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 يف كتابه "َأْوَجز اْلَمَساِلك إىل ُموطَّأ ماِلك"

 

 د. سيد عبد املاجد الَغْوري
 ماليزاي -الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية )كويس( بسالجنور معهد دراسات احلديث الشريف )إهناد(،  
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 البحثملخَّص 
ُالكتبُيفُاحلديثُالنبوي،ُومِّنُأبرزُخصائصهُأنهََُجَعُبنيُُ"مالكُبنُأنساإلمامُ"موطأَُُعدُ ي ُ  ُوأَجل ِّ أحَدُأَهم ِّ

ُوأقوالُاألئمةُ ُوآراء ُالسبعة ُالفقهاء ُمعُفتاوىُالتابعنيُوفقه ُمشلُاألحاديَثُواآلاثَر احلديثُوالفقه،ُحيثُإنه
ُشروٌحُعديدٌةُمنُاملطوَّالتُواملختَصرات،ُومنهاُشرٌحُضخٌمُم َطوَُّالسََّلف.ُوقدُأ ل َِّفْتُعلىُهذاُالكتا ُاجلليلِّ ٌلُبِّ

ُالدايرُاهلنديةُيفُوقتهُالشيخُحممَّدُزكرايُالكاْنَدْهَلوِّي ُابسم:ُ"أَْوَجزُاْلَمَسالِّكُإىلُم َوطَّأُمالٍك"،ُوال يُذألَّفهُحمد ِّث 
الكتابُبكثرةُالنقولُالنافع ي مةُوالفوائدُةُمنُأمهاتُكتبُاحلديثُوالفقه،ُوابملعلوماتُالقيتفرَّدُمِّنُبنيُشروحُهذُا

لِّيُاخلصاُوهذاُالبحثالغزيرةُفيهما.ُ ُالقي ِّمُالنافع،ُوُي  ئَصَُيدر سُمنهَجُالشيخُالكاندهلويُيفُأتليفُهذاُالكتابِّ
َُةُفيهُمنُحيثُالصناعةُاحلديثية.يالتأليف

ُاملنهج.ُالشرح.ُاملوطأ.ُاحلديث.ُزكراي.ُالكاندهلوي.ُاملسالك.ُاألوجز.ُُالكلمة املفتاحية:
 

 املقدمة:
ُالعاَلمني،ُوالصَّالة ُوالسَّالم ُعلىُأشرفُاْلم رَسلني،ُسيدانُحممَّدُوعلىُآلهُالََبَرَةُالطَّي ِّبِّنْي،ُوأصحابِّ ُهللُرب ِّ ُهاحلمد 

َُمنُتبعهمُ ُإبحساٍنُهلم،ُودعاُبدعوهتمُإىلُيومُالدين،ُأمَّاُبعد:الكِّرَامُالغ ر ُِّاْلَميامِّني،ُوكل ِّ
لَّةُاحملد ِّثنيُيفُالعاََلُاإلسالميُيفُ فإنَُّالشيخُحممَّدُزكرايُالكاندهلويُكانُأحَدُأكابرُعلماءُاإلسالم،ُوأجِّ

صفوةٌُطي القرن،ُفقدُاعتىنُابحلديثُالنبويُروايةًُودرايًة،ُوتدريساًُوأتليفاً،ُوخترَّجُعلىُيدُه ةٌُمنُعلماءُاحلديثُبهذُا
ُكتبُ ُعلماءُالعاََلُاإلسالمي.ُوقدُألَّفُالعديَدُمنُالشروحُاملفيدةُعلى يفُبالدُاهلندُوغريها،ُواستجازُمنهُأكابر 
ُكماُعلَّقُأيضاًُعلىُعددُمنُكتبه،ُومنُأَهم ُمؤلَّفاتهُوأَجل ُآاثرهُ"أْوَجزُاْلَمَسالِّكُإىلُموطأُمالٍك"،ُالذيُ احلديث،

بُاملستفيضةُيفُوهوُبذلكُمنُالكتُالنادرة،والتحقيقاتُُ،للنفائسُالعلميةُواملباحثُاللطيفةًُاُجامعاًُي عتََبُشرح
ومنُأبرزُُ،ديثيفُعلمُاحلُُموسوعةًُعتََبُأبنُيُ ُوهوَُحرِّيُ ُبنُأنسُاملدين"ُرمحهُهللاُتعاىل،ُموطأُاإلمامُمالك"شرحُ

ُمؤل ِّفهُ ُكتبُأرابهبا،ُواليتُيُ-رمحهُهللاُتعاىلُُ-وَأْجَلىُخصائصهُأنَّ تعذَّرُوجود هاُقدُع ينُفيهُبنقولُاملذاهبُمن
ُيفُشرٍحُآخرُمنُشروحُ"املوطأ"ُعلىُكثرهتا.ُ

ُيفُأتليفُهذاُالكتاب،ُوي َبِّزُالصناعَةُاحلديثيَةُفيه. ُوهذاُالبحثُيتناولُتعريَفُمنهجُاملؤل ِّفِّ
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ُُويتكوَّنُالبحثُمنُمقد ِّمٍة،ُومبحَثنيُوخامتٍةُوفهرٍسُللمصادرُواملراجع.ُ
 

 املبحث األول: نبذٌة من سريته الذاتية والعلمية:
 املطلب األول: امسه ولقبه ونسبه ونسبته:

ُامسه:ُحممدُزكراي.
ملاُرأىُفيهُمنُدِّقَّةُالنظر،ُه(1346ُ)تلقبه:ُ"شيخُاحلديث"،ُلقَّبهُبهُأستاذ هُالشيخُخليلُأمحدُالسََّهاَرنْ ف ْورِّيُ
 وسعةُِّاالط ِّالعُيفُاحلديثُوعلومه،ُورغبةُاالشتغالُبهُتدريساًُوأتليفاً.

د ِّيقُ ضيُهللاُُرنسب ه:ُحممدُزكرايُبنُحممدُحيىيُبنُحممدُإمساعيل...،ُوبهُيتصلُنسبهُإىلُأمريُاملؤمننيُأيبُبكرُالص ِّ
ُ.عنه

"أ ْترابَ ْرَدْيش"ُُإىلُقريةُ"كاْنَدْهَله"،ُإحدىُالق َرىُاجلامعةُيفُمديريةُ"م ظَفَّْرُنَ َغْر"ُيفُواليةُنسبته:ُ"الَكاْنَدْهَلوِّي "ُنسبةًُ
ُكل َُمنُو لدُفيهاُمنُالعلماءُواملشاهري.ُ  الواقعةُيفُمشايلُاهلند،ُوي نَسبُإىلُهذهُالقريةِّ

 املطلب الثاين: مولده ونشأته: 
م(،ُونشأُيفُبيئةُدينيةُوعلمية1898ُفَباير2ُُ)املوافقُه1315ُاملباركُسنةُُرمضان11ُو لدُيفُقريةُ"كاندهله"ُيفُ

ُالشيخُحممدُحيىيُالكاندهلويُ)ت ُبرعايةُوالده ُحسنًة ُتربيًة ُكبارُعلماءُه(1334حبتة،ُوترَّبَّ ُكانُمن ُالذي ،
ُاحلديث،ُوستأيتُترَجتهُضِّمنُشيوخه.

 املطلب الثالث: طلُبه للعلم وأبَرُز شيوخه:
 ه للعلم:) أ ( طلبُ 

بدأهُحبفظُالقرآنُالكرميُعلىُيديُوالده،ُمثُتلقَّىُقواعَدُاللغةُالعربيةُمثُالفارسيةُعنُعم ِّهُالشيخُحممدُإلياسُ
ُكانُه1328مدرسةَُمظاهِّرُالعلوم"ُبَسَهاَرنْ ف ْورُعامُب"حىتُأتقنها.ُمثُالتحقُُه(1363ت)الَكاْنَدْهَلوِّيُ ،ُحيث

راتُيعملُمدر ِّساًُوقتئذ،ُفقرأُعليهُوعلىُغريهُمنُاألساتذةُِّالكبارَُِّجيَعُاملقرَُّوالدهُالشيخُحممدُحيىيُالكاندهلوي
ُكلياً. ُالدراسية.ُوبعدُأنُأخذَُحظ اًُوافراًُمنُالعلومُالنقليةُوالعقلية؛ُأقبلُعلىُدراسةُاحلديثُالنبويُإقبااًل

 أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم احلديَث: 
العاَلُالضليع،ُاحملد ِّثُالبارع،ُوالدُاملرتَجم،ُه(:1334ُُ-1287ُ)الشيخُحممدُحيىيُالكاْنَدْهَلوِّيُ (1

وقدُقرأُعليهُ"مشكاَةُاملصابيح"ُلإلمامَُويلِّ ُالدينُأيبُعبدُهللاُحممدُبنُعبدُهللاُاخلطيبُالتََّْبَْيزِّيُ
الطَّحاويُ)ته(737)ت بنُسالمُة بنُحممُد أمحُد أيبُجعفُر لإلماُم و"شرَحُمعاينُاآلاثرُ" ،ُه(321ُ،
،ُو"س َنَنُه(256ُلإلمامُأيبُعبدُهللاُحممدُبنُإمساعيلُالبخاريُ)تُ"دُالصحيحسنَُمُ الُُْجلامعَُاو"

