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 للحافظ ابن عبد الَبر  "االستذكار"و "التمهيد"
 واملقارنة بني منهجه فيهما

 

 د. حبيب الرمحن عبد الوهاب حنيف
 ( اململكة العربية السعوديةفرع ينبع)جامعة طيبة يف  أستاذ احلديث املشارك

abutalha.habib@gmail.com 
 

 

 ملخَّص البحث
إن كتاب "التمهيد" و"االستذكار" من أوسع شروح املوطأ وأغرزها فائدة، صرف احلافظ ابن عبد الرب رمحه هللا 

عقودا من حياته يف أتليفهما، وشهد مبكانتهما العلماء، فال يستغين طالب احلديث عن معرفته منهج الشارح يف  
الكتابني، لذا سوف حياول الباحث احلديث عنه يف هذا البحث املختصر، املقدم يف املؤمتر الدويل املنعقد يف هذين 

الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور يف ماليزاي، وسوف يتم تقسيمه إىل مبحث متهيدي وأربعة مباحث 
وطأ مهية كتاَبي "التمهيد" و"االستذكار" من بني شروح امليذكر يف املبحث التمهيدي: أمهية كتاب "املوطأ" وأ وخامتة.

ه ويتناول يف املبحث األول: ترمجة موجزة للحافظ ابن عبد الرب، يتضمن امسه ونسبه ونسبته وحياته ومكانت ابختصار.
ملؤلف، االعلمية ووفاته ابختصار.ويتكلم يف املبحث الثاين: عن كتاب التمهيد، متناوال: اسم الكتاب ونسبته إىل 

ومنهج املؤلف وطريقته فيه، ويتحدث عن عناية العلماء هبذا الكتاب، ويذكر طبعاته املتعددة. كما يتحدث يف 
املبحث الثالث: عن كتاب االستذكار، متناوال: اسم الكتاب ونسبته إىل املؤلف، ومنهج املؤلف وطريقته فيه، 

لكتابني، املتعددة. وخيصص املبحث الرابع: للمقارنة بني اويتحدث عن عناية العلماء هبذا الكتاب، ويذكر طبعاته 
 وبيان الفروق بينهما. ويذكر يف اخلامتة أهم النتائج والتوصيات.

 

 املقارنة. املنهج. املوطأ. احلديث. التمهيد. االستذكار.الكلمات املفتاحية: 
 

 :: أمهية كتاب املوطأ، وعناية أهل العلماء بهيالتمهيداملبحث 
 أمهية كتاب املوطأ:املطلب األول: 

 إن كتاب املوطأ لإلمام مالك بن أنس رمحه هللا من أهم دواوين السنة وأعالها مكانة، ويتبني أمهيته من خالل األمور اآلتية:
ه(: "أن كتاب 543)ت فهو عمدة كثري ممن جاء بعده، قال: أبو بكر بن العرَب أنه من أقدم دواوين السنة: (1

 هو األصل الثاين يف هذا الباب، واملوطأ هو األول واللباب، وعليهما بناء اجلميع القشريي-البخارييعين -اجلعفي
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هـ(:" إن أصل األصول كتاب مالك، وما 1239ت)، وقال عبد العزيز الدهلوي (1)والرتمذي"  - يعىن مسلما -
 (2)"عداه من الكتب الستة كلها مستخرجات عليه

ما يف األرض بعد كتاب "هـ( قبل وجود الصحيحني: 204)ت قال الشافعي حىت أنه من أصح كتب احلديث: (2
ه(: "لو أن رجال حلف ابلطالق 264)ت ، وقال أبو زرعة الرازي)3(هللا أكثر صوااب من موطأ مالك بن أنس"

مع  ، وذكره ويل هللا الدهلوي يف طبقة واحدة)4(على أحاديث مالك اليت ابملوطأ على أهنا صحاح كلها مل حينث "
 .)5(الصحيحني

فهو إمام دار اهلجرة، الذي كان له شرف تدريس سنة النيب صلى هللا عليه  :عظم مكانة مؤلفه احلديثية (3
وسلم يف مسجده الشريف، وقد عرف فضله أئمة أهل زمانه، فكانوا يرون أنه هو املراد حبديث النيب صلى 

، و ذكر )6(، كما قال سفيان بن عيينة«املدينة تضرب األكباد، فال جيدون أعلم من عامل»هللا عليه وسلم: 
ُلهم عليه فما أحد  ،يف سبب تصنيفه لكتابه، أن أاب جعفر املنصور قال له:" اي مالك! اصنع للناس كتااب أمحِم

فاستجاب اإلمام مالك لطلبه، ولكنه لقوة انصافه، وعلمه ابنتشار سنة رسول هللا صلى  )7(اليوم أعلم منك"
هـ(: "وال يوجد  1176هللا عليه وسلم ابآلفاق مل يرض أن حيمل الناس على كتابه، وقال ويل هللا الدهلوي )ت

تابعني قليلون، الكتاب اتفق أهل احلديث على جاللة قدر مصنفه مثل املوطأ، ألن أمثال مالك يف زمن تبع 
 .)8(ومل يبق ألحد أتليف ما"

                                                           

د هللا بن حممد أبو بكر املالكي، عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي، حتشي: مجال مرعشلي، )بريوت، لبنان، دار ( ابن العرَب، حممد بن عب1)
 19ص1،( ج1الكتب العلمية،ط

ه عن موطأ مالك، ومل أقف على هذا ( يف مقال لhttps://shkhudheir.com( نقل عنه هذا النص الشيخ عبد الكرمي اخلضري يف موقعه )2)
لبنان، دار  ،النص يف مظانه يف بستان احملدثني، ولكن وجدت لوالده ويل هللا الدهلوي كالما قريبا من هذا يف مقدمة كتابه املسوى شرح املوطأ )بريوت

 63ص1م(ج1983هـ/1403، 1الكتب العلمية، ط
 االندلسي النمري، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، حتقيق: أسامة بن إبراهيم )مصر، القاهرة، الفاروق( ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا أبو عمر 3 )

 .59ص 1م( م2003ه/1424، 3احلديثة للطباعة والنشر، ط
د القادر الصحراوي لك، حتقيق: عب( القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب، ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب ما4 )

 .80ص2م(ج1970-1966، 1وآخرون، )املغرب، مطبعة فضالة، احملمدية ط
 .231ص1م( ج2005ه/1426، 1( ويل هللا الدهلوي، أمحد بن عبد الرحيم العمري، حجة هللا البالغة، حتقيق: السيد سابق )بريوت لبنان، دار اجليل، ط: 5 )
 65ص1الرب يف التمهيد ج( نقل ذلك عنه ابن عبد 6 )
ر )مصر، و ( ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد اليعمري، الديباج املذهب يف أعيان علماء املذهب، حتقيق: د. حممد األمحدي أبو الن7 )

 .118ص1القاهرة، دار الرتاث للطبع والنشر(  ج
ة كتاب املصفى شرح املوطأ ترمجة عبد الوهاب الدهلوي املطبوع مع املسوى)بريوت مقدمة ( ويل هللا الدهلوي، أمحد بن عبد الرحيم العمري، مقدم8 )

 18ص1م( ج1983هـ/1403، 1املصفى)بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط
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فهو أحد األئمة األربعة املتبوعني، قال عبد العزيز الدهلوي: "وأعلم أنه ليس أبيدي  عظم مكانة مؤلفه الفقهية: (4
لفقه ا. وقال ويل هللا الدهلوي: "تيقنت أنه ال يوجد كتاب ما يف )9(الناس اليوم من مؤلفات األئمة األربعة إال املوطأ"

وقال أيضا: "ومن تتبع مذاهبهم ورزق اإلنصاف من نفسه علم ال حمالة أن املوطأ عدة مذهب  )10(أقوى من موطأ"
مالك وأساسه، وعمدة مذهب الشافعي وأمحد ورأسه، ومصباح مذهب أَب حنيفة وصاحبيه ونرباسه، وهذه املذاهب 

 )11(ابلنسبة للموطأ كالشروح للمتون".
ذب، وقد فكان يدرس ويضيف وينقص وينقح ويه ؤلفه ويدرسه وينقحه طلية أربعني سنة:أن اإلمام مالك ظل ي (5

ألفته يف أربعني  ، فقال: كتابنقل ابن عبد الرب بسنده عن األوزاعي قال: "عرضنا على مالك املوطأ يف أربعني يوما  
 .)12(، قلما تفقهون فيه"!سنة أخذمتوه يف أربعني يوما  

قال ابن اهلياب: "أن مالكا روى مائة ألف حديث، مجع منها يف املوطأ  األحاديث:أن مالك انتقاه من آالف  (6
 )13(عشرة آالف، مث مل يزل يعرضها على الكتاب والسنة، وخيتربها ابآلاثر واألخبار حىت رجعت إىل مخسائة".

ا من فقهاء هفقد قال عنه: "عرضت كتاَب هذا على سبعني فقي أنه وافق مالكا عليه سبعون من  علماء بلده: (7
 )14(." فكلهم واطيأيين عليه، فسميته املوطأ ،املدينة

فقد قال  .فقد كان يسلك منهج التحري والتوخي وانتقاء الصحيح شرطه يف كتابه من أوثق الشروط وأشدها: (8
"رحم  :، وقال سفيان بن عيينة)15("كان مالك إذا شك يف احلديث طرحه كله" :مسعت الشافعي يقول :الربيع قال
لذلك جتد أن أكثر أسانيد مالك املوصولة يف الدرجة العليا من  )16(.ما كان أشد انتقاده للرجال" ،هللا مالكا
 .ومن أجل هذا استوعب الشيخان البخاري ومسلم أكثر حديثه يف كتابيهما ،الصحيح

تهادات املؤلف وتضمنه مجلة من اجاشتماله على مجلة من اآلاثر املنقولة عن الصحابة والتابعني، وعمل أهل املدينة،  (9
 وفتاويه. 

 وهذا كثري يطول بذكره البحث. .قبول العلماء وثناؤهم عليه، وتواتر كالمهم يف مدحه وتقريظه (10

                                                           

د أكرم الندوي، )لبنان، حمم( عبد العزيز الدهلوي، ابن ويل هللا الدهلوي، بستان احملدثني يف بيان كتب احلديث وأصحاهبا الغر امليامني، ترمجة: 9 )
 (64م( ص )1996هــ/1417، 1بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط

 17ص1( مقدمة املصفى ج10 )
 63ص1( املسوى ج11 )
 60ص1( التمهيد ج12 )
دوي )دمشق، دار ن( أبو احلسنات اللكنوي، حممد عبد احلي بن حممد عبد العليم اهلندي، التعليق املمجد على موطأ حممد، حتقيق: تقي الدين ال13 )

 73ص1م( ج2005هـ/1426، 4القلم، ط
 .7ص1( السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أَب بكر الشافعي، تنوير احلوالك شرح على موطأ مالك )مصر، دار إحياء الكتب العربية(ج14 )
 52ص1( التمهيد مصدر سابق ج15 )
ن بن قيماز، سري أعالم النبالء، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، )لبنان، بريوت، ( الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثما16 )

 73ص8م( ج1958ه/1405، 3مؤسسة الرسالة، ط
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 عناية العلماء ابملوطأ:املطلب الثاين: 
لقد اهتم العلماء ابملوطأ واعتنوا به غاية العناية، منذ أتليفه إىل عصران هذا من دون انقطاع، فلم خيل عصر من هذه العصور 
إال وجند فيه مظهرا من مظاهر هذه العناية، بل مل حيظ كتاب حديثي مثل ما حظي به موطأ مالك من العناية واالهتمام 

ه(: "مل يعنتي بكتاب من كتب الفقه واحلديث 544)تقال القاضي عياض  خال اجلامع الصحيح لإلمام البخاري،
قال ابن فرحـون  (17)وتصحيحه" الناس ابملوطـأ، فإن املوافـق واملخالـف أمجـع على تقدميـه وروايتـه وتقديـم حديثـه اعتناء
ابلكالم على حديثه ورجاله والتصنيف يف ذلـك فعـدد كثري من املالكيني وغريهـم،  ه(: "وأما من اعتىن799)ت

 .)18(وعدَّ القاضي منهم حنوا  من تسعني رجال "

 فمن مظاهر عناية أهل العلم ابملوطأ: 
لقد ظل اإلمام مالك يؤلف املوطأ وينقحه ويدرسه طيلة أربعني سنة، وكان الناس يتوافدون  االهتمام بسماعه: (1

، ومل يزل الناس إىل يومنا )19(عليه لسماع علمه، وقد ذكر الدهلوي أن حنوا من ألف رجل مسعوا املوطأ من مالك
 ارهبا.هذا يعقدون جمالس السماع هلذا الكتاب، ويعتنون بشرحه فيها مبشارق األرض ومغ

وملا كثر من مسع املوطأ عن مالك، تعدد رواة املوطأ وكثروا، قال العالئي: "روى املوطأ  كثرة رواة املوطأ: (2
وقال الدهلوي: "وأما شهرة املوطأ فقد رواه عن مؤلفه مجع غفري من كل  )20(عن مالك مجاعات كثرية"،

 :املهدي واهلادي أيضا، ومن اجملتهدينطائفة: فمن خلفاء اإلسالم: الرشيد، واألمني، واملأمون، وقيل 
 الشافعي وحممد بن احلسن، وأبو يوسف عن رجل عنه، ومن احملدثني مجاعات كثرية ال ميكن حصرها..."

