تدوين المذهب المالكي ومراحله المختلفة
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المقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على رسوله األمين  ،وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  .أما بعد :
فإن الحديث عنن مراحن تندوين المن ال المنالست يسن وجل اإلشنارة إلنى ف ن
المدينننة باع باراننا مهننداه للمن ال  ،ف نند تصنندري المدينننة جمين حوا ننر اإلسننالم ،
ألنهننا شننهدي بننزوا فشننر ال الننري اإلسننالمت أيننام الرسننول  ، واح نننع عهنند
الخالفة الراشدة وعلماء الصحابة  ،وأنشبع ف هناء ال نابعين وتنابعيهم  ،ح نى وصن
إشعاعها الف هت إلى عالمها إمام دار الهشرة .
وقد كانع ك مدينة من المدائن المالهورة ت شنه إلنى ناحينة منن ننواحت الفسنر ،
فالبصرة مثاله كانع ت ميز فت علومها الدينية بالمسائ ال ت ت ص بالع يندة  ،فساننع
بهننا الفننرم المخ لفننة ال ننت ت ن سلم فننت مباحننث الع ائنند  ،من وجننود علمنناء فننت الننوع
وال صنن ، ،لسننن الف ننه بهننا قلين  ،والسوفننة كننان فيهننا الف ننه ال نندير وف ننه ال يننا
واالس حسان  ،وأما دمالق ففيها بعن العلمناء الم بعنين للسننة ولسنهنا لنم تبلن شن و
غيراا من المدن  ،وأما المدينة ف د كان بها الحديث وآثار السنل الصنالو ومدرسنة
ال ننابعين ( ، ) 1فسننان م ن ال المدينننة اننو أصننو م ن اال األمصننار ل فننوقهم فننت العلننم
بالسنة النبوية وف ه السل .
المدينة أنه لم تنبع فيها بدعة ظاارة وال ُعرف عن أالهنا
ومما يدل على ف
انحراف عن منهج السل مثلما حدث فت غيراا من المدن  ،ف د خرج منن البصنرة
ال نندر واالع ننزال  ،وخننرج مننن السوفننة ال النني واإلرجنناء  ،وأمننا خرسننان فسننان بهننا
ال شهم (. ) 2
إن أنسل وص يطلق على بيئة المدينة فنت عهنداا األول أنهنا من وف الف هناء ،
ومشم العلمناء  ،بن تح نق لهنا فلنك فنت كن عصنر بف ن هللا تعنالى  ،ولن لك لنزم
مالك رحمه هللا ـ محش هم  ،فإن اتف وا على شتء تالبث به وعبر عنه ب وله  :السننة
ال ت ال اخ الف فيها عندنا ك ا وكن ا  ،وإفا اخ لفنوا أخن بن قوف األقنوال وأرجحهنا ،
إما بسثرة ال ائلين  ،أو لمواف ه ل ينا قنو  ،أو تخنريج منن الس ناب والسننة  ،وفنت
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مثلننه ي ننول  :ان ا أحسننن مننا سننمعع ( . ) 3ومننن انننا اح فن مالننك بعمن أان المدينننة
واح ج به؛ ألنه ن مح ق معلوم تناقل ه األجيال .
وقد مر ال دوين فت الم ال المالست بثالث مراح  :األولى  :تدوين الم ال فت
عصر اإلمام مالك  ،والثانية  :تدوين الم ال فت عصر الف هاء الم دمين  ،والثالثنة
 :تدوين الم ال فت عصر الف هاء الم خرين  ،وسنعرض له ه المراح بالتء منن
ال فصي .
ونظراه ألامية معرفة المراح ال ت مر بها الم ال المنالست عنند تدويننه ـ حينث
إن معرف ها تبين لل ارئ األسا الن قنام علينه المن ال ـ رأينع أن أك نل فنت ان ا
المو ننو ، ،واخ ننري لننه عنوانننا ( تنندوين الم ن ال المننالست ومراحلننه المخ لفننة )
دراسة ف هية اس رائية  ،وحصري البحث فنت م دمنة وثالثنة مباحنث وخاتمنة علنى
النحو ال الت :
الم دمة حيث تحدثع فيها عنن ف ن المديننة باع بارانا مهندا للمن ال المنالست ،
كما أشري فيها إلى أامية معرفة المراح ال ت مر بها تدوين الم ال المالست .
المبحث األول  :تدوين الم ال المالست فت عصر اإلمام مالك .
المبحث الثاني  :تدوين الم ال المالست فت عصر الف هاء الم دمين .
المبحث الثالث  :تدوين الم ال المالست فت عصر الف هاء الم خرين .
الخاتمةةة  :وقنند دونننع فيهننا أاننم مننا توصننلع إليننه مننن ن ننائج خننالل دراسن ت لهن ا
المو و . ،ونس ل هللا أن يوف نا لما فيه الخير والسداد إنه ولت فلك وال ادر عليه .

المبحث األول ــ تدوين المذهب المالكي في عصر اإلمام مالك :
ظهر فت عصر اإلمنام مالنك ـ رحمنه هللا ـ نوعنان منن ال ن لي  ،األول منا ك بنه
اإلمننام بنفسننه واننو الموي ن ال ن اش ن م علننى أحاديننث النبننت  وأقننوال الصننحابة
وال ننابعين وعمن أان المدينننة واخ ينناراي مالننك واسن نباياته مننن اآلثننار المرويننة ،
والثانت ما دونه األصحاب مما سمعوه منه ويُعرف باألسمعة  ،واس ا تسنون حركنة
ال دوين األولى قد تمع عن يري ين  :أحداما بيد اإلمام  ،وثانيهما بيد تالمي ه .

أوالً ـ كتاب الموطأ :

إفا ُفكري ك ل الحديث فالبد أن ي كر الموي من بينها  ،وإفا رتبنع ك نل الف نه
فت الم ال ف عين اإلشارة إليه أواله  ،وإفا ن ّنل البناحثون فنت تناريو تندوين العلنوم
اإلسالمية برز الموي ك ول تدوين وص إلينا فت الحديث والف ه .