"ُلإلمامُأيبُعيسىُحممدُبنُعيسىُبنَُسْورَةُالرتمذيُ)ت ْمِّذِّي ِّ لإلمامُ ،ُو"س َنَنُأيبُداود"ه(179الرت ِّ
جُُِّأيب عبدُالرمحنُ(،ُوالس َنَنُالصغرى"ُلإلمامُأيبُه275تتاينُ)سُْداودُسليمانُبنُاألشعثُالس ِّ
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 .1ُ(ه303تائيُ)أمحدُبنُشعيبُالنَّسَُ

هوُاحملد ِّثُالفقيه،ُوصاحبُ"بذلُاجملهودُه(:1346ُُ-1269ُالشيخُخليلُأمحدُالسََّهاَرنْ ف ْوريُ) (2
ْرَحاله،ُوقرأُعليهُوتِّيفُحل ُسننُأيبُداود"،ُوقدُالزمهُالشيخُحممدُزكرايُمدًةُطويلًة،ُورافقهُيفُحل ِّهُ

،ُوشيئاًُيسرياًُمنُ"شرحُه(189الكتَبُالستة،ُو"املوطأ"ُبروايةُاإلمامُحممدُبنُاحلسنُالشَّبياينُ)ت
 .2ُمعاينُاآلاثر"ُللطحاوي

 املطلب الرابع: انشغالُه ابلتدريس واإلفادة وأشَهُر تالمذته:
 ) أ ( انشغالُه ابلتدريس واإلفادة:

لكُالتدريسُيفُ"مدرسةُمظاهرُالعلوم"ُعامُُاخنرطُالشيخُحممدُزكراي ن اً،ُه1335يفُسِّ ،ُوكانُأصَغَرُاألساتذةُسِّ
ُوأشبَّهمُعمراً،ُوأ سنِّدُإليهُتدريس ُ"صحيحُالبخاري"،ُفواظبُعليه،ُمتطو عاًُحمتسباًُهللُتعاىلُأكثرُمنُمخسنيُعاماً.

 ) ب ( أشَهُر تالمذته الذين أخذوا عنه احلديَث:
ُالداعيةُ ه(:1384-1335لكاندهلوي )الشيخ حممد يوسف ا (1 ُاحملد ِّثُاملؤل ِّف، ُاجلليل، ُالعاَل هو

البصري،ُولهُمؤلَّفاتُعديدةُيفُاحلديث،ُومنها:ُ"أماينُاألحبارُشرحُمعاينُاآلاثر"،ُو"األحاديثُاملنتخبةُ
تُللدعوةُإىلُهللا"،ُو"حياةُالصحابة"  .3يفُالصفاتُالس ِّ

ُومنُُه(:1422-1343)الشيخ عاشق إهلي الََبْين مث املدين  (2 ُاملكثر. ُاملؤل ِّف ُالفقيه، ُاحملد ِّث هو
مؤلَّفاته:ُ"إنعامُالباريُيفُشرحُأشعارُالبخاري"،ُو"الضَّوءُالالمعُعلىُالس َننُاجلامع"،ُو"جماينُاألمثارُمنُ

و"العناقيدُالغاليةُمنُاألسانيدُالعا و"تبهيجُالراويُبتخريجُأحاديثُالطَّحاوي"ُ،  .4ُية"لشرحُمعاينُاآلاثر"ُ،

رُأحدُأكاب،ُالعاَلُاجلِّْهبِّذ،ُاحملد ِّثُاجلليلُهوُه(:1438 -ه 1355الشيخ حممد يونس اجْلَْونُفوري ) (3
الشيخُحممدُزكراي.ُ ومنُأنبغُتالمذُة علمائهُيفُاهلندُ، احلديثُوأجلُة عدةُكتبُورسائأساتذُة لُابألردوية،ُلُه

رُيفُكرَّ"إرشادُالقاصدُإىلُماُتالآليلُاملنثورة"،ُومنها:ُ"التقريرُعلىُصحيحُالبخاري"،ُو"نوادرُاحلديثُمعُ
 ُ.5إبسنادُواحد"ُالبخاري

:ُمنُمؤلَّفاتهو.ُاملؤل ِّفُقُاحملق ُِّالعاَلُِّهوُُ:(ه1353 ي )من مواليد عاموِ دْ النَّ  املظاهريتقي الدين  الشيخ (4
لإلمامُُ"لكبريالزهدُا"احملد ثونُومآثرهمُالعلمية"،ُو"علمُرجالُاحلديث"،ُومنُحتقيقاتهُلكتبُاحلديث:ُ"

احلق ُالدهلويُه(458)تُالبيهقي للشيخُعبُد املصابيحُ" و"ملعاتُالتنقيحُيفُشرحُمشكاُة ُه(1052ت)ُ،
ْنديُ)ت للشيخُحممدُعابدُالس ِّ أيبُحنيفةُ" يفُشرحُمسندُاإلماُم و"املواهبُاللطيفُة و"ه1257ُ، التعليقُ(ُ،

                                                           
ُ.33ُ،39،ُصاإلمام احملدث الشيخ حممد زكراي الكاندهلوي ومآثره العلميةانظر:ُالندويُأبوُاحلسنُعليُاحلسين،1ُُ
ُ(.1/70،ُ)حياة الشيخ،ُوالسهارنفوريُسيدُحممدُشاهدُاحلسين،117ُ،ُصالعاليةمن األسانيد ُالعناقيد الغاليةالَبينُحممدُعاشقُإهلي،2ُُ
ُ.216ُ،221،ُص3،ُجعلماء مظاهر العلومانظر:ُالسهارنفوريوُسيدُحممدُشاهدُاحلسين،3ُُ
ُ.358ُ،383،ُص2انظر:ُاملرجعُالسابق،ُج4ُ
ُ.221ُ،224،ُص3املرجعُالسابق،ُجُ:انظر5ُ
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،ُولهُعنايٌةُإبخراجُكتبُالشيخُزكرايُُه(1304اللَّْكَنوِّيُ)ت"،ُللشيخُعبدُاحليُدُعلىُموطأُحممداملمجَُّ
 .6بتحقيقهُوتعليقاته

ُالضليع،ُُهو ه(:1359الشيخ سيد حممد عاقل السََّهارَنْ ُفْوري )من مواليد عام  (5 احملد ِّثُالشيخ،ُالعاَلِّ
مائيُالفيضُالسَُّ،ُو""املنضودُعلىُسننُأيبُداودُرُ الدُ "،ُو"املفهمُلصحيحُمسلمُلُ احلَُْ.ُله:ُ"قفُاحملق ُِّاملؤل ِّ

 .7"سائينُالنَّنَُعلىُسُ 

 املطلب اخلامس: ثناء العلماء عليه: 
ُهناكُبقاايُمنُالسََّلفُظهرواُيفُعهدُاخْلََلف،ُو ف ِّق واُجلهودُه(:1397ُقالُالشيخُحممدُيوسفُالبَ ن وريُ)ت "إنَّ

ذك رونُذلكُبعلمهمُوفضلهمُوَوَرعِّهمُوتقواهم،ُويُ-قدُمضوُاُ-لفُمشكورةُيفُأبوابُالعلمُوالفقه،ُميث ِّلونُعهدُس
ُبكماالتهُالعلميةُوالعملية،ُصاحبُالتأليفاتُ ُم غتَبطٌة ٌة َُفذَّ العهدُامليمونُاملبارك،ُومنُهؤالءُالعلماء:ُشخصيٌة

موالانُالشيخُحممدُزكراي حضرُة احلسنُواجلمالُ: يفُغايُة والتعليقاتُاملمتعُة اجليدةُ، اندهلويُالسهارنفوريُالكُالنافعُة
ُ.8شيخُاحلديث"ُساهمُالقدماءُمنُاحملد ِّثنيُوالفقهاءُيفُالتأليف"ب"املدعوُ

احلليبُ)ت ُة لهُه(1417ُووصفهُالشيخُعبدُالَفتَّاحُأبوُغ دَّ "مَساحةُالشيخ،ُاإلمامُاجلليل،ُوالفقيهُب:ُيفُرسالُة
ُ .9انُأهلُاحلقيقةُواجملاز"احملد ِّثُاجلِّْهبِّذُالنَّبيل،ُرحيانةُاهلندُواحلجاز،ُولس

 املطلب السادس: وفاته:
ُابملدينةُاملنوَّرةُيفُ م(،ُود فنُيفُجنةُالبقيع،ُرمحهُهللا1982ُ/مايوُعام25ُ)املوافقُه1402ُ/شعبانُعام2ُت ويف 

ُتعاىلُرمحًةُواسعًة.
 املطلب السابع: مؤلَّفاته يف احلديث النبوي:

ُكبريًاُمنُالكتبُيفُاحلديثُالنبوي،ُواليتُتتناولُجوانَبُخمتلفًةُمنه،ُ ألَّفُالشيخُحممدُزكرايُالكاندهلويُعددًا
ُومنهاُشروٌحُوتعليقاٌتُمبسوطٌة،ُومنهاُمؤلَّفاٌتُمطوَّلٌة،ُومنهاُرسائل ُوأجزاٌءُصغريٌة،ُوهيُكاآليت:ُ

ُ)ُأُ(ُشروحُمتونُاحلديث:
ُاْلَمَسالِّكُإىلُمُ  (1 َُوطَّأُمالك:ُستأيتُدراسةُموسَّعةُعنهُيفُاملبحثُالالحق.أَْوَجز 
المعُالدَّرَاريُعلىُجامعُالبخاري:ُوهوُعبارةُعنُجمموعةُمنُاإلفاداتُوالتحقيقاتُللشيخُرشيدُأمحدُ (2

