
 

  :أالموط كتاُب 
 صوله المعرفية والمنهجية أُ 

  سالميةه في العلوم اإلرُ ثَـ وأَ 

  

  .َدْوِيل : نوع المؤتمر

جامعة  الناظور،/صاتاملتعددة التخصّ الكلية ب شعبة الدراسات اإلسالمية: الجهة المنظمة

  .وجدة/حممد األول

  .م2019أكتوبر  23- 22 الثالثاء واألربعاء: تاريخ انعقادها

  :ئةتوط

العاملني، وبه نستعني، وصالُة ربنا وسالُمه على املبعوث رمحًة للعاملني؛ سّيدنا  احلمُد هللا ربّ 

  .رابته، ومن تبعهم من الصاحلني إىل يوم الدينوموالنا حممد، وعلى صحابته وقَ 

  :أما بعدُ 

رضوان اهللا - اإلمام بناه قد فإن املوطأ ملالك بن أنس من أوائل ما ُصّنف يف شرائع اإلسالم، و 

ة على متهيد األصول للفروع، واختَزن يف ترامجه وأبوابه أصول فقه أهل املدينة النبويّ  - عليه

عنه ذلك، وساروا بسريه، ولوا منه، وبه ارتفع من جاء بعده من  هم الناسُ وقد فَ الشريفة، 

  .املصنفني يف علوم الفقه واحلديث واألصول

به املوطأ فهو األصل وغريه الفرع، و  رَ كِ ، وإذا ذُ »مُ جْ الن  ماء فمالكٌ كر العلذُ  اإذ« :وقد قالوا

  .االرتفاق، وعلى منهجه االتفاق
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وقد كانت ملالك بن أنس أنظاٌر يف قَبول احلديث وإعماله، مقتبًسا ذلك من مشيخة العلم 

ه منهم ُخّلص باملدينة الشريفة، ونَثر ذلك يف جمالسه، فأخذه عنه الرّحالون من الرواة، وثَِقف

  .تالمذته، وصفوة أصحابه

كانت العادُة عند َمحََلة العلم ونـََقَلِته البداءة باملوطأ، والتشرف بروايته، والَعقد ألبوابه، والضبط و 

  .لفصوله، والتحفظ آلثاره، والتفقه يف أحاديثه

رمحة - َدل قول الشافعي وُعرف ملالك َفْضُله يف العلم والدين، وطريقته يف النقد والتنقيد، وعليها 

بن  ، وَعد منهم مالكَ »أُمناء اهللا على ِعلم رسوله صلى اهللا عليه وسلم ثالثة«: - اهللا عليه

  .أنس

ه؛ تـََوقـًيا، وتـََوثـًقا، وقياًما حبق األمانة رحه كلّ يف احلديث أن يطّ  كّ وكان من منهج إمامنا إذا شَ 

  .اليت أخذها اهللا على العلماء األحبار

فل بالعلم؛ رع الِفنت، وأسْ هلك اخللق، وزَ ين ترك الشذوذ، وقد أَ ان من طريقته يف العلم والد وك

اتباع الشاذ، والقول به، وإعماله، واالحرتاب من أجله، وال يكون إماًما يف العلم من يأخذ 

  . من يأخذ بالشاذ والشذوذال يكون إماًما إّال : بالشاّذ منه، وقد صار اليوم

لِعلم اإلسناد طُرق يصعب سلوكها «: حافظ املغرب أيب عمر بن عبد الرب النَمرِي قولُهوأُثِر عن 

-على من مل يصل بعنايته إليها، ويقطع كثريًا من أيامه فيها، ومن اقتصر على حديث مالك 

ن ذلك على عروة وثقى ال تنفصم؛ عب التفتيش والبحث، ووضع يده مِ فقد ُكفي تَ  - رمحه اهللا

  . »قد انتقد وانتقى وخّلص، ومل يرو إال عن ثقة ُحّجة ألن مالًكا

  .»ئه إمنا هو يف أبوابهلم مالك بن أنس يف موطّ أكثُر عِ «: وقد قالت العلماء

  .»ِفْقُه البخاري يف ترامجه«: قتفي آثاره أيب عبد اهللا اجلُْعِفيوقالوا يف مُ 



  