"إحتاف السالك  :ه( كتااب مساه840)توقد صنف يف تراجم هؤالء الرواة ابن انصر الدين الدمشقي  )21(
( راواي عنه" وقد عقد 83قال عنه الكتاين: يف مقدار عشر كراريس أوصلهم إىل ) ،برواة موطأ اإلمام مالك"

القاضي عياض يف كتابه "ترتيب املدارك" اباب "يف ذكر من روى املوطأ من اجللة واألئمة واملشاهري والثقات 
د عدد قإىل واحد ومثانني راواي، و  -حسب ما ذكر يف موقع خزانة املذهب املالكي-عن مالك" فأوصلها 

 )22(الشيخ سليم اهلاليل منهم مثانيا وسبعني راواي.
وكان لبعض هؤالء الرواة نسخ مسعوها من مالك يف جمالسه، قال القاضي عياض:  تعدد نسخة املوطأ: (3

"والذي اشتهر من نسخ املوطأ ممن رويته، أو وقفت عليه، أو كان يف رواايت شيوخنا رمحهم هللا، أو نقل 
. وقال الدهلوي: "ونسخ )23(ملوطآت حنو عشرين نسخة، وذكر بعضهم أهنا ثالثون"ا منه أصحاب اختالف

                                                           

 .80ص2( القاضي عياض، ترتيب املدارك وتقريب املسالك ج17 )
 124ص1( الديباج املذهب، ج18 )
 32( بستان احملدثني ص19 )
 9ص1( تنوير احلوالك ج20 )
 1/24املصفى ج( مقدمة 21 )
 .136-132ص1م( م2003هـ/1424( سليم اهلاليل، سليم بن عيد السلفي، مقدمة حتقيقه للموطأ برواايته )دَب، جمموعة الفرقان التجارية، 22 )
 108ص1( ترتيب املدارك ج23 )
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املوطأ تزيد على ثالثني نسخة، والشيخ ابن عبد الرب وضع كتاب االستذكار والتمهيد على اثين عشر نسخة، 
 مقدمة يف، وسليم اهلاليل "ثنيبستان احملد ِ "وقد عرف عبد العزيز الدهلوي يف   )24(وهي أقواها وأشهرها".

 . )25(حتقيقه للموطأ بست عشرة نسخة وترمجوا لرواة هذه النسخ.
ومن مظاهر اهتمام أهل العلم هبذا الكتاب كثرة شروحه عليه، وقد تتبع الدكتور عبد الرمحن  كثرة شروحه: (4

مجع كما  )26(( شرحا،130العثيمني شروح املوطأ يف مقدمة حتقيقه لكتاب تفسري غريب املوطأ فأوصلها إىل )
وأصلوها إىل  http://malikiaa.blogspot.comشروح املوطأ واألعمال العلمية عليه يف موقع خزانة املذهب املالكي 

( كتااب، ومن أهم هذه الشروح وأكثرها فائدة كتااب احلافظ ابن عبد الرب الذي حنن بصدد املقارنة بني 179)
هذا ما يتعلق ابلشروح املؤلفة، أما جمالس مدارسة هذا الكتاب وشروحه املسموعة فهي كثرية يف   .جه فيهمامنه

كل زمن، ولعل من أسباب شدة اهتمام أهل العلم به وكثرة شروحه وجمالس مساعه: اختصار الكتاب وإمكانية 
ة للمعاصرين وقد تتبعت الشروح املسموعقراءته يف زمن غري طويل، ابإلضافة إىل أمهية الكتاب ومكانة مؤلفه، 

 ا .( شرح20واملنشورة على الشبكة العاملية على عجالة فوجدهتا تربو على )
لقد اهتم برجال املوطأ كثري من املؤلفني يف تراجم الرجال، فمنهم من أفرد شيوخ مالك ابلتأليف   االهتمام برجاله: (5

مالك بن أنس"، ومنهم أفرد التأليف عن رجال املوطأ  هـ( يف كتابه "شيوخ 636)ت كابن خلفون املالكي
هـ( 410ت) هـ( يف كتابه" إسعاف املبطأ يف رجال املوطأ"، وكمحمد بن عبد هللا التميمي911)ت كالسيوطي

يف كتابه: "التعريف برجال املوطأ"، ومنهم من ترجم لرجال املوطأ مع تراجم رجال كتب أخرى: مثل: احلسيين يف 
يل وأَب الطيب الفاسي يف "ذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيد"، وابن حجر يف "تعج ،جال العشرة""التذكرة يف ر 

 املنفعة" وغريهم.
 ومن اهتمام العلماء به أتليفهم يف خدمته وبيان شأنه يف التأليف يف خدمة املوطأ يف جوانب أخرى: (6

ملوطأ كتااب مساه: "كشف املغطى ه( يف  فضائل ا571)ت جوانب شىت، فقد ألف ابن عساكر الدمشقي
ه( يف كتاب 381)ت يف فضائل املوطأ" ومنهم من مجع األحاديث املسندة املتصلة كأَب القاسم الغافقي

ه(، ومنهم من ألف 340"مسند املوطأ"، ومنهم من ألف يف تفسري غريبه كقاسم بن أصبغ األندلسي )ت
تالفات املوطأ"، ومنهم من ألف يف أغاليط رواته  ه( يف "اخ385)ت يف بيان اختالف املوطأ كالدارقطين

ه( يف كتابه: "أغاليط حيىي بن حيىي الليثى يف املوطأ"، ومنهم من ألف 287كمحمد بن وضاح القرطيب )ت
ه(  يف: "علل حديث املوطأ"، ومنهم من اهتم بوصل بالغاته،  259)ت يف علله كيحىي بن زكراي القرطيب
يد" والتجريد"، وله كتاب مستقل يف وصل ما يف املوطأ املرسل واملنقطع كابن ابن عبد الرب يف "التمه

                                                           

 25ص1( املصفى ج24 )
 .63-32( بستان احملدثني ص25 )
 145-137ص 1( مقدمة حتقيق سليم اهلاليل للموطأج26 )

http://malikiaa.blogspot.com/
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، أسند فيها مجيع بالغاته إال أربعة مل جيد هلا إسنادا، فوصلها ابن الصالح يف كتابه: "وصل )27(واملعضل
 ه( يف "اإلمياء إىل أطراف532)ت البالغات األربعة يف املوطأ". ومنهم من رتبه على األطراف، كالداين

ه( يف: "إحتاف املهرة أبطراف العشرة املبتكرة" رتب فيه 852)ت أحاديث كتاب املوطأ"، وكابن حجر
 أطراف املوطأ من كتب أخرى.

اعة ومن مظاهر عناية أهل العلم املعاصرين ابملوطأ االهتمام بطباعته وطب العناية بطباعة املوطأ وطباعة شروحه: (7
 ته املختلفة طبعات كثرية جدا، كما طبع كثري من شروحه، ومن أحسنرواايته وشروحه، فقد طبع املوطأ بروااي

للزايدات  لوال إقحام الثاين ، والدكتور حممد مصطفى األعظمي،طبعات املوطأ: طبعة بشار عواد، وسليم اهلاليل
 يف النص.

 

  املبحث األول: ترمجة موجزة للحافظ ابن عبد الب:
   امسه ونسبه وكنيته:املطلب األول: 

وُمسندها أبو عمر  يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد   ندلس وحمدثهاهو اإلمام العالمة حافظ املغرب وعامل األ
 فهو عرَب أصيل، ينتسب إىل قبيلة النمر بن قاسط  )28(الرب بن عاصم النمري أبو عمر القرطيب األندلسي املالكي،

 وقد اشتهر اببن عبد الرب نسبة إىل جد أبيه أكثر من اشتهاره ابمسه أو كنيته. ، )29(العداننية
  مولده: املطلب الثاين: 

ولد احلافظ ابن عبد الرب على األصح األشهر يوم اجلمعة، واإلمام خيطب خلمس بقني من ربيع اآلخر، سنة مثان 
عبد الرب، وذكر أنه وجد ذلك مكتواب خبط ه( بسنده عن ابن 578وستني، وثالمثائة. روى ذلك ابن بشكوال )ت

  )30(والده.
  نشأته العلمية:املطلب الثالث: 

بيت علم وزهد،  عصورها، يف أزهىنشأ احلافظ ابن عبد الرب يف مدينة قرطبة عاصمة اخلالفة األندلسية وحضارهتا، يف 
فكان أبوه من فقهاء قرطبة املعروفني، وكان عابدا متهجدا، فرتعرع يف كنف والده، وتعلم منه مبادئ العلم وحب القراءة، 

وابن عبد الرب مل يطلب احلديث إال بعد سنة بضع   )31(ه(،380تويف ) ألنه ؛إال أنه مل يدرك مساع احلديث من والده

                                                           

لفارايَب، ا( ذكر ذلك االسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أَب بكر الشافعي يف تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد 27 )
 .242ص1م( ج2015)الرايض، دار الكوثر، الثانية، 

 .153ص18( الذهيب، سري أعالم النبالء ج28 )
 بن حممد التميمي السمعاين أبو سعد املروزي، األنساب، حتقيق: عبد الرمحن املعلمي )اهلند، حيدر آابد، جملس دائرة املعارف ( السمعاين، عبد الكرمي29 )

 .179ص13م( ج1962هـ/1382، 1اإلسالمية، ط
، 2اجني، طسيين )مكتبة اخل( ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد امللك، الصلة يف اتريخ أئمة األندلس، حتقيق: السيد عزت العطار احل30 )

 .462م( ص1955هـ/1374
 .154ص18( سري أعالم النبالء ج31 )
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وهو مع ذلك قدمي السماع كبري الشيوخ، وطلب العلم من علماء قرطبة  )32(الدة اخلطيب البغدادي أبعوام.ومثانني، قبل و 
، مث انقل منها إىل شرق األندلس، فنزل دانية، وبلنسة، وشاطبة، وويل قضاء األندلسأوال، مث رحل بعد الفنت إىل غرب 

ذلك  بن عبد الرب من األندلس، ومل يرحتل إىل املشرق، لكنه عوضمدة. ومل خيرج ا ا - عاصمة دولة الربتغال اليوم –أشبونة 
حبرصه على السماع من الشيوخ القادمني من املشرق، وكتاب املشارقة إليه، حىت صار فقهيا جمتهدا، وأصبح أحفظ أهل 

 . )33(الشافعي اإلمام قهف وقته للحديث واألثر، وكان يف مطلع حياته العلمية أثراي ظاهراي، مث حتول مالكيا، مع ميل بني  إىل

  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: املطلب الرابع:
ال عمره، وعال طتبحر احلافظ ابن عبد الرب يف علوم كثرية، وفاق أقرانه وساد زمانه، وتبوأ مكانة علمية عظيمة، و لقد

سنده، وتكاثر عليه الطلبة، مجع وألف، ووثق وضعف، حىت سارت بتصانيفه الركبان، وخضع لعلمه علماء الزمان، 
وقد اهنالت عبارات أهل العلم ابلثناء عليه، وسوف أذكر بعض عباراهتم يف الثناء عليه حىت ندرك مكانته العلمية 

 عندهم:
مد وقال أبو علي الغساين: "مل يكن أحٌد ببلدان مثل أَب حم .أحفظ أهل املغرب" قال أبو الوليد الباجي: "أبو عمر

قاسم بن حممد، وأَب عمر أمحد بن خلف اجلباب. قال أبو علي: وأان أقول إن شاء هللا: إن أاب عمر مل يكن بدوهنما وال 
يف علم النسب  ةمتخلفا عنهما...ودأب يف طلب احلديث مع تقدمه يف علم األثر وبصره ابلفقه واملعاين، له بسطة كبري 

  )34(واألخبار".
ه(: " فقيه حافظ مكثر، عامل ابلقراءات وابخلالف يف الفقه، وبعلوم احلديث 488قال احلميدي )تو 

والرجال، قدمي السماع، كثري الشيوخ على أنه مل خيرج عن األندلس، لكنه مسع من أكابر أهل احلديث بقرطبة 
عي مما مجع تواليف انفعة سارت عنه. وكان مييل يف الفقه إىل أقوال الشاف وغريها، ومن الغرابء القادمني إليها. وألف

 )35(رمحة هللا عليه".