ي"،ُصحيحُالبخاُرل"،ُقي دهاُتلميذ هُالشيخُحممدُحيىيُالكاندهلويُمنُدروسهُه(1323الَكْنك ْوهيُ)ت
ُالشيخُالكنكوهيُولباَبُأتم التِّه،ُوعكوفِّهُالطويلُوكانتُهذهُاإلفاد ُدراساتِّ ُعصارَة ُوالتحقيقات  ات 

ُكانتُيفُغايةُمنُاإلُيازُواالختصار؛ُفقامُالشيخُحممدُزكرايُ علىُعلمُاحلديثُدراسًةُوتدريساً،ُلكنها
                                                           

ُ.17ُ،25،ُص2انظر:ُاملرجعُالسابق،ُج6ُ
ُ.425ُ،429،ُص2انظر:ُاملرجعُالسابق،ُج7ُ
ُ.20،ُص1للشيخُأمحدُزكرايُالكاندهلوي،ُُجُ"أوجز املسالك إىل موطأ مالك"لالبنوريُحممدُيوسف،ُيفُمقدمته8ُُ
ُ.82ُ،ُص1،ُجفهرست أتليفات الشيخالسهارنفوريُسيدُحممدُشاهدُاحلسين،9ُُ
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ُبتنقيحهاُوهتذيبهاُوشرحها.
ُحممدُزكراي (3 ُلهُمنُخصائُاألبوابُوالرتاجمُلصحيحُالبخاري:ُأودَعُالشيخ  ُالكتابُماُتبنيَّ صُيفُهذا

ُصحيحُالبخاري"ُخاللُتدريسهُلهُمدًةُطويلًة.ل"وفوائدُتراجمُاألبوابُ
الكتابُكذلكُعبارةُعنُجمموعُإفاداتُوإمالءاتُالشيخُرشيدُ (4 الكوكبُالد ر ِّيُعلىُجامعُالرتمذي:ُهذُا

ُتلميذ هُالشل"أمحدُالَكْنك ْوهيُمنُدروسهُ اُيخُحممدُحيىيُالكاندهلوي،ُوترَجهجامعُالرتمذي"،َُجعها
ُابلعربية،ُمثُاعتىنُبتحقيقهاُوالتعليقُعليهاُالشيخُحممدُزكراي.

ُكتيباتُورسائلُيفُموضوعاتُمتفرقةُيفُاحلديثُالنبويُوعلومه: ُ)بُ(
ُأواًل:ُيفُمنتُاحلديثُوأصوله:

 .صلَّىُهللاُعليهُوسلَّمَحجَّةُالَوداعُوع م راتُالنيب ُ (5

 أو لياتُالقيامة. (6

  جامعُالر ِّواايتُواألجزاء. (7

 فضائلُاألعمال. (8

ُأصولُاحلديثُعلىُمذهبُاحلنفية. (9
ُاثنياً:ُيفُرجالُاحلديث:ُ

 يفُمسنده.ه(204ُمعجمُالصحابةُالذينُأخرجُعنهمُأبوُداودُالطََّيالِّسيُ)ت (10

 معجمُاْلم سَندُلإلمامُأمحدُبنُحنبل. (11

 معجمُرجالُ"تذكرةُاحْل فَّاظ"ُللذَّهيب. (12

 عنُاملرقاة.ملتقطُالرواةُ (13

ُشذراتُأمساءُالرجال. (14
ُاثلثاً:ُ"األجزاءُاحلديثية":

لن ِّيَّاتُِّ»جزءُحديثُ (15 ُابِّ َاُاأَلْعَمال   «.ُإَّنَّ

 جزءُأفضلُاألعمال. (16

 جزءُرفعُالَيَدْين. (17

 جزءُصالةُاالستسقاء. (18

 جزءُصالةُالكسوف. (19

 جزءُصالةُاخلوف. (20

  جزءُاجلهاد. (21

 جزءُماُجاءُيفُشرحُألفاظُاالستعاذة. (22
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 لُعلىُاجلارِّحني.جزءُماُي شكُِّ (23

24) ُ  .صلَّىُهللاُعليهُوسلَّمجزءُأنكحةُالنيب ِّ

25) ُ  .صلَّىُهللاُعليهُوسلَّمجزءُوفاةُالنيب ِّ

 يفُشأنُبَرِّيْ رَةُرضيُهللاُعنها.ُ-رضيُهللاُعنهاُُ-جزءُختريجُحديثُعائشةُ (26

 جزءُماُقالهُاحملد ِّثونُواملؤر ِّخونُيفُاإلمامُأيبُحنيفة. (27

 والرواايت.جزءُاْلم بَهماتُيفُاألسانيدُ (28

 املبحث الثاين: منهج الشيخ الكاندهلوي يف كتابه "أوجز املسالك إىل موطأ اإلمام مالك":
 املطلب األول: نبذة عن "موطأ اإلمام مالك":

ُ"املوطأ"ُإلمامُدارُاهلجرةُمالكُبنُأنسُاملدينُ)ت وصلُإليناُُُيفُاحلديثُالنبوي،ُالذيُكتابٍُُُأولَُُه(179ي  َعد 
حَّةُوالقبولُوالشهرة،ُفس ْمَعت هُالُت دانيهاُمسعٌة،ُوقُ،علىُأبوابُالعلمُوم رتَّباًُكاماًلُ َمٌعُعليهُابلص ِّ دُانفردُوهوُجم 

ابلص ِّحَّةُوالصوابُوالنفعُُ-يفُعصرهُُ-ه(204ُبذلكُزمنًاُحىتُحكمُلهُاإلمامُحممدُبنُإدريسُالشافعيُ)ت
ُكلُماُص ن ِّفُيف  هوفضلُِّدونُغريهُمنُالكتب، ُكتُماُعلى"قال:ُفاحلديثُإىلُوقته،ُُعلى ابُوجهُاألرضُبعد

ُكتابُمالك" ُعنها10ُهللاُأَصح ُمن ،ُُوتلكُاملكانة ُالُتزالُيعرتفُهباُأهل ُالعلمُلِّماُللموطأُمنُجاللٍةُوَقْدٍرُعَبَّ
ُللموطأُلوقعاًُيفُالنفوس،ُومهابًةُيفُالقلوب،ُالُي وازيهاُشيء" اُي شريُمنُطرفُ،ُمم11احلافظُالذهيبُبقوله:ُ"وإنَّ

ْدقُصاحبه،ُوجتر دِّهُيفُعملهُالذيَُجعُفيهُبنيُاحلديثُوالفقه،ُفكانُكتاَبُحديٍثُوفقٍهُمعاً. ُإىلُصِّ ي 
 َخفِّ

إلمامُأيبُعبدُهللاُرواية ُاُ:ولهُعدة ُرواايٍت،ُأشَهر ها،12ُ(ُحديثاًُوأثرا1852ًُواشتملُهذاُالكتابُعلىُ)
ُاألئمة ُاحل فَّاظ ،ُُه(234)تُاإلمامُحيىيُبنُحيىيُاللَّيثيرواية ُ،ُُوحممدُبنُاحلسنُالشَّيباين ،ُوهيُاليتُاعتمدها

اُينصرفُ"موطأُمالك"قُيفُهذهُاألعصارُطلِّواملنتشرةُيفُاملغربُوالبالدُالعربية،ُوإذاُأُ   .اهلُفإَّن 

 املطلب الثاين: وصف الكتاب:
ُاملسالكُإىلُموطأُمالك"ُمِّنُأوسعُوأمشلُالشرُو حُاملطبوعةُعلىُ"موطأُاإلمامُمالكُبنُأنس"،ُوقدُي عتََبُ"أوَجز 

ُ ُالشيخُحممدُزكرايُالكاندهويُلشرحهُروايَةُاإلمامُحيىيُبنُحيىيُاللَّْيثي،ُوَشَرحهُشرحاًُممزوجاًُمعُنص  اختارُاملؤل ِّف 
للحديثُُاإلَجايل ُُِّالشرحُُِّوُ،معاينُاملفرداتُيفُاملنتبتفسريُ"املوطأ"ُي غينُعنُمئاتُالشروحُواحلواشي،ُفقدُاعتىنُفيهُ

ُفوائدالُداللةُاأللفاظُوماُاشتملتُعليهُمنُبيانُُِّو،ُأوُاألثر  الُسيماديثُُونهاُاحلاملسائلُاليتُتضمَُّ،ُوتوضيحِّ
ُ،ُمثنةُواآلاثرهُعلىُالكتابُوالسُ كل ُُِّذلكمعتمداًُيفُ،ُمنه اإلشكاالتُالواردةُعلىُاحلديثُأوُجزءُدفعُِّ،ُُوالفقهية

ُ.منُعلماءُاهلندُوأساتذتهُكالمُشيوخهعلىُُُوكتبُشروحُاألحاديث،ُُُعلى

                                                           
ُ.196،ُصآداب الشافعي ومناقبهلرازيُأبوُحممدُعبدُالرمحنُبنُحممدُبنُإدريسُاحلنظلي،ُابنُأيبُحامتُا10ُ
ُ.203،ُص18،ُجسري أعالم النبالءالذهيبُأبوُعبدُهللاُمشسُالدينُحممدُبنُأمحدُالدمشقي،11ُُ
ُ.حممدُفؤادُعبدُالباقي األستاذحسبُترقيم12ُُ
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 املطلب الثالث: السبب الباعث على أتليف الكتاب:
ُيفُاملطلبُالسابقُُُ-"املوطأ"ُ ُأحد ُأهم ُدواوينُاحلديث،ُومنُأوائلُكتبهُاجلامعةُقبلُظهورُ-كماُسبقُأنُذكرت 

