أبي محمد بن الطيب أبو محمد أ

.  جازءا أربعين في يوسف
. مالك غرائب في كتابا شاعبان بن قاسم بن إسحاق أبو محمد ألف  ـ4
. الستيعاب سماه عنه الله رضي مالك رأي في كتابا الشابيلي الملك عبد بن أحمد ألف  ـ5
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 المذهب في المخالفة للراء جامعة : مؤلفات ثالثا
يممؤدي ممما مقتضى على الحكام بعض في خأالفوه الذين المام تلميذ آراء نشرت كتب هناك
:  منها المام قواعد دائرة في اجاتهادهم إليه

وتبصرة " ، جازي " لبن الفقهية القوانين كتاب " ، رشاد " لبن والممهدات المقدمات كتاب
" للحافظ الكافي كتاب ، متعددة وحواشايه وشارحه خأليل مختصر " ، فرحون " لبن الحكام

" . القرطبي البر عبد ابن
 لموطأا عن موجزة : دراسإة الثالث الفرع

. ومكانته التسمية : سإبب أول
كن بالموطممأ تسميته وسبب ، مالك المام إلى النسبة ثابت فقهية حديثية مدونة أولا الموطأ إ

كتضح المدينممة فقهمماء مممن فقيهمما سممبعين علممى الكتاب هذا " عرضت مالك المام قاله فيما ت
كيأه بمعنى . ووطأه15"  الموطأ فسميته عليه واطأني فكلهم كهله ودمثه ه . وس
كهل المسير هو الموطأ وقيل كن روي فقد ، المس إلممى جاماء لممما المنصممور جاعفممر أبما الخليفة أ

: لممه قالا أخأرى رواية " . وفي توطئة ووطئه كتابا للناس : " فألف مالك للمام قالا المدينة
كم كونه العلم هذا " ض كنب كتابا ود كبماس ابممن ورخأص عمر بن الله عبد شادائد فيه وتج وشاممواذ ع

.16"  والصحابة المة عليه أجامع وما المور أوسط وأقصد مسعود ابن
 الموطأ تأليف سإببثانيا: 

عليمه النمماس حمل الخلفاء من واحد غير أراد فقد ، والحديث الفقه في الموطأ لمنزلة نظرا
كم والمهممدي المنصممور الخلفاء أولئك ومن ، لهم وإماما مرجاعا ليكون كن الرشامميد ثمم المممام لكمم
. ذلك يرفض كان مالك
يتضمممن كتابا يضع أن مالك المام من طلب حتى الحجاز يترك لم المنصور الخليفة أن على

بممدل أقطارها كل في الدولة تطبقه قانونا ليكون وآثارهم الصحابة وأقضية الرسولا أحاديث
أشاممار قممد الكمماتب المقفممع ابممن وكممان والفقهاء والقضاة المجتهدين لخلفات المر ترك من

...  . الدولة أرجااء كل في القانون وتوحيد القضاء بإصلحا قبل من الخليفة على
عمن يعتممذر أن مالممك " فحمماولا عليممه أحملهم كتابا للناس : " ضع مالك للمام المنصور قالا

: " إن مالك " فقالا منك أعلم اليوم أحد فما : " ضعه قائل عليه ألح المنصور ولكن المهمة
ولهممل قممولا المدينة فلهل رأى " بما قطر " أي مصر  كل " فأفتى البلد في تفرقوا الناس
منهممم أقبممل فل العممراق أهممل : " أممما المنصور الخليفة فقالا طورهم فيه تعددا قولا العراق
المنصممور " فقالا علمنا يرضون ل العراق أهل : " إن مالك " فقالا المدينة أهل علم فالعلم

" .  بالسياط ظهورهم عليه وتقطع بالسيف عامتهم عليه : " يضرب
كتبا المدينة علماء من منافسوه كتب السنين تلك وخأللا عددا سنين الكتاب في ينقح ولبث
: شاممغلت لمالممك .. فقيممل بها وسبقوه الموطآت أسموها الصحابة وآثار الحاديث في كثيرة

: فقممالا عملمموا ما وأخأرجاوا أمثاله وعملوا الناس فيه شاركك وقد  ، الكتاب هذا بعمل نفسك
وجاممه بممه أريد ما إل يرتفع : ل " قالا فيها النظر من فرغ فلما بها .. فأتوا عملوا بما " إئتوني

