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  للحافظ ابن عبد البر" االستذكار"و " التمھید " دراسة موجزة لكتاَبي

  مع المقارنة بینھما

  .)١(فراز الحق بن نجم الحق

ث، كلیة الحدیث الشریف والدراسات اإلسالمیة، الجامعة اإلسالمیة قسم علوم الحدی

  .المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة

 abuhasanfaraz@gmail.com:البرید اإللكتروني

  :مستخلص البحث 

َذَكْرُت في ھذا البحث ترجمة موجزة لحافظ المغرب ابن عبد البر المالكي 

خھ وتالمذتھ، ومنزلتھ بین العلماء وثناؤھم علیھ، وما ، ونشأتھ،وأشھر شیو)ھــ٤٦٣ت(

كتبھ من مؤلفات نافعة، ثم عمدتُّ إلى دراسة كتابین من أھم كتب التراث اإلسالمي، 

الذي یعتبر " موطأ اإلمام مالك"، وھما من أشھر شروح "االستذكار"و" التمھید: "وھما

بن عبد البر ھذین الكتابین، من أصح كتب السنة، فأبرزُت في ھذا البحث سبب تألیف ا

وموضوعھما، وترتیبھما، وما لكّل واحد منھما من میزة على اآلخر، مع التطرق إلى 

ذكر عنایة العلماء بھما، وألن الكتابین متشابھان في موضوعھما، إذ كالھما شرح 

إلى  للموطأ، وقد ال یتضح لعامة المشتغلین بالعلوم الشرعیة الفرق الدقیق بینھما، فعمدتُّ

وضع جدوٍل للمقارنة بین الكتابین في خمسة عشر عنصًرا یتضح من خاللھا ما لكلِّ 

  .كتاب من ھذین الكتابین خاصیة، وختمت بحثي بذكر أبرز نتائج البحث، والتوصیات

  .ابن عبد البر ، التمھید ، االستذكار ، الموطأ :الكلمات المفتاحیة

                                      
دكتوراه في قسم علوم الحدیث، كلیة الحدیث الشریف والدراسات اإلسالمیة، الجامعة اإلسالمیة   )١(

 .المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة
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ABSTRACT: 
I mentioned in this research a brief translation of the Hafiz al-
Maghrib Ibn Abd al-Barr al-Maliki And his upbringing, his 
teachers and students, his standing among scholars and their 
praise for him, and what he wrote of useful books, then I set 
out to study two of the most important books of Islamic 
heritage: “Al Tamheed” and “Al-Istidhkar”, which are two of 
the most famous commentaries on “Muwatta”by Imam Malik 
which is considered one of the most authentic books of the 
Sunnah.So I highlighted the reason behind Ibn Abd al-Barr’s 
authorship of these two books, their topic, their arrangement, 
and the advantage of each of them over the other. But 
because the two books are similar in content, and it may not 
be clear to the general student of Sharia sciences the exact 
difference between them, so I set out a table for comparison 
between the two books in thirteen elements through which to 
clarify the characteristics of each of these two books, and I 
concluded my research by mentioning the most prominent 
research results and recommendations. 
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  الـمقدمة
والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا ، الحمد هللا رب العالمین

  :أما بعد، محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ونیٌل ، فإن االشتغال بعلم الحدیث وتحریر مسائلھ ومباحثھ اشتغاٌل بالسنة النبویة

ي شرح وبیان أحادیث لشرف خدمتھا، وقد كتب أھل العلم قدیًما وحدیًثا مؤلفات نافعة ف
النبي الكریم صلى اهللا علیھ وسلم، وإن من تلكم المؤلفات شرحان عظیمان لكتاٍب ھو من 

إلمام دار الھجرة مالك بن أنس األصبحي " الموطأ"أصح كتب الحدیث وأجّلھا وھو 
كالھما " االستذكار"و " التمھید: "، فمن أشھر شروحھ)ھــ١٧٩ت( -رحمھ اهللا–المدني 
،وقد أثنى العلماء على ھذین )ھــ٤٦٣ت( -رحمھ اهللا–لمغرب ابن عبد البر لحافظ ا

ھو كتاٌب ال أعلم في ": (التمھید"الكتابین، وأفادوا منھما، بل قال ابن حزم األندلسي عن 
، فمن ھنا جاءت فكرة ھذا )١(!)الكالم على فقھ الحدیث مثلھ أصًال، فكیف أحسن منھ؟

بین؛من حیث بیان ترتیبھما، وأھمیتھما، ومنھج ابن عبد البحث بذكر تعریف بھذین الكتا
  .البر فیھما، ثم المقارنة بینھمامنوًِّھا ما یتمیز بھ كلٌّ منھما

  :أھمیة الموضوع، وسبب اختیاره
بمصدر التشریع الثاني لإلسالم؛ " االستذكار"، و"التمھید: "عالقة الكتابین: أوًال

وضیح ما یتعلق بھما، لیسلك المرء مسلك أھل العلم السنة النبویة، مما یحّفز المرء على ت
  .في خدمة السنة النبویة

كون ھذا الموضوع مفیًدالعامة المشتغلین بالسنة النبویة، حیث یدفعھم إلى : ثانًیا
االستفادة من ھذین الشرحین بصورة أمثل، وذلك لمعرفة میزة كل منھما على اآلخر 

  .والفروقات بینھما
د الحافظ ابن عبد البر التي بذلھا في ھذین الكتابین الّلذین إبراز جھو: ثالثًا

  .لإلمام مالك" الموطأ"اعتبرھما العلماء من أھم وأحسن شروح 
الحرص على االطالع على منھج الحافظ ابن عبد البر في كتابیھ، ومعرفة : رابًعا

  . أبرز الفروق بینھما

 ِخّطة البحث

، وخاتمٍة، وفھارس؛ وذلك على النحو اشتمل البحث على مقدمٍة، وأربعة فصول
  :التالي

وتشتمل على بیان أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، ومنھج العمل  :المقدمة
  . فیھ، وِخطة البحث