ُ املدارسُالدينيةُُتبُاليتُت عىَنُبتدريسهُيفمنُالكُ-وَلُيزلُُ-"الصحيحني"،ُفنظراًُإىلُذلكُفقدُكانُهذاُالكتاب 
وشرحاً،ُفقامواُ واحللقاتُالعلميةُيفُاجلوامع؛ُلذلكُأقبلُعلماءُاحلديثُيفُكلُعصرُومصرُعلىُاالعتناءُبهُدراسةًُ
ُ ُيفُحاجةُإىلُحل ِّ ُالكتاب  بتأليفُالعديدُمنُالشروحُعليهُمنُاملطوَّالتُواملختَصرات،ُومعُذلكُفكانُهذا

ُأقوالُمصن ِّفهُم غَلقاته،ُ ُم عَضالته،ُوشرحِّ الكي،ُوكانُاليتُتتصلُابملذهبُاملُُ-اإلمامُمالكُبنُأنسُُ-وكشفِّ
ُ ُكتبُاملالكية؛ُوَلُيكنُهناكُشرحُهلذاُالكتابُاجلليلُماُيفيُالغرَض،ُاألمر  ذلكُيستدعيُاط ِّالعًاُواسعًاُعلى

 .13لشرحالذيُحفزُالشيَخُحممدُزكرايُعلىُتَناو لُهذاُالكتابُالعظيمُاب

 املطلب الرابع: منهجه يف أتليف هذا الكتاب:
اُيفُسبعةُأبواب،ُوهيُكاآلطويلةًُُمقدمةًُُهلذاُالكتابالكاندهلويُُالشيخُمقدَُّ (1 ُيت:،ُوَوزَّعُحمتوايهتِّ

البابُاألول:ُخصَّصهُملباحثُعلمُاحلديثُالنبوي،ُوذكرُفيه:ُتعريَفُعلمُاحلديثُروايًةُودرايًة،ُ -
ُ ُكتابةُالسنةُوتدوينهاُيفُالعهدُالنبويوشرَفُهذاُالعلمِّ  .14وأهله،ُوالثناَءُعليه،ُمثُتطرَّقُلبيان

ُالفصَلُاألولُيفُترَجةُاإلمامُمالكُبنُأنس؛ُفذكرُامَسهُ - البابُالثاين:ُفيهُفصالن:ُجعلُاملؤل ِّف 
ُذكرُشيوَخهُمثونسبهُونسبتهُووالدتهُووفاته،ُوصفاتِّهُاخلِّْلقية،ُوعاداتهُوخ ل قه،ُوثناءَُالعلماءُعليه.ُ

ُغريُ ُمؤلَّفاته ُبذكر ُالباَب ُهذا ُوختم ُمنُعلمه. ُالذينُهنلوا ُوتالمذتَه ُالعلَم، ُعنهم الذينُأخذ
ُكتبُاحلديث،ُوذكرُثناَءُ ُأفضليَتهُبني "املوطأ".ُوجعلُالفصَلُالثاينُيفُتعريفُ"املوطأ"،ُوبنيَّ

قُإىلُبيانُتعريفُه.ُمثُتطرَّالعلماءُعليه،ُوسبَبُتسميتهُابملوطأ،ُوحتدَّثُعنُمنهجُمصن ِّفهُفي
ه،ُوتكلَّمُعنُأمهيةُنسخةُحيىيُبنُحيىيُالليثيُمعُبيانُعددُرواايتُاملوطأ،ُمثُ رواةُاملوطأُون َسخِّ
ذكرُاملراسيَلُوالبالغاتُالواردةُفيهُمعُبيانُح كمها،ُمثُذكرُالكتَبُاليتُأ ل َِّفْتُحولُ"املوطأ"ُمعُ

 .15تعريفُوجيزُللمؤل ِّفُواملؤلَّف

بُالثالث:ُترجمُفيهُلنفسهُولشيوخه،ُوذكرُأسانيَدهُابلتفصيلُمعُالتعريفُأبصحاهباُمنُوالبا -
 .16حمد ِّثيُاهلند

ُعنه -  .17والبابُالرابع:ُخصَّصهُلرتَجةُاإلمامُأيبُحنيفةُوشيوخهُوتالمذته،ُوالدفاعِّ

                                                           
ُ.47ُ،48،ُص1،ُجاملسالك إىل موطأ مالكأوجز انظر:ُالكاندهلويُحممدُزكرايُبنُحممدُحيىي،13ُُ
ُ.53ُ،72،ُص1،ُجأوجز املسالكالكاندهلوي،14ُُ
ُ.73ُ،130،ُص1املرجعُالسابق،ُج15ُ
ُ.131ُ،174،ُص1املرجعُالسابق،ُج16ُ
ُ.175ُ،205،ُص1املرجعُالسابق،ُج17ُ
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 .18والبابُاخلامس:ُذكرُفيهُبعَضُأصولُاحلديثُاملهمة -

ُوالبابُالسادس:ُجعلهُيفُبيانُآدابُ - ُالطالب،ُوط ر قِّ ُأهلُاحلديث،ُوآدابِّ احملد ِّث،ُومراتبِّ
 .19التحم لُواألداء

لطالبُاحلديث - ُ.20والبابُالسابع:ُذكرُفيهُن َكتاًُعلميةًُيفُعلومُاحلديث،ُواليتُالُب د ُمنُمعرفتهُا
ُيتصلُبكتابُ"املوطأ"ُومصن ِّفهُ ُفيما ُصغريًة ُموسوعًة ُتلك، ُاملقدمة ُمبحتوايهتا وقدُأصبحتُهذه

ُمامُمالكُبنُأنسُرمحهُهللاُتعاىل،ُوهيُجديرةُابملطالعةُلطلبةُاحلديثُوأساتذته.ُاإل
هُالذيُهجَُمنُمنُبعضهاُوأخذُمنُعِّدَّةُشروحُحديثيةُيفُأتليفُشرحهُهذا،ُالكاندهلويُ ُاستفاد (2

 ،ُمثاًل:ُأنه:ُبه زيَّالشروحُماُمتَُُتلكمنُُ،ُوكانُأيخذُمنُكلُشرحٍُيفُأتليفهُلهعليهُ سار

بنُُللحافظُابنُعبدُالََب ُأيبُعمرُيوسف"ُلِّماُيفُاملوطأُمنُاملعاينُواألسانيدُ"التمهيدأخذُمنُ -
 ُ.االنقطاعُفيهاُلُِّصُْووَُ ابألسانيدُاعتناَءه:ُه(463عبدُهللاُالق ْرط يبُ)ت

ُللحافظُأيبُالوليدُسليمانُبنُخلفُبنُسعدُالباجيُالت َجْيين"ُشرحُاملوطأُقىتَُن ُْمُ وأخذُمنُ"الُْ -
  .والشرحُاإلَجايل هُابجلانبُالفقهياهتمامَُُه(:474ندلسيُ)تاأل

للشيخُحممدُبنُعبدُالباقيُُ"أنوارُالكواكبُأهبجُاملسالكُبشرحُموطأُاإلمامُمالكوأخذُمنُ" -
 ُ.والرتَجةُجلميعُرجالُالسند هُببيانُاملفردات:ُاهتمامَُه(1122الز ْرقاينُ)ت

 املتعلقةُانبَُ:ُاجلُوالسَّهارنفوريُخليلُأمحدلشيخُ"ُلوديفُحل ُس َننُأيبُداُوأخذُمنُ"بذلُاجملهود -
 ُ.ابلرتاجمُوغريهاُاهتماَمهبطريقةُالتأليفُوالرتتيب،ُُو

 .الشروحُتلكزتُبهُماُمتيُ ُأبهمُ  زاًُمتصفاًُومتميُ ُهذاُالشرحُ لذاُصارُ

جاءُمنُالسند،ُُو (3 ُراٍوُيفُأولُمُا ُكل ِّ ألقاهبمُُذكرُِّائهم،ُُوأمسُضبطبُفائقةًُُاعتىنُعنايةًُاكتفىُبذكرُترَجة
ُفيهمُجرحاًُوتعدياًل.وغريُذلك،ُُنهم،هَُناهم،ُوبلداهنم،ُومُِّوكُ ُوأنساهبم، يفُذلكُتمدُوقدُاعُوالكالمِّ

:ُ"ميزانُاالعتدالُيفُنقدُالرجال"ُللحافظُأيبُعبدُهللاُحممدُبنُأمحدُهامنُأمَه ُُِّوُ،دةعلىُمراجعُمتعدُ 
ريبُالتهذيب"ُللحافظُابنُحجرُأيبُالفضلُأمحدُ،ُو"هتذيبُالتهذيب"ُو"تقه(748الذََّهيبُ)ت

 ه(.852ُبنُعليُالعسقالينُ)ت

جاءُعندُأو لُو رودُاسمُ"ابنُشهاب"ُيفُالسند،ُحيثُ ومنَُّناذجُمنهجهُيفُترَجةُرواةُاألسانيدُكمُا
ترجمُلهُفقال:ُ"هوُحممدُبنُمسلمُبنُعبيدُهللاُبنُعبدُهللاُبنُشهابُبنُعبدُهللاُبنُاحلارثُبنُ

نُكالبُالزهري،ُمنسوٌبُإىلُجد ِّهُاألعلى.ُسكنُالشَّاَم،ُإماٌمُمنُأئمةُاحلديث،ُاملتفقُعلىُزهرةُب