وإن نسبة الموي إلى مؤلفنه اإلمنام مالنك ـ رحمنه هللا ـ ليسنع محن خنالف بنين
أا العلم  ،ب اتف ع كلم هم على أنه ك ابه ال حرره بيده ورواه عنه جمهنرة منن
أا الحديث والف ه ي شاوزون األل  ،وقند أحصناام بعن العلمناء فمننهم منن بلن
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بهم تسعمائة وثالثة وتسعين راويا ه  ،ومننهم منن وصن بهنم إلنى ألن وثالثمائنة
واو أول ك اب قصد به إثباي الصحيو من سنة رسول هللا  ، فل لك قنال الالنافعت
ـ رحمه هللا ـ ":ما على األرض ك اب بعد ك اب هللا أصو مـــن ك اب مالك " (. ) 5

() 4

وجاء فت م دمة شرح جام ال رم " أن الموي او األص واللباب  ،وك اب
الشعفت ( ) 6او الثانت فت ا ا الباب  ،وعليهما بنى الشمي " (. ) 7
وسبل ت ليفه أن الخليفة المنصنور ( ) 8انو الن اق نرح علنى اإلمنام مالنك تن لي
ك اب الموي عند اج ماعه به ف د قال  ":يا أبنا عبند هللا نم ان ا العلنم ودون ك بنا ه ،
وجنل فيها شدائد ابن عمر ورخ ،ابن عبا ( ) 9وشواف ابنن مسنعود( ) 10وأقصند
أوسط األمور وما اج م عليه األئمة والصحابة " ( ، ) 11فلما أتم و عه قال الخليفة
 :إنننت عزمننع أن أك ننل ك بننك ا ن ه نسننخا ه  ،ثننم أبعننث إلننى ك ن مصننر مننن أمصننار
المسلمين نسخة وآمرام ب ن يعملوا بما فيها  ،وال ي عدواا إلى غيراا من ان ا العلنم
المحدث  ،فإننت رأيع أص العلم رواينة أان المديننة وعلمهنم  ،فنرد اإلمنام مالنك ـ
رحمه هللا ـ ب ولنه  :ينا أمينر المنؤمنين ال تفعن  ،فنإن الننا قند سنب ع لهنم أقاوين ،
وسمعوا أحاديث و رواياي  ،وأخ ك قوم بما سبق إليهم وعملوا به  ،ودانوا له من
اخ ن الف أصننحاب رسننول هللا  وغيننرام  ،وإن رداننم عمننا اع نندوا شننديد  ،فنند،
النا وما ام عليه  ،وما اخ ار أا ك بلد ألنفسهم  .ف ال أبو جعفر  :لو ياوع نت
على فلك ألمري به (.) 12
وإفا صنو ان ا الخبنر فننال يعنارض قنول مالنك للن ين عر نوا علينه الموين فننت
أربعين يوما ه  " :ك اب ألف ه فت أربعين سنة أخ تموه فت أربعين يوما ه ق ّ ما تف هنون
فيه " ( ) 13؛ ألنه يمسن الشم بين ال ولين بحم قوله األخير على مندة جمعنه لمنادة
الس اب  ،وأما تدوينه فال يس غرم أربعين سنة
وأما عن تسمي ه بالموي  ،ف د جاء فت عباراي حديث أبت جعفر المنصنور من
مالك أنه قال له " ف ل للنا ك ابا ه وويئه لهم تويئة " فسمت ا ا الس ناب الموين ،
ل ن لك  ،ون ن عننن اإلمننام مالننك قولننه  :عر ننع ا ن ا علننى سننبعين ف يه نا ه مننن ف هنناء
المدينة ،فسلهم وي نت عليه فسمي ه الموي  ،ول د صنار ان ا االسنم علمنا ه علنى ك ناب
مالننك ـ رحمننه هللا ـ  ،واننو بصننيغة اسننم المفعننول مال ن ا ه مننن ويّ ن  ،أ المس نهّ
المو َّو (.) 14
ول د وافق العنوان الم مون  ،فشناء الموين ممهند ال رتينل  ،حسنن ال بوينل ،
مال ن ماله علننى ال ننو مننن حننديث أا ن الحشنناز ممزوجننا ب ن قوال الصننحابة وف نناوف
ال ابعين مبوبا ه على أبواب الف ه  ،فسان ك ابا ه حديثيا ه ف هيا ه  ،جم بين األص والفنر،
(.) 15
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أما منهشه فت تصني الموي ف د ال زم فت جانل األحاديث أسلوبا ه صنارما ه فنت
تصحيو المروياي  ،ون د رجال األسانيد  ،فال يرو عن أحد فينه يعنن  ،وقند ورد
فت الصحيو أنه سئ عن رج ف ال  :ا رأي ه فت ك بت ؟  ،ف ين  :ال  ،ف نال  :لنو
كان ث ة لرأي ه فت ك بت (.) 16
وقد دفعه فلك المنهج إلى عدم اإلكثار من الرواية  ،ف د جاء فت ترتيل المدارك
مالك الموي على نحو من عالرة آالف حديث فلم يزل ينظر فيه
ما نصه  " :و
() 17
ك سنة  ،ويس ط مننه ح ـنـى ب نت ان ا  ،ولنو ب نت قلنياله ألسن طه كلنه تحرينا "
وا ا دلي على اا مامه الالديد بال ب عن حديث رسول هللا  وحرصه علنى نسنبة
الصحيو إليه  ،نصحا ه للمسلمين  ،وأمانة فت ن الالريعة .
وقد يق مالك ـ رحمه هللا ـ فت شروي قبول األخبار ت يي ا ه اسن برأ فينه لديننه
وق ننى بننه حننق االح ينناي فننت مواف ننة صننحة النسننبة إلننى رسننول هللا  فلننم يسننن
تمحيصه للحديث منن جاننل اإلسنناد فحسنل بحينث إفا صنو السنند كنان من ابا ه لنه ،
لسنه جع الح األكبر بعد صنحة السنند للنظنر فنت من ن الحنديث ومطاب نه لمنا انو
واق ن مننن األمننر فننت زمننن النبننت  مس ن عماله قواعنند ال ننرجيو بننين الم عار نناي ،
فيعننرض األثننر علننى عم ن علمنناء المدينننة مننن الصننحابة وال ننابعين  ،وعلننى قواعنند
الالريعة  ،وعلى ال ينا الشلنت  ،فسنان ال يعمن بخبنر الواحند إفا خنال واحنداه منن
ا ه الثالثة (.) 18
أما منهشه من حيث الشانل الف هت  ،ف د جاء فت شرح الموي  " :أن مالسا ه بناه
على تمهيد األصول للفنرو ، ،ونبنه فينه علنى معظنم أصنول الف نه ال نت ترجن إليهنا
مسائله وفروعه " ( ، ) 19ويمسن ال عرف على أصول مالك ـ رحمه هللا ـ منن خنالل
مويئه  ،فهو لم ين ،على أصوله نصا ه صريحا ه وا نحا ه م صن األجنزاء  ،ولسنن
م فلك يس طي ال ارئ الم ب باس راء الموين أن يعنرف أصنول مالنك ال نت كنان
(.) 20
يش هد فت دائرتها ،وعلى الطرائق ال ت ح ّداا له ال يعدواا
ول د اع نى مالك ـ رحمه هللا ـ عناية خاصة ببيان أص انفرد به واو عم أا
المدينة  ،فن إجما ،أا المدينة فت مويئه على ني وأربعنين مسن لة  ،ثنم جعلهنم
ثالثة أنوا : ،أحداا  :أن يشمعوا على أمر ثم ال يخالفهم فينه غينرام  ،والثنانت  :أن
يشمعوا على أمر ولسن يوجد لهنم مخنال منن غينرام  ،وعنن ان ين ال سنمين يعبّنر
مالك ب وله  :السنة ال ت ال اخ الف فيها عندنا  ،والثالث  :منا فينه الخنالف بنين أان
المدينة أنفسهم  ،ف ما األول فهو حشة عند الشمي يشل اتباعه ،وأما الثنانت والثالنث
فمح نزا ،بين المالسية وغيرام على أن ال او حشة عندام بال خالف او عم
أا المدينة الن لت ال االج هاد (. ) 21
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والخ ياراي مالك واس نباياته الف هية فت ك اب الموي منزلة خاصنة بالم ارننة
م األقوال األخرف المنسوبة إليه فت سائر األمهاي  ،نظراه للمنزلة ال ت حظنت بهنا
الموي عند المالسية  ،فهو فت الرتبة األولى بين ك ل الم ال  ،وقد ن ،على فلنك
ابن رشد ( ) 22ب وله  " :وات ـ أ المدوننة ـ م دمنة علنى غيرانا منن الندواوين بعند
موي مالك رحمه هللا  ،ويروف أنه ما بعد ك ناب هللا ك ناب أصنو منن موين مالنك ،
وال بعد الموي ديوان فت الف ه أفيد من المدونة " (.) 23
وال ريننل أن ت ننديم الموين علننى المدونننة يعننود إلننى أن الموين اننو ك نناب مالننك
ال ألفه بنفسه ،وقنام ب دريسنه ينول حياتنه العلمينة  ،أمنا المدوننة فإنهنا وإن كاننع
تدوينا ه آلرائه  ،إال أنها ألفع بطريق الرواية عنه مما حفظه ابن ال اسم .