؛ وفیھ ثمانیة التعریف الموجز بمؤلف الكتابین الحافظ ابن عبد البر:الفصل األول
  :مباحث

  .مولده: المبحث األول

                                      
 ).١٨٠ - ١٧٩ص ) (رسالة في فضل األندلس وذكر رجالھا(رسائل ابن حزم   )١(
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  .بھ للعلمنشأتھ وطل :المبحث الثاني
  .رحالتھ :المبحث الثالث
  .أشھر شیوخھ :المبحث الرابع

  .أشھر تالمذتھ :المبحث الخامس
  .منزلتھ عند العلماء :المبحث السادس
  .مصنفاتھ :المبحث السابع
  .وفاتھ :المبحث الثامن

  :وفیھ ستة مباحث ؛"التمھید"التعریف بكتاب : الفصل الثاني
  .اسم الكتاب:المبحث األول

  .توثیق نسبتھ إلى المؤلف :الثاني المبحث
  .موضوعھ :المبحث الثالث
  .طریقة ترتیبھ :المبحث الرابع

  .منھج المؤلف فیھ :المبحث الخامس
  .مصادره :المبحث السادس
  .منزلتھ بین الشروح:المبحث السابع
  .عنایة العلماء بھ :المبحث الثامن

  :یة مباحثوفیھ ثمان ؛"االستذكار"التعریف بكتاب : الفصل الثالث
  .اسم الكتاب: المبحث األول
  .توثیق نسبتھ إلى المؤلف :المبحث الثاني
  .موضوعھ وسبب تألیفھ :المبحث الثالث
  .طریقة ترتیبھ :المبحث الرابع

  .منھج المؤلف فیھ :المبحث الخامس
  .مصادره :المبحث السادس
  .منزلتھ بین الشروح :المبحث السابع
  .بھ عنایة العلماء :المبحث الثامن

  ".واالستذكار"، "التمھید"جدول المقارنة بین : الفصل الرابع
ُختم بھا البحث، وُضمِّنت أھم النتائج والتوصیات التي توصلُت إلیھا : الخاتمة
  .بفضل اهللا تعالى

  :ذّیلت عملي ھذا بفھرسین فنیین، وھما :الفھارس
 .فھرس مصادر البحث -١ 
  .فھرس الموضوعات -٢ 
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  :البحثمنھج العمل في 

  :في ھذا البحث المختصر األمور التالیة -بتوفیق اهللا وعونھ-راعیُت 

 . حاولُت جاھدًا أن أوّثق كل ما أنقلھ من نقوٍل عن أھل العلم-١

، وعلى طبعة )التمھید(اعتمدتُّ في بحثي على طبعة الدكتور بشار عواد لكتاب -٢
 ). االستذكار(الدكتور عبد المعطي قلعجي لكتاب 

ع في كتابة البحث وفق األسلوب العربي، مراعًیا في ذلك سھولة بذلُت الوس-٣
العبارة، وقواعد اإلمالء المعاصرة، ملتزًما بعالمات الترقیم المقررة، 

 .ومناسباتھا المعتبرة

جعلت صلب البحث للمادة العلمیة المرتبطة بموضوعھ ارتباًطا وثیًقا، وجعلت -٤
والتعریف بَعَلم، أو مصدر،  التخریج،: الحاشیة لتدوین ما سوى ذلك؛ مثل

 .أو موقع، أو واقعة

 .ُعنیت بضبط ما یحتاج إلى ضبط من األلفاظ-٥

 .رجعت في مادة كل حاشیة إلى مصادرھا المتخصصة؛ القدیمة والمعاصرة-٦

 .ذكرت في آخر البحث ما توصلت إلیھ من النتائج مع ذكر التوصیات-٧

  

یحب ویرضى، وصلى اهللا ھذا وأسأل اهللا جل وعال أن یوفقني والمسلین لما 
  .وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  الفصل األول

  عبد الربالتعريف املوجز مبؤلف الكتابني احلافظ ابن 

ھو اإلمام، العالمة، حافظ المغرب، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد 
  .، األندلسي، القرطبي، المالكي)١(البر النََّمِري

ولاث ا دهو  

وھي -في قرطبة، في ربیع اآلخر) ھـ٣٦٨(ولد سنة ثمان وستین وثالث مائة 
ثم تنقل بعد ذلك في مدن أخرى من ، وبھا ترعرع ونشأ، -مدینة كبیرة في وسط األندلس

  .)٢(مدن األندلس

ث اا م وط   

ولزم بعد وفاة والده أبا ،هوكان والده من علماء عصر، توفي والده وھو صغیر
وتفقھ على كثیر من علماء ، الولید ابن الفرضي وعنھ أخذ كثیًرا من علم الحدیث

وحصل العلم الكثیر واألسانید العالیة من وطلب العلم بعد التسعین وثالث مائة،، القرطبة
لكي وقد تفقھ على مذھب االمام مالك واشتھر بأنھ ما،والواردین علیھا، علماء األندلس

  ).الكافي(وصنف فیھ كتابھ ، المذھب

  ر اث اث

ذكر العلماء أن الحافظ ابن عبد البر لم یستطع السفر إلى الشرق كعادة من سبقھ 
لكنھ تجول في األندلس ، فلم یخرج من بالد األندلس، لنیل شرف الرحلة في طلب العلم

ب الذي اضطره إلى ذلك ھو وكان السب، وسكن في بعض مدنھا، في شرقھا وغربھا
، فكان )الفتنة البربریة: (الفتنة التي اشتعلت في بالد األندلس في زمنھوالتي عرفت بــ
  .)٣(تنقلھ بین مدن األندلس اضطراریا فراًرا منھا أو سعیًا إلخمادھا