                                                           
ُ.206ُ،226،ُص1املرجعُالسابق،ُج18ُ
ُ.227ُ،245،ُص1املرجعُالسابق،ُج19ُ
ُ.246ُ،254صُ،1املرجعُالسابق،ُج20ُ
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ُكانُيدل ِّسُيف21ُجاللتهُوإتقانه،ُلقيُعشراًُمنُالصحابة...،ُقالُالذهيبُيفُامليزان :ُ)احلافظُاحلجة،
وقيل:ُسنةُ،ُه123،ُوتويفُيفُرمضانُسنةُه58،ُوقيلُسنةُه56،ُوقيلُه51النادر،ُو لدُسنةُ

(ُحديثا133ًُود فنُبقريةُ)َشْعب(ُمنُأطرافُالشَّام،ُولهُيفُاملوطأُ)ه.125ُ،ُوقيل:ُسنةُه124
 .22مرفوعاً"

اختالفاتُالرواايت،ُوَوجَّههاُتوجيهًاُحسناً.ُومنَُّناذجُذلك:ُقول هُيفُأولُ"اببُوقوتُعلىُُنبَّه (4
ُيفُ ُكَبْدرُوبدور،ُوهكذا ُلوقٍت، ُكثرة ُ"الوقوتَُجع ُابنُب كَُالصالة": ُالرواايت،ُويفُرواية رْيُأكثر

ُجبمعُالقلة،ُووجهُ )أوقاتُالصالة(،ُجبمعُالقلة،ُورجَّحُهذهُالروايَةُأبنُالصالةُمخسٌة،ُفهيُأنَسب 
ُكلَُّيوٍمُنزلتُمبْنزلةُالكثري،ُأوُألهناُابعتبارُأصلُالفرضيةُواألجرُمخسون،ُأوُ األوىلُأبهناُلتكر رها

ُكلَُّوقٍتُيشملُثالث َةُأوقات:ُوقتُاستحبابُوجوازُقضاء،ُأوُيقال:ُإنهُشاعُاستعمالُأحدُأبنَّ
 .23اجْلَْمَعنيُحملَُّاآلخر،ُأوُي قال:ُإنَُّالفرقُبنيُاجلمَعنيُيفُالغايةُدونُاملبدأُعندُبعضُاحملق ِّقني"

يلُواْلم علَّقاتُيفُاملوطأ.ُ (5 ُات صاَلُاْلَمراسِّ ُوصلِّهُملراسيلُاإلمامُمالكُيفُسندهبنيَّ "َحدَّثينُحيىيُُ:ومثال 
َمْنُ»ال:ُقُصلَّىُهللاُعليهُوسلَّمعنُمالك،ُعنُابنُشهاب،ُعنُسعيدُبنُاْلم َسيَّب:ُأنَُّرسولُهللاُ

ُالث َّْوم َدان،ُي  ْؤذِّيْناُبرِّْيحِّ ،ُقالُالكاندهلوي:ُ"أرسلهُرواة 24ُ«َأَكَلُمِّْنُهذهُالشََّجرَةِّ؛َُفاَلُيَ ْقر ْبَُمَساجِّ
ُكل همُإالَُرْوح ُبن وابن25ُُع َبادة،ُفرواهُعنُمالٍكُموصواًل،ُفزادُعنُأيبُهريرة،ُوقدُرواهُمسلمٌُُاملوطأ

 .27بسنَديهماُعنُالز هريُعنُسعيدُ]بنُاملسي ب[ُعنُأيبُهريرةُمتصاًل"26ُماجه
ُعمَرُبنُاخلطَّابُومنُأمثلةُوصلِّهُللبالغات:ُعنُمالكُ ُقُرضيُهللاُعنهأنَّه ُبَ َلغهُأنَّ ال:ُ"اجتََّر ْواُيفِّ

ُاْليَ َتاَمى،ُاَلُأَتْك ل َهاُالزََّكاة "أَْموَُ :ُروىُالدَّارقطين29ُ،ُقالُالكاندهلوي:ُ"قالُ]َبدرُالدين[ُالَعْيين28ُِّالِّ
ُعمرُبنُاخلطابُ والبيهقيُمنُروايةُحسنيُاملعل ِّمُعنُعمروُبنُشعيبُعنُسعيدُبنُاملسي ِّب:ُأنَّ

ُ.30ُقال:ُ..."

                                                           
ُ.326ُ،350،ُص5،ُجسري أعالم النبالء،ُوانظر:269ُ،ُص4،ُجميزان االعتدال يف نقد الرجالالذهيب،21ُُ
ُ.261،ُص1،ُجأوجز املسالكالكاندهلوي،22ُُ
ُ.257ُ،258،ُص1،ُجأوجز املسالكالكاندهلوي،23ُُ
ُكتابُوقوتُالصالة،ُاببُالنهيُعنُدخولُاملسجدُبريحُالثومُوتغطيةُااملوطأ24ُ ُ.30،ُرقمُاحلديث22لفم،ُص،
ُ.564،ُبرقم227كتابُالصالة،ُاببُهنيُمنُأكلُيوماً...،ُصُُالصحيحيف25ُُ
ُ،ُوهوُحديثُصحيح.1015،ُبرقم143،ُأبوابُإقامةُالصلوات،ُاببُمنُأكلُالثومُفالُيقربنُاملسجد،ُصالسننيف26ُُ
ُ.335،ُص1،ُجأوجز املسالكالكاندهلوي،27ُُ
ُكتابُاملوطأأخرجهُمالكُيف28ُُ ُ.586،ُبرقم159الزكاة،ُاببُزكاةُأموالُاليتامىُوالتجارةُهلمُفيها،ُص،
ُ.341،ُص8،ُجعمدة القارئالعيينُأبوُحممدُبدرُالدينُحممودُبنُأمحد،29ُُ
ُ.594،ُص5،ُجأوجز املسالكالكاندهلوي،30ُُ
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شرحهُ (6 أثناُء األحاديثُالضعيفُة حيثاحرتزُعنُذكُر ُضعيفٌُُثٌُحديُي وَجدكاُديالُُألحاديثُاملوطأُ،
ُكتبُاحلُ-معُأنهُيفُبعضُمؤلَّفاتهُُ.العلماءُأقوالَُ لُفيهقَُرهُإالُون َُكَُذَُ ديثُغريُاليتُألَّفهاُيفُشرح

 ُ.الضعيفةُواملوضوعة يفُاألخذُواالستشهادُابألحاديثمعروٌفُبَتساه لهُُ-أوُالتعليقُعليهاُ

املسألةُالواحدة؛ُُعُأيضاًُيفتوسَُّكذلكُيرادهاُعلىُاحلديثُالواحد،ُُوإبلفقهيةُعُجداًُيفُاملسائلُاتوسَُّ (7
خاصاًُابملذهبُاحلنفي؛ُوذلكُمنُخاللُُهتمُ ي،ُُوأئمتهاُاألربعةُوأقوالَُُاملذاهبَُ يذكرُفهو اهتماماًُ
.ُولهأص يفُمعظمُاملسائلُواإلشارةُإىلُبعضُهلذاُاملذهبأدلتهُوالردودُعلىُخمالفيه،ُوترجيحهُ َسْوقُِّ

ُعبدُهللاُبنُعمرُأ ْغمَِّيُعليه،ُفذهبُعقل ه،ُفلمُ ُكماُجاءُإثرُشرحهُهلذاُاحلديثُ:ُ"أنَّ ومنُذلك
ُالصَّالَة" فقالُمالٌكُوالشافعي ُرمحهما31ُيَ ْقضِّ "اختلفُالعلماءُيفُاْلم ْغَمىُعليهُ، قالُالكاندهلويُ: ،ُ

ُكله،ُوقالُاحلنفية:ُالُقضاَءُعليهُإذاُأ غميُ هللا:ُالُقضاَءُعليهُإذاُاستوعبُاإلغماءُوقتُالصالة
ُفاَتُُو ُمنهُيقضي.ُوقالُاحلنابلة:ُقضىُما ُفيهُويفُاألقل ِّ ُوليلة،ُوأمَّا ُكانُألفُإأكثرُمنُيوٍم ن

ابنُعمرُ نَُّاإلغماءُُأبُ-رمحهُهللاُتعاىلُُ–أوَّهَلماُاإلمامُمالكُُُ-رضيُهللاُعهماُُ-صالة...،ُفروايةُ 
ُكانُمستوعباًُليومُوليلة،ُولذاُقالُاإلمامُحممدُ رمحهُهللاُُ–كانُمستوعباًُللوقت.ُومَحَلهاُاحلنفيةُأبنه

ُإذاُأ غميُعليهُأكثرُمنُيومُوليلة،ُوأماُإذاُأ غمييفُموطئهُبعدُهذاُاحلديث:ُ)وهبذاُأنخذُُ-تعاىلُ
عليهُيومُوليلةُأوُأقل ؛ُقضىُصالتَه،ُبَ َلَغناُعنَُعم ارُبنُايسرُأنهُأ غميُعليهُأربعُصلواتُمثُأفاقُ

:ُوالقرينةُتؤي ِّدُاحلنفيَةُألنهُر ويُعنُابنُعمرُ يفُاملغمىُعليهُُ-رضيُهللاُعنهماُُ-فقضاها(".ُقلت 
ُكتابهُ)اآلاثر(ُ،ُفلوُمح َِّلُفِّعل هُهذاُعلىُأقل ُمنُيومُوليلةُأنهُ قال:ُيقضي،ُأخرجهُاإلمامُحممدُيف

 .32يوٍمُوليلةُي ناقِّضُقوَله،ُفاغتنمُوتشكر"