به معاملها، صحح  تم ه(: " إمام األندلس وعاملها، الذي التاحي 528وقال الفتح بن حممد بن خاقان )ت
املنت والسند وميز املرسل، وفرق بني املوصول والقاطع، وكسا امللة منه نور ساطع حصر الرواة، وأحصى الضعفاء 
منهم الثقات، وجد يف تصحيح السقيم، وجدد منه ما كان كالكهف والرقيم، مع معاانة العلل، وإرهاف ذلك 

ريعة راتج، ويف لف وشرح املقفل، واستدراك املغفل، وله فنون هي للشالعلل، والتثقيف للمؤتلف، والتنبيه على املخت
                                                           

لكتاب ا ( الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد عثمان الشافعي، اتريخ اإلسالم، حتقيق: عمر عبد السالم التدمري، )لبنان، بريوت، دار32 )
 : "طلب العلم بعد التسعني وثالمثائة".154ص18قال يف السريجولكنه  137ص31م( ج1993هـ/1413، 2العرَب، ط

م( 1967هـ( بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس )مصر، القاهرة، دار الكاتب العرَب، ط 599( الضيب، أمحد بن حيىي بن أمحد بن عمرية )ت33 )
هـ( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: إحسان 681مكي )ت. وابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم الرب 489ص

 .157-154ص18، الذهيب، سري أعالم النبالء ج66ص7( ج1994عباس، )لبنان بريوت، دار صادر، 
 641( ابن بشكوال، الصلة يف اتريخ أئمة األندلس ص34 )
يف يورقي، جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس )مصر، دار الكتاب املصرية للتأل( احلميدي، حممد بن فتوح بن عبد هللا األزدي، أبو عبد هللا امل35 )

 .367( ص1966والنشر، ط:
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مفرق امللة اتج، أشهرت للحديث ظىب، وفرعت ملعرفته رىب، وهبت لتفهمه مشاال وصبا، وكان ثقة، وكانت األنفس 
 ة...".ف، وأما أدبه فال تعرب جلته، وال تدحض حجته، وله شعر مل أجد منه إال ما نفث به أنةعلى تفضيله متفق

)36( 
ثيها يف وقته، وأحفظ من كان هبا لسنة  وقال القاضي عياض: "احلافظ شيخ علماء األندلس وكبري حمد 

 .)37(مأثورة"
ه(: "كان إمام وقته يف احلديث، ألف كتاب االستيعاب يف أمساء الصحابة، وصنف  732)ت وقال أبو الفداء

يف التأليف  وكتاب الدرر يف املغازي والسري، وغري ذلك، وكان موفقا   كتاب التمهيد على موطأ مالك، تصنيفا  مل يسبق إليه،
 . )38("معاان  عليه

 )39(وقال ابن خلكان: "إمام عصره يف احلديث واألثر وما يتعلق هبما".

 ،صاحب التصانيف الكثرية... أدرك الكبار، شيخ اإلسالم... ،حافظ املغرب ،وقال الذهيب: "اإلمام العالمة
وخضع لعلمه  ،وسارت بتصانيفه الركبان ،ووثق وضعف ،ومجع وصنف ،وتكاثر عليه الطلبة ،وعال سنده ،وطال عمره

علماء الزمان... كان إماما دينا، ثقة، متقنا، عالمة، متبحرا، صاحب سنة واتباع، وكان أوال أثراي ظاهراي فيما قيل، مث 
دين، ومن نظر كر له ذلك، فإنه ممن بلغ رتبة األئمة اجملتهحتول مالكيا مع ميل بني إىل فقه الشافعي يف مسائل، وال ين

 -يف مصنفاته، ابن له منزلته من سعة العلم، وقوة الفهم، وسيالن الذهن، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول هللا 
، بل نستغفر له، هولكن إذا أخطأ إمام يف اجتهاده، ال ينبغي لنا أن ننسى حماسنه، ونغطي معارف -صلى هللا عليه وسلم 

ونعتذر عنه... كان حافظ املغرب يف زمانه...وكان يف أصول الداينة على مذهب السلف، مل يدخل يف علم الكالم، بل 
 )40(قفى آاثر مشاخيه رمحهم هللا". 
.. القرطيب، حمدثها، وشيخ تلك البالد يف زمانه، مسع الكثري، وتبحر يف .ه(: "774وقال ابن كثري )ت

 )41(وصنف الكتب املفيدة النافعة".علوم شىت، 

ها لسنة وأحفظ من كان في ،وكبري حمدثيها يف وقته ،شيخ علماء األندلس ،وقال ابن فرحون: " حافظ
 .)42(مأثورة"

                                                           

ق: ي( ابن خاقان، أبو النصر الفتح بن حممد بن عبيد هللا ابن خاقان القيسي األندلسي، مطمح األنفس ومسرح التأنس يف ملح أهل األندلس، حتق36 )
 295 -294م( ص 1983هـ/1403، 1الرسالة، ط حممد علي شوابكه )بريوت، مؤسسة

 .127ص8( القاضي عياض، ترتيب املدراك وتقريب املسالك ج37 )
 188ص 2( أبو الفداء، عماد الدين إمساعيل بن علي بن حممود، املختصر يف أخبار البشر )مصر، املطبعة احلسينية املصرية، ط: األوىل( ج38 )
 66ص7( ابن خلكان، وفيات األعيان ج39 )
 161-154ص18( الذهيب: سري أعالم النبالء، ج40 )
، 1وفاء، طل( ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، طبقات الشافعيني، حتقيق: أنور الباز )مصر، املنصورة، دار ا41 )

 .458م( ص2004
 .367ص2( ابن فرحون، الديباج املذهب، ج42 )
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وكان أوال  ،وويل قضاء أشبونة مدة ،ه(: "انتهى إليه مع إمامته علو اإلسناد911وقال السيوطي )ت
  إىل أقوال كثري امليل  ،عاملا ابلقراءات واحلديث والرجال واخلالف ،حافظا مكثرا ،ظاهراي مث صار مالكيا فقيها

 .)43(الشافعي"
هذا غيض من فيض مما ذكره من ترجم له من أهل العلم يف كتبهم، وكتبه شاهدة على مكانته، وآاثره تغىن 

 الفنون. اب يف خمتلفعن أخباره، حيث ترك لألمة ترااث ذاخر من تصانيفه اليت تربو نيفا ومخسني كتا
 وفاته:املطلب اخلامس: 

تويف احلافظ ابن عبد الرب بعد عمر حافل ابلعلم والعطاء يف ربيع اآلخر، سنة ثالث وستني وأربع مائة، من اهلجرة،  
 .هللا رمحة واسعة هبعد أن استكمل مخسا وتسعني سنة ومخسة أايم، مبدينة شاطبة شرق األندلس، فرمح

 

 :التعريف بكتاب "التمهيد"املبحث الثاين: 
  اسم الكتاب:املطلب األول: 

بعض  يف مواضع كثرية من مؤلفاته، ووجدت - هبذا االسم –"التمهيد" ذكره احلافظ ابن عبد الرب، وأحال عليه 
 من ترجم له أضافوا إىل ذلك: "ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد"، وممن أضاف هذه الزايدة تلميذه احلميدي مما

يدل على أنه زايدة قدمية، وقد يكون املؤلف مساه به أو ارتضاه، كما ذكره هبذا االسم القاضي عياض، وابن بشكوال 
 وغريهم، وورد هذا االسم يف أكثر النسخ اخلطية للكتاب. 

وقد ورد زايدة أخرى، وهي: )يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( يف بعض النسخ اخلطية، فقد 
وهي النسخة الىت اختذها د بشار عواد أصال لتحقيقه، ويعتربها من اإلبرازة الثانية  –طرة نسخة كوبريل ورد على 

(، ويف 292(، وكذلك يف نسخة التيمورية ذات الرقم )350، 349، 348، 347، 343ذات الرقم: ) -للتمهيد
( "التمهيد ملا يف املوطأ من 177م )(، ويف نسخة خزانة القرويني رق927،8نسخة اخلزانة امللكية ابلرابط رقم )

املعاين واألسانيد يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"، وحيتمل أن ذلك من إضافات بعض النساخ، ألن 
 أغلب النسخ اخلطية ال توجد فيها هذه الزايدة، وال ذكره أحد ممن ترجم له. 

 توثيق نسبته إىل املؤلف:املطلب الثاين: 
يف صحة نسبة كتاب التمهيد للحافظ ابن عبد الرب رمحه هللا، فقد تواترت هذه النسبة منذ عهده ال أعلم خالفا  

 إىل زمننا هذا، ومما يؤكد صحة نسبته إليه:
 التواتر واالستفاضة. (1
 إحالة املؤلف إىل هذا الكتاب يف مؤلفاته األخرى، واإلحالة إىل املؤلفات األخرى يف هذا الكتاب. (2

                                                           

م( 1994هـ/1414، 2الدين عبد الرمحن بن أَب بكر اخلضريي الشافعي، طبقات احلفاظ )بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط:( السيوطي، جالل 43 )
 432ص
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 ثبوته ذلك من خالل األسانيد والرواايت الكثرية اليت رواها الناس عنه.  (3
 وجود هذا االسم على طرة خمطوطات هذا الكتاب. (4
 نسبة املعاصرين للحافظ ابن عبد الرب هلذا الكتاب إليه. (5
 ذكر أغلب من ترجم له هذا الكتاب ضمن مؤلفاته. (6

 منهج املؤلف وترتيبه فيه:املطلب الثالث: 
 ،نفيسة ميكن اعتبارها مدخال ضروراي لفهم مقاصد الكتاب  كعادة العلماء مبقدمة  ذا الكتاباحلافظ ابن عبد الرب هلقدم 

شرح فيها منهجه يف كتابه، وتكلم عن بعض أنواع علوم احلديث كاملسند واملرسل واملدلس واملوقوف وخرب الواحد، وفصل 
ادته املرسل واملدلس، ونقل اختالف أهل العلم يف خرب الواحد من حيث إفالقول يف مذاهب العلماء يف قبول بعضها ورده ك

 للعلم والعمل، وعرض يف آخر املقدمة عيوان من أخبار اإلمام مالك، ومجلة من آاثره ومناقبه، وفضل موطَّئه.
  ترتيبه للكتاب: املطلب الرابع:

ى ترتيب حسب ما وضعه اإلمام مالك، بل رتبه علمل يشرح احلافظ ابن عبد الرب املوطأ على ترتيب أبواب الفقه 
 شيوخ مالك يف املوطأ، فلذا يعترب التمهيد معجما ألحاديث املوطأ ابإلضافة إىل كونه شرحا له.