                                      
النََّمري، بفتح النون والمیم وبعدھا راء، ھذه النسبة إلى النمر بن قاسط، بفتح النون : قال ابن خلكان)١(

وفیات األعیان .وھي قبیلةعربیة كبیرة مشھورة وكسر المیم، وإنما تفتح المیم في النسبة خاصة،
)٧ /۶۶  - ٧٢.(  

، )٣۶٩ - ٣۶٧ص (جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس ألبي عبد اهللا الحمیدي : وینظر لترجمتھ
، والصلة في )۴٩١ - ۴٨٩ص (وبغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل األندلس ألبي جعفر الضبي 

 ).١۶٣-١٨/١۵٣(وسیر أعالم النبالء للذھبي ) ۶۴٠ص(تاریخ أئمة األندلس البن بشكوال 
 ).٧١/ ٧(، وفیات األعیان )۶۴٠ص(الصلة : ینظر)٢(
 ).١٨/١۵۵(، وسیر أعالم النبالء للذھبي )٧١/ ٧(، ووفیات األعیان )۶۴٠ص(الصلة : ینظر )٣(
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راث اا و ر١(أ(  

 .اغخلف بن القاسم بن سھل، أبو القاسم المعروف بابن الّدّب -١

 أبو القاسم عبد الوارث بن سفیان بن حبرون -٢

 .أبو محمد عبد اللَّھ بن محمد بن عبد المؤمن -٣

 محمد بن عبد الملك بن ضیفونالرصافى أبو عبد اللَّھ،  -٤

 .أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التمیمي البزاز -٥

  )٢(أر ذ اث اس

  .الظاھري أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم القرطبي -١

 .أبو علّي حسین بن محمد بن أحمد الجیانیالغّساني -٢

 .أبو عبد اللھمحمد بن فتوح الحمیدیاألنصاري -٣

 .أبو بحر األسدي، سفیان بن العاص األندلسى -٤

 .موسى بن عبد الرحمن بن خلفالشاطبي -٥

  ز د اء اث ادس

، "حافظ المغرب"وقد لقب بحق  الحافظ ابن عبد البر لھ منزلة عالیة بین العلماء،
ومن أقوال وأخذ عن كبار الحفاظ المتقنین وجالسھم وأخذ عنھم صنوًفا من العلوم، 

  :العلماء فیھ
وھو أحفظ أھل ، لم یكن باألندلس مثل أبي عمر في الحدیث(:قال أبو الولید الباجي

  .)٣()المغرب
، وبعلوم الحدیث فقیھ حافظ مكثر، عالم بالقراءات وبالخالف(:وقال الحمیدي

  .)٤(..)والرجال
  .)٥()ابن عبد البر إمام عصره، وواحد دھره(:وقال أبو القاسم ابن بشكوال

                                      
 ).١٨/١۵٨(، وسیر أعالم النبالء للذھبي )۴٨٩ص (بغیة الملتمس : ینظر)١(

 ).١٨/١۵٨(، وسیر أعالم النبالء للذھبي )١٨٩ص (ة الملتمس بغی: ینظر )٢(
 ).٣/٢١٧(تذكرة الحفاظ : ینظر )٣(
 ).٣۶٧ص(جذوة المقتبس : ینظر)٤(
 ).۶۴٠ص(الصلة : ینظر )٥(
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كان إماما دیِّنًا، ثقة، ُمْتِقنًا، عالمة، ُمَتَبحِّرًا، صاحب سنة واتباع، (:وقال الذھبي
فقھ الشافعي في  وكان أوال أثریا ظاھریا فیما قیل، ثم تحول مالكیا مع میٍل َبیٍِّن إلى

مسائل، وال ینكر لھ ذلك، فإنھ ممن بلغ رتبة األئمة المجتھدین، ومن نظر في مصنفاتھ، 
بان لھ منزلتھ من سعة العلم، وقوة الفھم، وسیالن الذھن، وكل أحد یؤخذ من قولھ ویترك 

  .)١()صلى اهللا علیھ وسلم -إال رسول اهللا 

ث اا   

ة في مختلف العلوم، والقت قبوال واستحسانا بین العلماء،قال ألف مصنفات كثیر
كان موفقا في : (، وقال أیًضا)٢()ولھ توالیف ال ِمثل لھا في جمع معانیھا: (الحافظ الذھبي

  .)٣()التألیف، معانا علیھ، ونفع اهللا بتوالیفھ
  :ومن أشھر تلكم المؤلفات المطبوعة

 .لى مذھب مالكالكافیفي فقھ أھل المدینة أو الكافي ع-١

 . االستیعاب في معرفة األصحاب-٢

 .جامع بیان العلم وفضلھ-٣

 .اإلنباه عن قبائل الرواة-٤

 .الدرر في اختصار المغازي والسیر-٥

 .االستغناء في معرفة المشھورین من حملة العلم بالكنى-٦

 .اختالف أقوال مالك وأصحابھ-٧

 .األجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري -٨

في فضائل الثالثة األئمة الفقھاء مالك والشافعي وأبي حنیفة رضي  االنتقاء-٩
 .اهللا عنھم

  .أدب المجالسة وحمد اللسان -١٠

  واث ان

لیلة الجمعة، آخر یوم من ربیع اآلخر سنة ثالث وستین وأربع  -رحمھ اهللا-مات 
  .)٤(بمدینة شاطبة شرق األندلس، )ھـ٤٦٣(مائة

                                      
 ).١٨/١۵٧(سیر أعالم النبالء )١(
 ).٣/٢١٧(تذكرة الحفاظ )٢(
 ).١٨/١۵٨(سیر أعالم النبالء )٣(
 ).١٨/١۶٠(سیر أعالم النبالء للذھبي ، و)٣۶٧ص(ة المقتبس جذو، و)٦٤٠ص(الصلة : ینظر )٤(
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  الفصل الثاني