ُومنُ (8 ُوالش ر اح. ُيفُذلكُأبقوالُالعلماء ُواستدلَّ َدْت، ُو جِّ ُعنُاألحاديثُحيثما أزالُاإلشكاالتِّ
دَّةُاحلَُْ»األمثلةُعلىُذلكُقول ه:ُ ُفأَْبرِّد ْواَُعنُِّالإنَُّشِّ ُاحْلَر  َُجَهنََّم،ُفإذاُاْشَتدَّ ْنُفَ ْيحِّ ،ُوقال:ُ«صَّاَلةر ُِّمِّ

يُبَ ْعضاً...» !َُأَكَلُبَ ْعضِّ َاُفَ َقاَلْت:ُايَُرب ِّ ُإىلَُرهب ِّ ُالنَّار  صلَّىُ،ُقالُالكاندهلوي:ُ"قال33ُ«اْشَتَكتِّ
َا...:ُ»هللاُعليهُوسلَّم ُإىلَُرهب ِّ ُالنَّار  ال:ُابنُعبدُةُبلسانُاملقال،ُورجَّحهُفحولُالرجحقيق«ُاْشَتَكتِّ

،ُقالهُالز ْرقَاين،ُوالُمانَِّعُمنه؛ُألنَُّق ،ُوالت  ْورِّبِّْشيتِّ درةُهللاُالََب ،ُوَعياض،ُوالق ْرط يب،ُوالن ََّووي،ُوابنُاْلم َنري 
ُوجلَُّ ُكماُخلقُهلِّ ْده دُماُخلقُمنُالعلمُواُعزَّ ،ُومحلهُإلدراكأعَظم ُمنُذلك،ُفيخلقُلهُآلَةُاللسان

ُأجزائها" ُكنايٌةُعنُغِّلياهناُوازدحامِّ  .34البَ ْيَضاوِّي ُعلىُاجملاز،ُفقال:َُشْكواها

                                                           
ُكتابُوقوتُالصالة،ُاببُجامعُالوقوت،ُصاملوطأ31ُ ُ.24،ُرقمُاحلديث20،
ُ.314،ُص1،ُجالكأوجز املسالكاندهلوي،32ُُ
ُكتابُوقوتُالصالة،ُاببُالنهيُعنُالصالةُابهلاجرة،ُصاملوطأ33ُ ُ.27،ُرقمُاحلديث21،
ُ.330،ُص1،ُجأوجز املسالكالكاندهلوي،34ُُ
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َدفَعُالتَّعار َضُبنيُاحلديَثنيُالواردينُيفُموضوعُواحد،ُمستشهدًاُيفُذلكُأبقوالُالش ر احُوالعلماء.ُ (9
َةُاحْلَر ُِّفَأَْبرِّد ْواَُعنُِّالصَّالَةِّ،ُفَُُإذاُاشَتدَُّاحْلَرُ »ومنُاألمثلةُعلىُذلكُماُجاءُيفُشرحهُحلديث:ُ دَّ إِّنَُّشِّ

َُجَهنَّمَُ عنُالَعْيين35ُِّ«مِّْنُفَ ْيحِّ :ُ"اختلفُالعلماءُيفُاجلمعُبنيُهذهُاألحاديثُاملذكورة36ُ،ُقالُنقالًُ
ُالرَّْمضَُ،ُفَشَكْوانُإليهُحَُصلَّىُهللاُعليهُوسلَّموحديثَُخبَّابُبنُاأَلَرت:ُ)أتيناُرسوَلُهللاُ اءُفلمُرَّ

ْكنا(،ُرواهُمسلم َُخب اٍب37ُي شِّ ،ُفقالُبعضهم:ُاإلبراد ُرخصٌةُوالتقدمي ُأفَضل ،ُوقالُبعضهم:ُحديث 
)وجدانُ وقالُ: والطَّحاويُ، يفُ)كتابُالناسخُواملنسوخُ( األَثْ َرُم بكُر مالُأبُو وإىلُهذُا منسوٌخُابإلبرادُ،

نصل ِّيُابهلاجرُة ُكنُا حديثُاملغرية: «.ُأَْبرِّد ْوا:ُ»وسلَّمُصلَّىُهللاُعليهفقالُلنُاذلكُيفُحديثني:ُأحدمهُا
ُكانُبعدُالتهجري.ُوحديثُأنسُ ُاإلبراد ُهباُأنَّ ُكانُالََبْد ُبَُ:ُ»رضيُهللاُعنهفتبنيَّ ُكانُإذا ك ِّر ْوا،ُوإذا

ُأْبرِّد ْوا ُاإلبرادُابملدينة،ُفإنهُبروايةُأيبُهريرةُ«.ُاحْلَر  ُكانُمبكة،ُوحديث  َُخبَّاٍب ضيُُروي قال:ُحديث 
ُاألمَرينُمنُالنيبُه7وقدُأسلمُسنةُُهللاُعنه ر  ُعليهُصلَّىُهللا،ُوقالُاخلَْالَّلُيفُعَِّللهُعنُأمحد:ُآخِّ

 .38اإلبراد "ُوسلَّم

أكثَ َرُأثناءُشرحهُلألحاديثُمِّنُنقلُأقوالُبعضُأكابرُشيوخهُومنُأجل ةُعلماءُاهلند.ُومنُاألمثلةُ (10
ُكماُيفُشرحهُللحديثُالذيُرواهُاْلمُِّ ُبنُاألسودُعلىُذلك ُبرضيُهللاُعنهْقَداد  ُعلي  نُأيبُ:ُأنَّ

انُمنُأهله،ُعنُالرجلُإذاُدُصلَّىُهللاُعليهُوسلَّمأََمرهُأنُيسألُلهُرسوَلُهللاُُرضيُهللاُعنهطالبُ
ُهللاُ رسولِّ عليه؟ُقالُعليٌّ:ُفإنَُّعنديُابنةَُ ،ُوأانُأستحيُلَّمصلَّىُهللاُعليهُوسفخرجُمنهُاْلَمْذي ،ُماذُا

ُرسولُهللاُ َجَدَُذلَِّكُإذاُوَُ»عنُذلك،ُفقال:ُُصلَّىُهللاُعليهُوسلَّمأنُأسأله.ُقالُاملقداد:ُفسألت 
ُو ض ْوَءه ُللصَّالَة َُوْلَيتَوضَّْأ ُفَ ْرَجهُابْلَماءِّ، ُفَليَ ْنَضْح 39ُ«َأَحد ك ْم ُمتويل  ُأنَّ ،ُقالُالكاندهلوي:ُ"وظاهر ه

ُكثرياً،َُبَسطهاُالعيينُ السؤالُاملقداد،ُواختلفتُالروا وغريه:ُأن41ََُُّأْحَسَنُبسٍط،ُوللنسائي40ُايتُفيه
43ُُوابنُماجه42ُأمرَُعم اراًُأنُيسأل،ُويفُالرتمذيُرضيُهللاُعنهعلياًُ ُقال:ُ"سألت  وغريمهاُعنُعليٍ 
ُ»عنُاملذي،ُفقال:ُُصلَّىُهللاُعليهُوسلَّمالنيبُ ُالو ض ْوء ،َُومَِّنُاْلَمينِّ ِّ َنُاْلَمْذيِّ واختلفُ«.ُلغ ْسلُ امِّ

                                                           
ُكتابُوقوتُالصالة،ُاببُالنهيُعنُالصالةُابهلاجرة،ُصاملوطأ35ُ ُ.29،ُرقمُاحلديث21،
ُ.28ُ،36،ُص5"،ُجعمدة القاريمنُ"36ُ
ُكتاالصحيحيف37ُُ ُ.619ُ،ُبرقم251بُاملساجد،ُاببُاستحبابُتقدميُالظهرُيفُأوائلُالوقتُيفُغريُشدةُاحلر،ُص،
ُ.333ُ،334،ُص1،ُجأوجز املسالكالكاندهلوي،38ُُ
ُكتابُالطهارة،ُاببُالوضوءُمنُاملذي،ُصاملوطأ39ُ ُ.86،ُرقمُاحلديث35،
ُ.194ُ،197،ُص3"،ُجعمدة القارئيفُ"40ُ
ُكتابُالسنن الصغرىيف41ُُ ُ،ُوهوُحديثُصحيح.155،ُبرقم21الطهارة،ُاببُماُينقضُالوضوء...،ُص،
ُ،ُوقال:ُ"هذاُحديثُحسنُصحيح".114،ُبرقم31،ُأبوابُالطهارة،ُاببُماُجاءُيفُاملىنُواملذي،ُصالسننيف42ُُ
ُكتابُالطهارة،ُاببُالوضوءُمنُاملذي،ُصالسننيف43ُُ الطهارة،ُاببُماُجاءُيفُاملىنُُ،ُأبوابالسنن،ُ,ُوأخرجهُأيضاًُالرتمذيُيف504ُ،ُبرقم71،

ُ،ُوقال:ُ"هذاُحديثُحسنُصحيح".114،ُبرقم31واملذي،ُص
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ُأبقوال...،ُوَجعُشيخيُووالدي ُُ-44ُالعلماءُيفُاجلمعُبينها ُعليهُُ-نوَّرُهللاُمرقده عندُقراءتنا
ُ-أمرُأحَدمهاُأواًلُمثُاآلخَرُمنهما،ُوَلمَّاُأبطآُيفُالسؤال؛ُسألُُرضيُهللاُعنهجبمَعني:ُأحدمها:ُأنهُ

