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االحد 5  سبتمبر 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

عندما هاجت الفتنة بني املسلمني بعد مقتل عثمان ÿ كان أكبر تداع لها هو الصدام الفظيع الذي وقع 
بصفني س����نة 37 ه�، ثم انفضت املعركة بال منتصر، وكأني بالفريقني قد هزما، واتفقا على إرسال حكمني 
ليفصال في القضية، وكتب بذلك كتابا قرأ على الناس كان مبثابة الشرارة التي أوقدت نار فرقة اخلوارج، 
عندم����ا خرج األش����عث بن قيس بالكتاب يقرأ على الناس حتى مر عل����ى طائفة من بني متيم فيهم عروة 
بن أدية فقال لألش����عث: حتكمون في أمر اهلل الرجال ال حكم إال هلل، ثم شد بسيفه، فضرب بها عجز دابة 

األش����عث فغضب الناس لذلك، ولكن سادة بني متيم اعتذروا، وانتهت املشكلة، وملا قفل جيش علي 
بن أبي طالب ÿ راجعا إلى الكوفة في الطريق كانت قد تبلورت جماعة اخلوارج وانضم 

إليهم من كان على رأس����هم، وتضارب الناس في طريق العودة بالسياط والشتائم، 
فلما وصلوا إلى املدينة »الكوفة« انحاز اخلوارج إلى قرية يقال لها »حروراء« 

قريبة من الكوفة، وكانوا اثني عشر ألفا، ونصبوا عليهم أميرا للقتال وآخر 
للصالة، فأقبل عليهم علي وابن عباس وغيرهما ليقنعوهم بالعودة إلى 

الكوفة فأبوا في أول األمر، ثم دخلوا جميعا إلى الكوفة.

خروج الخوارج من الكوفة مرة ثانية

ملا أراد علي بن أبي طالب ÿ إرسال أبي موسى حكما أتاه 
رجالن من اخلوارج هما زرعة بن البرج وحرقوص بن زهير 
فق����اال له: ال حك����م إال هلل، فقال عل����ي ÿ: ال حكم إال اهلل، 
وتناظر الرجالن من اخلوارج مع علي، ثم خرجا من عنده 
يألب����ان اخلوارج عليه، وخطب علي يوما باملس����جد فقام 
عدد من اخل����وارج يصيحون في جنباته: ال حكم إال هلل، 
فقال علي بن أبي طالب ÿ: اهلل أكبر كلمة حق أريد بها 
باطل، أما إن لك����م عندنا ثالثا ما صحبتمونا ال مننعكم 
مساجد اهلل أن تذكروا فيها اسمه، وال مننعكم الفيء ما 
دامت أيديكم مع أيدينا، وال نقاتلكم حتى تبدأونا وإمنا 

فيكم أمر اهلل.
فعندها خرجت اخلوارج من املسجد، واجتمعت بدار 
عبداهلل بن وهب الراس����بي، واتفقوا على اخلروج من 
الكوفة إلى بلدة يجتمعون فيها إلنفاذ حكم اهلل بزعمهم، 
فأش����ار بعضهم باملدائن، ولكن الباقي رفض حلصانتها 
وقوة حمايتها، وأخيرا اتفقوا على جسر النهروان قريبا 
من الكوفة، وتكالب خ����وارج الكوفة مع خوارج البصرة 

على اخلروج في وقت واحد إلى النهروان.
بعد انقضاء قضية احلكمني بال نتيجة عزم علي بن أبي 

طالب ÿ على حرب معاوية وأهل الشام مرة أخرى، واجتمع 
عنده خمس وستون ألفا من أهل العراق، ثم كتب علي بن أبي 

طالب ÿ للخوارج بالنهروان يدعوهم للقتال، فرفضوا دعوته 
وقالوا له: إنك لم تغضب لربك وإمنا غضبت لنفسك، فإن شهدت 

على نفسك بالكفر، واستقبلت التوبة، نظرنا فيما بيننا وبينك، وإال 
فقد نبذناك على س����واء إن اهلل ال يحب اخلائنني، فأراد ابن عباس أن 

يخرج ملعس����كر اخلوارج ليدعوهم للحق والعودة إلى الصواب، فخاف 
عليه علي بن أبي طالب، ولكنه طمأنه، ثم دخل ابن عباس معسكرهم ودار 

بينهم حوار طويل ظهرت فيه مقدرة ابن عباس االقناعية وفقهه وعلمه اجلم، 
حتى استطاع أن يرجع للكوفة ومعه قرابة الستة آالف من اخلوارج التائبني، فسر 

بهم علي بن أبي طالب، ودعا البن عباس.