   "التمهيد " بكتاب التعريف 

  ام اب اث اول

التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید في حدیث رسول اهللا صلى اهللا علیھ "
  .)١("وسلم

ث اا فؤا إ  قو  

ویدل علیھ أن كل من ترجم لھ ، ھذا الكتاب ثابت النسبة إلى الحافظ ابن عبد البر
  .)٢(كما أن جمیع النسخ الخطیة اتفقت على نسبة الكتاب إلیھ، اب من مؤلفاتھذكرھذا الكت

وقد ذكرنا أحادیثھم وروایاتھم عن ابن شھاب ": (االستذكار"قال ابن عبد البر في 
، وفي روایتھم عن ابن شھاب أن الصالة التي أخرھا "التمھید"كما وصفُت لك في كتاب 

وأن الصالة التي أخرھا المغیرة ھي تلك عمر بن عبد العزیز ھي صالة العصر، 
  .)٣()أیًضا

ألبي " الموطأ"كالھما في شرح " االستذكار"و" التمھید"كتاب : (وقال ابن حجر
  .)٤()عمر یوسف ابن عبد البر

  وو اث اث

اقتصر فیھ على شرح ما أورده االمام مالك في الموطأ من أحادیث الرسول 
في -ن ما فیھ من آراء اإلمام مالك، وآثار الصحابة والتابعینصلى اهللا علیھ وسلم دو

  .، وقد بذل جھدا كبیرا في وصل المنقطع وتقویة المتصل بذكر الطرق والشواھد-الغالب

راث اا ر طر  

رتَّبھ على األسانید مرتًبا إیاھا على أسماء شیوخ االمام مالك الذین روى عنھم في 
ولھذا یصعب ، ما رواه عن كل شیخ مرتبًا إیاه على حروف المعجموذكر ،"الموطأ"

  .الوقوف على األحادیث المرادة منھ إال بعد معرفة الشیخ
ثم إن شیوخ اإلمام مالك قد رتبھم ابن عبد البر على حروف الھجاء على الطریقة 

  .فالصعوبة من جھتین،وھي تختلف عن الطریقة المشرقیة، )٥(المغربیة

                                      
 ). ١/١٣٦(الدكتور بشار عواد " التمھید"بواسطة محقق ) ٣٤٣(نسخة مكتبة كوبریلي : ینظر )١(
 ). ١٣٦-١/٥(الدكتور بشار عواد " التمھید"مقدمة محقق : ینظر )٢(
 ).١/١٧٥(االستذكار : ینظر )٣(
 ).١٦٥ص( المعجم المفھرس البن حجر )٤(
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ك ل م ن ص : (ترتیب حروف المعجم المغربي على الشكل التالي )٥(

 ).ض ع غ ف ق س ش ه و ال ي
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الباحث اإلطالع على مسألة من الكتاب فعلیھ أن یكون مِلّمًا بأحادیث فإذا أراد 
التي تتكلم عن المسألة التي یبحث عنھا، ثم یبحث عن مواضع األحادیث في " الموطأ"
  .، وال یتمُّ لھ ذلك إال إذا عرف شیخ اإلمام مالك في الحدیث الذي یـبحث عنھ"التمھید"

ا من روایة شیخین؛ فعلیھ أن یرجع إلى مذكور" الموطأ"وإذا كان الحدیث في 
في موضعین على األقل، وإذا كان للمسألة أكثر من حدیث فعلیھ أن یرجع إلى " التمھید"

  .كل األحادیث،وفي ذلك مشقة ال تخفى

   اؤف  اث اس

قد ذكر ابن عبد البر منھجھ في مقدمة كتابھ، ویمكن اختصاره في ھذه النقاط 
  :یةالتال

قدم للكتاب مقدمة حدیثیة نفیسة حیث تكلم على الحدیث المتصل والمرسل / -١
وتكلم على مراسیل وبالغات اإلمام مالك في ، والموقوف، واالحتجاج بالمرسل وعدمھ

  ".الموطأ"
واختالفاتھم في ألفاظ األحادیث وأسانیدھا، فھو " الموطأ"تكلم على اتفاق رواة / -٢

،ثم یذكر َمن وافقھ ومن خالفھ في ألفاظ )١(اعتمدھا في شرحھ ھذا یذكر روایة یحیى التي
  .ومن رفعھ منھم ومن وقفھ ومن األَصّح في ھذا كلھ، األحادیث وأسانیدھا وأسماء رواتھا

التي " الموطأ"ساق بأسانیده الروایات التي تروى لكل حدیث من أحادیث /-٣
فھو یخّرج الحدیث ، في الحدیثشرحھا، وسواء كانت من طریق اإلمام مالك أو شیخھ 

فیسھل بھذا . بأسانیده إلیھ، ویذكر االختالف على اإلمام مالك أو شیخھ أو راوي الحدیث
  .الجمع والحصر لطرق الحدیث والكالم على عللھ والحكم علیھ

وذكر أقاویل أھل اللغة المعتمد ، شرح الكلمات الغریبة والمشكلة شرحًا وافًیا/ -٤
  .علیھم

مع ذكر ، معظم االستدالالت الفقھیة التي یمكن استنباطھا من الحدیثذكر / -٥
مع ، ویذكر أدلة كل فریق، أقوال الفقھاء من الصحابة والتابعین فمن بعدھم إلى عصره

  .ذكر الترجیح
تكلم على رجال أسانید األحادیث التي یوردھا في الشرح، وبّین أحوال الرواة / -٦

وذكر تواریخ وفیاتھم،فیعتبر كتابھ مرجٌع مھمٌّ ألقوال أئمة  وأنسابھم وأسنانھم ومنازلھم،
  .الجرح والتعدیل

ذكر في مقدمة الكتاب أسانیده إلى بعض األئمة الذین أورد أحادیثھم في كتابھ / -٧
، "التمھید"وینبغي أن ینتبھ لھذا من یخرج الحدیث من ، حتى ال یكررھا كل مرة، بكثرة