وسأالُُ-رضيُهللاُعنهُ احتياجهُإليهُ، ُة دَّ لشِّ ببنفسُه وأخَباُه اختلفتُأيضاًُيفُاألوقاتُاملختلفُة ولذُا هُ،
السؤالُإىلُكلٍ ُمنهمُعلىُاحلقيقة.ُوالثاين:ُأنهُ سأهلماُُ-ُعنهُرضيُهللاُ-األجوبة،ُوَيصِّح ُإذْنُنسبةُ 

ُكماُوردُعندُعبدُالرَّزَّاقصلَّىُهللاُعليهُوسلَّممعًاُأنُيسأالهُ قال:ُ)َتذاَكَرُعلي46ٌُُّعنُعابس45ُ،
اٌء،ُفاْسأالُعنُذلكُالنيبَُُّواملقدادُ  ،ُُعليهُوسل مصل ىُهللاوَعمَّاٌرُاْلَمْذَي،ُفقالُعليٌّ:ُإنينَُرج ٌلَُمذَّ

ُالسؤاَلُأحد مها،ُوهوُاملقداد ُمثالًُمبحضرَُعمَّاٍرُوعليٍ ُرضيُهللاُعنهما".  فسألهُأحد ُالرَّج َلني(,ُفتوىلَّ
ُبَعْزوُالنصوصُوالفقراتُإىل (11 ُاالهتمام ُغايَة ُ"اهتمَّ ُكتاَبني،ُومها: ُإال نوارُأُالكتبُاليتُأخذُعنها،

،ُو"بذلُاجملهودُيفُحل ُسننُأيبُداود"ُقاينرُْلزُ لُ"الكواكبُأهبجُاملسالكُبشرحُموطأُاإلمامُمالك
ُإليهماُلكونهُقدُأكثرُيفُبعضُاملواضعُمنُ للشيخُخليلُأمحدُالسََّهاَرنْ ف وري،ُفإنهُقدُيرتكُالعزَو

ُكماُقالُيف ُكالمُأحٍدُمنُاملشايخُعزوت هُإىلُقائلهُغالباً،ُإالُاألخذُعنها، ُمن ُاملقدمة:ُ"ماُأخذت 
ُعنهما،ُ ُاالنتسابُإليهماُغالباًُلكثرةُماُأخذت  ماُأخذت هُعنُ)الزرقاين(ُو)بذلُاجملهود(،ُفإينُتركت 

.ُوكذلكُماُذكرهُمنُالكالمُعلىُرجالُالسندُأخذهُمنُ"هتذيب47ُفكانُهذاُالتعليقُملخَّصهما"
ُحجرُال ُابن ُللحافظ ُاألربعة" ُاألئمة ُرجال ُبزوائد ُاملنفعة ُو"تعجيل ُالتهذيب" ُو"تقريب تهذيب"

 العسقالين.
ُالكلمةُابحلروف،ُوع ْمَدت هُيفُذلك:ُ"النهايةُيفُغريبُ (12 َصَرفُعنايَتهُيفُشرحُغريبُاحلديث،ُوضبطِّ

ابنُاألثريُأيبُالسعاداتُاملباركُبنُحممدُاجْلََزُر لإلماُم و"القاموسُاحمليط"ُه(606يُ)احلديثُواألثرُ" ،ُ
َارُاألنواره(817للشيخُجمدُالدينُحممدُبنُيقعوبُالفريوزآابديُ)ت ُيفُغرائبُالت َّْنزيلُ،ُو"جَمَْمعُحبِّ

،ُومنُأمثلةُشرحهُللغريبُ(ه986ت)ينُاهلنديُتَّالفَُُحممدُبنُطاهر"ُُللشيخُولطائفُاألخبار"
ُهللاُ ُكانُرسول  ُلَّىُهللاُعليهُوسلَّمصوضبطِّهُللكلمةُقول هُيفُشرحهُحلديثُعائشةُرضيُهللاُعنها:ُ"إْن

" ُمنُالَغَلسِّ ُي عَرْفَن ُما ُفينصرفُالنساء ُم تَ َلف َِّعاٍتُمبِّ ر ْوطَِّهنَّ، ُقالُالكاندهلوي:48ُلي َصل ِّيُالص ْبَح، .
ُامليم، ُكساءُمنُصوفُُ")مبروطهن(ُبضم  ُمرط،ُبكسرها:ُأكسيةُمنُصوفُأوُخزء.ُوقيل: َجع 

                                                           
ُ.146،ُص1،ُجالكوكب الدراريهوُالشيخُحممدُحيىيُالكاندهلوي،ُانظر:ُالكنكوهي،44ُُ
ُ.597،ُبرقم155ُ،156،ُص1،ُجاملصنَّفالصنعاينُعبدُالرزاقُبنُمهامُأبوُبكر،45ُُ
ُكماُذكرُاملؤل ِّف.325،ُصالتقريبيف،ُثقةُمقبول".ُانظر:ُابنُحجر،ُهوُ"عائشُبنُأنسُالبكريُالكُو46ُ ُ.ُوليسُ"عابساً"
ُ.170،ُص1،ُجأوجزاملسالكالكاندهلوي،47ُُ
ُكتابُوقوتُالصالة،ُاببُوقوتُالصالة،ُصاملوطأ48ُ ُ.4،ُرقمُاحلديث16،
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الِّطهاُ م َربَّع،ُسداهُشعٌر،ُوقيل:ُهيُاإلزار...،ُو)الغلس(:ُبفتحُاملعجمةُوالالَّم،ُبقاايُظ ْلَمةُاللَّيلُُي 
 .50:ُظلمةُآخرُالليلُإذاُاختلطتُبضوءُالصَّباح"49ظالم ُالفجر،ُوقالُابنُاألثري

 يُنتَقد على الكتاب:املطلب اخلامس ما 
أنَّهُالُُيلوُمنُ ُكبريةُومكانةُجليلةُبنيُشروحُ"املوطأ"،ُإالَُّ ،ُأذكرُهُنقدأمورُتدعوُإىلرغمُماُهلذاُالشرحُمنُأمهية

ُمنهاُالبعَضُعلىُسبيلُاملثالُالُاحلصر:
ملطبوعة،ُمثل:ُاَحَشدُمقد ِّمَةُالكتابُبنقولُكثريةُمنُاملصادرُاملعروفةُُ-رمحهُهللاُتعاىلُُ-أنُمؤل ِّفهُ (1

ُالرمحنُبنُأيبُبكرُ ُللحافظُأيبُالفضلُجاللُالدينُعبد "تدريبُالراويُشرحُتقريبُالنَّواوي"
،ُه(1239،ُو"بستانُاحملد ِّثني"ُللشيخُعبدُالعزيزُبنُويل ُهللاُالد ِّْهَلويُ)ته(911السيوطيُ)ت

 حيثُنقلُمنهاُالنصوَصُبر مَّتهاُدونُاختصارُوحترير.

51ُمامُأيبُحنيفةُيفُالبابُالرابعُللمقدمة،ُاليتُاستغرقتُوحوُثالثنيُصفحةًُأْقَحَمُترَجَةُاإل (2 ،ُاألمر 
ُالكتابُليسُيفُالفقهُاحلنفيُوالُهوُبروايةُاإلمامُحممدُبنُ الذيُُيعلُالقارَئُيستغربُمنهُأنَّ

ش مُاملؤل ِّفُيفُجتاحلسنُالشَّيباين،ُإَّناُهوُيفُالفقهُاملالكيُمثُبروايةُحيىيُبنُحيىيُالليثيُاملالكي،ُفلِّمُ
 ترَجةُاإلمامُأيبُحنيفةُيفُالكتابُهبذهُاإلطالة!.

ُبدونُ (3 ابَلَغُيفُأتييدُاملذهبُاحلنفيُمبالغًةُشديدًة،ُفماُمنُمسألٍةُإالُورجَّحُفيهاُاملذهَبُاحلنفيَّ
 استثناء،ُمعُأنهُشرحُكتاابًُعِّداد هُمنُمصادرُالفقهُاملالكي!ُ

ُك لَُّالبالغاتُواملرا (4 ْل :ُسيلُيفُ"املوطأ"،ُمعُأنهُقدَُصرَّحُبوصلهُيفُمقدمةُالكتاب،ُحيثُقالَلَُيصِّ
ُاتصاَلهُفيماُوجدت ه" ،ُلكنُفاتته52ُ"أنَُّماُذكرهُاملصن ِّفُ]اإلمامُمالك[ُمنُاملراسيلُوالتعاليقُبي نت 

ُكليًاُيفُوصلُالبالغاتُعلىُ"التمهيد" بنُالُبالغاٌتَُلُيصلها.ُولعلَُّمردَُّذلكُإىلُاعتمادُاملؤل ِّفِّ
ُعبدُالََب ،ُمثُعلىُ"تنويرُاحْلَوالِّك"ُللسيوطي،ُفكل ُبالٍغُوصالهُيفُذينكُالكتاَبني،ُفقدُوصلهُاملؤل ِّ ف 

 نقالًُمنهما،ُوماَُلُيصالمهاُمنُالبالغاتُفلمُيصله.ُ

ُعَِّللُاألحاديث،ُوَلُحَيك مُعليهاُببيانُدرجتهاُمنُالص ِّحَّةُواحلسنُوالضعف.ُُ (5 َلُذلكُفهوُكَلُيبني ِّ