اعتداء الخوارج على المسلمين

ظل األمر هكذا، اخلوارج س����اكنون ال يظهرون قتاال وال عداوة حتى تتأتى ألس����ماعهم خروج 
علي بأهل العراق لقتال أهل الش����ام، فبدا لهم أن يدخلوا الكوفة، فتحركوا من البصرة على طريق 
النهروان، وفي الطريق حدثت حادثة كانت الس����بب في قتالهم بعد ذلك، حيث رأى اخلوارج رجال 

يس����وق بامرأة على حمار، فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبداهلل بن خباب بن األرت صاحب رسول 
اهلل ژ، فقالوا له: أفزعناك؟ قال: نعم، قالوا: ال روع عليك، حدثنا عن أبيك حديثا سمعه من رسول 
اهلل ژ تنفعن����ا به، فقال: حدثني أبي عن رس����ول اهلل ژ أنه قال: تك����ون فتنة ميوت فيها قلب 
الرجل كما ميوت فيه بدنه، ميس����ي فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا وميسي مؤمنا قالوا: 
لهذا احلديث س����ألناك، فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا، قالوا: ما تقول في عثمان 
ف����ي أول خالفته وفي آخرها؟ قال: إن����ه كان محقا في أولها وفي آخرها، فقالوا: فما تقول في 
علي قبل التحكيم وبعده؟ قال: إنه أعلم باهلل منكم، وأش����د توقيا على دينه وأنفذ 
بصي����رة، فقالوا له: لنقتلك قتلة ما قتلناها أح����دا، فأضجعوه ثم ذبحوه من 
قفاه، وأخذوا امرأته، وكانت حام����ال متما فبقروا بطنها، وقتلوا وليدها، 

ثم قتلوا ثالث نسوة من طئ.
والعجيب أنه بعد فعلتهم الشنعاء هذه مر بهم خنزير ألهل الذمة، 
فضربه بعضهم بس����يفه، فقالوا له: هذا فس����اد في األرض فلقي 
صاح����ب اخلنزير فأرضاه، وأخذ أحدهم رطبة من حتت نخلة 
فوضعها في فيه، فقالوا له: بغير حلها وبغير ثمن؟ فألقاها 
من فيه فلما بلغ عليا قتلهم عبداهلل بن خباب واعتراضهم 
الناس بعث إليهم برسول من عنده فقتلوه، وقال الناس 
ألمير املؤمنني: عالم ندع هؤالء وراءنا يخلفونا في عيالنا 
وأموالنا؟ سر بنا إلى القوم، فإذا فرغنا منهم سرنا إلى 
أهل الشام، فوافقهم علي بن أبي طالب ÿ على ذلك، 

وقرروا قمع شر هؤالء اخلارجني.

معركة النهروان

خرج علي بن أبي طالب ÿ بأهل العراق لقتال 
اخلوارج فوصل إلى النهروان، وقبل أن يندلع القتال 
طلب منهم علي ÿ تسليم قتلة عبداهلل بن خباب، 
فقالوا له: كلنا قتله، وكلنا مستحل لدمائكم ودمائهم، 
وحاول قيس بن سعد وغيره وعظهم وإعادتهم للصواب، 
وملا أيس علي بن أبي طالب ÿ من عودتهم للحق 
والصواب دعا اهلل عز وجل قائال: واهلل ال يقتل منا 
عشرة، وال يسلم منهم عشرة. وكان علي ÿ حريصا 
على عدم سفك الدماء، فأعطى أبا أيوب األنصاري راية، 
ونادى في اخلوارج: أنه من جاء حتت هذه الراية فهو 
آمن، ومن انصرف من القت���ال ودخل الكوفة فهو آمن، 
فانصرفت مجموعة من اخلوارج، وبقي قائدهم عبداهلل 
بن وهب الراسبي مع ألف وثمامنائة من اخلوارج، وهؤالء 
الذين قاتلوا املسلمني، وتنادى اخلوارج فيما بينهم: الرواح 
إلى اجلنة، ثم هجموا على جيش علي بن أبي طالب ÿ، وكان 