فعلیھ أن یرجع إلى بدایة الكتاب وینظر ھل ذكر ، في موضعھفلعلھ ال یجد االسناد كامال 
  .سنده إلیھ أم ال؟

                                      
أشار إلى ذلك ابن عبد البر . والعتماد علماء أھل بلده علیھا، اعتمد على روایة یحیى اللیثي لشھرتھ)١(

 ).٢٠١- ١/٢٠٠(في مقدمة الكتاب 
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  دره اث ادس

، استقى ابن عبد البر مادة كتابھ النفیس من أمھات الكتب المصنفة في كل فن
، وفي اآلثار على المصنفات، فاعتمد في الحدیث على كتب الجوامع والمسانید والسنن

وذكر أحد . رجع إلى أصول كتب ھذه العلوم، لفقھ والتفسیر واللغةوھكذا في علم ا
 ١٣٤فبلغت  - بدون تعریض-الباحثین عدد المصادر التي نص علیھا ابن عبد البر 

مع التنویھ على أن بعض ھذه المصادر من أصل ، مصدرا في العلوم والفنون المتنوعة
  .)١(أندلسي نادر

ث اا روحن ا ز  

فقد كان األساس لمن ، لإلمام مالك" الموطأ"قد اعتنى أئمة الحدیث والفقھ بكتاب 
فھو من أھم شروح ، وعلى قدر منزلة الموطأ جاءت منزلة ھذا الشرح العظیم، بعده

ونقل منھ العلماء في جمیع ، وھو من المصادر األساسیة لكثیر من العلماء بعده، الموطأ
  .واعتمدوا علیھ، الفنون

لصاحبنا أبي عمر ال أعلم في الكالم على فقھ الحدیث " التمھید: ("بن حزمقال ا
  .)٢()فكیف بأحسن منھ؟، مثلھ

  .)٣()لم یتقدمھ أحٌد إلى مثلھ" التمھید"وكتابھ : (وقال أبو علي الغساني
ما :-وكان أحد المجتھدین-قال الشیخ عز الدین بن عبد السالم ( :وقال الذھبي

للشیخ موفق " المغني"البن حزم، وكتاب " المحلى"ي العلم مثل رأیت في كتب اإلسالم ف
: للبیھقي، ورابعھا" السنن الكبیر: "لقد صدق الشیخ عز الدین، وثالثھما :قلتالدین،

، فمن حصَّل ھذه الدواوین، وكان من أذكیاء المفتین، وأدمن البن عبد البر" التمھید"
  .)٤()المطالعة فیھا، فھو العالم حقا

   اء  اناث 

  :وھذا یدل على عنایة العلماء بھ، فمنھا، كثرت األعمال العلمیة حول ھذا الكتاب

، وھو "تجرید التمھید:"لكتابھ، وأسمى اختصاره  -نفسھ-اختصار ابن عبد البر -١
  .مطبوع

  .، وھي في حكم المفقود)ھـ٥١٥(لـمحمد بن عبد اهللا اللبلي"التمھید"اختصار -٢

 وھو موجود في السجالت، سائل التمھیدللشیخ سلیمان بن حمدانتجرید م-٣
القدیمة في فھرس مخطوطات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

                                      
للدكتور طھ " المنھج النقدي عند الحافظ ابن عبد البر من خالل التمھید"ید مقدمة رسالة ینظر للمز)١(

 .بوسریح
 ).٣/١١٢٩(وتذكرة الحفاظ، )١٧٩ص(رسائل ابن حزم)٢(
 ).١٨/١٥٧(وسیر أعالم النبالء ، )٦٤١ص(الصلة البن بشكوال)٣(
 ).١٨/١٩٣(سیر أعالم النبالء )٤(
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  .بالمملكة العربیة السعودیة

وھي في خمسمائة بیت للقاسم بن فیرة " التمھید"قصیدة دالیة فیھا نظم مقاصد -٤
َمن حفظھا أحاط : "كي،قال ابن فرحون المال)ھـ٥٩٠(الرعیني الشاطبي

 .وھي في حكم المفقود، )١("علما

، "المنھج النقدي عند الحافظ ابن عبد البر من خالل التمھید"رسالة دكتوراه -٥
  .طھ بن علي بوسریح، بالجامعة الزیتونیة بتونس: أعّدھا

  :-على ترتیبھ األصلي –ومن طبعاتھ 

ًدا بتحقیق عدة من مجلَّ) ٢٦(طبعة وزارة األوقاف اإلسالمیة بالمغرب في -١
  .الباحثین

مجلًَّدا بتحقیق الدكتور بشار ) ١٧(طبع بمؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، في -٢
 .عواد معروف

، األخیران منھ للفھارس، مجلدًا) ٢٥(في " شروح الموطأ"طبع ضمن مجموعة -٣
بتحقیق الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي،بمركز ھجر للبحوث 

 .والدراسات

ع الكت��اب طبع��ات أخ��رى روع��ي فیھ��ا الترتی��ب الفقھ��ي أو عل��ى أب��واب      وطب��
  :فمنھا"الموطأ"

للدكتور عبد الرحمن " فتح البّر في الترتیب الفقھي لتمھید ابن عبد البّر -١
وصدرت عن مجموعة ، مجلدًا مع مقّدمة للكتاب (12)في . المغراوي

 .ھـ١٤١٦سنة  ,التحف النفائس الدولیة

على أبواب   البن عبد البر" التمھید"بترتیب   -رحمھ اهللا- قام الشیخ عطیة سالم-٢
مجّلدًا عن مكتبة ) ١٢(وصدر في . الموطأ بروایة یحیى اللیثي المشھورة

 .ھـ١٤١٦األوس سنة 

طبع كذلك مرتبًا على األبواب الفقھیة في دار الفاروق الحدیثة بتحقیقأسامة بن -٣
  .منھا مجّلدان للفھارس، مجّلدًا) ١٨(إبراھیم في 