الشارح ترتيب األمساء وفق ترتيب األلفبائية املغربية األندلسية وهو: )أ ب ت ث ج ح خ د ذ  ىوقد راع 
ش هـ و ي(، وذلك يف احلرفني األول والثاين من اسم شيخ مالك ر ز ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س 

دون مراعاة احلروف اليت بعدها، فكان أول شيوخ مالك يف ترتيب التمهيد: إبراهيم بن عقبة بن أَب عياش، مث من 
امسه: إمساعيل، مث من امسه إسحاق، فقدم إمساعيل على إسحاق مع أن حرف احلاء مقدم على حرف امليم يف 

 يب حروف املعجم، مما يدل أنه مل يراع ترتيب احلرف الثالث.ترت
وكذلك يرتب أحياان أحاديث شيوخ مالك حبسب شيوخهم، ولكنه ال يلتزم بذلك. واستمر على هذا الرتتيب إىل  

عني يف مآخر احلروف األلفبائية، مث ذكر أحاديث شيوخ مالك الذين عرفوا بكناهم ممن مل يعرف أمساؤهم دون مراعاة ترتيب 
 ذكرهم، وهي ستة أحاديث، مث أعقبها ببالغات اإلمام مالك، وهي واحد وستون حديثا، أوصلها الشارح عدا أربعة أحاديث.

ويقدم يف مروايت الشيخ الواحد األحاديث املتصلة، مث اليت اختلف يف وصلها وإرساهلا، مث املرسلة 
 واملنقطعة.

 منهجه يف شرح األحاديث:املطلب اخلامس: 
 لقد اتبع احلافظ ابن عبد الرب يف شرحه لألحاديث املسلك اآليت:

اعتمد الشارح على رواية حيىي بن حيىي الليثي، الشتهارها يف بالد األندلس واعتماد علمائهم وكثرة استعماهلم  (1
ثناء أهلا، إال أن يسقط من روايته حديث من أمهات أحاديث األحكام أو حنوها فإنه يذكره من رواية غريه 

 الشرح.
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ذكر يبدأ برتمجة شيوخ مالك ترمجة تفصيلية، يذكر فيها امسه ونسبه ونسبته وكنيته، ومسكنه، ووفاته، وخيتم ب (2
درجته وعدالته، وينقل أقوال أهل العلم فيه، ويذكر هذه األقوال مسندا يف الغالب، وإذا كان شيخ مالك 

ة بذكر لرتمجة يف بعض األحيان إمجاال، وخيتم الرتمجاتبعيا فإنه يذكر شيوخه من الصحابة. ويذكر مصادر ا
 جمموع أحاديثه يف املوطأ، وعدد املسندة منها واملرسلة واملنقطعة. وقد يتطرق لرتمجة شيوخ شيوخ مالك.

يقدم األحاديث املسندة، مث ما جرى جمرها مما اختلف يف وصله وإرساله، انقال أقوال أهل العلم، ال سيما  (3
ي أرسل احلديث، مرجحا ما يراه راجحا من الوصل واإلرسال، مث يذكر بعد ذلك املنقطع يف التابعي الذ

واملرسل، ويهتم بوصل املنقطع وإسناد املرسل من غري طريق مالك، ويذكر كثريا منها بسنده. جيمع األحاديث 
بن خملد"  يالواردة يف الباب، ويتكلم عليها صحة وضعفا، وينقل بعضها عن كتب مفقودة مثل "مسند بق

 و"موطأ ابن وهب"، و"موطأ ابن أَب ذئب"، وهذا مما يزيد يف قيمة الكتاب احلديثية.
 ينقل آاثر الصحابة والتابعني وأقوال أئمة الدين يف املسائل الواردة يف الباب. (4
ى ليذكر أقوال الفقهاء من املذاهب األربعة وغريها، ويناقشها بدون تعصب يف ضوء األدلة اليت يوردها، ع (5

 مسلك أهل احلديث دون التقيد برأي معني، ويرجح ما قواه الدليل وعاضده النظر واالجتهاد.
 يشرح ما استعجم من األلفاظ معتمدا على أقوال أهل اللغة من الشعر والنثر.   (6

 أمهية هذا الكتاب لدى العلماء وعنايتهم به:املطلب السادس: 
روح يف منهجه وأسلوبه، وموسوعة شاملة للحديث والفقه، فهو أهم شمنوذج فذ أ"التمهيد" كتاب فريد يف اببه، و  

املوطأ وأفضلها وأكثرها فائدة، قضى ابن عبد الرب يف أتليفه ثالثني سنة، كما قضى مالك يف أتليف املوطأ وهتذيبه 
 أربعني عاما، فكان أقرب الكتب إىل قلبه، لذا وصفه يف آخر الكتاب بثالثة أبيات شعرية قال فيه:

 مسري فؤادي ثالثني حجة
 

 وصاقل ذهين واملفرج عن مهي 
 بسطت هلم فيه كالم نبيهم 

   
 ملا يف معانيه من الفقه والعلم 

 وفيه من اآلداب ما يهتدى به 
 

 إىل الرب والتقوى، وينهى عن الظلم 
ومما يدل على أمهية هذا الكتاب إعجاب أهل العلم به، وبياهنم ألمهية، وعنايتهم به، ومن مظاهر هذه    

 العناية:
  ثناء أهل العلم على هذا الكتاب:املطلب السابع: 

لقد لقي كتاب "التمهيد" من القبول واالستحسان ما مل حيظ به غريه، فقد اشتهر أمره وذاع صيته يف حياة املؤلف، وسارت 
هـ( صاحب الشارح وبلديه 456به الركبان، وانل إعجاب علماء زمانه، ومن بعده، فأثنوا عليه خريا، فهذا اإلمام ابن حزم )ت

هو  أَب عمر يوسف بن عبدالرب، وهو اآلن بعُد يف احلياة، مل يبلغ سن الشيخوخة، و  يقول: " ومنها كتاب التمهيد لصاحبنا
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، فكيف أحسن منه؟" وقد كان ميدح هذا الكتاب ويثين عليه  )44(،كتاب ال أعلم يف الكالم على فقه احلديث مثله أصال 
ل كالم ابن حزم: " وحسبك أبَب حممَّد . قال أبو الطاهر السلفي بعد نق)45(أمام طالبه، كما نقل ذلك عنه تلميذه احلميدي

 .)46(ُمثمنِيا ، وكان من أقرانه، ويجيريتم بينهما مناظرات ومنافرات، ومع ذلك فريوي عنه ابإِلجازة"
 .)47(ويقول أبو علي الغساين: " هو كتاب مل يتقدمه أحد إىل مثله"

ى البن اإلسالم يف العلم مثل احمللوقد عقب الذهيب على قول العز بن عبد السالم: "ما رأيت يف كتب 
حزم وكتاب املغين للشيخ موفق الدين" قائال: " لقد صدق الشيخ عز الدين، واثلثهما: السنن الكبري للبيهقي، 
ورابعها: التمهيد البن عبد الرب، فمن حصل هذه الدواوين، وكان من أذكياء املفتني، وأدمن املطالعة فيها، فهو العامل 

 )48(حقا".
 .)50("هو أجل كتاب صنف يف فنه" وقال أيضا:، )49(ابن تيمية: "هو أشرف كتاب صنف يف فنه". وقال

 العناية ابالستفادة من هذا الكتاب والنقل عنه:املطلب الثامن: 
وقد تتابع أهل العلم من ذلك الزمن إىل يومنا هذا على االستفادة من هذا الكتاب والنقل منه، واإلعجاب به  

والثناء عليه، فال خيلو شرح من شروح احلديث من النقوالت الكثرية من التمهيد، كما استفاد علماء املصطلح من 
كتب الفقه ثناايه، وصار مرجعا للفقهاء يف كتبهم، و  املباحث احلديثية اليت ذكرها املؤلف يف مقدمة الكتاب ويف

 املالكي حافلة ابلنقوالت واالقتباسات من هذا الكتاب.
 اختصاره ونظمه وترتيبه:املطلب التاسع: 

ومن مظاهر عناية أهل العلم هبذا الكتاب تقريب هذا الكتاب للناس ابختصاره، وأول من قام هبذا العمل الشارح 
حيث ألف كتاب "جتريد التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد"، حيث قال يف مقدمته: فإننا ملا ذكران  ،نفسه

يف كتاب التمهيد من معاين السنن ووجوهها واتساع مذاهب العلماء فيها، وامتد بذلك الشرح وطال عليه 
حته أو إىل القناعة أبقل من ذلك طلب را علمنا أن أكثر الناس قد قصرت مهته وضعت عنايته، ودعاه ؛االستشهاد

                                                           

 ( ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي، فضل األندلس وذكر رجاهلا، حتقيق: د. إحسان عباس )بريوت، لبنان، املؤسسة44 )
 .179م( ص1987، 2دراسات والنشر، ط:العربية لل

 .368( احلميدي، جذورة املقتبس ص45 )
بريوت، ) ( أبو الطاهر السلفي، صدر الدين أمحد بن حممد بن أمحد ِسليفيه األصفهاين، مقدمة أمالء االستذكار، حتقيق: عبد اللطيف حممد اجليالين46 )

 .41م( ص2001هـ/1422، 1لبنان، دار البشائر اإلسالمية، ط
 .641( ابن بشكوال، الصلة ص47 )
 193ص18( الذهيب، سري أعالم النبالء ج48 )
املدينة  -يةد( ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، جمموع الفتاوى، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد القاسم )السعو 49 )

 .220ص3م( ج1995هـ/1416:جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ط-املنورة
 263ص3( املصدر السابق ج50 )
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ضيق معيشته: رأينا أن جنرد تلك السنن اليت جعلناها أصل ذلك الكتاب... وجعلته مدخال سهال إىل كتاب 
 )51(التمهيد قريبا منقادا إىل احلفظ خملصا من التخليط ملخصا مقراب مهذاب".

ومالك   )52(.يف كتابه التقريب لكتاب التمهيدواختصره أيضا: أبو عبد هللا حممد بن أَب بكر األنصاري، 
 600، وأمحد بن حممد بن مسرية الفهري )ت بعد)53(بن حيىي بن وهيب األندلسي يف "التبصري يف اختصار التمهيد"

   )54(هـ(.
اإلمام الشاطيب، صاحب حزر األماين، قال ابن فرحون يف ترمجته: "ونظم قصيدة دالية يف  وممن نظمه:

 )55(أحاط علما  بكتاب التمهيد البن عبد الرب". ،مخسمائة بيت من حفظها

 ترتيبه على األبواب الفقهية: املطلب العاشر: 
اسم شيخ  فيها يتطلب معرفة على ترتيب شيوخ مالك، فالبحث عن احلديث - كما سلف  -إن التمهيد مرتب 

 مالك هلذا احلديث، وهذا يتطلب جهدا أكرب، لذا كان احلاجة إىل ترتيب التمهيد على األبواب الفقهية ملحة.
على  "التمهيد"على ترتيب  "االستذكار"وأول من قام هبذا العمل ابن عبد الرب نفسه، فقد عمل يف كتاب 

ر: "ومنهم من سألين من آفاق انئية مكاتبا أن أصرف هلم كتاب نسق املوطأ، حيث قال يف مقدمة االستذكا
  )56("التمهيد" على أبواب "املوطأ" ونسقه...".

، "مهيد ابن عبد الربفتح الرب الرتتيب الفقهي لت"الشيخ حممدبن عبد الرمحن املغراوي يف كتابه:  وممن رتبه:
لى ترتيب املوطأ لكان العقيدة وتقدميه هلا، ولكن لو رتبه عإال أن ترتيبه ترتيب مبتكر، ويظهر فيه اهتمامه ابملسائل 

 أفيد.
( جملدا، قال عنه الشيخ عبد الكرمي 12طبعه مكتبة أوس يف ) ،وقد رتبه على أبواب املوطأ الشيخ عطية سامل 

اخلضري: "ومن أفضل ما وقفت عليه من هذه الرتتيبات ترتيب الشيخ عطية سامل، وله عناية فائقة ابملوطأ، وعناية ابإلمام 
له معرفة بكتب أ، و مالك على وجه اخلصوص، فأفاد وأجاد، وجاء ترتيبه على الوجه املناسب، وهو من أهل اخلربة ابملوط

  )57(ابن عبد الرب".