.. . ذلك بعد يذكر منها بشيء يسمع وما البار في ألقيت فكأنما الكتب تلك أما الله
جامماء ثممم وخأليفممة خأليفة بعده وجااء المنصور قضى أن بعد مالك أنجزه فقد الموطأ كتاب أما

17. أبى أنس بن مالك المام ولكن الكعبة في الموطأ كتاب يعلق أن فأراد الرشايد هارون

كما الرشايد هارون أن كما معممي تخممرج أن : " ينبغممي  لمالممك قممالا العممراق إلى الذهاب أراد ل
كناس أحمل أن عزمت فإني كنمماس عثمممان حمممل كممما الموطأ على ال . فقمالا القممرآن علمى ال
كما مالك كناس حمل : " أ كن سمبيل ذلمك إلمى فليمس الموطأ على ال _ اللمه رسمولا أصمحاب ل
كرقوا وسلم عليه الله صلى قالا . وقد علم مصر كل أهل فعند فحدثوا المصار في بعده _ تف
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فل معممك الخممروج " . وأممما رحمممة أمممتي _ : " اخأتلف وسمملم عليه الله _ صلى الله رسولا
ممن بعمدي _ : " سميخرجاون وسملم عليمه اللمه _ صملى اللمه رسمولا قمالا . فقد أليه سبيل

.18"  يعلمون كانوا لو لهم خأير والمدينة الدنيا لجال المدينة
العباسي المنصور الخليفة توفي أن بعد ،  هم159 سنة حوالي الموطأ عنه الله رضي م أنجز
كيامه أواخأر في وقيل . وقممد  هممم148 سممنة الخليفممة هممذا طلممب علممى بنمماء تدوينه بدأ وقد ، أ

مالممك علممى : " عرضممنا قمالا عمممر بمن صممفوان فعممن ، سممنة أربعين الموطأ تأليف استغرق
يوممما أربعيممن فممي أخأممذتموه سنة أربعين في ألفته : " كتاب . فقالا يوما أربعين في الموطأ

كل  .19"  فيه تتفقهون ما ق
. ودرجته الموطأ في مالك المام منهج ـ ثالثا

:عموما الجتهاد في منهجه ـ أ
لممم أمممر كممل فممي المصالح : تعرف أن هو وفقهه مالك المام فكر في التجديد آية كانت لقد
وغيممر شاممرعي هممو ممما لكممل ضممابط مقيمماس عنممده فالمصلحة أثر، ول سنة ول كتاب فيه يرد

تممأت لممم الشممارع نصمموص أن وقرر بذاته قائما أصل الفقه في المصلحة اعتبر وقد ، شارعي
عليكم الله جاعل ما" قاعدة على به عرف بالنص كان وما ، المصلحة فيه بما إل أحكامها في
أو فيهما ضمرر ل مصملحة فيمه عمل . فكل ضرار ول ضرر : ل وقاعدة  ،"حرج من الدين في

نفعه من أكبر إثمه أو فيه مصلحة ول ضرر فيه أمر وكل ، مقبولة ضررها من أكبر فيها النفع
إثممراء فممي أسممهموا الممذين من الله رحمه يكون الجاتهادي المنهج بهذا وهو ،20عنه منهي فهو

. وتطبيقا فهما الطرق أحسن إلى بها للوصولا السلمية الشريعة
هممو ، مالممك المممام بفتاوى يتعلق فيما المقام هذا في نذكره أن بنا يجدر الذي المر أن على

المسممألة يقتممل كان وإنما ، عنه يسألا فيما سريعا رأيه يبدي يكن لم م الله رحمه م المام أن
فيها رأي لي تفقا ما سنة عشر بضع منذ مسألة في لفكر إني يقولا وكان ، وتمحيصا درسا

كي أشاد شايء من : " ما ويقولا الن إلى لن ، والحممرام الحللا مممن مسممألة أسألا أن من عل
نـحـن وـمـا ظنا إل نظن إن"  يممردد كممان ممما " وكممثيرا اللممه حكممم فممي القطممع هممو هممذا

و وعقله قلبه في دائما والحساب الخأر اليوم تمثل وكان  ،21"  بمستيقنين تي وه ي يف ف
أي أنظممر حممتى : انصرف لسائله يقولا كان يسألا كان عندما فإنه ولذلك ، المسلمين قضايا