وقنند اك سننل الموي ن شننهرة فننت ديننار اإلسننالم بسننبل كثننرة رواتننه  ،وإن أشننهر
الرواياي رواية يحت بن يحت الليثت ( ، ) 24فإنه ل ت مالك فت آخر حياتنه  ،إف رحن
إلى المدينة فت السنة ال ت توفت فيها مالك  ،فسم منه الموي غير أبواب فت ك ناب
االع ساف شك فيها  ،فروااا عن زياد بن عبد الرحمن المل ل بالبطون (، ) 25فل لك
وق ن اإلقبننال علننى روايننة يحننت واع مننداا النننا بالمالننرم والمغننرب وشننرحواا
وصححواا ( ، ) 26ويع بر زيناد ان ا أول منن أدخن موين مالنك إلنى األنندلف ُمث ّفنا ه
بالسننما ،منننه ( ، ) 27أمننا أول مننن أدخ ن الموي ن إلننى األننندلف علننى اإليننالم فهننو
الغناز بننن قننيف ( ) 28مننن أان قريبننة  ،ف ند رحن قديـننـما ه وسننمعه مننن مالننك  ،بن
وشهده واو يؤلفه (. ) 29
أما أول من أدخ الموي إلى أفري ية منن بنالد الغنرب اإلسنالمت فهنو علنت بنن
زيننناد ال ونسنننت ( ، ) 30وفسنننر لهنننم قنننول مالنننك ولنننم يسوننننوا يعرفوننننه  ،وانننو معلنننم
سحنون( )31الف ه ( .) 32وقد سب ع اإلشارة إلى مؤلفناي مالنك منن غينر الموين ،
ولسنها لم تص إلينا  ،عندا رسنال ه فنت اآلداب والمنواع  ،ورسنال ه إلنى اللينث بنن
سعد  ،أما األولى ف د ت منع بعن األحسنام  ،ولسنن الطعنن فنت نسنب ها إلنى مالنك
من بع علماء الم ال دف المالسية إلى إامالها وعدم اإلشارة إليهنا إال فيمنا نندر،
وأما الثانية فهت قصيرة جداه واش ملع على بيان أامية عم أا المديننة  ،ومنن ثنم
يع بر الموي ال دوين الرئيست ال تم بيد اإلمام مالك رحمه هللا .

ثانيا ً ـ أسمعة األصحاب :
أصحاب اإلمام مالك ال ين أقاموا بالمدينة لل لم ة عليه ام المصدر الثانت لف هه،
وال يعرف أن إماما ه من األئمة كنان لنه منن ال المين مثن عندد تالمين اإلمنام مالنك ،
والسبل فت فلك يعود إلى اس راره بالمدينة المنورة  ،وب لك ال ى به أا العلم من
جمي ال طار اإلسالمية ممن قصدوا المسشد النبو فت مواسم الحج وغيراا  ،ول د
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بارك هللا لإلمام مالك بطول العمر  ،فع ّمنر نحنو سنع وثمنانين سننة  ،وأل نى دروسنا ه
فيما ي ارب الس ين عاما ه  ،فسان ا ا سببا ه آخر لزيادة عدد اآلخ ين عنه (. ) 33
وقد دفعع شدة إقبال النا على ال علم من اإلمام مالك وكثنرة المسنائ المن ولنة
عنه أحد العلماء إلى ال عبير ب وله  " :قد نُ عنه إلى العرام نحنو منن سنبعين ألن
مسننن لة  ،قنننال شنننيوي البغنننداديين  :اننن ا غينننر منننا زاد عليننننا أاننن الحشننناز ومصنننر
والمغرب؛ ألن أا اآلفام كانوا ي صدون إليه رحلة وبحثا ه فت الف ه والحنديث  ،من
قصنند ا ألمننراء وغيننرام مننن بلننده وسننائر البلنندان  ،فننت النننوازل وغيراننا  ،فسثننري
الحاجة إلينه  ،ان ا من كثنرة توقفنه فنت الف نوف  ،والهنروب منهنا  ،وكثنرة قولنه  :ال
أدر (. ) 34
ومن المعروف فت تاريو الم ال وتراجم علمائه ال ين تل وا عن مالنك مباشنرة
قيامهم ب دوين إجاباته ال ت يرد بهنا علنى المسن ف ين  ،وأقوالنه عنند تحرينره الفنرو،
الف هية وت رير األحسام الالرعية .
كما أن مالسا ـ رحمه هللا ـ كنان ال يمنان منن الس ابنة فنت مشلسنه  " ،فسنان ينرف
الرج يس ل عنده فنال ينهناه ،ولسنن ال ينرد علينه وال يراجعنه ،وكنان مالنك إفا تسلنم
بمس لة ك بها أصحابه "(.) 35
والظاار أنه كان ال يحل فلك بدلي قول ابن وال  ":سمعع مالسا ه ي ول  :وهللا
ما أحل أن تس بوا عنت ك ما تسمعون منت "  ،وقوله  " :ولو عر ننا علنى مالنك
ك ما ك بنا عنه لمحا ثالثة أرباعه " (. ) 36
وكان مالك إفا سئ عن مس لة  ،ك بها أصحابه  ،فيصنير لسن واحند مننهم سنما،،
ومن تلك األقنوال المدوننة تسوننع عنند كن تلمين حصنيلة م مينزة انت مشموعنة منا
سمعه من شيخه  ،وصاري ك مشموعة منه تنسل إلى صاحبها ال دونها  ،فعبد
الرحمن بن ال اسم الع ت لنه سنما ،منن مالنك بلن عالنرين ك ابنا ه  ،بن قين إننه كنان
عنده ثالثمائة جلد أو نحوه عن مالك مسائ ( ، ) 37وأبو محمد عبند هللا بنن وانل لنه
سما ،من مالك بل ثالثين ك ابا ه ( ) 38و أشهل بن عبد العزيز ال يست لنه سنما ،منن
مالك  ،وعدد ك ل سماعه عالرون ك ابا ه (. ) 39
وأبننو محمنند عبنند هللا بننن عبنند الحسننم ( ) 40كننان لننه سننما ،مننن مالننك  :الموي ن ،
وصن ك با ه اخ صر فيها أسمع ه (. ) 41
وأما معْن بن عيسى ال زاز ( ) 42فهو من كبار أصحاب مالك  ،ومنن أشند الننا
مالزمة له  ،و سماعه من مالك قد اش م على أربعين أل مس لة (. ) 43
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ومن أا الغرب زياد بن عبد الرحمن المل ل بالبطون له عن مالك فت الف اوف
ك اب سما ،معروف بسما ،زيناد ( 44وعلنت بنن زيناد ال ونسنت كنان لنه سنما ،منن
مالك ثالثة ك ل (. ) 45
ا ه أسمعة بع أصحاب اإلمام  ،وقد كان له ا ال دوين الموس الف ن األكبنر
فت بناء الم ال ومسيرة تطوره .

المبحث الثاني ــ تدوين المذهب المالكي في عصر الفقهاء المتقدمين :
قب الحنديث عنن تندوين المن ال فنت ان ا العصنر البند منن ال ميينز بنين الف هناء
الم دمين والف هاء الم خرين ؛ ألن ت سيم الف هاء إلى م ن خرين وم ندمين أمنر انام
فت تاريو الم ال  ،أو فت الشاننل ال ندوينت مننه علنى وجنه الخصنول  ،فال سنيم
فننت فاتننه عم ن منهشننت يع نننت بننه البنناحثون ،واننو مننن الناحيننة الزمنيننة فاصن بننين
جماعة وأخرف من أا العلم  ،ومن ثنم فهنو تميينز آلثنارام العلمينة  ،من منا ينبننت
عنه ا ا ال مييز من سماي يعرف بها إن ناج الم ندمين  ،وسنماي ت حندد بهنا مالمنو
إن اج الم خرين .