علي قد قال ألصحابه: كفوا عنهم حتى يبدأوكم بالقتال.
حملت اخلوارج على جيش علي بن أبي طالب ÿ ولم يكن 
معظمهم من أهل اخلبرة في القتال، فاستطاع جيش علي أن يقضوا 
عل����ى حملتهم تلك، ووضعوهم بني فكي كماش����ة أتت على اخلوارج 
جميعا كأمنا كما قيل لهم موتوا فماتوا، ولم يقتل من جيش علي بن أبي 
طالب ÿ س����وى سبعة نفر، ولم يسلم من اخلوارج سوى تسعة نفر، كما 
دعا علي ربه جل وعال، وكان ضمن القتلى ذو الثدية، وهو رجل أسود مخدج اليد، 
وهو عالمة اخلوارج كما ذكر في احلديث الصحيح، فالتمسوه في القتلى مرارا فلم يجدوه، 
وعلي يكرر عليهم الطلب في البحث عنه حتى عثروا على جثته في حفرة مع خمسني قتيال، وكانت 
له رائحة كريهة، فلما رآه علي خر ساجدا هلل عز وجل طويال ألن قتل هذا الرجل دليل على صدق 
وأحقية علي باألمر، ألن الرس����ول ژ أخبر عن هذه الفرقة الباغي����ة التي تقاتلها أولى الطائفتني 

باحلق، فكان علي أولى باألمر من معاوية.

سقوط الجنين
كيف ميكن معرفة ما يتعلق بس��قوط اجلنني انه 

نفاس او غيره الجل الصيام؟
اذا اسقطت احلامل جنينا متخلقا، او ظهر فيه 
تخيط لعضو، كرأس او يد، فدمها دم نفاس، واذا 
كان ما س����قط علقة، او مضغة حلم ال يتبني فيه 
شيء من خلق االنسان فدمها فساد، وعليها الصيام 

ان استطاعت واال افطرت وقضت.

دم الحامل
م��ا التوجيه الش��رعي في الدم ال��ذي يخرج من 

احلامل؟
نعلم ابت����داء ان احلامل ال حتي����ض، كما قال 
االمام احمد رحمه اهلل، امنا تعرف النساء احلمل 
بانقط����اع احليض، واحلي����ض خلقه اهلل تبارك 
وتعالى حلكمة غذاء اجلنني في بطن امه، فاذا نشأ 
احلمل انقطع احليض، فقد يكون الدم قد طرأ على 
احلامل لعارض اما بسبب حادث، او حمل شيء، 
او نحوه، وهذا ليس بحيض وامنا هو دم عرق، 

وعلى هذا فال مينعها من الصالة وال الصيام.

زكاة الدين
ما حكم زكاة الدين؟

يقسم الفقهاء الديون الى قسمني:
1- دي����ن مرجو االداء: وهو م����ا كان على مقر 
بالدين، قادر على سداده، او على جاحد للدين لكن 
عليه بينة ودليل ميكن اخذ احلق منه بواس����طة 
القضاء، فهنا يجب على الدائن تزكية هذا الدين 

مع امواله كل عام.
2- دي����ن غير مرجو االداء: ه����و ما كان على 
جاح����د ومنكر للدين وال بينة عليه، مثله ما كان 
على مقر لكن كان مماطال او معسرا ال يقدر على 
السداد، ومثله الدين املشكوك في حتصيله، فهذا 
ال زكاة فيه اال بعد قبضه فعال، فيزكيه عن سنة 

واحدة، وان بقي عند املدين سنوات.

الفرق بين الزكاة والصدقة
ما العالقة بني الزكاة والصدقة؟

الزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة 
»صدقة«، فقد يفترق االسم لكن يتفق املسمى، قال 
تعالى: )خذ من اموالهم صداقة تطهرهم وتزكيهم 
به����ا – التوبة: 103(، لكن االص����ل يبقى للصدقة 
لشمول امرها ومصارفها، وتدخل ضمنها الزكاة 

التي هي ملستحقني معينني.

