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جهود علماء المالكية في تقريب مصادر المذهب
نظم فقهاء المالكية المادة الفقهية،

فجمعوا ما يرتبط بها في كتب عدت األصول األولى للمذهب،

ولقيت استحسانا وقبوال من لدن علماء المالكية،

حيث اعتمدوا ما فيها من مسائل وآراء،

فعكفوا على دراستها وخدمتها بالشرح والتحليل،

ثم رتبوها بحسب مكانة علو ونزول أسانيدها في المذهب المالكي.

وهــذه المصــادر فــي حقيقتهــا ليســت إال امتــدادا لمدرســة مالــك فــي الفقــه، رام أصحابهــا 
تقريــب فقــه مالــك.

ومن هذه المصادر

أوال: المدونة

وتعتبر المدونة األصَل الثاني  للفقه المالكي – بعد الموطأ،

فهي أصُل المذهب وعمدُة الفقهاء في القضاء واإلفتاء،

وِروايُتها مرجََّحٌة على رواية غيرها.

وأصــل المدونــة هــي اأَلَســدية، لكــن ســحنونا لمــا قــدم بهــذه الروايــة على القيــروان بعد مراجعتها، 
ــار  ــار أصحــاب مالــك مــا اخت ــدا، وبوبهــا، وألحــق فيهــا مــن خــاف كب هذبهــا، ونســقها تنســيقا جدي
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ذكــره، وذيــل أبوابهــا بالحديــث واآلثــار.

وقــد ضمــت املدونــة بــن دفتهــا حــوايل 36 ألــف مســألة، إىل جانــب األحاديــث واآلثــار، وحظيــت 
بعنايــة فائقــة،

 فمنهم من لخصها واختصرها،

ومنهم من اكتفى بالتعليق على بعض مسائلها،

ومنهم من نبه إلى مشكاتها،

ومنهم من شرحها .

)حماضرات يف تارخ املذهب املالكي: لعمر اجليدي ص181(.

وقد تتبع بعض الباحثن األحاديث اليت تضمنتها املدونة فبلغ هبا )551( حديثا، وهي أنواع:

منها )341( حديثا صحيحا

اتفق البخاري ومسلم على )184( حديثا. 	 

وانفرد البخاري منها ب )20( حديثا.	 

وانفرد مسلم منها ب )65( حديثا.	 

وبلغ عدد األحاديث الصحيحة اليت نص عليها أحد احلفاظ )72( حديثا.	 

أما األحاديث الحسنة فعددها )131( حديثا

منها )103( أحاديث حسنة لذاهتا	 

و)28( حديثا حسنا لغريه	 

وعــدد األحاديــث الضعيفــة الــيت يــزول ضعفهــا بوجــود شــواهد أو متابعــات )70( حديثــا، وفيهــا 
اإلســناد. مراســيل صحيحــة 

واألحاديث الضعيفة اليت ورد يف أسانيدها رواة مرتوكون، أو جماهيل العن عددها )9(

وليــس فيهــا أحاديــث موضوعــة ) ختريــج األحاديــث الــواردة يف مدونــة مالــك: طاهــر حممــد الدرديــر 
ج3ص1266(.

ثانيا: الواضحة في السنن والفقه) ت 238هـ/239هـ(:
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تعتــر الواضحــة يف الســنن والفقــه لعبــد امللــك بــن حبيــب ثانيــة األمهــات والدواويــن فــي الفقــه 
المالكــي

وقــد حظــي هــذا الكتــاب مبكانــة متميــزة بصفــة خاصــة باألندلــس، ذلــك أن مؤلفــه ورث منهجيــة 
الفقــه المالكــي لمدرســة المدينــة، والمدرســة المصريــة، ومدرســة القيــروان.

فالواضحــة كتــاب شــامل يضاهــي المدونــة فــي بنائــه وتكوينــه الداخلــي، وهــو ال يحتــوي فقــط 
علــى مأثــورات المالكيــة المبكــرة التــي تعــود إلــى اإلمــام مالــك بــن أنــس، ومــن بعــده مباشــرة، وإنمــا 
يحتــوي أيضــا علــى شــروح و بعــض  اآلراء المذهبيــة البــن حبيــب ) دراســات يف مصــادر الفقــه املالكــي: 

مكلــوش مــوراين ص52 (.

فالكتاب حيتوي أيضا على مساع املؤلف من علماء مصرين كان قصدهم أثناء رحلته، 

ومنهــج المؤلــف فــي كتــاب الواضحــة أنــه يأتــي بالترجمــة ويــورد أحاديــث بســنده، ثــم يقــول عقــب 
ذلــك: قــال عبــد الملــك، ويشــرح بعــض األلفــاظ الــواردة فــي الحديــث الــذي أورده.

ثالثا: المستخرجة من األسمعة )العتبية (لمحمد بن أحمد العتبي)ت255هـ/254هـ(

وهي ثالثة األمهات والدواوين. 

فاملســتخرجة هــي إذن مــن األمسعــة الــيت مجعهــا حممــد العتــي، وهــي تشــمل مساعــات أحــد عشــر فقيهــا، 
ثالثــة منهــم أخــذوا عــن مالــك مباشــرة، وهــم ابــن القاســم وأشــهب وابــن نافــع املــدين، واآلخــرون أمثــال ابــن 

وهــب وحيــى الليثــي وســحنون وأصبــغ.