وإفا كان السؤال عن المعيار ال يمينز بنين الم ندمين والم ن خرين منن علمناء
الم ال  ،فالشواب إنه معيار زمن ي حدد بطب ة العلماء ال ت ين سل إليها أبنو محمند
عبنند هللا بننن أبننت زينند ال يروانننت الم ننوفى سنننة (  ) 386اننـ  ،فهننو ويب ننه أخننر
(46
الم دمين وأول الم خرين  ،فسان تاريو ا ه الطب ة فاصاله بين ال ناريخين للف نه
) ،وبعبننارة أخننرف فننإن أول يب نناي الم ن خرين يب ننة أبننن أبننت زينند ،وأمننا مننن قبلننه
فم دمون (. ) 47
والسبل ال دف إلى إ افة تلك الطب ة البن أبت زيد يعود إلى المسانة الرفيعة
ال ت تب ّوأاا ال يروانت فت درجناي المن ال  ،فهنت ال نت رشنح ه ألن يُع بنر الفيصن
بين جبلين عري ين  ،ح ى وص شخصيا ه ب نه أخر الم ندمين وأول الم ن خرين ،
كما أن للس ل ال يمة ال ت سطراا فت ف ه الم ال دوراه بارزاه فت ت كيد ا ا ال رشيو
 ،وغنت عن ال عري أن من أبرز مؤلفاتنه ك ابنه السبينر " الننوادر والزيناداي علنى
المدونة "  ،فإنه سنار فينه علنى نسنق الم ندمين  ،حينث اسن وعل فينه غالنل فنرو،
الف ننه المننالست ،ب ن منننهم مننن عننده فننت الم ن ال المننالست كمسننند اإلمننام أحمنند عننند
المحدثين إفا لم توجد فيه المسن لة فالغالنل أن ال نن ،فيهنا  ،وانو ك ناب ينين عنن
المائة جزء (. ) 48
ول د م ا ا الس اب جمي ما اش ملع ك ل األمهاي ممنا لنيف فنت المدوننة منن
مسائ مالك وأصحابه  "،ليسون فلك ك ابا ه جامعنا ه لمنا اف نرم فنت ان ه الندواوين منن
الفوائد وغرائل المسائ  ،وزيادة المعانت على ما فنت المدوننة وليسنون لمنن جمعنه
م المدونة أو م مخ صراا م ن بهما وغنت باالق صار عليهما " (. ) 49
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فعم ابن أبت زيد فت ا ا الس اب يالبه عم الم دمين ال ين اع نوا بشم أقوال
اإلمام مالك وأقوال الصحابة وسنرداا مرتبنة علنى حسنل األبنواب  ،ولسننه يخ لن
عمننن ت دمننه فننت كونننه ان ننى تلننك األقننوال مننن ك ننبهم  ،بينمننا دونهننا الم نندمون بعنند
سماعها من شيوخهم  ،ف لك األصول ك ل سما ،ورواية  ،أما الننوادر فس ناب جمن
واخ يار .
وال شك أن تلك النخبنة البنارزة منن علمناء المن ال المعاصنرين البنن أبنت زيند
جعلننع ف رتننه الزمنيننة ظرف نا ه لطب ننة م ميننرة فننت تنناريو المن ال لسونهننا فاص ن بننين
ال اريو ال ديم وال اريو الشديد للف ه .
ولع ال ائلين ب سيم الف هاء إلى م دمين وم ن خرين لنم ي صندوا تحديند الفاصن
الزمنت بشمي ال رن الراب  ،وإنما أرادوا تحديده بمطل فلك ال رن  ،والندلي علنى
فلك ما ورد فت كالم أحد أئمة ال لي فنت مشنال ال نراجم واألعنالم حينث ي نول فنت
ميزانه " فالحد الفاص بين الم دم والم خر او رأ سنة ثالثمائة " ( ) 50واو منا
يعنت أول ال رن الراب الهشر .
ويظ السؤال المطروح قائمنا ه عنن سنبل اخ ينار تلنك السننة ل سنون حناجزاه بنين
الم دم والم خر  ،ح ى ينشلت للناظر حديث رسول هللا  ال ي ول فينه  " :خينر
أم ت قرنت  ،ثم ال ين يلونهم  ،ثم الن ين يلنونهم  ، ) 51( " ...ف ند أثبنع الحنديث لهن ه
ال رون األولى الخيرية واألف لية على ما بعنداا  ،أمنا الن ين جناءوا منن بعند فنإنهم
م خرون ،لم يفوزوا ب لك األف لية ال ت نالها الم دمون بن ،الحديث .
ومما ت دم ي و لنا جليا المراد بمصطلو الف هاء الم دمين  ،إف يراد بهنم الن ين
عاشوا قب سنة  300اـ  ،وأما الم خرون فهم ال ين عاشوا بعداا .
أمننا عننن حركننة تننندوين المنن ال عننند الف هنناء الم ننندمين فننالمالح أنهننا ت سنننم
بظاارتين اما  :الشم وال خريج  ،أما األولى ف د كان من الم عين على فلنك الشين
أن يواص جهده فت جم أقوال اإلمام مالك وحفظها  ،وقد رأينا منن قبن كين قنام
األصحاب به ه المهمة فت ك ل األسمعة  ،ولسن من أقوال مالك ما سمعه النبع ،
ولم يسمعه البع األخر  ،ف د ورد أن ابن ال اسم وأشهل اخ لفا فت قنول مالنك فنت
مس لة  ،وحل ك واحد منهما على نفت قول اآلخر  ،فس ال ابن وال ف خبراما أن
مالسا ه فكر ال ولين جميعنا ه ( ، ) 52وبسنبل فلنك عسن ال المين علنى ال ل نت عنن أكبنر
عنندد مننن أصننحاب مالننك  ،وإن ال ننزم بع ننهم بمالزمننة شننيو معننين  ،كمننا اا مننوا
ب دوين أسمعة شيوخهم  ،واسن مري مهمنة جمن أقنوال اإلمنام دون توقن فنت عهند
الم ندمين  ،ح نى كلن فلنك الشهند بس ناب " االسن يعاب ألقنوال مالنك " ( ، ) 53الن
جم أقوال مالك من رواياي المسيين والمدنيين والعنراقيين والمصنريين وال نرويين
واألندلسنيين وغينرام  ،وفنت مرحلنة الشمن ان ه كاننع تظهنر بعن الخالفناي فنت
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األقوال المروية عن مالك رحمه هللا  ،فاتشه الف هاء إلى تدوين ا ه الخالفاي ليسه
الرجننو ،إليهننا عننند إرادة بيننان المع منند مننن األقننوال الم عار ننة  ،وقنند ُعننرف عننن
ال ا ت أبت يحت اارون بن عبد هللا الزار ( ) 54أنه أعلم من صنن فنت مخ لن
قول مالك ( ، ) 55كما ُعرف أي ا ه عن أبت محمد عبد هللا بن عبد الحسم ( ) 56أنه كان
أعلم أصحاب مالك بمخ ل قوله (.) 57
وأما من حيث ظاارة ال خريج  ،ف د جندي مسنائ أمنام أصنحاب مالنك لنم ين ن
فيهننا عننن اإلمننام مالننك شننتء ممننا ا ننطرام إلننى تخننريج أجوب هننا علننى المسننائ
المنصول عليها من إمام الم ال ،وتع بنر أقنوال أصنحابه ان ه منن نمن من ال
خرج لهننا إن كننان عارف نا ه ب واعنند إمامننه وأحسننن مراعاتهننا صننو
مالننك ؛ ألن المس ن ه
نسب ها لإلمام وجعلها من م ابه  ،فمن المعلوم أن كثيراه من المسائ لنم يسنن لإلمنام
فيها ن ، ،وإنما ات من ولة عن أصحابه وتنسل إلى م ابه ( .) 58
ولمننا اب نندأ ال خننريج وكثننري حصننيلة أقننوال األصننحاب المخرجننة علننى قواعنند
الم ال اع نى تالمي ام ب دوينها  ،فمن مؤلفاتهم ما اع نع بشمن أقنوال األصنحاب
بال بعية ألقوال اإلمام  ،كما او الحال فنت المدوننة  ،ف ند كاننع أسنئلة سنحنون البنن
ال اسم عن أقوال مالك  ،فإن لنم يحفن فنت المسن لة قنوال كنان ابنن ال اسنم يبند فيهنا
رأيه المس  ،ومن مؤلفاتهم ما اا مع بشم أقوال أصحابه سواء الم فق عليها أو
المخ ل فيهنا  ،ومنن فلنك ك ناب الحنارث بنن مسنسين ( ) 59فيمنا اتفنق فينه رأ ابنن
ال اسننم وابننن واننل وأشننهل ،وك نناب يحننت بننن عمننر السنننانت ( ) 60فننت اخن الف ابننن
ال اسم وأشهل ( ، ) 61كما ظهنري مؤلفناي تع ننت ببينان اخن الف مالنك وأصنحابه ،
وام د ا ا االتشاه فت ال لي إلى أول عهد الم خرين حيث أل الخالنت ( ) 62ك اب
" رأ مالك ال خالفه فيه أصحابه " ،وأل قاسم األندلسنت ( ) 63ك ناب " ال وسنط
بين مالك وابن ال اسم فيما خال فيه ابن ال اسم مالسا ه " (. ) 64
المبحث الثالث ــ تدوين المذهب المالكي في عصر الفقهاء المتأخرين :
سب ع اإلشارة إلى أن عصر الم خرين أي م بداينة ال نرن الرابن وام ند إلنى
وق نا ا ا  ،وقد اع نى الف هاء فت ا ا العصر ب لي المخ صنراي و و ن الم نون
 ،ثم ظهري الالروح وال عاليق  ،ثم خ مع حركة ال لي بالحواشت وال اييد .