، وأحكممام ومصممادر أسممانيد مممن يديه تحت ما إلى يرجاع كان وإنما الجاابة يرتجل يكن لم أنه
.   22 فيه يبت أن قبل وجاوهه جاميع من الرأي ويقلب

الموطأ: في مالك المام منهج ـ ب
الصمولا تمهيممد علمى بنماه مالكا القبس:" إن في قالا فقد الموطأ في منهجه عن أما
وفروعه" مسائله إليها يرجاع الذي الفقه أصولا معظم على فيه ونبه للفروع،

أصممولا يعممرف أن الموطممأ باسممتقراء المتتبع القارئ زهرة:" يستطيع أبو الشيخ وقالا
يعدوها"        ل له حدها التي الطرائق وعلى دائرتها، في يجتهد كان التي مالك

وضممعف والهممواء الفممرق لهل المدونة القوالا ظهور إثر على الموطأ كتاب المام ألف لقد
. ينسى أو العلم يضيع ل حتى والتسجيل التقييد إلى الحاجاة . فظهرت والرواية الحفظ قوة
، المحممدثين لممدى والمحفوظممة الصممحيحة الحاديث جامع الموطأ تأليف من الهدف يكن ولم

المممام ولن ، المدينة أهل إجاماع ضوء في الفقهية الحكام في النظر منه الغرض كان وإنما
يذكر أن همه وكان ، المعتبرين الئمة فتاوى يذكر بل واحدا حديثا الباب في يذكر ل قد مالك

. وقممد الحجمماز بقاع في الفقهية الراء اخأتلف وسط في للفقه صحيحة جاذرية قاعدة يعد ما
: طريق عن الهدف هذا حقق

. ومستنداتها المدنية السنة أدلة جامع  م1
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عليهمما الفقهيممة الصبغة وإضفاء المعاملت مجالا في المدينة في الشائعة العادات تقنين  م2
المدني.   الجاماع أساس على

 الفقه أبواب على المحدثين كترتيب كتابه مالك المام رتب فقد وهكذا
كتمماب " مثممل " الكتمماب بعنوان أو التيمم وباب الصلة وقوت باب " مثل " الباب بعنوان إما

والمممراد الصمميام قضمماء وجاامع الصلة جاامع " مثل " الجامع بعنوان أو الزكاة وكتاب الجنائز
.23 وأدعية آداب من فيه يذكر وما السابق للموضوع العامة الحكام بالجامع
النبي إلى المسندة الحاديث بعض يذكر ثم الباب عنوان يذكر أن الكتابة في المام وطريقة

عممن أو  ممم وسمملم عليممه اللممه صمملى ممم النممبي عممن بلغه ما يذكر ثم ، م وسلم عليه الله صلى م
ي فقهه يذكر ما وكثيرا والتابعين الصحابة رأي أنمه عنمه يقمولا المذي ذلمك بعمد الموضموع ف

مبتدع. برأي وليس متبع مخرج
:" فيقممولا الفقممه فممي سبيله موضحا كتابه تأليف في اتبعه الذي النهج مالك المام لنا ويقدم

العلممم أهممل من واحد غير من سماع ولكن برأيي هو ما لعمري فرأى الكتاب في ما أكثر أما
وكثر تعالى الله يتقون كانوا الذين وهم ، عنهم أخأذت الذين بهم المقتدى الئمة و ، والفضل

كي ، عليممه أدركمموهم الممذين الصممحابة رأي مثممل رأيممي مثممل رأيهممم وكممان ، رأيممي فقلممت ، عل
جاماعممة رأى فهممو ، زماننمما إلممى قممرن عممن قرنا توارثوها وراثة فهذا ، ذلك على أنا وأدركتهم

: بقوله الموطأ تأليف في منهجه شارحا مالك المام " ويواصل الئمة من تقدم ممن
يختلفمموا لممم والعلممم الفقه أهل قولا عليه اجاتمع ما فهو ، عليه المجتمع المر فيه كان " وما

العممام وعرفمه الحكممام بممه وجامرت عنمدنا بممه الناس عمل ما فهو عندي المر قلت وما ، فيه
استحسممنته شامميء فهممو العلممم أهل بعض فيه قلت وما ، فيه ببلدنا قلت ما وكذلك ، والخاص

ى ونظرت فاجاتهدت منهم أسمعه لم ما وأما ، العلماء قولا من حمتى لقيتمه ممن ممذهب عل
وإن ، وآرائهمم المدينمة أهمل مممذهب عن نخرج ل حتى ، منه قريبا أو الحق موقع ذلك وقعت