 

 

 
3 

ىي املصمودي واالحتفاُء ا، َخَلًفا عن وكان لناحيتنا من بالد املغرب االهتباُل برواية حيىي بن حي

وإمنا اعتمدُت على رواية حيىي «: ن علمائنا غري ذلك، حىت قال بعض أئمتناَسلف، ال يُعرف مِ 

بن حيىي املذكورة خاصة؛ ملوضعه عند أهل بلدنا من الثقة، والدين، والفضل، والعلم، والفهم، 

فُكل قوم ينبغي هلم امتثال طريق .. وعلمائهم  راثة من شيوخهمولكثرة استعماهلم لروايته؛ وِ 

  .»لوا عليه من الِربّ اخلري، وسلوك منهاجهم فيما احُتم َسَلفهم فيما َسبق إليهم من

يلوذون  ينظرون إىل غريه، أووسار العلماء والفقهاء باملغرب على هذا زمانًا طويًال، ال يكادون 

ُمسفرة عن منزلة املوطّأ، وسائرة بَسْريِه،  ؛ةبسواه، حىت صدروا يف أوضاعهم عن تآليف جليل

، وَظهر األقصى أّول مدونة فقهية يعتمدها األمراء والقضاة واملفتون باملغرب ذا وكان املوطأ

عاصمة ُملك يف  ، واستقّر على ذلك األمرُ )هـ213-188(ذلك يف زمان املوىل إدريس األزهر 

املفتون والقضاة ال خيرجون عن ذلك، وبَِقْوِل فاس بعد تأسيسها، وصار الفقهاء و األدارسة 

فع، الثْين عشر قرنًا، وهي مدة مديدة، أيه وطريقته ترّسخ املذهب ببالدنا، وبه ارتمالك ورَ 

  .وزمان ُمعرق، وسنني ُموِغلة يف الِقدم

إعادة  -بالكلية املتعددة التخصصات يف الناظور- لُكّل هذا ارتأْت ُشعبة الدراسات اإلسالمية 

النظر يف املوطأ؛ معرفًة ومنهًجا، وحماولة َسرب ُكنهه، والغوص على معامله، وتوجيه الباحثني إىل 

بعده، وكيف كان َتْدَواُر هذا الشأن، وعلى  ِمن ن جاءثره على مَ ترسيخ النظر يف مبادئ أمره، وأَ 

  .أي جهة تصّرف

علم ل على مَ ا املؤمتر الدويل األو على أن تكون البحوث املشاركة يف هذ وحترص ُشعبتنا هاته

ن قبل، عنت به مِ الثاقب، واالعتناء مبا مل يُ  واإلتقان، والنظر الفاحص، والتدبّرة، دّ اإلجادة، واجلِ 

مة هلذا رين، وترغب أن يكون يف دراسام املقدّ م الباحثني املنقّ ن ِمه وهي على كامل الوثاقة مِ 
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يف هذه املدونة احلديثية والفقهية  ؛ومكامن االرتقاء ،النجابةعلى معاقد  الّصادقة املؤمتر الداللة

  .-رضوان اهللا عليه-واألصولية إلمامنا مالك بن أنس 

أن ُيسفر عن خالصات وختليصات، تُعني عسى ُتكّلل أعماُل هذا املؤمتر بالنْجِح، و  وعسى أن

ا ملا فيه اخلري، واحلمُد هللا وفقنا مجيعً على تقدم البحوث وتطورها يف هذا األمر خاّصة، واهللا يُ 