وإفا كانننع العلننوم منح نا ه إلهي نا ه وموااننل اخ صاصننية  ،فغيننر مس ن بعد أن يُنندخر
لبع الم خرين ما عسر على كثير من الم دمين  " ،وأنع ترف ك ل الم ن خرين
تفوم على ك ل الم دمين فت ال بط واالخ صار وجزالة األلفاظ وجمن المسنائ ؛
ألن الم دمين كان مصرف أفانانهم إلنى اسن نباي المسنائ وت نويم الندالئ ؛ فالعنالم
الم خر يصرف فانه إلى تن يو منا قنالوه  ،وتبينين منا أجملنوه ،وت ييند منا أيل نوه ،
وجم ما فرقوه  ،واخ صار عباراتهم  ،وبيان ما اس ر عليه األمر من اخ الفاتهم ،
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فهنو كماشننطة عنرو ربااننا أالهنا ح ننى صنلحع للننزواج ،تزينهنا وتعر ننها علننى
لألوائ كما قال ال ائ :
األزواج  ،وعلى ك ّ فالف
كالبحر يس يـه السحاب وماله

ف

عليه ألنــه من مائه " (. ) 65

إن أبرز األعمال ال ت قام بها الم خرون فت بداياي المرحلة كانع فت ال رجيو
بين األقنوال الم عنددة المن ولنة عنن الم ندمين فنت المسن لة الواحندة  ،وفلنك وصنواله
لل ننول المع منند والمف نى بننه فننت المن ال  ،أو تعيننين الروايننة األخيننرة عننن اإلمننام إفا
تعننددي الرواينناي المن ولننة عنننه  ،كمننا فع ن الالننيو خلي ن ( ) 66ـ ن رحمننه هللا ـ فننت
مخ صره حيث ان ى أربعة ( ) 67منهم  ،وما خ ،الاليو اؤالء إال أنه لم ي ألحند
من الم خرين ما وق لهم من ال عل فت تحرير المن ال وته يبنه  ،وإن كنان الالنيو
قد صرح بهؤالء األعالم األربعة فإننه أشنار إلنى غينرام ،إمنا بصنيغة ال صنحيو أو
() 68
االس حسان
إن السمة الغالبة له ا العصر انت عسنوف الننا علنى المخ صنراي واالشن غال
بها شرحا ه وتدوينا ه  ،فسان أكثر النالاي ال دوينت يدور حولها .
وقننند تنننوال ظهنننور المخ صنننراي فنننت عصنننر الف هننناء الم ننن خرين  ،فظهنننر أول
اخ صننار للمدونننة  ،وكننان لف ن بننن سننلمة الشهنننت ( ، ) 69واخ صننر غيراننا مننن
األمهنناي كالوا ننحة والموازيننة ( ، ) 70كمننا أل ن عبينند هللا الشننالب ( ) 71مخ صننره
المالهور المسمى بال فري .
وأما أبو محمد بن أبت زيد ال يروانت ال وص ب نه " لخن ،المن ال و نم
كسننره  ،وفب عنننه  ،ومننألي الننبالد تواليفننه  ،عننارض كثيننر مننن النننا أكثراننا فلننم
(72
السبق  ،وصعوبة المبدأ  ،وكان يعرف بمالك الصغير "
يبلغوا مداه ن م ف
) واو ال " جم جمي ما فت األمهاي من المسائ والخالف واألقنوال فنت ك ناب
النوادر  ،فاش م على جميــ أقوال الم ال  ،وفر ،األمهاي كلهنا فنت ان ا الس ناب
" ( ، ) 73كما أل ك ابه المالهور بالرسالة  ،وقد كثر اش غال النا بهنا  ،ح نى ل ّنل
بباكورة السعد و بزبدة الم ال ؛ ألنهنا أول مخ صنر ظهنر فنت المن ال بعند تفرين
ابن الشالب ( ، ) 74والمراد بسون الرسالة أول مخ صر بعند ال فرين أنهمنا أُلفنا علنى
نحو مس دون ال يد فت االخ صار من ك اب معين دون سواه .
ثم ألّ خل بن أبت ال اسم البرافعت ( " ) 75ال ه يل فنت اخ صنار المدوننة " ،
واتب فيه يري ة اخ صار أبنت محمند إال أننه سناقه علنى نسنق المدوننة  ،وحن ف منا
زاده أبو محمد  ،وقند أقبن يلبنة الف نه علنى ان ا الس ناب وسنموا بدراسن ه وحفظنه ،
وكنان المعن ّول عليننه بننالمغرب واألننندلف  ،ح ننى تركننوا بننه المدونننة ومخ صننراتها ،
فالغ دوراه مهما قب ظهور مخ صر ابن الحاجل ( ) 76الفرعت (. ) 77
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كما ظهر ك اب ال ل ين لل ا نت عبند الواناب ( ) 78وانو منن المخ صنراي ال نت
ح ع شهرة  ،ويع بر ا ا الس اب على صغره من خيار الس ل وأكثراا فائدة (. ) 79
أمننا مخ صننر ابننن الحاجننل الفرعننت المسننمى " جننام األمهنناي " فإنننه يعنند مننن
المخ صراي ال ت حظيع باا مام المالسية شرقا ه وغربنا ه  ،فمصننفه ممنن برعنوا فنت
العلوم وأجادوا فت ال صني  ،وقد اح ا ا المخ صر مركز الصدارة عنند الف هناء
ويالب العلم فت الف رة المم دة من صدوره إلى ظهور مخ صر خلي (. ) 80
وأل ن عبنند الننرحمن البغننداد ( ) 81ك نناب " اإلرشنناد "  ،وجعلننه مخ صننراه فننت
فرو ،الف ه وحالاه بمسائ ق أن توجد فت المطوالي م إيشاز بلي (. ) 82
ثم يط على الم ال مخ صر الاليو خلي بنن إسنحام المصنر الن اخ صنر
به مخ صر ابن الحاجل  ،وجم فيه الفرو ،السثيرة منن ك نل المن ال  ،ف ند حنوف
مائة أل مس لة منطوقا ه مثلها مفهوما ه  ،وقد بين فيه ما به الف وف من األقوال  ،ومن
أنه أقام فت ت ليفه خمسا ه وعالرين سنة  ،إالّ أنه لم يخرج من ال لخي ،فت حياتنه إالّ
ثلثننه األول إلننى النسنناح  ،والبنناقت وجنند فننت ترك ننه فننت أورام المسننودة  ،فشمعنننه
أصحابه و موه لما لخ ، ،فسم الس اب  ،وقد بنال الالنيو فنت أسنلوب اخ صناره
ح ننى ُعنند مننن األلغنناز  ،وم ن فلننك اع نننى النننا بننه عنايننة فائ ننة شننرحا ه وتنندوينا ه
نفائف األعالم  ،وأحق ما رمنق
وتدريساه ،ومدحه العلماء ب ولهم  " :إنه من أف
باألحدام  ،وصرفع له امنم الحن ام  ،عظنيم الشندوف  ،بلين الفحنوف  ،بنين منا بنه
الف وف  ،وجم م االخ صار شدة ال نبط وال هن يل  ،واق ندر علنى حسنن المسنام
وال رتيل  ،فما نُسج على منواله  ،وال سمو أحد بمثاله " (.) 83
ا ن ه أاننم المخ صننراي ال ننت ظهننري  ،وكننان ك ن مخ صننر منهننا ك نناب وق ننه ،
ويع بننر مخ صننر أيننول المخ صننراي ب ننا هء ح ننى يننوم النننا انن ا  ،بنن اسنن طل
االا مام كله  ،جاء فت ني االب هاج  " :ل د آل الحال فت ا ه األزمننة الم ن خرة إلنى
االق صار على المخ صر فت ا ه البالد المغربية منراك وفنا وغيرانا  ،ف ن أن
ترف أحداه يع نت بابن الحاجل ف اله عن المدونة  ،بن قصناراام الرسنالة وخلين ،
وفلك عالمة درو الف ه وفاابه " (. ) 84
ولع ن السننبل فننت ت ن لي المخ صننراي يعننود إلننى أن الم ن خرين عس نر علننيهم
اس يعاب ما ألفه الم دمون من دواوين كبار  ،كالمدونة والوا حة وأمثالها  ،وشنق
علنننيهم حفظهنننا واس صننناتاا  ،فاس عا نننوا عنهنننا ك بنننا ه مخ صنننرة  ،تيسنننيراه علنننى
المب دئين ،وتسهياله للحف على الم علمين .