العلممم أهممل عليممه مضممى وممما السممنة مممع الجاتهمماد بعممد الممرأي فنسممبت بعينه ذلك أسمع لم
والئمممة م وسلم عليه الله صلى م الله رسولا لدن من عندنا به المعمولا والمر بهم المقتدى

 .24"  غيرهم إلى خأرجات ما رأيهم فذلك ، الراشادين
الصممحابة وآثممار الفعليممة والسممنة القممولي الحممديث بيممن الموطممأ فممي مالممك المام جامع وقد

وكتممب الصممحاحا كتممب فممي وموجاممودا ثابتمما صحيحا فيه ما كل وكان بها عملوا التي والتابعين
" المسممندة الحمماديث ذلممك فممي يسممتوي بمعناهمما أو بمثلهمما أو بنصممها إممما المعتمممدة السممنة

: بلغني فيها يقولا التي والبلغات الصحابي ذكر غير من التابعي رواها " والمرسلة المتصلة
. كذا
مممن أنهممم وتأكد منهم وثق لمن إل يطمئن فل الرجاالا عن الخأذ في يتشدد مالك المام كان
ول ، سممفيه مممن يؤخأذ : ل سواهم ممن ويؤخأذ أربعة من العلم يؤخأذ : " ل فيقولا العلم أهل

ل كممان وإن النمماس أحاديث في يكذب كذاب من ول ، بدعة إلى يدعو هوى صاحب من يؤخأذ
وعبادة وصلحا فضل له شايخ من ول ، م وسلم عليه الله صلى م الله رسولا حديث على يتهم

 . 25"  به ويحدث يحمل ما يعرف ل كان إذا
لممه قيل فإذا الغريبة الحاديث من نفوره في ذلك ويظهر المتن سلمة على يحرص كان كما
البممدع أهممل بممه يحتممج الحممديث هذا إن له قيل وإذا ، تركه غيرك به يحدث لم الحديث هذا أن

حممديث كممل ويسقط المرة بعد المرة يتعهدها فكان ، مروياته في التفتيش كثير تركه. وكان
لكممل لطرحه وذلك ، نقصان في مالك وعلم زيادة في الناس علم : أن اشاتهر حتى فيه شاك

. فيه شاك حديث
:  ودرجته الموطأ أحاديث عدد ـ ج
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كلم عليممه اللممه _ صمملى النبي عن الثار من الموطأ في ما البهري:" جاملة بكر أبو قالا _ وسمم
600(  ستمائة منها المسند ، حديثا وعشرون حديث وسبعمائة ألف والتابعين الصحابة وعن

،222(  حديثا وعشرون واثنان مائتان والمرسل ، ) حديث  ( وثلثممة سممتمائة والموقمموف  
 .26 ) 285(  وثمانون وخأمسة مائتان التابعين قولا ومن ) حديث،613عشر(
كد العلماء وبعض كدها وبعضهم أكثر الموطأ أحاديث يع الموطممأ رواة كثرة ذلك وسبب ، أقل يع

.
: ومنهمما السممانيد أصح بأنها المحدثون حكم التي السانيد من كثير على الموطأ اشاتمل وقد

. عمر ابن عن نافع عن مالك ورواية ، عمر ابن عن سالم عن الزهري
الحسن بن محمد المام رواية أحدهما اثنتان إل منها يصلنا لم ولكن عديدة روايات وللموطأ
ه234 سممنة المتمموفى الليممثي يحممي روايممة والثانيممة الهنممد فممي المطبوعة حنيفة أبي صاحب

. وغيرهما والسيوطي الزرقاني شارحها وقد مصر في المطبوعة
المالكيممة مممن كممثير عممدد ذلممك فممي والتأليف ورجااله وأحاديثه الموطأ على بالكلم عنى وقد

. رجال تسعين بلغوا حتى وغيرهم
:  الموطـأ درجـة
:  القوالا هذه أهم ومن الموطأ درجاة في العلماء أقوالا اخأتلفت
كولا القمولا ، والتمحيممص التثبممت مممن عنممه عممرف لممما ، الصممحيحين علممى الموطأ : تقديم ال

كنه وحسبك كلف أ القاضي ومنهم ، المالكية علماء جامهور بذلك قالا وممن ، سنة أربعين في أ
.  العربي بن بكر أبو

