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جهود علماء المالكية في تقريب الموطأ
خص العلماء قدميا وحديثا املوطأ بعناية خاصة،

واستمرت هذه العناية على امتداد األزمان والبلدان،

ْعَتــَن بكتــاب مــن كتــب الفقــه والحديــث اعتنــاَء  حــى قــال القاضــي عيــاض -رمحــه اهلل-: »لــم يـُ
النــاس بالموطــأ، فــإن الموافــق والمخالــف أجمــع علــى تقديمــه وتفضيلــه وروايتــه، وتقديــم حديثــه 

املــدارك ج1ص80(. )ترتيــب  وتصحيحــه« 

وقد تناول العلماء املوطأ،

 بالشرح،

والتوجيه،

والتعليل،

والتحليل،

فتعددت شروحه،

 وكثرت العناية بمتونه وأسانيده،

فرتبوه على المسانيد وعلى األطراف،

وأوضحوا غريبه،
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وبينوا مشكل معانيه،

وجمعوا بين رواياته المختلفة.

وقد اختلفت مناهج العلماء في تقريب معاني الموطأ، حى اليكاد خيلو شرح من مزية وخصيصة،

فمنهم من اعتىن بسنده اتصاال وانقطاعا، وجرحا وتعديال، وأحوال الرواة وأنساهبم،

ومنهم من كانت عنايته مبنت احلديث، فاستنبط مافيه من أحكام،

ومنهــم مــن هنــج يف دراســته منهجــا مقارنــا، فعــرض آراء الفقهــاء عرضــا مقارنــا بــن املذاهــب، ووازن 
بــن مســائله ومســائل املذاهــب األخــرى،

ومنهــم مــن شــرح أحاديثــه، وتتبــع مــا يتفــرع عليهــا مــن مســائل وفــروع فقهيــة، وإيــراد أقــوال وروايــات 
أئمــة مــدارس املالكيــة مــع مناقشــتها، أواالحتجــاج هلــا باألدلــة،

ومنهم من كان اهتمامه بغريبه وُمْشِكِله وإعراِب تراكيبه.

وقد تجتمع هذه المناهج في بعض الشروح، وقد تتفرق في أخرى.

كما تراوحت هذه الشروح بين اإليجاز واالختصار، والطول واإلطناب.

وهذا جرد تارخيي ألهم الشروح على املوطأ،

وهي تضم املطبوع واملخطوط واملفقود،

كما تعكس جهود العلماء يف خدمة موطأ اإلمام مالك -رمحه اهلل-.

- تفسير على  الموطأ: أليب حممد عبد اهلل بن نافع موىل بين خمزوم املعروف بالصائغ )ت186هـ(.

- تفسير حديث الموطأ: أليب عبد اهلل أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع املصري )ت225هـ(

- تفسير غريب الموطأ: لعبد امللك بن حبيب السلمي )ت 238هـ(

- شرح الموطأ: حلرملة بن حيىي التجييب )ت243هـ(.

- كتاب في رجال الموطأ وغريبه: أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن الربقي )ت249هـ(.

- غريب الموطأ: ألمحد بن عمران بن سالمة األخفش )ت قبل 250هـ(.
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- تفسير الموطأ: أليب زكرياء حيىي بن زكرياء بن مزين القرطيب )ت 255هـ(.

- كتاب في تسمية رجال الموطأ: البن مزين القرطبي أيضا.

-  وله أيضا المستقصية: وهو كتاب على حديث املوطأ.

- تفسير الموطأ: حملمد بن سحنون )ت 256هـ(. 

- شواهد موطأ مالك: إلمساعيل بن إسحاق القاضي )ت282هـ(.

- مسند حديث مالك: أليب عمر أمحد بن خالد القرطيب يعرف بابن احلباب )ت322هـ(.

- مسند موطأ ابن وهب: حملمد بن سليمان بن داود اجليزي )ت324هـ(.

- مسند حديث مالك: أليب العرب حممد بن أمحد بن متيم بن متام التميمي )ت333هـ(. 

- غريب حديث مالك: أليب حممد قاسم بن أصبغ القرطيب،يعرف بالبياين )ت340هـ(. 

- مسند حديث مالك: له أيضا

- مسند حديث مالك: حملمد بن عيشون الطليطلي )ت341هـ(. 

- توجيه حديث الموطأ: ليحىي بن شراحبيل، أبو زكرياء )ت 372هـ(. 

- مســند حديــث مالــك بــن أنــس، )واختــاف ألفاظــه وتفســير غريبــه(؟: لعبــد الرمحــن بــن عبــد 
اهلل بــن حممــد  الغافقــي اجلوهــري )ت385هـــ(

إبراهيــم  بــن  اهلل  عبــد  للقاضــي  للموطــأ:  شــرح  المســائل  أمهــات  إلــى  الدالئــل  كتــاب   -
 ) 392هـــ األصيلي )

- المهــذب فــي اختصــار ابــن مزيــن للموطــأ: أليب عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل عيســى بــن أيب زمنــن 
املري )ت399هـ(. 