والغرض من االخ صار مبنت على م صندين امنا  :ت لين األلفناظ تيسنيراه علنى
الحف  ،وجم ما تفرم فت ك ل الم ال من الفرو ، ،ليسون أجم للمسائ  ،وكن
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منهما م صد حسن لوال حصول المبالغة فت االخ صار إلى الحد ال أ ر بالف ه ،
ف د انصل عم الف هاء فت ح ألفاظ المخ صراي والخالف فنت ت ويلهنا ،فو نعع
لبيانها الالروح  ،ثم تع بواا بالحواشت  ،مما أ ا ،الوقع وبدد الشهد (. ) 85
ومما تشدر اإلشارة إليه أن الحواشت لم تعنرف علنى الس نل الف هينة المالسينة إال
فننت العصننور الم ن خرة  ،وأن أول مننن خنندم تلننك الس ننل بالحواشننت اننو الالننيو علننت
العدو المالست( تـ سنة  1189اـ ) ،ف د أل كثينراه منهنا علنى ك نل المالسينة (،) 86
ولع المراد ب لك مالسية مصر  ،وإال فنإن الالنيو العندو مسنبوم فنت ان ا العمن ،
ف د سب ه فت ال لي الاليو محمد بن غاز ( تـ سنة  919اـ ) بحاشية سمااا شفاء
الغلي فت ح م ف خلي  ،والاليو أحمد بابا ال نبس ت ( تـ سنة  1036انـ ) بحاشنية
سمااا منن الشلين علنى خلين  ،والالنيو مصنطفى الدالصنت ( تنـ سننة  1136انـ )
بحاشية على شرح ال ائت ( ) 87على المخ صر (. ) 88

الخاتمة
بعد الفراا من ك ابة ا ا المو و ،وصياغ ه يمسن تدوين خاتمة تخص،
أساسا ل كر ن ائج البحث وات على النحو ال الت :
 1ـ إن أقوال اإلمام مالك وأصحابه ـ رحمهم هللا ـ قد دونع من عهد مبسر .
 2ـ إن تدوين الم ال قد بدأ م ظهور الموي واألسمعة ال ت دونها األصحاب
 ،فسانع رصيدا كبيرا أمام علماء الم ال الالح ين .
 3ـ إن اؤالء العلماء ي سمون من الناحية الزمنية إلى م دمين وم خرين ،
وتع بر يب ة ابت زيد ال يروانت أول يب اي الم خرين  ،وأما من فبله فم دمون .
 4ـ أصحاب األمام مالك ام من أقاموا بالمدينة لل لم ة عليه  ،وام المصدر
الثانت لف هه .
األكبر
 5ـ إن له ا ال دوين الموس ـ الناب من أسمعة أصحاب مالك ـ الف
فت بناء الم ال ومسيرة تطوره .
 6ـ إن حركة تدوين الم ال عند الف هاء الم دمين اتسمع بظاارتين اما :
الشم وال خريج.
 7ـ إن السمة الغالبة فت عصر الف هاء الم خرين ات عسوف النا على
المخ صراي واالش غال بها شرحا وتدوينا  ،فسان أكثر النالاي ال دوينت يدور
حولها .
 8ـ إن الغرض من االخ صار مبنت على م صدين اما  :ت لي األلفاظ تيسيرا
على الحف  ،وجم ما تفرم فت ك ل الم ال من الفرو. ،
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الهوامش :
(  ) 1انظر  :مالك ألبت زارة  ،ل  ،. 130دار الفسر ،ال اارة ،ي 2003 4م .
(  ) 2انظر:ترتيل المدارك لل ا ت عياض ()26/1مس بة الث افة الدينية،ال اارة،ي2008 1م ؛
وعم أا المدينة ألحمد محمد نور سي  ،ل  ،58ي دار االع صام ،ال اارة.
(  ) 3انظر  :حشة هللا البالغة للدالو  ) 145 / 1 (،دار ال راث،ال اارة،ي1355 1اـ .
(  ) 4انظر  :كال المغطت من المعانت واأللفاظ الواقعة فت الموي  ،لمحمد الطاار بن
عاشـــور ( ل ،)19
ي ، 1دار السالم  ،ال اارة  1427 ،اـ ــ  2006م .
(  ) 5ترتيل المدارك (  ) 215 / 1؛ كال المغطى ( ل . ) 37
(  ) 6او أبو عبد هللا محمد بن إسماعي الشعفت صاحل الصحيو  ،نوفت سنة356اـ.انظر:
يب اي الحفاظ للسيويت ( ، ) 252/1ي 1دار الس ل العلمية  1983م .
(  ) 7انظنننر  :عار نننة األحنننوف شنننرح جـــــنننـام ال رمننن البنننن العربنننت  ، ) 5 / 1 ( ،دار
الس ــــــــاب العربـــــــت بيروي .
(  ) 8او الخليفة أبو جعفر عبد هللا بن محمد بن علت العباست المنصور  ،كان ششــاعا كام
الع حسن المالاركة فت الف ه توفت سنة  158اـ  .انظر  :سير أعالم النبالء (  83 / 7ـ . ) 87
(  ) 9عبد هللا بن عبا ر ت هللا عنهما  ،ابن عم الرسول  من الف هاء  ،دعا له الرســـــول
 " : اللهم ف ه فت الدين وعلمه ال وي "  ،توفت بالطائ سنة  68اـ  .انظر  :اإلصابة البن
حشر العس النـــــــت (  141 / 4ـ  ) 151ي ،1دار الشي  ،بيروي  1412اـ ــ  1992م .
(  ) 10او عبد هللا بن مسعود ر ت هللا عنهما صحابت جلي  ،كان يخندم الرسنول  منن ف هناء
الصحابة وعلمائهم ،الزم النبت  وكان صاحل نعليه  ،أول منن جهنر بنال رآن بمسنة  ،وقنال فينه
الرسول  ": تمسسوا بعهد ابن أم عبد"  ،توفت سنة  32وقي سنة  33اـ  .انظنر اإلصنابة ( / 4
 233ـ . ) 235
(  ) 11ترتيل المدارك ( . ) 218 / 1
(  ) 12المصدر نفسه (  217 / 1ـ . ) 218
(  ) 13الديباج الم ال البن فرحون (  ، ) 117 / 1مس بة دار ال راث ،ال اارة ي 2005 2م .
(  ) 14انظر  :كال المغطى ل  38ـ  39؛ الفسر السامت فت تاريو الف ه اإلسالمت ( 282 / 1
).
15
( ) انظر  :الفسر السامت للحشو (  ، ) 282 / 1المس بة العصرية ،بيروي  2009م .