كثاني القمولا كصحيحين الموطأ : مساواة ال كي بذلك قالا وممن ، بال كتممابه فممي الدهلوي الله ول
كجة . البالغة الله ح

كثالث القمولا كدثين جامهور : ذهب ال كصحيحين مرتبة تقديم إلي المح روي فقد ، الموطأ على ال
كشافعي المام عن " مالممك موطممأ مممن صمموابا أكثر العلم من كتاب الرض في : " ما قوله ال

كنووي المام ذلك روى كم ، ال كشمافعي قمالا : إنمما العلمماء : " قالا أضاف ث وجامود قبمل همذا ال
كح وهما ، ومسلم البخاري صحيحي .27"  العلماء باتفاق الموطأ من أص

كسمموى فممي الممدهلوي الله ولي الشيخ قالا ل علممم النصمماف ورزق المممذاهب تتبممع " مممن الم
، ورأسممه وأحمممد الشممافعي مممذهب وعمممدة ، وأساسممه مالك مذهب عدة الموطأ أن محالة

، للمتون كالشروحا الموطأ إلى بالنسبة المذاهب وهذه وصاحبيه حنيفة أبي مذهب ومصباحا
ممن بمالفقه يتعلممق وممما ، والنسممائي داود أبممي وسممنن مسلم كصحيح السنن في الكتب وأن

نظرهممم مطمع ، رومه وتروم حومه تحوم الموطأ على مستخرجاات الترمذي وجاامع صحيح
لمما والشممواهد المتابعمات وذكممر فماته مما واسممتدراك أوقفممه مما ورفمع أرسله ما وصل فيها

. 28أسنده
الموطأ: مصطلحات ـ د
المصطلحات: من الموطأ به تميز ما بعض-

منهما قبلممه، سمائدة تكممن لمم الممتي المصطلحات ببعض موطنه في نالك المام انفرد لقد
بلممدنا" فممي عنممدنا العلم أهل عليه "أدركت عندنا" و بلدنا" و"المر في عليه المجتمع "المر

و...
الكتمماب فممي ممما أكممثر بقمموله:" أممما فبينهمما المصطلحات هذه عن مالك المام سئل ولقد

والئمممة والفضممل العلممم أهممل مممن واحممد غيممر سممماع ولكممن برأيممي، هو ما "رأيي" فلعمري
فقلممت: علممي فكممثر تعممالى اللممه يتقممون كمانوا الممذين وهممم عنهم، أخأذت الذين بهم المقتدى
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علممى أنمما وأدركتهممم عليممه، أدركوا الذين الصحابة رأي مثل رأيهم كان إذ رأيي "رأيي" وذلك
زماننا. إلى قرن عن قرنا توارثوها وراثة فهذا ذلك،

الئمة من تقدم ممن جاماعة رأي "أرى" فهو كان وما
لممم والعلممم الفقممه أهممل قممولا متممن عليممه اجاتمممع ممما عليه" فهممو المجتمع "المر كان وما
فيه. يختلفوا
الجاهمل وعرفمه الحكمام، بمه وجامرت عنمدنا النماس عمل ما عندنا" فهو "المر قلت وما
"ببلدنا" فيه قلت ما وكذلك والعالم
العلماء قولا من استحسنته شايء العلم" فهو أهل "بعض فيه قلت وما
موقممع ذلممك وقممع حممتى لقيتممه، من مذهب على ونظرت فاجاتهدت منهم أسمع لم ما وأما

بعينممه ذلممك أسمع لم إن و وآرائهم، المدينة أهل مذهب عن يخرج ل منه،حتى قريبا أو الحق
والمممر بهممم، المقتممدى العلممم أهل عليه مضى وما السنة مع الجاتهاد بعد إلي الرأي فنسبت

مممن مممع الراشاممدين والئمممة وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسولا لدن منذ عندنا به المعمولا
غيره. إلى خأرجات وما رأيهم فذلك لقيت،

الحديث: مصنفات سإائر بين مالك المام موطأ مكانة ـ ه
فمي الثماني الصمل همو البخاري وكتاب واللباب، الصل هو العربي:" الموطأ ابن قالا

والترمذي" كمسلم الجميع بنى وعليهما الباب، هذا
الموطأ" وقممالا من للناس أنفع الله كتاب بعد كتاب مهدي:" ما بن الرحمن عبد وقالا