                                      
 ).٢/١٤٩(الدیباج المذھب)١(
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  الفصل الثالث

   "االستذكار" التعريف بكتاب 

  ام اب اث اول

معاني  االستذكار لمذاھب فقھاء األمصار وعلماء األقطار فیما تضمنھ الموطأ من"
، وغیرھما، وھكذا جاء )٢(، والذھبي)١(،سماه بھذا االسم القاضي عیاض"الرأي واآلثار

  .)٣(في نسخ الكتاب الخطیة
  ".االستذكار"واألشھر بین العلماء استعمال االسم المختصر لھ، وھو 

ث اا فؤا إ  قو  

نھم أصحاب الفھارس واألثبات، م، كلُّ من ترجم لھ ذكر ھذا الكتاب من مؤلفاتھ
كما أن جمیع ،ولم یشك أحد في نسبة ھذا الدیوان الكبیر إلیھ، وقد نقل منھ العلماء بكثرة

  .النسخ الخطیة للكتاب اتفقت على نسبة الكتاب إلیھ
  . )٤(")االستذكار"، و"التمھید"والبن عبد البر شرحان؛ وھما ( :قال الذھبي

  وو وب  اث اث

، "الموطأ"على أبواب " التمھید"قام جماعة من أھل العلم بسؤالھ أن یصرف لھم 
فألف لھم ھذا الكتابمراعًیا اإلیجاز ، وذكر اختالف العلماء، مع حذف الشواھد والطرق

  .واالختصار

راث اا ر طر  

  .، وھذا جعل االستفادة منھ سھًال"الموطأ"مرتب على أبواب 
االستذكار لمذھب علماء األمصار فیما تضمنھ "ثم صنع كتاب : (ل الذھبيقا

  .)٥()على وجھھ" الموطأ"، شرح فیھ "الموطأ من معاني الرأي واآلثار

   اؤف  اث اس

  .بروایة یحیى اللیثي" الموطأ"رتب شرحھ على ترتیب أبواب / -١
وأسانیده لروایات ،ومنھجھ، سبب تصنیفھذكر فیھا ، بدأ كتابھ بمقدمة مختصرة/ -٢

قتصر في ھذا الكتاب من الحجة والشاھد على ِفَقٍر دالة، وعیون وذكر أنھ ا، "الموطأ"
  .)٦(لیكون أقرب إلى حفظ الحافظ، وفھم المطالع؛ ُمَبیََّنة، ونكت كافیة

                                      
 ).٨/١٢٩(تیب المداركتر)١(
 ).١٨/١٥٨(سیر أعالم النبالء )٢(
 ).١٥٩-١/١٥٠" (االستذكار" مقدمة محقق: ینظر)٣(
 ).٨/٨٧(سیر أعالم النبالء )٤(
 ).١٨/١٥٨(سیر أعالم النبالء )٥(
 ).١/١٦٥(االستذكار : ینظر)٦(
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وأصناف المرویات من األحادیث المرفوعة ، "الموطأ"شرح جمیع أبواب / -٣
  .الصحابة والبالغات والمراسیل وأقوال االمام مالك، مراعیا في ذلك االختصاروأقوال 
یوجد كثیر من التدلیل والتعلیل للمسائل الفقھیة في الكتاب، فصناعة الفقھ / -٤

  .غالبة على الكتاب
غیر الصحابي -یذكر المؤلف إسناد الحدیث مع ذكر َمن رواه من الصحابة / -٥

  .كما یذكر اختالف الناقلین للحدیث الواحد، -مالك الذي أخرج روایتھ اإلمام
ویستخدم األلفاظ المألوفة عند أھل ، یبین ما یحدد منزلة الراوي ودرجة حدیثھ/ -٦

  .ویتكلم على األحادیث مبینا درجتھا من حیث الصحة والضعف، الفّن
ویستعرض أقوال بقیة ، یذكر اختالف أصحاب مالك في المسائل المستنبطة/ -٧

ولو ، ویخلص من ذلك إلى الترجیح، ثم یقارن ویناقش ِحَجَج كل فریق، اء األمصارعلم
  .خالف المذھب المالكي

  . في بعض المسائل، لكونھ أسھب الكالم فیھا ھناك" التمھید"یحیل إلى / -٨

  دره اث ادس

ى كعادتھ على أنھ استفاد من مصادر أخر، "التمھید"یعد المصدر األساسي لھ كتاب     
  .في كتبھ

ث اا روحن ا ز  

من الكتب المھمة المكّملة لما ألفھ ابن عبد البر قبلھ في " االستذكار"ُیْعَتَبُر كتاب
وأشار إلى أقوال ، األحادیث المرفوعة والموقوفة" االستذكار"حیث شرح في ، "التمھید"

فجاء ، كالٌم كثیر على فقھ الحدیث واألحكاموفیھ ، اإلمام مالك وأقوال غیره من أھل العلم
  ".التمھید: "كتابھ مكّمال لكتاب

  :أنشد أبو طاھر السَِّلفي فیھ
  ُكلِّ جمٍع من بعد كتب الموطا... َواْكُتب االستذكار تغَن بھ َعْن 
  .)١(ـَر في االختیار شرحًا وبسطا... فابن عبد البر المصنف ما َقصَّ 

وعّلقوا علیھ كتبا جمة، ومن أجود " الموطأ"الناس بكتابھ قد اعتنى (:وقال ابن كثیر
رحمھ -، للشیخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي "االستذكار"، و"التمھید"ذلك كتابا 

ھذا مع ما فیھ من األحادیث المتصلة الصحیحة والمرسلة والمنقطعة، والبالغات  -اهللا
  . )٢()التي ال تكاد توجد مسندة إال على ندور