- الوصــل لمــا ليــس فــي الموطــأ: حملمــد بــن إســحاق بــن منــذر بــن إبراهيــم بــن حممــد ،أبــو بكــر بــن 
الســليم )ت402هـ( 

- النامي في شرح الموطأ: أليب جعفر أمحد بن نصر الداودي األسدي )ت402هـ(

- شرح الموطأ: ملروان بن علي القطان، أبو عبد امللك البوين  
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بابــن  املعــروف  املعافــري  خلــف  بــن  حممــد  بــن  علــي  احلســن  الموطــأ: أليب  ملخــص  كتــاب   -
القابســي )ت403هـ( 

املعــروف  القرطــيب  األنصــاري  الرمحــن  عبــد  بــن  هــارون  بــن  الرمحــن  لعبــد  الموطــأ:  تفســير   -
.) 413هـــ لقنازعي )ت با

- كتــاب االســتنباط لمعانــي الســنن واألحــكام مــن أحاديــث الموطــأ: حملمــد بــن حيــىي بــن حممــد بن 
عبد اهلل بن حممد بن يعقوب بن داود التميمي،أبو عبد اهلل احلذاء )ت410هـ وقيل 416هـ(. 

- التعريف برجال الموطأ: أليب عبد اهلل بن احلذاء السابق. 

- رجال الموطأ: ألمحد بن حممد بن عبد اهلل بن أيب عيسى، أبو عمر الطلمنكي )ت429هـ(. 

- كتــاب الموعــب فــي تفســير الموطــأ: للقاضــي أيب الوليــد يونــس بــن حممــد بــن مغيــث يعــرق بابــن 
الصفــار القرطيب )ت429هـ(.

- كتاب مسانيد الموطأ: لعبد اهلل بن أمحد املعروف بأيب ذر اهلروي )ت435هـ(. 

- شرح أحاديث الموطأ: لعلي بن أمحد بن سعيد،أيب حممد بن حزم الظاهري )ت456هـ(.

- شرح موطأ مالك: للحسن بن رشيق القريواين )ت463هـ(.

- االســتذكار لمذاهــب علمــاء األمصــار فيمــا تضمنــه الموطــأ مــن معانــي الــرأي واآلثــار  للحافــظ 
أيب عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن عبــد الــرب النمــري )ت463هـــ(.

- التقصي لحديث الموطأ: للحافظ أيب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب )ت463هـ(

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: للحافظ أيب عمر يوسف بن عبد الرب )ت463هـ(

- االستيفاء: للحافظ أيب الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي )ت474هـ(.

- اإليماء: وهو خمتصر للمنتقى:للحافظ سليما بن خلف بن سعد الباجي )ت474هـ( 

- المنتقى في شرح الموطأ:للحافظ سليمان بن خلف الباجي )ت474هـ(

- كتاب اختاف الموطآت: للحافظ سليمان بن خلف الباجي )ت474هـ(

- تاج الحلة وسراج البغية في معرفة أسانيد الموطأ: لعبد اهلل بن أمحد بن يربوع األندلسي )ت522هـ( 
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- اإليماء إلى أطراف الموطأ: ألمحد بن طاهر بن علي بن عيسى ابن رصيص )ت532هـ( 

- القبس في شرح الموطأ: للحافظ أيب بكر بن العريب )ت543هـ( 

- المسالك على موطأ اإلمام مالك: للحافظ ابن العريب )ت543هـ(

- مشارق األنوار على صحاح األخبار: للقاضي عياض بن موسى اليحصيب )ت544هـ(

- الدرة الوسطى في مشكل الموطأ: حملمد بن خلف القرطيب )ت557هـ( 

- كتاب اختصار الموطأ: أليب جعفر عبد الرمحن بن أمحد األزدي الغرناطي )ت574هـ( 

- األنوار في الجمع بين المنتقى واالســتذكار: للقاضي أيب عبد اهلل حممد بن ســعيد األنصاري: 
يعرف بابن زرقون )ت586هـ( 

- بهجــة المســالك فــي شــرح موطــأ مالــك: أليب احلســن علــي بــن أمحــد بــن يوســف بــن مــروان 
)ت609هـــ(.

- شرح الموطأ: أليب عمر الزنايت 

- كشف المغطى في شرح مختصر الموطأ: لعبد اهلل بن حممد بن أيب القاسم بن فرحون )ت769هـ(.

- تنوير الحوالك على موطأ مالك: لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )911هـ(

- شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك: حملمد بن عبد الباقي الزرقاين )ت 1122هـ(

الفاســي  احلريشــي  بــن حممــد  أمحــد  بــن  لعلــي  مالــك:  مقفــل موطــأ  لشــرح  الســالك  إرشــاد   -
)ت1143هـــ(

- التعليق على الموطأ: للموىل سليمان بن حممد بن عبد اهلل العلوي )ت1238هـ(

- التعليق الممجد على موطأ محمد: لعبد احلي بن عبد الرحيم األنصاري اللكنوي )ت1304هـ(

- أوجز المسالك: لزكريا بن حيىي الكاندهلوي )ت1348هـ(

- تقريب المسالك لموطأ اإلمام مالك: ألمحد بن احلاج املكي السدرايت )ت1253هـ(

- تقييد  في ختم الموطأ: للمكي حممد بن علي البطاوري الرباطي )ت1355هـ(

- التعليق على الموطأ: حملمد بن أمحد بن إدريس الشريف اإلمساعيلي )ت1367هـ(
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- دليل السالك إلى موطأ مالك: حملمد بن عبد اهلل بن أمحد اجلكين الشنقيطي )ت1367هـ(

- إضــاءة الحوالــك مــن ألفــاظ دليــل الســالك: حملمــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد اجلكــين الشــنقيطي 
)ت1367هـــ(

- مشــارق األنــوار فــي شــرح مــا فــي الموطــأ والصحيحيــن مــن األخبــار: لعبــد احلــق بــن عبــد 
الواحــد بــن اهلاشــم العــدوي العمــري )ت بعــد 1370هـــ(.

- كشف المغطى: حملمد بن الطاهر بن عاشور )ت1393هـ(.
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