الخمس
هل هناك فرق بني الزكاة واخلمس؟

الزكاة حق في املال بنسبة محددة ان بلغ نصابا 
ومرت عليه س����نة هجرية وبشروط معينة، اما 
اخلم����س فهو ما يكون في غنائ����م احلرب، او ما 
يكون كنزا يعثر عليه االنسان في االرض اوالبحر، 

وهو الركاز.

وقت إخراجها
هل الزكاة مقتصرة على شهر رمضان فقط؟

ليست مقتصرة على شهر رمضان بل مرتبطة 
بتحقق شروطها، ومن ذلك حوالن احلول )السنة( 

الهجري.

عودة الحيض
امرأة كانت عادة حيضها س��تةايام، ثم زادت ايام 

عادتها، فهل متتنع عن الصيام؟
اذا كانت عادة املرأة س����تة ايام، ثم طالت هذه 
املدة وصارت تس����عة او عش����رة، فإنها تبقى ال 
تصلي حت����ى تطهر، وذلك الن النبي ژ لم يحد 
ح����دا معينا في احليض، وقال ق����ال اهلل تعالى: 
)ويسألونك عن احمليض قل هو اذى(، فمتى كان 
ه����ذا الدم باقيا، فإن املرأة على حالها حتى تطهر 
وتغتسل ثم تصلي، فاذا جاءها في الشهر الثاني 
ناقصا عن ذلك، فإنها تغتس����ل اذ طهرت وان لم 
يكن على املدة السابقة، واملهم ان املرأة متى كان 
احليض معها موجودا فإنها ال تصلي، سواء كان 
احليض موافقا للعادة الس����ابقة او زائدا عنها او 

ناقصا، واذا طهرت تصلي.

ذهب النساء
ما حكم جمع ذهب نس��اء البي��ت )األم والبنات( 

إلخراج الزكاة مجتمعة؟
م����ن أراد جمع الذهب كله ف����ي وزن واحد فال 
بأس ب����ه، وحبذا لو أخبرهن بذلك، واألصل عدم 

اجلمع.

فتوحات 
إسالمية

عن أنس بن مالك، قال: قال رس���ول اهلل ژ: »ان بني إسرائيل 
افترقت على إحدى وسبعني فرقة، وان أمتي ستفترق على ثنتني 
وسبعني فرقة، كلها في النار إال واحدة، وهي: اجلماعة«. صحيح: 

رواه ابن ماجة.
في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وعن أنس بن مالك ÿ ان رسول اهلل ژ قال: »ان بني اسرائيل 
تفرقت على إحدى وسبعني فرقة، فهلكت سبعون فرقة، وخلصت 
فرقة واحدة، وان أمتي ستفترق على اثنتني وسبعني فرقة، فتهلك 
احدى وس���بعون وتخلص فرقة« قالوا: يا رس���ول اهلل، من تلك 

الفرقة؟ قال: »اجلماعة، اجلماعة« صحيح لغيره، رواه أحمد.
وفي رواي���ة: قال ژ: »ان أهل الكتابني افترقوا في دينهم على 
اثنتني وس���بعني ملة، وان هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعني 
ملة � يعني: األهواء � كلها في النار اال واحدة، وهي اجلماعة، وانه 
سيخرج في أمتي أقوام جتارى بهم تلك األهواء كما يتجارى الكلب 

بصاحبه، ال يبقى منه عرق وال مفصل اال دخله«.
واهلل يا معشر العرب لئن لم تقوموا مبا جاء به نبيكم ژ، لغيركم 

من الناس أحرى أال يقوم به. حسن: رواه أحمد، وأبوداود.

المؤذية جيرانها بلسانها
عن أبي هريرة ÿ قال: قال رجل: يا رسول اهلل ان فالنة تكثر 
من صالتها وصدقتها وصيامها غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. 
قال: »هي في النار«. قال: يا رس���ول اهلل، فإن فالنة يذكر من قلة 
صيامه���ا وصالتها، وانها تتصدق باألث���وار من األقط، وال تؤذي 
جيرانها. قال »هي في اجلن���ة« صحيح: رواه احمد والبزار وابن 

حبان في صحيحه واحلاكم، وقال: صحيح اإلسناد.
ورواه أبوبكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا، ولفظه وهو 
لفظ بعضهم: قالوا: يا رسول اهلل فالنة تصوم النهار، وتقوم الليل، 
وتؤذي جيرانها، قال: »هي في النار«. قالوا: يا رس���ول اهلل فالنة 
تصلي املكتوبات، وتصدق باألثوار من األقط وال تؤذي جيرانها. 

