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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 طبعات �تاب (الموطأ) و�تاب (األم)

 
رحمهما -للشافعي  )األم(و�ذلك �تاب  ؟لإلمام مالك )الموطأ(ما أفضل الطبعات لكتاب  :السؤال

 ؟-هللا

ووجد من  ،إلمام دار الهجرة مالك بن أنس نجم السنن له روا�ات متعددة )الموطأ( :الجواب
مصعب  ، وأبووالقعنبي ،منهم �حیى بن �حیى اللیثي ،سبعة عشر لرواة معروفین تآالموط
، �محمد بن الحسن ،وابن ز�اد ،وابن القاسم ،كیروابن �ُ  ،وسو�د بن سعید الحدثاني ،الزهري 
وفیها أ�ًضا اختالف  ،وفي �عضها من الز�ادات على �عض، إلى عدة سبعة عشر موطًأ وغیرهم

وفي أحكامه الفقهیة المستندة  ،وفیها تفاوت في تعلیقات اإلمام مالك على األحادیث ،في األلفاظ
 .على األحادیث في �عضها ما ال یوجد في �عض

وفي  ،ُطبعت في الهند قد�ًما ،ها روا�ة �حیى بن �حیى اللیثيت أشهرُ آوُطبع من هذه الموط
أقدم الطبعات التونسیة �تاب ومن  ،وفي غیرها من البلدانوفي المغرب،  ،وفي مصر ،قازان

 ،وال شك أن هذه الطبعات القد�مة یتوالها علماء �صححونها و�نقحونها ،لإلمام مالك )الموطأ(
وعلى �ل حال روا�ة  ،وجد �عدهم نسخ لم �طلع علیها المتقدمون فیفید منها المتأخرون لكن قد یُ 

 ،وسو�د ،صعب ُطبعت محققةو�ذلك روا�ة أبي م ،�حیى بن �حیى مخدومة �الطبعات و�الشروح
وفیه  ،كنوي مشروًحا من ِقَبل اللَّ  ُطبع محمد بن الحسنموطأ و  ، �لها ُطبعت،وابن ز�اد ،كیروابن �ُ 

لألحادیث و�عض �الم اإلمام مالك مع ما  األن فیه توجیهً  ؛ت األخرى آاختالف مع الموط عنو 
وولي هللا الدهلوي  .ألن الراوي محمد بن الحسن صاحب أبي حنیفة ؛یتفق مع مذهب الحنفیة

وشرحه أ�ًضا  ،�األعجمیةبل  ،لكنه �غیر العر�یة )المصفَّى(�شرح متوسط أسماه  )الموطأ(شرح 
فجمع  ،أبي حنیفة والشافعي وضم إلى رأي اإلمام مالك رأيَ  )ى شرح الموطأالمسوَّ (�شرح أسماه 

في رسالة علمیة �ضم مذهب اإلمام أحمد إلى  )المسوَّى (على تحقیق  وُ�عمل ،المذاهب الثالثة
 .المذاهب الثالثة ودراسة هذه األقوال وترجیح الراجح منها

وروا�ة محمد بن  ،محققة، وروا�ة أبي مصعب أ�ًضا مطبوعة هذه روا�ة �حیى بن �حیى
 .تتعدد طبعاتها وتحقیقاتهابعت و�ن لم و�ذلك �قیة الروا�ات طُ  ،بعت محققة ومشروحةالحسن طُ 

�حیى بن  :بروا�اته التي أشرُت إلیها آنًفا )الموطأ(طبع و �عض المعاصر�ن جمع الروا�ات و 
�محمد بن  ،وابن ز�اد ،وابن القاسم ،كیروابن �ُ  ،والحدثاني ،وأبي مصعب ،والقعنبي ،�حیى

جمع تبین هذه الروا�ات  لكن و�ن �انت هذه الطر�قة والجمع ،بزوائدها واختالف ألفاظها ،الحسن
على منهج أهل العلم الذین  تلیس ابروا�اته المتعددة لكنه )موطأ اإلمام مالك(ق من المتفرِّ 
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ینبغي ( :لكن أهل العلم �قولون  ،بقرِّ تُ  اال شك أنه ههذ ،یوصون بروا�ة الكتب على روا�ة واحدة
هناك طر�قة لهم في الجمع  ،نعم )،ثم تشیر إلى ما عداها ،أن تصحح نسختك على روا�ة واحدة

لكنه ما  ،جمع الروا�ات )لبخاري ـ(صحیح ا�النسبة ل -رحمه هللا-والیونیني  ،في الضم والتفر�ق
غها القسطالني ثم فرَّ  ،�تبها ةٍ خَ رْ و�نما أشار إلیها في الحواشي في فَ  ،أقحمها في صلب الكتاب

وعلى �ل حال من فعل  ،والثانیة في طبعتي بوالق األولى )البخاري (بعت على هامش وطُ  ،وغیره
حرم فلن �ُ  ،ت لطالب العلمآب ما ُفرِّق في الموطوقد قرَّ  ،على اجتهاده -إن شاء هللا-ذلك مأجور 

 .-إن شاء هللا تعالى-األجر 

 )).األم(و�ذلك �تاب السائل: ( �قول

طبعة جمیلة وعلى  ،بعت في بوالق سنة ألف وثالثمائة وعشر�ن أو قر�ًبا منهاطُ  )األم(
وغیرهما من الكتب التي تنسب إلى اإلمام  )اختالف الحدیث(و )مختصر المزني(هوامشها 
فطبعه محمد  ،�عد طبعة بوالق )األم(ثم تتا�عوا على طباعة  ،وهي من �المه بال شك ،الشافعي

ر مراًرا ،زهري النجار تحقیق رفعت فوزي أخیًرا ب (األم) تبعثم طُ  ،والتصو�ر ال عبرة �ه ،ثم ُصوِّ
وذ�ر مالحظاته على الطبعات السا�قة مما یدل على  ،وهي طبعة في الجملة جیدة ،عبد المطلب

، بل هي وأنا راجعت هذه الطبعة في مواضع فوجدتها صحیحة في الجملة ،أنه اعتنى �الكتاب
ي بوالق ال شك أن الذي �صححها أئمة ومن �بار الشافعیة فعندي أفضل الطبعات، وطبعة 

والمتأخر قد فیها نوع تقد�م وتأخیر فال تسلم،  لكن یبقى أن النسخة التي اعتمدوا علیها ،وقتهم
م. اطلع على ما لم �طلع علیه  المتقدِّ
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