(  ) 16انظر  :صحيو مسلم (  ، ) 26 / 1دار إحياء ال راث العربت  ،بيروي  1955م .
(  ) 17ترتيل المدارك ( . ) 218 / 1
(  ) 18انظر  :كال المغطى ل  22ــ . 23
(  ) 19ال بف فت شرح موي مالك بن أنف ألبت بسر بن العربت المعافر ،تـ :محمد عبد هللا ولد
كريم(  )66 /1ي ، 1دار ابن الشوز  1429 ،اـ .
(  ) 20انظر  :مالك ألبت زارة  ،ل . 20
(  ) 21انظر  :الفسر السامت (  318 / 1ــ . ) 319
(  ) 22اننو ال ا ننت أبننو الولينند محمنند بننن أحمنند بننن رشنند ال ريبننت  ،اإلمننام العـــــننـالم المح ننق ،
المع رف له بصحة النظر وجودة ال لي  ،م نا فت العلوم بصيرا باألصول والفرو ، ،له تن لي
منها  :البينان وال حصيــنـ والم ندماي الممهنداي لبينان منا اق ن ه رسنوم المدوننة منن األحسنام ،
وغيراا  .توفت سنة  520اـ  .انظر  :ششرة النـــور ( . ) 316 / 1
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(  ) 23الم دمــــاي الممهداي البن رشد  ،تـ  :محمد حشت (  ، ) 44 / 1ي ، 1دار الغرب
اإلسالمــت بيروي
 1408اـ ـــ  1988م  .كما نُ عن ابن العربت أن الموي م دم فت الف ه على المدونة .
انظر  :الفسر السامت ( . ) 282 / 1
(  ) 24هو يحيى بن يحيى بن كثير بن ِوسالس  ،يكنى أبا محمد  ،سمع مالكا ً  ،وكان لقاؤه
لمالك سنة  179هـ  ،وبــــه انتشر مذهب مالك  ،وإليه انتهت الرئاسة باألندلس في العلم  .توفي
سنة  234هـ  .انظر  :ترتــــتـيب المدارك( 688/ 1ــ  ) 700؛ الديباج المذهب (  281 / 2ـ
. ) 282
(  ) 25هو زياد بن عبد الرحمن بن زهير بن ناشرة بن لودان بن يحي بن أخطب اللخمي ،
سمع من مالك الموطأ  ،وله عنه في الفتاوى كتاب معروف بسماع زياد  .توفي سنة  193هـ
وقيل سنة 194هـ وقيل سنة  199هـ  .انظر  :ترتيب المدارك (  465 / 1ـ  ) 470؛ الديباج
المذهب ( . ) 323 / 1
(  ) 26انظر  :ترتيب المدارك (  ) 689 / 1؛ كشف المغطى ص  44ـ .47
(  ) 27انظر  :ترتيب المدارك (  ) 466 / 1؛ الديباج المذهب ( . ) 323 / 1
(  ) 28الغازي بن قيس  ،ويكنى أبو محمد  ،فقيه محدث أمين  ،سمع من مالك الموطأ  ،وهو
أول من أدخل الموطأ وقراءة نافع األندلسي  .توفــــي سنة  199هـ .انظر :ترتـيب المدارك (
) 463 / 1؛ الديبــــاج المذهب (  ) 107 / 2؛ شجرة النور ( . ) 132 / 1
(  ) 29انظر  :ترتيب المدارك (  463 / 1ـ  ) 464؛ الديباج ( . ) 107 / 2
(  ) 30هو على بن زياد التونسي العبسي ويكنى أبو الحسن  ،سمع من مالك  ،وسفيــــــــان
الثوري  ،واليث بن سعد وغيرهم  ،روى عن مالك الموطأ  ،وهو أول من أدخل الموطا  .توفي
سنة  183هـ  .انظر  :ترتيب المدارك (  436 / 1ـ . ) 439
(  ) 31هو عبد السالم أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي  ،سمع من ابن القـــاسم ،
وابن وهب  ،وأشهب ،وغيرهم  ،وانصرف إلى أفريقية  ،كان ثقة حافظا ً للعلم فقيها ً ولي قضاء
إفريقية .توفي سنة  240هـ  .انظر :الديباج المذهب ( . ) 24 / 2
(  ) 32انظر  :ترتيب المدارك (  ) 463 / 1؛ كشف المغطى ص . 45
(  ) 33انظر  :مالك ألبي زهرة ص . 200
(  ) 34النوادر والزيادات  ،ألبي زيد القيرواني  ،تـ  :عبد الفتاح الحلو (  ) 8 / 1ط 1دار
الغرب اإلسالمي 1999م.
(  ) 35مالك  :ألبي زهرة ص . 202
(  ) 36جذوة المقتبس ألبي عبد هللا الحميدي ص  ، 240ط ، 1المكتبة العصرية 1425 ،هـ ـ
2004م .
(  ) 37انظر  :تهذيب التهذيب (  ) 227 / 6؛ ترتيب المدارك ( . ) 574 / 1
(  ) 38انظر  :ترتيب المدارك ( . ) 567 / 1
(  ) 39انظر  :المصدر السابق ( . ) 585 / 1

(  ) 40هو عبد هللا بن عبد الحكم بن أعين بن الليث  ،يكنى أبا محمد  ،سمع مالكا ً والليث
وغيرهما  ،كـــــــان رجالً صالحا ً ثقة محققا بمذهب مالك توفي سنة  214هـ  .انظر  :ترتيب
المدارك (  674 / 1ـ . ) 679
(  ) 41انظر  :ترتيب المدارك ( . ) 657 / 1
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(  ) 42هو معن بن عيسى بن يحي بن دينار  ،كــــان ثقة كثيـــــــــتـر الحديث مأمـــــونا ً ثبتا ً ،
خلف مالكا ً في الفقه بالمدينة  ،توفي سنة  198هـ .انظر :ترتيب المدارك (  490 / 1ــ) 492؛
الديباج المذهب ( . ) 274 / 2
(  ) 43انظر  :ترتيب المدارك ( . ) 491 / 1
(  ) 44انظر  :المصدر السابق (  ) 465 / 1؛ الديباج المذهب ( . ) 323 / 1
(  ) 45انظر  :ترتيب المدارك ( . ) 436 / 1
(  ) 46انظر  :الفكر السامي ( . ) 469 / 2
(  ) 47انظر  :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد عرفة الدسوقي (  ، ) 37 / 1ط دار
الفكر  ،بيروت ؛
حاشية العدوي على الخرشي ( . ) 128 / 1
(  ) 48انظر  :الفكر السامي ( . ) 469 / 2
(  ) 49النوادر والزيادات ( . ) 11 / 1
(  ) 50ميزان االعتدال في نقد الرجال للذهبي  ،تـ  :علي معوض و عادل عبد الموجــــــــود (
 ) 15 / 1ط  ، 1دار الكتب العلمية  ،بيروت  1995م .
(  ) 51صحيح البخاري  ،كتاب فضائل الصحابة ( ، ) 1335 / 3دار ابن كثير،بيروت ط3
1978م .
(  ) 52انظر  :ترتيب المدارك ( . ) 582 / 1
(  ) 53يرى القاضي عياض أن الذي ابتدأ تأليفه بعض أصحاب القاضي إسماعيل  ،ووافقه ابن
فرحـون في موضع ،بينما نص مخلوف على أن الذي ابتدأ تأليف هذا الكتاب هو  :عبد هللا بن
حنين الكالبي القرطبي  ،ووافقه ابن فرحون في موضع آخر  ،ثم تمم هذا الكتاب الفقيهان  :أبو
بكر محمد المعيطي و أبو عمر أحمد ابن المكوي  .انظر :ترتيب المدارك (  ) 416 / 3؛
الديباج المذهب (  377 / 1ــ  ) 177 / 2؛ شجرة النور (  199 / 1ـ . ) 200
(  ) 54هو أبو يحيى هارون بن عبد هللا بن الزهري العوفي المكي الماالكي  ،سامع مالكاا ً  ،ولاي
قضاء مصر  ،توفي سنة  132هـ  .انظر  :الديباج المذهب ( . ) 278 / 2
(  ) 55انظر  :طبقات الفقهاء للشيرازي ص  ، 158ط دار القلم  ،بيروت .