                                                           

وطأ وشيوخ مل( ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمري األندلسي، جتريد التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أو التقصي حلديث ا51 )
 11-9مالك )بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية( ص

 (، مصورة من جامعة القزوين، ابلرابط.799، 798ميكروفلمية ذات جزئني مبركز البحث العلمي جبامعة أم القرى برقم )( منه يوجد نسخة 52 )
 464( الضيب، بغية امللتمس، ص53 )
حسان عباس، حممد إ( األوسي، أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد امللك األنصاري املراكشي، الذيل والتكملة لكتاَب املوصول والصلةـ، حتقيق: د.54 )

 .390ص1( ج2012، 1شريفة وبشار عواد )تونس،دار الغرب اإلسالمي،ط:
 بيت؟! لعله نظم فيه بعض فوائده. 500. هكذا ذكره، ولكن كيف أتيت له أن ينظم التمهيد يف 149ص2( ابن فرحون، الديباج املذهب ج55 )
، سي، االستذكار، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، )بريوت، لبنان، دار إحياء الرتاث العرَب( ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمري األندل56 )

 .47ص 1( ج2001ه/1421، 1ط: 
 https://shkhudheir.com( موقع الشيخ عبد الكرمي اخلضري على الشبكة العاملية 57 )

https://shkhudheir.com/
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وممن رتبه على ترتيب املوطأ أيضا: أد. مصطفى صميدة، من جامعة األزهر، يف كتابه، "فتح املالك بتبويب 
 وهو مطبوع بدار الكتب العلمية. "،التمهيد البن عبد الرب على موطأ مالك

لى احملسن الرتكي ومن معه برتتيب التمهيد ع: أسامة إبراهيم، والدكتور عبد "التمهيد"كما قام حمققوا 
 األبواب الفقهية للموطأ عند حتقيقهم للتمهيد.

  :الدراسات املعاصرة عنهاملطلب احلادي عشر: 
ومن مظاهر عناية املعاصرين ابلتمهيد قيام بعضهم بدراسة جزئية من منهج احلافظ ابن عبد الرب يف كتابه التمهيد 

 الرسائل اجلامعية أو األحباث العلمية، ومن هذه الرسائل واألحباث:  املتعلق مبوضوع معني خالل
اجلزائري، رسالة  حملمد عبد رب النيب :منهج احلافظ ابن عبد الرب يف اجلرح والتعديل من خالل كتاب التمهيد (1

 دكتوراه قدمت يف جامعة أم القرى.
الة ماجستري، للباحث عبد هللا جابر احلمادي، رس :خمتلف احلديث عند اإلمام ابن عبد الرب يف كتابه التمهيد (2

 يف جامعة امللك سعود.
 راه.للدكتور طه علي التونسي، رسالة دكتو  :املنهج النقدي عند احلافظ ابن عبد الرب من خالل التمهيد (3
د أمحد بكار، للدكتور حممد حممو  :الصنعة احلديثية عند ابن عبد الرب من خالل كتابيه التمهيد واالستذكار (4

 رسالة دكتوراه، جامعة األزهر.
رسالة  للباحث سالف لقيقط، :منهج احلافظ ابن عبد الرب يف احلديث احلسن من خالل كتاب التمهيد (5

 ماجستري يف جامعة األمري عبد القادر، اجلزائر.
 ره، جبامعة األزهر.رسالة دكتوا :هيد مجعا ودراسةاألحاديث اليت أعلها اإلمام ابن عبد الرب ابالختالف يف كتابه التم (6
جلامعة للدكتور أبو بكر سامل الشهال، رسالة دكتواره، اب :اآلاثر العقدية الواردة عن السلف يف كتاب التمهيد (7

 اإلسالمية، ابملدينة املنورة.
قيب، حبث علمي صاحل الر للدكتور سعيد بن  :منهج احلافظ ابن عبد الرب يف دراسة األحاديث املعلة يف التمهيد (8

 منشور.
علمي  للدكتور عارف بن مزيد السحيمي، حبث :املنهج النقدي العقدي عند احلافظ ابن عبد الرب من خالل التمهيد (9

 منشور.
 مطبوع يف جملد واحد. :معجم فقه التمهيد، لعلي عبد القادر (10

 طباعة الكتاب وحتقيقه:املطلب الثاين عشر: 
 االهتمام بتحقيقه وطباعته، وقد حقق الكتاب، عدة مرات منها: "التمهيد"ومن مظاهر العناية املعاصرة بكتاب 
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قام جمموعة من الباحثني يف وزارة األوقاف اإلسالمية ابملغرب بتحقيقه، واعتمدوا على عدد  الطبعة املغربية: (1
هـ، حيث استغرق العمل 1412هـ إىل 1387من النسخ اخلطية، وظل الكتاب حيقق ويطبع أجزاؤه من عام 

 .، وهي أشهر الطبعات القدمية، وعليه اعتماد بقية احملققنيا  جملد 26سنة، وتقع يف  25فيه 
 ( جملدات.10وهي بتحقيق: حممد عبد القادر عطا، وتقع يف)طبعة دار الكتب العلمية:  (2
 ( جملدات.9وهي بتحقيق: عبد الرزاق املهدي، وتقع يف ) طبعة دار إحياء الرتاث العريب: (3
وهي بتحقيق إسامة إبراهيم، وقد اعتمد فيه على سبع نسخ خطية، كما قام  طبعة دار الفاروق احلديثة: (4

 ( جملد.18قق برتتيب الكتاب على نسق األبواب الفقهية للموطأ، وتقع يف )احمل
ق وهي بتحقيق وإشراف: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، وقد مجعوا فيه بني حتقي طبعة مركز هجر: (5

مهيد ت، وتطلَّب ذلك إعادة ترتيب ال"القبس"و "االستذكار"و "التمهيد" :املوطأ وحتقيق ثالثة من شروحه
واالستذكار على أبواب املوطأ، وقد اعتمدوا يف حتقيقهم على نسخ مأخوذة من سبع جهات علمية ومكتبات 

 .ا  ( جملد25عاملية، وهي من أضبط الطبعات، وأحسنها، وتقع يف )
وهي بتحقيق الدكتور بشار عواد وولده حممد وسليم عامر، وقد اعتمدوا يف حتقيقهم طبعة مؤسسة الفرقان:  (6

أكثر من عشرين نسخة، وذكر بشار عواد يف مقدمة حتقيقه أن كتاب التمهيد له إبرازاتن، األوىل وهي على 
متثل املسودة، وأغلب النسخ اخلطية منسوخة منها، والثانية وهي املبيضة، وهي النسخة النهائية للكتاب اليت 

احملققني، وقد  به لذلك من سبقه منارتضاها املؤلف، وهي اليت أخرجها احملقق يف حتقيقه، وذكر أنه مل ينت
( صفحة، كما أن احملذوفات  يف 600بلغت زايدات املؤلف يف اإلبرازة األخرية ما يزيد على جملد، قرابة )

 ( جملد.17اإلبرازة الثانية كثرية، وقد حققه يف عشرين سنة، وتقع هذه الطبعة يف )
وطبع برتتيب املغرواي، وعطية سامل، ومصطفى صميدة كما تقدم اإلشارة إليها عند احلديث عن ترتيب  :9، 8، 7

 الكتاب.
 وطبعة مؤسسة الفرقان سوف يكون أحسن طبعات التمهيد، مث طبعة مركز هجر.

 

 املبحث الثاين: دراسة كتاب االستذكار:
 اسم الكتاب: املطلب األول:

يف كتبه، وأكثر أهل العلم يذكرونه هبذا االسم  "االستذكار"، ذكره املؤلف هبذا االسماشتهر هذا الكتاب ابسم 
. وقد أضاف بعضهم )58(اختصارا، وقد ذكره ابن عبد الرب يف الكايف ابسم "االستذكار ملذاهب علماء األمصار"

 :إىل هذا االسم تكملة، اختلفوا يف تفصيلها كاآليت

                                                           

 بن عبد الرب النمري األندلسي، الكايف يف فقه أهل املدينة، حتقيق: حممد أمحد أحيد )الرايض، مكتبة الرايض احلديثة،( ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف 58 )
 .447ص1( ج1980هـ/1400، 2ط:
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 ن خريهكذا ذكره اب": األمصار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلاثراالستذكار ملذاهب علماء " (1
وورد كذلك يف النسخة املغربية احملفوظة  ،(62)وابن فرحون، (61)والذهيب  (60)ابن خلكانو  (59)ه(575)ت

 ج(.588يف مكتبة  اخلزانة امللكية ابلرابط برقم )
ز فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلاثر وشرح ذلك كله ابإلجيااالستذكار ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار " (2

( والنسخة الرتكية 346/24هكذا ورد يف النسخة املصرية احملفوظة دار الكتب املصرية رقم )": واالختصار
 (.M2212احملفوظة مبتحف طوب قاب سراي برقم )

 (63)ه(.542هبذا االسم ابن عطية )تذكره ":  االستذكار مبذاهب علماء األمصار يف شرح املوطأو"  (3
ليفة كذا ذكره حاجي خ": االستذكار ملذاهب أئمة األمصار وفيما تضمنه املوطأ من املعاين واآلاثرو" (4

 .(65)ه(1399والباابين )ت( 64)ه(1067)ت
ا ذكره كذ": االستذكار يف شرح مذاهب علماء األمصار مما رمسه مالك يف موطئه من الرأي واآلاثرو" (5

  (67)ه(.1345الكتاين )تو  (66) ه(،576السِ لفي)ت
هذا وإن كنت أرجح االسم األول لذكر املشارقة: ابن خلكان والذهيب، واملغاربة: ابن خري وابن فرحون له، ووروده     

ن ترجم ميف النسخة املغربية املذكورة ال استبعد كذلك أن املؤلف مساه بـ"االستذكار ملذاهب علماء األمصار" فقط، فوصفه 
له من العلماء أو من نسخ كتابه من النساخ هبذه األوصاف املذكورة املتقاربة مستهملني من مقدمة املؤلف فتقاربت أوصافهم 

 ومل تتطابق.
 توثيق نسبة الكتاب إىل املؤلف:املطلب الثاين: 

ينكره أحد، ومما  متواترة، وملإن مما ال شك فيه أن احلافظ ابن عبد الرب هو مؤلف كتاب "االستذكار"، ونسبته إليه 
 يؤكد هذه النسبة:

 مجاع يف نسبة هذا الكتاب إليه، فلم خيتلف فيه اثنان فيما أعلم.االتفاق واإل  (1
                                                           

منصور )بريوت،  دابن خري، أبو بكر حممد بن خري اللمتوين األموي اإلشبيلي، فهرسة ابن خري اإلشبيلي، فهرسة ابن خري اإلشبيلي حتقيق: حممد فؤا (59)
 .75م( ص 1998هـ/1419، األوىل، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط

 67ص7ابن خلكان، وفيات األعيان ج( 60)
 158ص18الذهيب، سري أعالم النبالء ج( 61)
 367ص2ابن فرحون، الديباج املذهب ج   ( 62)
غرب عطية، حتقيق: حممدأبو األجفان/حممد الزاهي )بريوت، لبنان، دار الابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن غالب األندلسي احملارَب، فهرسة ابن  (63)

 .89م( ص1983، 2اإلسالمي، ط:
 .    78ص1م( ج1941حاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )العراق،بغداد، مكتبة مثىن، ط( 64)
 .550ص 2اجللية( ج فالباابين، إمساعيل بن حممد أمني الباابين البغدادي، هداية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني )تركيا، استانبول، وكالة املعار  (65)
 .34أبو الطاهر السلفي، مقدمة أمالء االستذكارص (66)
قيق: حممد ين اإلدريسي، الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، حتالكتاين، أبو عبد هللا حممد بن أَب الفيض جعفر بن إدريس احلس (67)