   اء  اث ان

  : ھناك كتب ألفت بقصد تقریب الكتاب، وجمعھ مع شروٍح أخرى، فمنھا
  .المختار الجامع بین المنتقى واالستذكار لمحمد بن عبد الحق التلمساني/ -١
  .األنوار في الجمع بین المنتقى واالستذكار لمحمد بن سعید زرقون/ -٢

                                      
 ).٥١ص. (لسَِّلفيمقدمة إمالء االستذكار للحافظ أبي عمر ابن عبد البر القرطبي ألبي طاھر ا)١(
 )٩٤ص(اختصار علوم الحدیث البن كثیر )٢(
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  .تألیف أبي الحسن علي الملفي، المنتقى واالستذكار األنوار في الجمع بین/ -٣
  : ومن طبعاتھ

مجلدا، والثالثة األخیرة  ٣٠وذلك في ، طبعة عبد المعطي أمین قلعجي/ -١
  ".التمھید"وأكثرھا مأخوذة من ، للفھارس، وھذه الطبعة كثیرة األخطاء مع حواٍش طویلة

األخیران منھ ، مجلدًا) ٢٥(في " شروح الموطأ"طبع ضمن مجموعة / -٢
بتحقیق الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي،بمركز ھجر للبحوث ، للفھارس

واقتصرت على إثبات األثار وأقوال اإلمام مالك من ، والدراسات، وھي طبعة مختصرة
، "التمھید"أما بقیة الكتاب الذي فیھ األحادیث المرفوعة فاكتفوا بإیرادھا من ، "االستذكار"

  ".التمھید"لیست في " االستذكار"الك فوائد كثیرة من األحادیث التي حذفوھا من مع أن ھن
بمصر، وذلك بتحقیق  الحدیثة للطباعة والنشرطبع الكتاب في دار الفاروق /-٣

  .اآلنمجلًَّدا، ولعلھ أمثل نشرات الكتاب إلى ) ١٩(أسامة بن إبراھیم في 

قام فریٌق من الباحثین في مرحلة الدكتوراه بتحقیق الكتاب ودراستھ بقسم فقھ - ٤
السنة بكلیة الحدیث بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، وقد نوقشت 

  . األن إليولم تطبع الرسائل وأجیزت، 
  .)١("االستذكار"و " التمھید"جدول المقارنة بین كتابي : الفصل الرابع

 االستذكار التمھید صرالعن الرقم

١. 
 التألیف تأریخ

 ومدتھ

، فھ���و "االس��تذكار "ألف��ھ قب���ل  
متقدم زمنیا في الب�دء، وقض�ى   

 .فیھ ثالثین سنة

، فھ��و مت��أخٌر "التمھی��د"ألف��ھ بع��د 
زمنی����ا ف����ي الب����دء، وكان����ت م����دة  

 ".التمھید"تصنیفھ أقل من مدة 

 سبب تصنیفھ .٢

موط�أ  "أراد بھ تبسیط وتمھی�د  
وم���ا فی���ھ م���ن ، "االم���ام مال���ك
وإصالح طرق�ھ  ، معان وأسانید

 .بالمتابعات والشواھد

س����ؤال أھ����ل العل����م م����ن طالب����ھ     
وغی�����رھم مش�����افھة ومكاتبھ�����أن   

عل����ى  " التمھی����د "یص����رف لھ����م   
  ، "الموط���������������������أ"أب���������������������واب 

ویش����رحما ورد ف����ي الب����اب م����ن   
األق��وال واألدل��ة، م��ع ح��ذف تك��رار 

 .الشواھد والطرق

 مقدمة الكتاب .٣
ا ب�دأه بمقدم��ة ض�افیة ذك��ر فیھ��  
، م��ن قواع��د مص��طلح الح��دیث  

ومس���ائل علوم���ھ بم���ا یس���تفاد  

ب��دأه بمقدم��ة م��وجزة وض��ح فیھ��ا   
س���بب تص���نیفھ وأن���ھ اقتص���ر م���ن 

، الحج��ة والش��اھد عل��ى ِفَق��ٍر دال��ة  

                                      
بكلیة الدعوة اإلسالمیة بلیبیا،ولم أعثر " المقارنة بین التمھید واالستذكار"ھناك رسالة علمیة في )١(

 .علیھا

https://www.dar-alfarouk.com/home/
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منھ��ا ف��ي ال��رد عل��ى م��ن طع��ن  
لم���ا فی���ھ م���ن ، "الموط���أ"ف���ي 

 .وخبر اآلحاد، المراسیل

 .لیكون أقرب إلى حفظ الحافظ

٤. 
موضوع 

 الكتاب

یث المرفوع�ة م�ن   شرح األحاد
ول������م یتع������رض  ، "الموط������أ"

للموقوف�����������ات والمراس�����������یل 
والبالغات إال قل�یال، واالھتم�ام   

 .بالمادة الحدیثیة فیھ أكثر

، "الموط��أ"ش��رح ك��ل م��ا ورد ف��ي 
م����ن األحادی����ث واآلث����ار ووص����ل   
المراس��یل والبالغ��ات عل��ى أب��واب  

، كم��ا أن��ھ اھ��تم بالم��ادة  "الموط��أ"
الفقھی��ة أكث��ر، وزاد فوائ��د فقھی��ة    

 .على التمھید

 ترتیب الكتاب .٥
ورت�ب  ، رتبھ على شیوخ مالك

الشیوخ على الح�روف المعج�م   
 .عند المغاربة

ش������رحھ عل������ى ترتی������ب أب������واب  
 .بروایة یحیى اللیثي" الموطأ"