قال: »هي في اجلنة« صحيح.
»األثوار«: جمع ثور: وهي قطعة من األقط.

»واألقط«: هو شيء يتخذ من مخيض اللنب الغنمي.

الدّيوث
ق���ال تعالى: )الزاني ال ينكح إال زانية أو مش���ركة والزانية ال 

ينكحها إال زان أو مشرك وُحّرم ذلك على املؤمنني( »النور: 3«.
والدياثة: هي أن يرضى الرجل في أهله اخلبث، ويقّرهم عليه، 

أو يستحسنه لهم.

أم سلمة روت عن النبي ژ 378 حديثًا اثنتان وسبعون فرقة

موطأ اإلمام مالك

هي هند بنت أبي أمية بن املغيرة بن عبداهلل 
بن عمر بن مخزوم القرش����ية املخزومية أم 
املؤمنني زوج النبي صلى اهلل عليه وس����لم 
وكنيتها أم سلمة. كان أبوها يعرف بزاد الراكب 
جلوده وكرمه. تزوجها أبو سلمة عبداهلل بن 
عبداألسد املخزومي ابن عمة رسول اهلل ژ 
وأخوه ژ من الرضاعة، أسلما معا وهاجرا 
إلى احلبشة وولدت له ابنه سلمة هناك، ثم 
عادا إلى مكة، وتعرضت حملنة شديدة حينما 
عزمت على الهجرة إلى املدينة مع زوجها وابنها 
سلمة، فقد منعها أهلها من الهجرة مع زوجها 
وغضب عند ذلك أهل زوجها فتجاذبوا ابنها 
س����لمة حتى خلعوا يده وأخذوه منها فحيل 
بينها وبني ابنها وزوجها وبقيت في مكة قرابة 
الس����نة على هذه احلال حت����ى رق لها أهلها 
وتركوها تلحق بزوجها مع ابنها إلى املدينة. 
وهناك أجنب����ت درة وعمر وزينب، وأصيب 
زوجها في غزوة أح����د وبرأ جرحه ثم انتكأ 
مرة أخرى فتوفي ÿ في الثامن من جمادى 
اآلخرة سنة أربع للهجرة، وبعد انقضاء عدتها 
خطبها أبو بكر وعمر فردتهما ثم خطبها رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت: إني امرأة 
غيرى وإني امرأة مصبية )أي ذات صبيان( 

وليس أحد من أوليائي شاهدا.

فقال ژ: أما قولك: إني امرأة غيرى فسأدعو 
اهلل فيذهب غيرتك وأما قولك إني امرأة مصبية، 
فستكفني صبيانك وأما قولك: ليس أحد من 
أوليائي شاهدا، فليس أحد من أوليائك شاهدا 
وال غائبا يكره ذلك. فقالت البنها عمر: قم فزوج 
رسول اهلل ژ، فزوجه وذلك في شوال سنة 
أربع ودخل بها ژ في حجرة السيدة زينب 
بنت خزمية بعد موتها، وكان صداقها فراش 

حشوه ليف، وقدر وصحفة ومجشة.
وكانت امرأة جليلة ذات رأي وعقل وكمال 
وجمال صحبها ژ هي وصفية بنت حيي في 
بعض أسفاره، فجاء رسول اهلل ژ إلى هودج 
صفية وهو يظن أنه هودج أم س����لمة وكان 
ذلك اليوم يوم أم سلمة فجعل يحدث صفية 
فغارت أم سلمة ثم علم أنها صفية فجاء إلى 
أم سلمة وقد أخذتها غيرة شديدة فقالت له: 
تتحدث مع ابنة اليهودي في يومي وأنت رسول 
اهلل، ثم ندمت على قولها، وقالت: يا رسول 
اهلل استغفر لي فإمنا حملني على هذا الغيرة. 
دخل ژ على عائشة ذات يوم، فقالت أين كنت 
منذ اليوم؟ قال: كنت عند أم سلمة، فقالت: أما 