 .قرُ واستقصاءُالرواايتُوالطُ ُبتخريجُاألحاديثُيهتمُ 
ُ

ُالشيخُ ُعند ُاالهتمام ُموضَع ُتكن َُل ُواليت ُاحلديثية، ُابلصناعة ُخَتتص  ُاليت ُاملهمة ُاألمور ُبعض وهذه
ُالنظرُعنُتلكُاألمورُ الكاندهلويُرمحهُهللاُتعاىل،ُومعُذلكُفإهناُالُت  َقل ِّلُمنُقيمةُالكتابُالعلمية،ُفإنهُبَغض 

                                                           
ُ،ُوهوُساقطُمنُطبعةُدارُاملعرفة.377ُ،ُص3"،ُجالنهاية يف غريب احلديث واألثريفُ"49ُ
ُ.272ُ،273،ُص1،ُجأوجز املسالكالكاندهلوي،50ُُ
ُ.1ُ،175ُ،205انظر:ُاملرجعُالسابق،ُج51ُ
ُ.170،ُص1،ُجأوجز املسالكالكاندهلوي،52ُُ
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"ُأَْوََفُشرٍحُُ–كماُقالُالشيخُحممدُيوسفُالبَ ن وريُُُ-الُيزالُحيتل ُمكانًةُرفيعًةُبنيُشروحُ"املوطأ"،ُفهوُحق ًاُ
ُ.53للموطأُحديثاًُوفقهاًُولغًةُبقوٍلُوسٍطُيفُالبابُمنُغريُإخاللُوإطناب"

 

 اخلامتة:
ُإىلُأهم ُالنتائج،ُوهيُكاآليت: ُمِّنُخاللُهذاُالبحثُتوصَّلُالباحث 

ُدواوينُاحلديثُالنبوي،ُومِّنُأبرزُخصائصهُأنهُي ُ  (1 ُ"موطأُاإلمامُمالكُبنُأنسُاألصبحي"ُأحَدُأَجل ِّ َعد 
ََجَعُبنيُاحلديثُوالفقه،ُحيثُإنهُمشلُاألحاديَثُواآلاثَرُمعُفتاوىُالتابعنيُوفقهُالفقهاءُالسبعةُوآراءُ

 وأقوالُاألئمةُالسََّلف.ُ

ُفقدُاعتىنُكانُالشيخُحممَّدُزكرايُالكاندهلويُأح (2 ُالقرن، ُاإلسالميُيفُهذا ُاحملد ِّثنيُيفُالعاََل لَّة ُأجِّ َد
ُكبار ُعلماءُاحلديثُيفُبالدُاهلندُوغريها،ُ ابحلديثُالنبويُروايًةُودرايًة،ُوتدريساًُوأتليفاً،ُوخترَّجُعلىُيده

التأليفُيفُاحلديثُوالُسي منُعلماءُالعاََلُاإلسالمي،ُوع رفُبكثرُة بتأليفُالشروحُمواستجازُمنهُالكثريُ  ُا
 علىُكتبُالرواية.

مالٍك"ُشرحاًُجامعاًُ (3 ُكتاب هُ"أْوَجز ُاْلَمَسالِّكُإىلُموطُأ والتحقيقاتُُ،فةللنفائسُالعلميةُواملباحثُاللطيُي عتََب
ُتفرَّدُمِّنُبنيُالكثريُمنُشروحُ"املوطأ"ُبكثرةُالنقولُالنافعةُمنُأمهاتُكتبُاحلديثفقدُُ،العجيبةالنادرةُ

 وابملعلوماتُالقي مةُوالفوائدُالغزيرةُفيهما.والفقه،ُ

 ومنُأبرزُوَأْجَلىُخصائصُ"أوجزُاملسالك"ُأنَُّمؤل ِّفهُرمحهُهللاُتعاىل: (4

ُكتبُأرابهبا،ُواليتُيتعذَّرُوجود هاُيفُشرٍحُآخرُمنُشروحُ"املوطأ"ُعلىُُ - ع ينُفيهُبنقولُاملذاهبُمن
 كثرهتا.ُ

ُراٍوُيفُأولُمُا - ألقاهبمُُذكرُِّائهم،ُُوأمسُضبطبُفائقةًُُاعتىنُعنايةًُجاءُمنُالسند،ُُوواكتفىُبذكرُترَجةُكل ِّ
ُفيهمُجرحاًُوتعدياًل.وغريُذلك،ُُنهم،هَُناهم،ُوبلداهنم،ُومُِّوكُ ُوأنساهبم، ُوالكالمِّ

 اختالفاتُالرواايت،ُوَوجَّههاُتوجيهاًُحسناً.ُعلىُُونبَّه -

يلُواْلم علَّقاتُيفُ"املوطأ"،ُلكنهُ - ُات صاَلُاْلَمراسِّ ُك لَُّالبالغاتُواملراسيلوبنيَّ ْل ُيفُ"املوطأ".َُُلَُيصِّ
 احرتزُعنُذكرُاألحاديثُالضعيفةُأثناءُشرحهُألحاديثُاملوطأ.ُو -

علىُاحلديثُالواحد،ُُوإبعُجداًُيفُاملسائلُالفقهيةُتوسَُُّو - الواحدة؛ُُاملسألةُعُأيضاًُيفتوسَُّكذلكُيرادهُا
 ُ.اهتماماًُخاصاًُابملذهبُاحلنفيُهتمُ ا،ُُوأئمتهاُاألربعةُوأقوالَُُاملذاهبَُ يذكرُفهو

َدْت. - ُعنُاألحاديثُحيثماُو جِّ  وأزالُاإلشكاالتِّ

 وَدفَعُالتَّعار َضُبنيُاحلديَثنيُالواردينُيفُموضوعُواحد.ُ -

 أخذُعنها.واهتمَُّغايَةُاالهتمامُبَعْزوُالنصوصُوالفقراتُإىلُالكتبُاليتُ -
                                                           

ُ.23،ُص1،ُج"أوجز املسالك إىل موطأ مالك"انظرُمقدمةُالشيخُيوسفُالبنوريُعلى53ُُ
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ُالكلمةُابحلروف. -  وَصَرفُعنايَتهُيفُشرحُغريبُاحلديث،ُوضبطِّ
ُالبحث،ُأسألُهللاُتعاىلُأنُيتقبَّله،ُُ هذهُبعضُالنتائجُاملهمةُاليتُتوصَّلُإليهاُالباحثُمنُخاللُهذا

ُوينفعُبه،ُإنهَُويلِّ ُذلكُوالقادرُعليه.
       ُ

 املصادر واملراجع:
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الزاويُوحممودُُ.ُحتقيق:ُطاهرُأمحدرالنهاية يف غريب احلديث واألثابنُاألثريُاجلزري،ُجمدُالدينُأيبُالسعاداتُاملباركُبنُحممد.ُ)د.ت(.ُ (2

ُحممدُالطناحي.ُبريوت:ُدارُالكتبُالعلمية.ُ
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ُ.1ُ.ُالرايض:ُدارُالسالم.ُطالسننم(.1999ُه/1420أبوُداودُالسجستاين،ُسليمانُبنُاألشعثُبنُإسحاقُاألزدي.ُ) (5
.ُبريوت:ُاجلامع املسَند الصحيحم(.2007ُه/1428البخاري،ُأبوُعبدُهللاُحممدُبنُإمساعيلُبنُإبراهيمُبنُاملغريةُبنُبردزبةُاجلعفي.ُ) (6

5ُدارُالكتبُالعلمية.ُط
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ُ.1ُ.ُالرايض:ُدارُالسالم.ُطاجلامعم(.1999ُه/1420الرتمذي،ُأبوُعيسىُحممدُبنُعيسىُبنُسورةُالسلمي.ُ) (8
.ُحتقيق:ُشعيبُاألرانؤطُ(. سري أعالم النبالءم1983ه/1403)عبدُهللاُمشسُالدينُحممدُبنُأمحدُبنُعثمانُالدمشقي.ُأبوُالذهيب،ُ (9

ُ.1ُوآخرين.ُبريوت:ُمؤسسةُالرسالة.ُط
.ُحتقيق:ُحممدُميزان االعتدال يف نقد الرجالم(.2009ُه/1430الذهيب،ُأبوُعبدُهللاُمشسُالدينُحممدُبنُأمحدُبنُعثمانُالدمشقي.ُ) (10

ُ.1ُبركات.ُبريوت:ُدارُالرسالةُالعاملية.ُط
ُ.1ُ.ُالقاهرة:ُاملطبعةُاخلريية.ُطشرح الزرقاين على املوطأه(.1410ُالزرقاين،ُحممدُبنُعبدُالباقي.ُ) (11
ور:ُ.ُسهارنفة(. علماء مظاهر العلوم سهارنفور وإجنازاهتم العلمية والتأليفيم2010ه/1431) سيدُحممدُشاهدُاحلسين.ُالسهارنفوري، (12

ُ.1ُمكتبةُالشيخُالتذكارية.ُط
ُ.2ُ.ُحتقيق:ُحبيبُالرمحنُاألعظمي.ُبريوت:ُاملكتبُاإلسالمي.ُطاملصنَّفم(.1970ُه/1390الصنعاين،ُعبدُالرزاقُبنُمهامُأبوُبكر.ُ) (13
ارُالكتبُالعلمية.ُ.ُبريوت:ُدعمدة القاري شرح صحيح البخاريم(.2001ُه/1421لعيين،ُأبوُحممدُبدرُالدينُحممودُبنُأمحد.ُ)ا (14

ُ.1ُط
.ُحتقيق:ُحممدُتقيُالدينُالندوي.ُبريوت:ُأوجز املسالك إىل موطأ مالكم(.2010ُه/1431الكاندهلوي،ُحممدُزكرايُبنُحممدُحيىي.ُ) (15
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