  .العاملني ربّ 

  :مقاصد المؤتمر

   دواوين اإلسالموبياُن منزلته بْني  توفيُة كتاب املوطأ حّقه تعريًفا وتشريًفا - 

 األصول املنهجية واملعرفية لكتاب املوطّأ جتليةُ  - 

 واألحاديث تب واألبوابإلمام مالك يف ترتيب الكُ َفْسُر طريقة ا - 

 واجلرح والتعديل مام مالك يف النقد والتعليلهج اإلمن إبرازُ  - 

 الوقوف على معامل التفقه يف احلديث ومنهجه عند اإلمام مالك - 

 الكشُف عن أصول فقه أهل املدينة املنّورة ومسائلهم فيه - 

 واحلديثية مؤلفات املالكية الفقهية واألصولية أ يفأثر املوطّ  بيانُ  - 

ْشِكلالداللة على منهج اإلمام مالك يف التعا - 
ُ
   .الَعَقِدي واملتشابه مل مع امل

  :محاور المؤتمر

  .أصول املوطأ املعرفية وَفرادته املنهجية: المحور األول

  .روايات املوطأ وُنَسخها: المحور الثاني

  .دية، والفقهية، واحلديثيةقَ األعمال عليه؛ العَ : المحور الثالث
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  .األثر الفقهي واألصويل: المحور الرابع

  .األثر احلديثي والنقدي: خامسالمحور ال

  :ضوابط المشاركة في المؤتمر

 .والَفرادة ّدةبالعمق واجلِ  املشاركة ثو البح تمّيزتأن  - 

 .أن تكون البحوث املقّدمة تأصيلية، تأسيسّية؛ ختدم باألساس مقاصد املؤمتر وتوّجهاته - 

  .رات العلميةالندوات واملؤمت فق القوانني املعمول ا يف دراساتث وَ و كون البحت أن - 

 .علمي املشاركة به يف أي ندوة أو مؤمتر لصاحبه جديًدا مل يسبق يكون البحثأن  - 

 .أن ال يكون البحث ُمستال من رسالة جامعية، سواء أكانت منشورة أم غري منشورة - 

 .صفحة 25وأال يتجاوز  صفحة، 15أن ال يقل البحث عن  - 

 . تمدةتُرفق مع البحوث مسارد للمصادر واملراجع املع - 

 .تُرفق مع امللخصات سرية ذاتية موجزة للباحث الراغب يف املشاركة - 

 .ِمن ِقَبل جلنة علمية متخصصة ختضع مجيع البحوث للَفحص والتحكيم - 

 .Traditional Arabic: خبط وامللخصات تكتب البحوث - 

 .14: ، وحجم احلواشي16: أن يكون حجم املنت - 

 ).بدف(خر بصيغة مع ملف آ ،)ُووْرد(تُرسل البحوث بصيغة  - 

: ترسل امللخصات والبحوث على بريد املؤمتر - 
Almowatta.nador@gmail.com  



 

 

 
6 

  .عبد اهللا التـْورَاِيت . د.أ: منسق المؤتمر

  :اللجنة العلمية للمؤتمر

  حممد الروِكي. د.أ

  الناجي َلمني. د.أ

  يالينعبد املغيث اجل. د.أ

  عبد القادر بطار. د.أ

  حممد الطَرباين. د.أ

  حممد الوايل. د.أ

ل الَبْخِيت . د.أ مجال عال  

  د الّسايححمم . د.أ

  .خالد َزْهرِي. د.أ

  :اللجنة التنظيمية للمؤتمر

  )منسق اللجنة(عبد املغيث اجليالين . د.أ

  عبد احلميد اليويو. د.أ

  حممد الوايل. د.أ

  .ادر بطارعبد الق. د.أ
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  :مواعيد مهمة

  .م2019أبريل  30: آخر أجل لتلقي امللخصات    

  .م2019ماي  15: اإلعالن عن امللخصات املقبولة

  .م2019غشت  15:  آخر أجل لتلقي البحوث تامة

  .م2019شتنرب  15 :  اإلعالن عن البحوث املقبولة

  .م2019أكتوبر  23- 22: انعقاد املؤمتر           تاريخ 

  :حظاتمال

 .ل اجلهة املنظمة بإيواء وتغذية الباحثني املشاركنيتتكفّ  - 

 .وال تتحّمل مصاريف َسفرهم وتنقالم - 

  

  

  

  

  

  