تشبع من أم سلمة؟ فتبسم ژ.
وكان لها يوم احلديبية رأي صائب يدل على 
وفور عقلها فعندما عقد الصلح مع مشركي 

مكة كان كثير من املس����لمني غير راضني عن 
بعض ش����روطه، فلما أمرهم رسول اهلل ژ 
بالتحلل تأخروا في االستجابة فشق ذلك على 
رسول اهلل ژ ودخل على أم سلمة وذكر لها 
األمر فقالت: يا نبي اهلل اخرج ثم ال تكلم أحدا 
منهم كلمة حت����ى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك. فقام ژ ونحر وحلق فقام أصحابه 

ينحرون ويحلقون.
وفي بيتها نزل قوله تعالى: )إمنا يريد اهلل 
أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا( فأرسل رسول اهلل ژ إلى علي وفاطمة 
واحلسن واحلس����ني، فقال: هؤالء أهل بيتي، 
فقالت: يا رسول اهلل أنا من أهل البيت؟ قال: 

بلى إن شاء اهلل.
أرسلت إلى السيدة عائشة ناصحة لها ملا 
عزمت على اخلروج إلى موقعة اجلمل تطلب 
منها لزوم بيتها، ومما قالته لها: لو قيل لي يا أم 
سلمة ادخلي اجلنة الستحييت أن ألقى رسول 
اهلل ژ هاتك����ة حجابا ضربه علي فاجعليه 

سترك، وقاعة بيتك حصنك.
عاشت حتى شهدت مقتل احلسني بن علي 
وآل بيته فحزنت عليه حزنا شديدا وتوفيت 
بعده بقليل في خالفة يزيد بن معاوية سنة 

62ه� ودفنت بالبقيع.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

السعيرهم في 

معركة النهروان
قضى فيها علي بن أبي طالب ÿ على الخوارج

موط����أ اإلمام مالك، ه����و أول كتاب ألف في احلدي����ث والفقه معا، 
ومؤلفه هو إمام األئمة وفقيه األمة، وش����يخ اإلس����الم، وعالم املدينة 
وأمير املؤمنني في احلديث، كما وصفه بذلك يحيى بن معني. ويقول 
د.عبدالوهاب عبداللطيف استاذ احلديث بكلية أصول الدين بجامعة 
األزهر ومحقق موطأ اإلمام مالك برواية محمد بن احلسن الشيباني: 
»كان م����ن أوائل املصنفني في النص����ف األول من القرن الثاني: اإلمام 
أبوعبداهلل مالك بن أنس األصبحي، عالم املدينة وإمامها فجمع كتابه 
املوطأ، وقد حُتري فيه القوي من حديث أهل احلجاز، ومزجه بأقوال 
الصحابة وفتاوى التابعني من بعده، وكانت املدينة يومئذ أكثر البالد 
اإلسالمية حظا بوجود العلماء واحلّفاظ فيها، وقد ورثت ذلك عن كبار 
الصحاب����ة احلجازيني وعلماء املدينة الس����بعة، فحفظت فيها فتاوى 
الصحابة والتابعني ومروياتهم ومازال مالك يجمع الس����نة، وينتقي 
الرواية، ويفتش عن اآلثار وينحلها مع التحري والورع، ثم دون ذلك 

في كتابه »املوطأ« الذي انتشر ورواه عنه العلماء من جميع األمصار 
على اختالف مذاهبهم الفقهية، واشتهر من رواته جماعة نسبت اليهم 
نسخ املوطأ ومنهم اإلمام محمد بن احلسن الشيباني الكوفي، صاحب 
اإلمام أبي حنيفة النعم����ان«. ويضيف د.عبدالوهاب عبداللطيف في 

حتقيق����ه: »جمع اإلمام مالك كتابه في نحو من أربعني س����نة، 
وق����د اخرج ابن عبدالبر عن عمر بن عبدالواحد صاحب 

األوزاع����ي، قال: عرضنا على مالك املوطأ في أربعني 
يوما، فقال: كتاب ألفته في أربعني سنة اخذمتوه 

في أربعني يوما! ما أقل ما تفقهون فيه«.
ولد اإلمام مالك باملدينة سنة ثالث وتسعني 
هجرية وتوفي رحمه اهلل يوم االحد لعشر 
من ربيع األول س����نة تسع وسبعني ومائة 

هجرية.
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