 .  95م( ص 2000هـ/1421، 6املنتصر الزمزمي )بريوت، لبنان، دار البشائر اإلسالمية، ط: 
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 .(69)، ابن خري اإلشبيلي(68)رواية بعض أهل العلم هلذا الكتاب أبسانيدهم إىل مؤلفه، مثل: أَب الطاهر السلفي (2
 فيها أن خيتصر ويهذب فيه كتابه التمهيد.مقدمة املؤلف يف االستذكار اليت ذكر  (3
اإلحالة إىل هذا الكتاب يف كتبه األخرى، واإلحالة إىل كتبه األخرى فيه هذا الكتاب، فقد أحال فيه إىل  (4

 و"هبجة اجملالس" و"اإلنصاف" وغريها. "التمهيد" و"الكايف"
 وجود اسم املؤلف على النسخ اخلطية هلذا الكتاب. (5
 ن هذا الكتاب من مؤلفاته.ذكر جل من ترجم له أب (6
 استفادة أهل العلم من هذا الكتاب كثريا يف كتبهم، وذكرهم له منسواب إىل مؤلفه. (7

 :سبب أتليفهاملطلب الثالث: 
ياته، فلماذا وقضى يف أتليفه ثالثني عاما يف ح ،يف شرح املوطأ "التمهيد"لقد ألف احلافظ ابن عبد الرب كتاب 

احتاج إىل أتليف شرح آخر للموطأ؟ حيدث احلافظ ابن عبد الرب عن سبب أتليفه هلذا الكتاب قائال: "فإن مجاعة 
شافهة ومنهم سألوان يف مواطن كثرية م -نفعهم هللا وإايان مبا علمنا  -من أهل العلم وطلبه والعناية به من إخواننا  

هلم منه  وأحذف ،من سألين ذلك عن آفاق انئية مكاتبا أن اصرف هلم كتاب التمهيد على أبواب املوطأ ونسقه
وأصل هلم شرح املسند واملرسل اللذين قصدت إىل شرحهما خاصة يف التمهيد بشرح مجيع  ،تكرار شواهده وطرقه

سلف أهل  الذي بىن عليه مذهبه واختاره من أقوالما يف املوطأ من أقوال الصحابة والتابعني وما ملالك فيه من قوله 
نازع وذكره فيه ما لسائر فقهاء األمصار من الت ،ذكر كل قول رمسهأو  ،بلده الذين هم احلجة عنده على من خالفهم

      (70).." .يف معانيه
 منهجه وطريقته فيه: املطلب الرابع: 

ب والشرح غري اليت هنجها يف كتاب التمهيد من حيث الرتتيلقد هنج احلافظ ابن عبد الرب يف هذا الكتاب طريقة 
 وميكن بيانه يف اآليت:

رتب احلافظ ابن عبد الرب كتاب التمهيد على أمساء شيوخ مالك كما تقدم، لكن ترتيبه هلذا الكتاب خمتلف  (1
 عن ترتيبه للتمهيد، فقد رتب على الكتاب على األبواب الفقهية على نسق املوطأ.

قدم مبقدمة خمتصرة ذكر فيها منهجه وطريقته وسبب أتليف هلذا الكتاب، ومل يتطرق إىل مسائل علوم احلديث  (2
 ."التمهيد"وال أخبار مالك وفضائل كتابه مكتفيا مبا ذكره يف 

 اعتمد يف شرحه على رواية حيىي بن حيىي الليثي لشهرهتا عند علماء األندلس. (3
 ا ابألحاديث الواردة يف معناها، ويذكرها بدون أسانيدها يف الغالب.يذكر أحاديث املوطأ أوال ويعقبه (4
 يذكر أحاديث الباب متفرقة ويتخللها الشرح، وقد يذكرها جمتمعة مث يشرح حسب موضوعها.  (5

                                                           
 أبو الطاهر السلفي... مقدمة إمالء االستذكار ؟؟  (68)
 .75ابن خري، فهرسة ابن خري اإلشبيلي ص (69)
 .49-47ص 1عبد الرب، االستذكار جابن ( 70)
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ط، و قد وحييل إىل التمهيد ملن أراد البس ،يتكلم على إسناد احلديث، واختالف طرقه خمتصرا يف الغالب (6
إىل التمهيد ملعرفة طرقه األخرى دون أن يتطرق إىل خترجيه أصال، وحيذف الشواهد  يذكر احلديث وحييل

 ة غالبة يف التمهيد، والصنعة الفقهية موسعة يف االستذكار.ياملكررة أصال، فالصنعة احلديث
  .يذكر املناسبات بني األبواب (7
وية واألبيات قرآنية واألحاديث النبيشرح األلفاظ الغريبة والغامضة شرحا وافيا ويستشهد لذلك من اآلايت ال (8

 الشعرية وأقوال فطاحل أئمة اللغة. 
ال يكتفي بشرح األحاديث املرفوعة بل يشرح مجيع ما يف املوطأ من البالغات واملراسيل وأقوال الصحابة  (9

 والتابعني، لذا زاد حجم هذا الكتاب على التمهيد.
  .يستنبط الفوائد واللطائف من احلديث  (10
 مسائل الباب، فيقدم قول مالك، ويذكر اختالف أصحاب مالك يف املسائل املستنبطة من احلديث، مث يشرع يف (11

مث يعقبها بذكر أقوال بقية أهل العلم، ويذكر اختالفهم، ويورد كل قول بدليله، ولو كان هذا الدليل غري معترب 
نـيهياعنده، ويعقب األدلة الضعيفة مبا يبني  ذا ظهر ، ويناقش األقوال بتجرد، وقد خيالف  قول مالك وأصحابه إويهم

له أن الدليل مع خمالفيه، ويؤيد مذهبه أبقوال الصحابة والتابعني وما عليه العمل، فنجد النفس الفقهي يف 
 االستذكار أطول منه يف التمهيد. 

 منزلة هذا الكتاب عند أهل العلم وعنايتهم به:املطلب اخلامس: 
وقد اختصر التمهيد  ،علوم أن كتااب احلافظ ابن عبد الرب الذي شرح فيهما املوطأ أعظم شروحات املوطأ وأنفعها وأجلهامن امل

كمله بشرح   وكذلك ،وخلص كثريا من الرتاجم ،يف كتاب االستذكار وحذف ما كان فيه من تكرار الشواهد والتخرجيات
 ،تكميل للتمهيدفهو اختصار وترتيب و  ،ل العلم واختالفاهتم يف املسائلوذكر أقوال أه ،مجيع أقوال الصحابة الواردة فيه

ومها  ،ومها كتاابن يكمل أحدمها اآلخر، وال يستغىن عنهما طالب العلم، إذ أن يف كل منهما من الفوائد ما ليس يف اآلخر
 .أعظم شروحات املوطأ، وقد اعتىن أهل العلم هبذا الكتاب عناية عظيمة

 ثناء أهل العلم عليه: املطلب السادس:
لقد أثىن أهل العلم على كتاب االستذكار ثناء عاطرا وبينوا أمهيته، وذكروا أنه من أحسن شروحه، فمن ذلك ما 
قاله ابن حزم: "مث صنع كتاب االستذكار ملذاهب العلماء األمصار فيما تضمنه موطأ مالك من معاين الرأي واآلاثر 

 (71)أبوابه". شرح فيه املوطأ على وجهه، ونسق

 .(72)وقال أبو الطاهر السلفي: "إذ هو كتاب مل يصنَّف يف فنِ ه مثله"
 وقال أيضا شعرا: 

                                                           
 .641ابن بشكوال، الصلة ص( 71)
 34أبو الطاهر السلفي، مقدمة االستذكار ص( 72)
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وقال ابن كثري: " الشيخ األجل أبو عمر ابن عبد الرب النمري، صاحب التصانيف املليحة اهلائلة منها التمهيد 
وقال أيضا: " وقد اعتىن الناس بكتابه  املوطأ، وعلقوا كتبا  مجة، ومن أجود ذلك كتااب "التمهيد"،  (74)واالستذكار"،

 .(75)الرب النمري القرطيب رمحه هللا" و"االستذكار"، للشيخ أَب عمر بن عبد
 اجلمع بينه وبني الكتب األخرى: املطلب السابع: 

ومن مظاهر العناية بكتاب االستذكار أن أهل العلم يف القدمي واحلديث مجعوا بينه وبني الكتب األخرى، وقد ألف 
 يف مجعه مع الكتب األخرى مؤلفات كثرية منها، مجع:

ه(، مجع فيه بني "االستذكار" و "التمهيد"، ذكره 509املعروف اببن العواد )ت أَب الوليد هشام بن أمحد (1
 (76) القاضي عياض، وقال: "توىف رمحه هللا قبل متامه".

ه( مجع بني "االستذكار" و"املنتقى"، 537)ت أَب احلسن علي بن عبدهللا بن داود اللمائي املالطي القريواين (2
 . (78)ه(1360)ت خملوف وحممد (77)ه(، 658)ت ذكره ابن األابر

"األنوار  :ه( مساه586أَب عبد هللا حممد بن سعيد بن أمحد بن جماهد األنصاري املعروف اببن زرقون )ت (3
. ومنه نسخة (80)ه(714)ت والغربيين (79)ه(810)ت يف اجلمع بني املنتقى واالستذكار". ذكره ابن قنفذ

 ( حديث.42املكتبة األزهرية مصر برقم )خمطوطة يف اخلزانة احلمزاوية الراشدية، وأخرى 

                                                           
 51املصدر السابق ص( 73)
لعرَب، ط: اابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي البصرى الدمشقي، البداية والنهاية، حتقيق: علي شريي )بريوت لبنان، دار أحياء الرتاث ( 74)

 .127/ص12م( ج1988هـ/1408، 1
ت، و ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي البصرى الدمشقي، الباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث، حتقيق: أمحد حممد شاكر، )بري (75)

 .31( ص2لبنان، دار الكتب العلمية، ط: 
 .84ص2القاضي عياض، ترتيب املدارك ج( 76)
دينية، لاألابر، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن أَب بكر، املعجم يف أصحاب القاضي اإلمام أَب علي الصديف، مصر، بورسعيد، مكتبة الثقافة اابن ( 77)

 .281م( ص2000هـ/1420، 1ط
بنان، دار الكتب يد خيايل )بريوت، لحممد خملوف، حممد بن حممد عمر بن علي خملوف، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حتقيق: عبد اجمل( 78)

 .186ص1م( ج2003هـ/1424، 1العلمية، ط
 295( ص1987هـ/1403، 4ابن قنفذ، أبو العباس أمحد بن حسن اخلطيب،الوفيات، حتقيق: عادل نويهض )لبنان، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، ط( 79)
ريوت، ية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية، حتقيق: عادل نويهض )لبنان، بالغربيين، أمحد بن أمحد بن عبد هللا بن حممد، عنوان الدرا( 80)

 263م( ص 1979، 2دار اآلفاق اجلديدة، ط

 واكتب االستذكار تغن به عن
 

 كل مجع من بعد كتب املوطأ 
 فابن عبد الرب املصنف ما قصـ 

 
 ـر يف االختيار شرحا وبسطا 

 وأتى ابخلالف أعالم علم الشر 
 

 (73)شرحا"ع طرا وعدَّ ذلك  
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"اجلامع املختار  :ه( املسمى625هللا حممد بن عبداحلق بن سليمان الكومي اليعفري التلمساين )ت أَب عبد (4
، (81)من املنتقى واالستذكار".  ذكره ابن األابر وقال: أن كتابه يف عشرين سفرا، يف حنو ثالثة آالف ورقة

 .(82)جملدات والذهيب، وقال: أنه يف عشر
يف كتابه "املمهد الكبري، اجلامع ملعاين السنة  ه(710أَب علي عمر بن علي ابن الزهراء العثماين الورايغلي )ت (5