لقــد حفــظ العتبــي فــي المســتخرجة –فضــا عــن الروايــات المســموعة- ســماعات كثيــرة عــن 
ــواله لضاعــت، إال أنــه لــم يتمكــن مــن تمحيصهــا وعرضهــا علــى أصــول  اإلمــام مالــك وتاميــذه، ول
المذهــب، ومقارنتهــا بالروايــات األخــرى، وهــو مــا يفســر اختــاف مواقــف علمــاء المالكيــة  منهــا قبــوال 
ورفضــا، حــى قــال ابــن لبابــة )ت314( يف حديثــه عنهــا: إن العتــي )كثــر فيهــا الروايــات املطروحــة واملســائل 
الشــاذة، وكان يؤتى باملســألة الغريبة فإذا أعجبته قال: أدخلوها املســتخرجة( )ترتيب املدارك ج4ص253(.

وقــد كان مــن حســن حــظ المســتخرجة أن يهتــم بهــا عالــم األندلــس الكبيــر ابــن رشــد، فقــام 
بهــذه العمليــة النقديــة فــي البيــان والتحصيــل، وأصبحــت المســتخرجة – بعــد أن تميــز فيهــا الصحيــح 
والســقيم- خيــرا وبركــة وزيــادة فــي فــروع المذهــب المالكــي )مقدمــة البيــان والتحصيــل )ج1ص21(.

وللعتــي يف املســتخرجة اصطــالح خــاص بعناويــن الســماعات )األجــزاء/ األبواب/الفصــول( حيــث 



www.arrabitacademy.ma 4 / 5

يعنوهنــا بــأول مســألة فيهــا فيقــول مثــال: رســم القبلــة، رســم حبــل احلبلــة، ورســم ســلف وحنــو ذلــك.

رابعا: الموازية لمحمد بن إبراهيم المواز:

والموازيــة رابعــة األمهــات والدواويــن، وهــو مــن أجــل كتــب المالكيــة وأصحهــا مســائل وأبســطها 
كامــا وأوعبــه، حتــى إن أبــا الحســن القابســي رجحــه علــى ســائر األمهــات وقــال:) إن صاحبــه قصــد إىل 
بنــاء فــروع أصحــاب املذهــب علــى أصوهلــم يف تصنيفــه، وغــريه إمنــا قصــد جبمــع الروايــات، ونقــل منصــوص 
الســماعات، ومنهــم مــن تنقــل عنــه االختيــارات يف شــروحات أفردهــا وجوابــات ملســائل ســئل عنهــا، ومنهــم 

مــن كان قصــده الــذب عــن املذهــب فيمــا فيــه اخلــالف إال ابــن حبيــب( )ترتيــب املــدارك ج4ص 169(.

ــر ابــن المــواز بالمدرســة المصريــة، واعتمــد علــى آراء فقهائهــا، ولشــدة تأثــره بــآراء كبــار  وقــد تأث
تالميــذ اإلمــام مالــك مــن املصريــن أضحــى معتمــد املدرســة املصريــة فيمــا بعــد، واملعــول مبصــر علــى قولــه 

)اصطــالح املذهــب ص138(.

خامسا: المجموعة  البن عبدوس:

وهــو خامــس الدواويــن، وأشــهر مؤلفــات ابــن عبــدوس وأكثرهــا تــداوال يف املذهــب، وكتــاب اجملموعــة 
كتــاب شــريف علــى مذهــب مالــك وأصحابــه، غــري أن املنيــة أعجلــت صاحبــه قبــل إمتامــه. )ترتيــب املــدارك 

ج4ص223(.

سادسا: المبسوط للقاضي إسماعيل:

ســادس الدواويــن، ومنــه تعــرف طريقــة البغدادييــن فــي الفقــه والتأليــف، وهــو أهــم كتــاب جامــع 
لفقــه وترجيحــات الصــدر األول مــن مشــايخ املدرســة العراقيــة يف هــذه املرحلــة، فمؤلــف املبســوط بلــغ رتبــة 
االجتهــاد. قــال الباجــي: وقــد ذكــر مــن بلــغ درجــة االجتهــاد) ومل حتصــل هــذه الدرجــة بعــد مالــك إال 

إلمساعيــل القاضــي(

ــاج المدرســة المالكيــة العراقيــة، إال أنــه اعتمــد مــن طــرف علمــاء  والمبســوط وإن كان مــن إنت
المالكيــة، وخاصــة المدرســة المغربيــة واألندلســية، فقــد احتفــظ لنــا الباجــي فــي المنتقــى بالكثيــر مــن 

االقتباســات مــن المبســوط، كمــا اعتمــد النقــل عنــه ابــن أيب زيــد القــريواين يف النــوادر والزيــادات.

سابعا: النوادر والزيادات:البن أبي زيد القيرواني

وهــو مــن أشــهر كتــب المالكيــة، جمــع فيــه ابــن أبــي زيــد القيروانــي مــا فــي األمهــات مــن المســائل 
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والخــاف واألقــوال، فاشــتمل علــى جميــع أقــوال المذاهــب وفــروع األمهــات كلهــا )مقدمــة ابن خلدون 
ص245(.

وكتــاب النــوادر والزيــادات أكبــر موســوعة فــي فقــه المالكيــة اســتوفى فيــه ابــن أبــي زيــد النقــول 
عــن اإلمــام مالــك، وفقهــاء المذهــب مــن أعــام تامــذة اإلمــام مالــك، مــن المصــادر األصليــة للمذهب 
التــي ذهــب الزمــان بهــا إال قليــا ممــا لــم يــرد فــي المدونــة )مقدمــة حمقــق كتــاب النــوادر والزيــادات 

ج1ص 37(

واخلالصــة أن الكتــاب »مــن أعظــم الكتــب الفقهيــة، وأعوهنــا علــى تكويــن امللكــة الفقهيــة، والتخريــج 
علــى حســن الفهــم ودقــة التنزيــل، وبراعــة التعليــل، فقــد مجــع فيــه صــور احلــوادث الــيت مل تنــص أحكامهــا يف 

املدونــة« ) أعــالم الفكــر اإلســالمي ص48(.