شايئا" والحللا الحرام من يكتب أل عليه فل مالك موطأ كتب وهب:"من ابن
العلم لطلب إليه رحل وقد – بالعراق مكثا أخأي ابني أن مريم:"لو أبي بن سعيد وقالا

الا:"مما مالمك" أو موطمأ يشمبه بعلمم أتيا ما ونهارا، ليل عمرهما يكتبان وهما – بسمنة أتيما ق
أنس" بن مالك موطأ خألف عليها مجتمع

أن محالممة ل علممم النصاف، ورزق المذاهب تتبع الموطأ:"من في الدهلوي قاله ومما
مذهب ومصباحا ورأسه، وأحمد الشافعي مذهب وعمدة وأساسه، مالك مذهب عدة الموطأ

للمتون. كشروحا للموطأ بالنسبة المذاهب وهذه ونبراسه، وصاحبيه حنيفة أبي
كتمماب أولا هممو الموطممأ أن إلممى العلماء من كثير  يذهب: الموطأ في العلماء أقوال ـو

. 29 جايل بعد جايل الجايالا وتناولته مؤلفه إلى النسبة ثابت السلم في مؤلف
ى وضمع " مما الشمافعي المام قالا فقد طيبا ثناء الموطأ على العلماء أثنى وقد  الرض عل

أكممثر العلممم فمي الرض في " ما لفظ وفي ،30"  مالك كتاب من القرآن إلى أقرب هو كتاب
" . الموطأ من أنفع الله كتاب بعد " ما لفظ " وفي مالك موطأ من صوابا

" . مالك الصحيح صنف من : " أولا مغلطاوي الحافظ وقالا م
نظممره اقتضاه ما على يقلده من وعند عنده صحيح مالك : " كتاب حجر ابن الحافظ وقالا م

. والمنقطع بالمرسل الحتجاج من
الموطأ في بما العمل ـ ي

بممالقبولا العلممماء تلقمماه لممذا والتممابعين الصحابة عن وآثار أحاديث من فيه لما حجة الموطأ 
واسممتخراج ، الشممرعية الحكممام واسممتنباط والحممرام الحللا بيممان فممي المجتهدون واعتمده
طليعممة وفي وتعليما وتعلما وتدريسا ودراسة شارحا به والعناية عليه الفروع وتفريع الصولا

" . " التمهيد كتابه في النمري البر عبد ابن هؤلء
كون مما المممذهب أصممولا وجاعلوا الموطأ في ما على المالكية وعمل العلممماء بممه وأخأممذ فيممه د

الحنفيممة عمل كما بقواعده واستناروا منهجه على وساروا المالكي المذهب في المجتهدون
. الموطأ نشر على

12



خـاتـمة
الوسممط الفقهي التجاه يمثل كان مالك المام فقه إن أقولا لمحةال هذه في القولا وخألصة

انطلقما الزمنمي التطور مع ينسجم إيجابي اتجاه هو وإنما ، محافظا تقليديا اتجاها ليس فهو
وهممو ، المدينممة في قائما كان الذي العمل العتبار بعين آخأذا بالمصالح الخأذ في التوسع من

.  السلمية للشريمعة التطبيمقية العلممية الصورة
الخأممذ عممن بعيدا يكن لم أنه مالك المام فقه في المرنة اليجابية الطبيعة تلك لنا يؤكد ومما

. ذلك يكره يكن ولم ، بالرأي
مممع منسممجما توجايهمما الممرأي ويمموجاه الشممرعية النصمموص خأللا مممن الرأي يفهم كان أنه غير

                 مقاصد
الفقممه إلممى منمه الواقممع إلممى أقممرب عملمي فقمه بمأنه الممالكي الفقه يمتاز الشريعة. وبهذا

. 31 الرأي فقهاء مناهج على يغلب كان الذي النظري
الدلممة مممن وغيرهمما ، والعممرف الذرائع وسد والستحسان بالمصالح أخأذه ذلك على والدليل

الفقممه فممي كبير تأثير بذلك له فكان ، المفسدة ودرأ المصلحة جالب على أساسا تعتمد التي
التطممور مممع لنسممجامه نظرا أصالة الكثر الفقهي التجاه يمثل كان لكونه وذلك ، السلمي

آنفا. ذكرت كما الزمني
المسممتعان . واللممه بممه والعمممل تقبله الناس على أسهل المالكي المذهب كان هذا أجال من

. العالمين رب لله الحمد أن دعوانا ،وآخأر
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