واألخبار، وما تضمنه موطأ مالك من الفقه واآلاثر، وذكر الرواة الربرة األخيار، وكل ذلك على سبيل اإلجياز 
، بني "االستذكار"، و"التمهيد"، وغريها من شروح املوطأ، وزاد عليه واالختصار" يف واحد ومخسني جملدا، مجع فيه

( ومكتبة اخلزانة 2501(، والسفر الثالث متركروت )41/50/40/174خمطوط يف مكتبة القرويني سفران منه برقم )
 (.6147امللكية الرابط )

 عبد احملسن ه الدكتور عبد هللاومن جهود املعاصرين يف اجلمع بني االستذكار وغريه من شروحه املوطأ ما فعل (6
وح املوطأ وطبعها بعنوان موسوعة شر  ،حيث قام جبمع االستذكار والتمهيد والقبس يف كتاب واحد ،الرتكي

 لإلمام مالك بن أنس، إال أن نصوص الكتب الثالثة منفصلة يف هذه املوسوعة.
 ومن خمتصراته:املطلب الثامن: 

 لطالب العلم، فمن املختصرات:وقد قام بعضهم ابختصاره وتقريبه 
ذكره الرعيين  :ه(630بكر حممد بن عبد هللا بن أمحد األنصاري اإلشبيلي القرطيب )ت خمتصر أَب (1

ه( يف برانجمه، وقال: "اختصر كتاب االستذكار اختصارا حسنا، ذاكرته يف مواضع منه، وتناولته 666)ت
 .(83)من يده غري مرة"

وابن  (84)ذكره الذهيب :ه(632علي بن إبراهيم اجلذامي الغرانطي القاضي )تخمتصر ابن القفاص، أبو احلسن  (2
 .(85)فرحون

 الدراسات املعاصرة عن االستذكار:املطلب التاسع: 
كما أن من مظاهر العناية املعاصرة هبذا الكتاب ما قام به جمموعة من الباحثني يف خمتلف املؤسسات العلمية، 

 ابالستذكار يف أطروحاهتم العلمية، ومن هذه الدراسات.بدارسة جزئية معينة متعلقة 
ة، جامعة رسالة دكتوراه، للباحثة: مسري  :منهج املقارنة الفقهية عند ابن عبد الرب من خالل كتابه االستذكار (1

 احلاج خلضر، اجلزائر.
                                                           

ر، ط: كابن األابر، حممد بن عبد هللا بن أبو بكر القضاعي البلنسي، التكلمة لكتاب الصلة، حتقيق: عبد السالم اهلراس )لبنان، بريوت، دار الف( 81)
 166ص2م( ج1995هـ/1415

 .261ص22الذهيب، سري أعالم النبالء ج( 82)
( 1962الرعيين، أبو احلسن علي بن حممد بن علي الرعيين، برانمج شيوخ الرعيين، حتقيق: إبراهيم شبوح، )وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، ط: ( 83)

 . 13ص
   73ص14الذهيب، اتريخ اإلسالم ج (84)
 115ص2اج املذهب جابن فرحون، الديب ( 85)
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محد بكار، للدكتور حممد حممود أ :الصنعة احلديثية عند ابن عبد الرب من خالل كتابيه التمهيد واالستذكار (2
 رسالة دكتوراه، جامعة األزهر.

 رسالة دكتوراه، للدكتور أمحد ذو النورين أمحد اجلكين، جامعة أم القرى. :منهج ابن عبد الرب يف االستذكار (3
محد شهاب أ رسالة املاجستري للباحثة ندى :االختيارات الفقهية البن عبد الرب يف اجلهاد من كتاب االستذكار (4

 الدوري، اجلامعة اإلسالمية، بغداد.
 طباعته وحتقيقه:املطلب العاشر: 

كما أن من مظاهر عناية املعاصرين هبذا الكتاب اهتمامهم بطباعته وحتقيقه ونشره، وقد حقق هذا الكتاب وطبع 
 عدة مرات، من ذلك:

 ( جملدا.30ذه الطبعة يف )وتقع ه حتقيق الدكتور عبد املعطي أمني قلعجي، وقد طبع حتقيقه بدار قتيبة بريوت، (1
 حتقيق عبد الرزاق املهدي، وقد طبع بدار إحياء الرتاث العرَب. (2
( 10حتقيق حسان عبد املنان والدكتور حممود أمحد القيسية، وقد طبع مبؤسسة النداء أببو ظيب، وتقع يف ) (3

 جملدات.
 ( جملدات.9ية يف بريوت يف )حتقيق سامل حممد عطا و حممد علي معوض، وقد طبع بدار الكتب العلم (4
حتقيق على الن جدي انصف، لكن طيبع منه جمل دين فقط، يف اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية مبصر عام  (5

 م. ومل يكمله. 1971
( جملد، 25حتقيق الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، ضمن موسوعة شروح املوطأ، طبع مبركز هجر يف ) (6

 ه على مثانية نسخ، وهذه الطبعة أفضل الطبعات املوجودة.وقد اعتمدوا يف حتقيق
وا وهو حتت الطبع بدار الفاروق احلديثية، ويذكرون أهنم اعتمد ،حتقيق أَب حممد أسامة بن إبراهيم بن حممد (7

 .على أكثر من عشر نسخ خطية
 

 :املبحث الرابع: املقارنة بني منهج احلافظ ابن عبد الب يف التمهيد واالستذكار
إن "التمهيد" و"االستذكار" أهم شروح املوطأ وأفضلها، فما الفرق بني منهجيهما؟ وما هي ميزات كل واحد من 

 الكتابني؟ يظهر ذلك من خالل هذه املقارنة هلذين الكتابني:
 من حيث زمن التأليف ومدته:املطلب األول: 

فه ثالثني سنة، الشيخوخة، وقد قضى يف أتليانتهى احلافظ ابن عبد الرب من أتليف التمهيد قبل أن يصل إىل سن 
أما االستذكار فقد ألفه بعد ما اشتهر أمر التمهيد وذاع صيته وسارت به الركبان حىت طلب بعضهم ترتيب التمهيد 

 واختصاره وتكميله، فألف االستذكار، ومل نعرف كم مكث يف أتليفه.
 بداية الكتاب:املطلب الثاين: 
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من أخبار مالك  عيوان  و  ،من مباحث علم املصطلح ة ذكر فيها سبب أتليفه ومنهجه، ونبذا  بدأ التمهيد مبقدمة ضافي
 وفضل موطئه، لكن االستذكار فقد بدأه مبقدمة خمتصرة ذكر فيه سبب أتليفه للكتاب ومنهجه فيه.

 سبب التأليف:املطلب الثالث: 
كمل ذلك جبمع  ورا مل جيد له تفسريا فأراد أن يألف التمهيد ملا رأى يف جهود من سبقه يف ختريج املوطأ وشرحه قص

وسلم،  وكل ما ميكن إضافته إىل رسول هللا صلى هللا عليه ،كل ما تضمنه املوطأ من املسانيد واملراسيل واملقطوعات
وذكر أحوال الرواة وأنساهبم ومنازهلم. أما االستذكار  ،وشرح ما استعجم من األلفاظ ،ووصل املراسيل واملقطوعات

بب أتليفه طلب بعض أهل العلم وطالبه أن يصرف هلم التمهيد على أبواب املوطأ ونسقه، وأن خيتصر هلم فس
حبذف تكرار الشواهد والطرق، وأن يصل شرح املسند واملرسل بشرح أقاويل الصحابة والتابعني وقول مالك الذي 

 واالختصار. بىن عليه مذهبه، واختالف فقهاء األمصار وأقاويلهم على سبيل اإلجياز
 ترتيب الكتاب:املطلب الرابع: 

التمهيد مرتب على أمساء شيوخ مالك على احلروف اهلجائية املغربية، فهو معجم لشيوخ مالك، والوقوف على 
احلديث املراد منه صعب يتطلب معرفة اسم شيخ مالك الذي روى احلديث، وهذا ال ميكن إال حبفظ املوطأ أو 

ض أهل العلم وطالبه من أصحابه وإخوانه أن يصرف هلم كتاب التمهيد على نسق املوطأ، الرجوع إليه، لذا طلب بع
 فاستجاب هلم طلبهم يف كتاب االستذكار، فاالستذكار أول جهد يف ترتيب التمهيد، ولكنه ليس جمرد ترتيب.

 الوحدة املوضوعية:املطلب اخلامس: 
فرفة املؤلف يشرح أحاديث املسألة الواحدة يف مواضع متترتيب أحاديث املوطأ على شيوخ مالك يف التمهيد جعل 

يف التمهيد، األمر الذي جعل الوحدة املوضوعية غري متكاملة رغم حماولة املؤلف ربط أجزاء املوضوع ابإلحاالت، 
 بينما جند الوحدة املوضوعية قائمة يف االستذكار لكونه يشرح أحاديث الباب الواحد يف املوضع الواحد.

 اإلحاالت يف الكتاب:السادس: املطلب 
يعترب كتاب االستذكار اختصارا للتمهيد أيضا، لذا جند احلافظ ابن عبد الرب يذكر املسائل واملباحث عموما، واحلديثية 
منها على وجه اخلصوص خمتصرا، وحييل إىل التمهيد ملن أراد االستزادة، فكثرت إحاالته إىل التمهيد، وجند أنه حييل 

 تمهيد إىل مواضع من التمهيد أو إىل كتبه األخرى، مثل: االستيعاب وخمتصر التمييز وغريمها، ومل حيل يفيف كتابه ال
 (.234ص، 4ج )انظر: التمهيد إىل االستذكار إىل يف موضع واحد

 مادة الكتاب:املطلب السابع: 
وسلم دون التطرق  هللا عليه يشرح يف التمهيد أحاديث املوطأ ويضيف إليها كل ما ميكن إضافتها إىل النيب صلى

لشرح أقوال الصحابة والتابعني، وأقوال مالك اليت بىن عليها مذهبه، ولكنه يشرح يف االستذكار كل ما حواه املوطأ 
من األحاديث املسندة واملرسلة والبالغات وأقوال الصحابة والتابعني وأقوال مالك، فاالستذكار كما أنه اختصار 

 و مكمل له من انحية أخرى.للتمهيد من انحية، فه
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 خصائص الشرح: املطلب الثامن: 
يظهر خصائص كل من الكتابني من خالل امسهما: فالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، واالستذكار ملذاهب 
علماء األمصار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلاثر، كما يظهر ذلك جليا يف صنيع املؤلف يف كتابه، فنجد 

ح راجم شيوخ مالك، وبيان أحوال الرواة من حيث اجلر الصنعة احلديثية غالبة يف التمهيد، حيث يسهب يف ت
سيل سانيده، والكالم عليها وبيان درجاهتا، وبوصل املراأبوالتعديل، وذكر الشواهد وما ورد يف الباب من األحاديث 

تزادة،  يد لالسلكنه يذكرها يف االستذكار خمتصرا وحييل إىل التمه ،والبالغات وحنو ذلك مما يتعلق ابملباحث احلديثية
كما جند الصنعة الفقيهية غالبة يف االستذكار، حيث يستطرد فيه املؤلف بذكر مذهب مالك وخالف أصحابه 

 عليه، وذكر مذاهب علماء األمصار وفقهاء األقطار، وذكر أقوال الصحابة والتابعني يف املسائل وشرحها.
 :اخلامتة

 ها:لقد استفدت خالل هذا البحث فوائد عديدة أمجل هنا أفيد
إن املوطأ أقدم ديوان للسنة وصلت إلينا صحت نسبته إىل مؤلفه، وعليه اعتماد من بعده، وهو من أصح   (1

كتب احلديث، وشرطه يف كتابه أوثق الشروط، وملؤلفه مكانة عظيمة يف الفقه واحلديث، وقد ظل يؤلفه 
ون من علماء عليه سبعوينقحه ويدرسه طيلة أربعني سنة، وانتقاه من بني عشرة آالف حديث، ووافقه 

املدينة، وقد مسعه من مالك أكثر من ألف رجل، وكثرت رواة املوطأ أكثر من مثانني روااي، وقد وجدت 
لستة عشر من هؤالء الرواة نسخا رووه عن مالك، وقد اعتىن العلماء برواة املوطأ وغريبه واختالفه، وأغاليط 

 اهتموا بشرحه.رواته، وبوصل بالغاته ومراسيله، وأطرافه، كما 
نة املنشأ، أخذ من علمائها يف أزهى عصورها، ومل خيرج منها، تبوأ مكا األصل أندلسيي  وابن عبد الرب عرَبي  (2

عظيمة، اعرتف بذلك أقرانه ومن بعده، ووفق يف أتليفاته، وسارت هبا الركبان يف حياته، والتمهيد 
 واالستذكار من أعظم مؤلفاته شرح فيهما املوطأ.