(  ) 56سبقت ترجمته .
(  ) 57انظر  :طبقات الفقهاء للشيرازي ص . 156
(  ) 58انظر  :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ، ) 19 /1ط دار إحياء الكتاب العربـــــي ،
عيسى البابي الحلبي وشركاه  ،مصر ؛ الفواكه الدواني ( . ) 19 / 2
(  ) 59هو أبوعمرو الحارث بن مسكين  ،سمع من ابن القاسم  ،وابن وهب ،وأشهب ودون
أسمعتهم  ،وبوبــها و بهم تفقه وعد في أكابر أصحابهم توفي سنة  250هـ  .انظر  :الديباج
المذهب ( . ) 298 / 1
(  ) 60هو يحي بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني ويكنى أبو زكريا  ،سمع من سحنون
وغيره  ،كان فقيـها ً حافظا ثقة إماما في الفقه  ،له مؤلفات منها  :المنتخبة و كتاب الميزان و
كتاب فضل الوضـوء والصالة  .توفي سنة  289هـ  .انظر  :ترتيب المدارك (  354 / 2ـ 56
).
(  ) 61انظر  :طبقات الفقهاء ص  158؛ الديباج المذهب ( . ) 298 / 1
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(  ) 62هو أباو عباد هللا محماد بان الحاارث بان أساد الخشاني  ،الفقياه الحاافظ الماؤر  ،لاه تا ليف
حسنة منها  :كتاب الرواة عن مالك وكتاب طبقات فقهاء المالكية وغيرهاا  .تاوفي سانة 361
هـ  .انظ  :شجرة النور (  221 / 1ـ . ) 222
(  ) 63هو قاسم بن خلف بان فاتح بان عباد هللا الجبياري  ،كاان مان أهال العلام بالحاديث والفقاه ،
حسان التألـــــــااـيف  ،ولااي القضاااء بطرطوشااة وبلنساية  ،تااوفي ساانة  371هااـ  .انظاار  :ترتيااب
المدارك (  ) 326 / 3؛ الديباج (.)118/2
(  ) 64ترتيب المدارك (  ) 327 / 3؛ الديباج ( . ) 118 / 2
(  ) 65حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين (  ، ) 106 / 1ط
عـالم الكتب للطباعة والنشر  ،الرياض ـ المملكة العربية السعودية  1423 ،هـ ــ  2003م .
(  ) 66هو خليل بن إسحاق الجندي  ،أحد األئمة واألعاالم  ،الفقياه الحاافظ  ،صااحب المختصار
المشهـور في المذهب ،الذي اعتنى بشرحه وحفظه الطلبة من كل الجهات  .توفي سنة  767هـ
 .انظر :الدرر الكامنة البن حجر العسقالني (  )207 / 2ط  ،2دائرة المعارف العثمانية ،حيادر
أباد ـ الهند 1392هـ 1972م ؛ شجرة النور(.)10/2
(  ) 67حيث سار في كتابه معتمداً على اختيار اللخماي  ،وتارجيح ابان ياونس  ،واستظهاـار ابان
رشد  ،وقول المازري .انظر  :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( . ) 22 / 1
(  ) 68انظر  :المصدر السابق ( . ) 25 ، 22 / 1
(  ) 69هو فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهني  ،الحافظ الكبير  ،الفقياه العاالم بالمساائل ،
كاان ماان أوقاف الناااس علاى الروايااات  ،كاان يلرحاال إلياه للسااماع تاوفي ساانة  319هاـ  .انظاار :
الديباج (  ) 108 / 2؛ شجرة النور (.)185/1
(  ) 70انظر  :الفكر السامي ( . ) 703 / 2
(  ) 71هو أبو القاسم عبيد هللا بن الحسن بن الجالب  ،من أهل العراق  ،اإلمام الفقيه العالم
الحافظ  ،له متاب في مسائل الخالف  ،وكتاب التفريع في المذهب مشهور توفي سنة  398هـ .
انظر  :ترتيب المدارك ( .) 379 /1
(  ) 72ترتبيب المدارك ( . ) 248
(  ) 73مقدمة ابن خلدون ص  ، 543دار الفجر للتراث ،القاهرة ط1988 1م .
(  ) 74انظر  :الفواكه الدواني (  ، ) 3 / 1دار الفكر  ،بيروت ط1995 1م.
(  ) 75هو أبو القاسم خلف بن أبي القاسم األزدي المعروف بالبراذعي  ،ويكنى أيضا ً بأبي سعيد
 ،من كبار أصحـاب أبي محمد بن أبي زيد  ،وحفاظ المذهب المؤلفين لاه تا ليف منهاا  :التهاذيب
في اختصار المدونة و التمهيد لمسائل المدوناة و اختصاار الواضاحة وغيرهاا  .ولام تاذكر كتاب
التراجم التي اطلعت عليها تاريخ وفاته  .انظر  :ترتيب المدارك ( ) 502/3؛ الديباج الماذهب (
 ) 206 / 1؛ شجرة النور ( . ) 252 / 1
(  ) 76هااو عثمااان باان عماار باان أبااي بكاار باان يااونس الروينااي  ،يكنااى أبااا عماار المعااروف بااابن
الحاجب  ،اإلمام العالمة الفقيه المالكي ،كان ثقة متواضعا ً عفيفا ً ،صنف التصاانيف المفيادة منهاا
 :الجامع بين األمهات والكافية ،والمختصر في أصول الفقه وغيرها ،توفي سنة 646هـ  .انظر
 :الديباج المذهب (  68 / 2ـ . ) 70
(  ) 77انظر  :الديباج المذهب (  ) 207 / 1؛ الفكر السامي ( . ) 545 / 2
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(  ) 78هو عبد الوهاب بن نضر البغادادي يكناى أباا محماد  ،أحاد أئماة الماذهب لاه تا ليف كثيارة
منـــها  :النصرة لماذهب إماام دار الهجارة و المعوناة و األدلاة وغيرهاا  ،تاوفي سانة  422هاـ .
انظر  :الديباج المذهب (  22 / 2ــ . ) 24
(  ) 79انظر  :الفكر السامي ( . ) 540 / 2
(  ) 80انظر  :المصدر السابق ( . ) 564 / 2
(  ) 81هاو عباد الارحمن بان محماد بان عساكر شاهاب الادين البغادادي المالكاـي  ،كـــــاـان فقيهاا ً
عالماا ً زاهااداً لااه التصااانيف الحساانة المفياادة منهااا  :المعتمااد فااي الفقااه  ،وكتاااب العماادة فااي الفقااه
وكتاب اإلرشاد .توفي سنة 732هـ  .انظر  :الديباج المذهب ( . ) 414 / 1
(  ) 82انظر  :الديباج المذهب (  ) 414 / 1؛ الفكر السامي ( . ) 572 / 2
(  ) 83الفكر السامي ( ) 577 / 2
(  ) 84نيل االبتهاج ص . 114
(  ) 85انظر  :الفكر السامي ( . ) 703 / 2
(  ) 86من هذه الحواشي :حاشية على ابن تركي  ،وعلى الزرقـــــــــاـاني علاى العزياة  ،وعلاى
شرح أبي الحسن عل الرسالة  ،وحاشية على الخرشي  ،وحاشية على الزرقاني على المختصار
 .انظر  :تاريخ عجائب اآلثار في
التراجم واألخبار لعبد الرحمن الجبرتي ( ) 477 / 1ط دار الجيل  ،بيروت .
(  ) 87هو القاضي أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي اإلمام العالم العامل  ،القدوة
الفاضل  ،تخلى عن القضااء وتصادر للتاأليف  ،لاه شارحان علاى المختصار  ،وشارح علاى ابان
الحاجب توفي سنة 942هـ  .انظر :
شجرة النور ( . ) 132 / 2
(  ) 88انظر  :شجرة النور (  141 /2ـ  200 ، 142ـ . ) 281 ، 201
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