التمهيد أعظم شرح للموطأ، صرف املؤلف يف أتليفه ثالثني عاما، وقدم له مبقدمة ذكر فيه طرفا من علوم و  (3
ه على أمساء شيوخ ورتب ،احلديث وعيوان من أخبار مالك وفضل موطئه، واعتمد فيه على رواية حيىي الليثي

ها ببالغات رف أمسائهم، مث أعقبمالك وفقا حلروف املعجم املغربية، مث ذكر املعروفني بكناهم ممن مل يع
مالك. ويف شرحه يرتجم لشيوخ مالك ترمجة تفصيلية، وجيمع األحاديث الواردة يف الباب، ويقدم األحاديث 
املتصلة وما جرى جمراها، مث املنقطع واملرسل، ويهتم بوصلها، ويتكلم على األحاديث صحة وضعفا، وينقل 

، ويذكر أقوال املذاهب األربعة وغريها مع مناقشتها، وقد اهتم آاثر الصحابة والتابعني، ويشرح الغريب
ومنهم من رتبه، وهناك دراسات معاصرة عديدة  ،ومنهم من نظمه ،فمنهم من اختصره ،العلماء ابلتمهيد

 عن التمهيد، وقد طبع عدة طبعات، أحسنها طبعة الفرقان مث هجر.
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تابعني، سق املوطأ، وكمل فيه شرح أقاويل الصحابة والواالستذكار ألفه املؤلف بعد التمهيد، ورتبه على ن (4
وذكر مذاهب فقهاء األمصار وأقاويلهم، ففصل فيه اجلانب الفقهي، واختصر اجلانب احلديثى مكتفيا مبا 
تقدم يف التمهيد الذي يظهر يف الصعبة احلديثية، فاالستذكار اختصار للتمهيد وترتيب له وتكميل عليه، 

 تاب العلماء كما اعتنوا ابلتمهيد، وأحسن طبعاته طبعة مركز هجر.وقد اعتىن هبذا الك
ودراسة كتب العلماء ومناهجهم فيها يف املؤمترات العلمية تبني أمهية هذه الكتب وتسهل االستفادة منها،  (5

فينبغى للمؤسسات التعليمية االهتمام ابنعقاد مثل هذه املؤمترات، وتوجيه طلبة العلم والباحثني إليها، 
ر على شكي يُ اي ماليز سالجنور يف ابلكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية ب دراسات احلديث الشريف" معهدُ "و

 انعقاد هذا املؤمتر.
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

__________ 
 :املصادر واملراجع

[ 

الثقافة  يف أصحاب القاضي اإلمام أَب علي الصديف، مصر، بورسعيد، مكتبةابن األابر، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن أَب بكر، املعجم  (1
 م(2000هـ/1420، 1الدينية، ط

ر، كابن األابر، حممد بن عبد هللا بن أبو بكر القضاعي البلنسي، التكلمة لكتاب الصلة، حتقيق: عبد السالم اهلراس )لبنان، بريوت، دار الف (2
 م(1995هـ/1415ط: 

بن عبد هللا بن حممد أبو بكر املالكي، عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي، حتشي: مجال مرعشلي، )بريوت، لبنان،  ابن العرَب، حممد (3
 ( 1دار الكتب العلمية،ط

، 2ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد امللك، الصلة يف اتريخ أئمة األندلس، حتقيق: السيد عزت العطار احلسيين )مكتبة اخلاجني، ط (4
 م( 1955/هـ1374

 -ةابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، جمموع الفتاوى، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد القاسم )السعودي (5
 م(1995هـ/1416جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ط:-املدينة املنورة

لسي، فضل األندلس وذكر رجاهلا، حتقيق: د. إحسان عباس )بريوت، لبنان، ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األند (6
 م( 1987، 2املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط:

ابن خاقان، أبو النصر الفتح بن حممد بن عبيد هللا ابن خاقان القيسي األندلسي، مطمح األنفس ومسرح التأنس يف ملح أهل األندلس،  (7
 م( 1983هـ/1403، 1بريوت، مؤسسة الرسالة، طحتقيق: حممد علي شوابكه )

هـ( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: إحسان 681ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم الربمكي )ت (8
 (1994عباس، )لبنان بريوت، دار صادر، 

ؤاد منصور سة ابن خري اإلشبيلي، فهرسة ابن خري اإلشبيلي حتقيق: حممد فابن خري، أبو بكر حممد بن خري اللمتوين األموي اإلشبيلي، فهر  (9
 م( 1998هـ/1419، األوىل، 1)بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط

ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمري األندلسي، االستذكار، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، )بريوت، لبنان، دار إحياء الرتاث  (10
 ( 2001ه/1421، 1رَب، ط: الع

ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمري األندلسي، الكايف يف فقه أهل املدينة، حتقيق: حممد أمحد أحيد )الرايض، مكتبة  (11
 ( 1980هـ/1400، 2الرايض احلديثة، ط:

ي حلديث املوطأ املوطأ من املعاين واألسانيد، أو التقصابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمري األندلسي، جتريد التمهيد ملا يف  (12
 وشيوخ مالك )بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية(
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صر، القاهرة، مابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا أبو عمر االندلسي النمري، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، حتقيق: أسامة بن إبراهيم ) (13
 م(2003ه/1424، 3اعة والنشر، طالفاروق احلديثة للطب

ابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن غالب األندلسي احملارَب، فهرسة ابن عطية، حتقيق: حممدأبو األجفان/حممد الزاهي )بريوت، لبنان،  (14
 م(1983، 2دار الغرب اإلسالمي، ط:

أبو  أعيان علماء املذهب، حتقيق: د. حممد األمحديابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد اليعمري، الديباج املذهب يف  (15
 النور )مصر، القاهرة، دار الرتاث للطبع والنشر(

 (1987هـ/1403، 4ابن قنفذ، أبو العباس أمحد بن حسن اخلطيب،الوفيات، حتقيق: عادل نويهض )لبنان، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، ط (16
كر، البصرى الدمشقي، الباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث، حتقيق: أمحد حممد شا ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي  (17

 (2)بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط: 
ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي البصرى الدمشقي، البداية والنهاية، حتقيق: علي شريي )بريوت لبنان، دار أحياء الرتاث  (18

 م( 1988هـ/1408، 1العرَب، ط: 
ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، طبقات الشافعيني، حتقيق: أنور الباز )مصر، املنصورة، دار  (19

 م(2004، 1الوفاء، ط
لدين الندوي قي اأبو احلسنات اللكنوي، حممد عبد احلي بن حممد عبد العليم اهلندي، التعليق املمجد على موطأ حممد، حتقيق: ت (20

 م( 2005هـ/1426، 4)دمشق، دار القلم، ط
أبو الطاهر السلفي، صدر الدين أمحد بن حممد بن أمحد ِسليفيه األصفهاين، مقدمة أمالء االستذكار، حتقيق: عبد اللطيف حممد اجليالين  (21

 م(2001هـ/1422، 1)بريوت، لبنان، دار البشائر اإلسالمية، ط
 إمساعيل بن علي بن حممود، املختصر يف أخبار البشر )مصر، املطبعة احلسينية املصرية، ط: األوىل(أبو الفداء، عماد الدين  (22
األوسي، أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد امللك األنصاري املراكشي، الذيل والتكملة لكتاَب املوصول والصلةـ، حتقيق: د.إحسان  (23

 (2012 ،1سالمي،ط:عباس،حممد شريفة وبشار عواد )تونس،دار الغرب اإل
 اجللية( فالباابين، إمساعيل بن حممد أمني الباابين البغدادي، هداية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني )تركيا، استانبول، وكالة املعار  (24
 م( 1941بة مثىن، طتحاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )العراق،بغداد، مك (25
احلميدي، حممد بن فتوح بن عبد هللا األزدي، أبو عبد هللا امليورقي، جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس )مصر، دار الكتاب املصرية  (26

 ( 1966للتأليف والنشر، ط:
، )لبنان، شعيب األرنؤوط وآخرونالذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قيماز، سري أعالم النبالء، حتقيق:  (27

 م( 1958ه/1405، 3بريوت، مؤسسة الرسالة، ط
الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد عثمان الشافعي، اتريخ اإلسالم، حتقيق: عمر عبد السالم التدمري، )لبنان، بريوت، دار  (28

 م(1993هـ/1413، 2الكتاب العرَب، ط
د بن علي الرعيين، برانمج شيوخ الرعيين، حتقيق: إبراهيم شبوح، )وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، ط: الرعيين، أبو احلسن علي بن حمم (29

1962) 
 م(2003هـ/1424سليم اهلاليل، سليم بن عيد السلفي، مقدمة حتقيقه للموطأ برواايته )دَب، جمموعة الفرقان التجارية،  (30
بو سعد املروزي، األنساب، حتقيق: عبد الرمحن املعلمي )اهلند، حيدر آابد، جملس السمعاين، عبد الكرمي بن حممد التميمي السمعاين أ (31

 م( 1962هـ/1382، 1دائرة املعارف اإلسالمية، ط
، 2السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أَب بكر اخلضريي الشافعي، طبقات احلفاظ )بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط: (32

 م(1994هـ/1414
 جالل الدين عبد الرمحن بن أَب بكر الشافعي، تنوير احلوالك شرح على موطأ مالك )مصر، دار إحياء الكتب العربية(السيوطي،  (33
هـ( بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس )مصر، القاهرة، دار الكاتب العرَب، 599الضيب، أمحد بن حيىي بن أمحد بن عمرية )ت (34

 م(1967ط 
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ويل هللا الدهلوي، بستان احملدثني يف بيان كتب احلديث وأصحاهبا الغر امليامني، ترمجة: حممد أكرم الندوي،  عبد العزيز الدهلوي، ابن (35
 م( 1996هــ/1417، 1)لبنان، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط

يق: عادل نويهض اية، حتقالغربيين، أمحد بن أمحد بن عبد هللا بن حممد، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببج (36
 م( 1979، 2)لبنان، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، ط

القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب، ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، حتقيق: عبد القادر  (37
 م(1970-1966، 1الصحراوي وآخرون، )املغرب، مطبعة فضالة، احملمدية ط

، أبو عبد هللا حممد بن أَب الفيض جعفر بن إدريس احلسين اإلدريسي، الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، حتقيق: الكتاين (38
 م( 2000هـ/1421، 6حممد املنتصر الزمزمي )بريوت، لبنان، دار البشائر اإلسالمية، ط: 

ن، دار لزكية يف طبقات املالكية، حتقيق: عبد اجمليد خيايل )بريوت، لبناحممد خملوف، حممد بن حممد عمر بن علي خملوف، شجرة النور ا (39
 م(2003هـ/1424، 1الكتب العلمية، ط

 م(1983هـ/1403، 1املسوى شرح املوطأ )بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط (40
 https://shkhudheir.comموقع الشيخ عبد الكرمي اخلضري على الشبكة العاملية  (41
، 1ويل هللا الدهلوي، أمحد بن عبد الرحيم العمري، حجة هللا البالغة، حتقيق: السيد سابق )بريوت لبنان، دار اجليل، ط:  (42

 م.2005ه/1426
)بريوت، وطأ ترمجة عبد الوهاب الدهلوي املطبوع مع املسوىويل هللا الدهلوي، أمحد بن عبد الرحيم العمري، مقدمة كتاب املصفى شرح امل (43

 م(1983هـ/1403، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط
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