٦. 
االختصار 
 والشمول

قصد االختصار، ومع ذلك أت�ى  
 .كتابھ مفّصًلا، فھو أطول

، "التمھی���د "أراد اختص���ار كتاب���ھ   
الح�دیث، عل�ى   بحذف تكرار ط�رق  

أن���ھ زاد بع���ض المباح���ث الفقھی���ة  
المتعلق��ة بالح��دیث، وحجم��ھ عل��ى   

 ".التمھید"نصف حجم 

٧. 
التعریف 

بالرواة والحكم 
 علیھم

اھ����تم ب����ذكر ودراس����ة أح����وال 
ال��رواة الم��ذكورین ف��ي أس��انید  

، وحق��ق الق��ول ف��ي   "الموط��أ"
 .كثیر منھم

یحی��ل ف��ي كثی��ر م��ن األحی��ان إل��ى     
 ، وربم���ا ی���ذكر بع���ض  "التمھی���د"

 .الفوائد المتعلقة بأحوال الرواة

٨. 
تراجم شیوخ 

 اإلمام مالك

ویطیل في ،یترجم لشیوخ مالك
ت�����راجمھم، ویق�����رر مك�����انتھم  

 جرحا وتعدیال

أو یذكره ، یحیل إلى التمھید أحیانا
 .بإیجاز

٩. 

روایات 
" الموطأ"

المعتمدة في 
 الشرح

 روایة یحیى بن یحیى اللیثي
روای����ة یحی����ى ب����ن یحی����ى  

 اللیثي

١٠. 
ایة العن

 باألسانید
األحادی���ث الت���ي یستش���ھد بھ���ا  

 .یذكرھا بأسانیدھا
ویحی�ل إل�ى   ، یذكرھا ب�دون أس�انید  

 .التمھید
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١١. 

ِوحدة 
الموضوع 
والصناعة 

 الفقھیة

لیست ظاھرة، وذلك ألنھ ب�ّوب  
وأحادیث ، على أسماء الشیوخ

ك��ل ب��اب ق��د یرویھ��ا ع��ن ع��دة   
فیض����طر أن یش����رح  ، ش����یوخ

أحادیث الباب في عدة مواض�ع  
قة، فالكت�اب أق�ل اس�تیعابا    متفر

للف��������روع الفقھی��������ة لتفك��������ك 
 .الموضوع الواحد

وذلك ألنھ یش�رح أحادی�ث   ، ظاھرة
الب�����اب م�����رة واح�����دة؛ بس�����ردھا    

أو بتفریقھ���ا ولك���ن ف���ي ، مجتمع���ة
باب واحد وموض�ع واح�د، ف�زادت    

المس���ائل الفقھی���ة    والمناقش���ات   
 .واالستدالالت لترابط الموضوع

١٢. 
اإلحاالت على 

 رالكتاب اآلخ

إال " االس��تذكار"ل��م یح��ل إل��ى   
ف��ي مواض��ع ال تتج��اوز عش��رة 

 .موضع

أح���ال إل���ى التمھی���د ف���ي مواض���ع    
 .كثیرة، وقد جاوزت ألف إحالة

١٣. 
المتفق 
 والمفترق

والص��نعة الحدیثی��ة ف��ي   ، غالب��ة"االس��تذكار"الص��نعة الفقھی��ة ف��ي   
كم�ا أن�ھ   ، أس�انید وط�رق  " االستذكار"غالبة، ویوجد في " التمھید"

فقٌھ واستنباط، فالعالقة بینھما عالق�ة تكاملی�ة،   " لتمھیدا"یوجد في 
 .ال یغني أحدھما عن اآلخر

 الخاتمة .١٤

ذك��ر ف��ي الخاتم��ة أن جمی��َع م��ا 
من حدیث النب�ي  " الموطأ"في 

صلى اهللا علیھ وسلم، مس�نُده،  
، ث���م ٨٥٣:ومرس���ُلھ،ومنقطُعھ

ذك���ر م���ا لك���ل ش���یٍخ م���ن ع���دد  
األحادی��ث، وأن بالغ��ات اإلم��ام  

 .یًثاحد ٦٢مالك 

لم یختم إال بشرح آخ�ر ح�دیث م�ن    
 .فقط" الموطأ"

١٥. 
عنایة العلماء 

 بھ

اعتن�ى العلم��اء بالنق�ل واإلف��ادة   
من������ھ كثی������ًرا، كم������ا ق������اموا    

 .باختصاره

أف��������اد العلم��������اء من��������ھ،على أن   
االس��تفادة والتنوی��ھ بھأق��ّل مقارن��ة 

، ولع��ل ذل��ك یرج��ع  "التمھی��د: "ب��ـ
إل��ى أن أص��ل مادت��ھ مس��تقاة م��ن     

 ".التمھید"
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  :الخاتمة في ذكر أھم نتائج البحث

الحافظ ابن عبد البر إمام جلیل، أثنى علیھ كبار أھل العلم، وقد أّلف -١

كتابا : مؤلفات نافعة في مختلفالعلوم، ومن أشھر كتبھ وأعظمھا نفًعا

 ".االستذكار"، و"التمھید"

وأطال الكالم " الموطأ"لشرح األحادیث المرفوعة من " التمھید"أّلف كتابھ -٢

 .في طرق األحادیث وأسانیدھا

، واختصر الكالم في "الموطأ"تسھیال لالستفادة في " االستذكار"ألف كتابھ -٣

 .طرق األحادیث واھتم بالصنعة الفقھیة

میزة یجعل القارئ ال یمكنھ االستغناء " االستذكار"، و "التمھید"لكتابي -٤

 .عن أحدھما

  

  :التوصیات 

ین كتب شروح الحدیث أوصي بضرورة تعریف ودراسة مقارنة ب-١

 .الكبرى، وإبراز ما یتمیز كّل منھا

أوصي الجامعات والكلیات المتخصصة بالعنایة بطبع وإخراج كتب -٢

الحدیث وشروحھ، وذلك بتحقیقھا على نسخ خطیة متقنة، والتي قد سھل 

 .الوصول إلیھا في عالم انترنت الیوم

راج طبعة علمیة أوصي بتبني الجامعات والمراكز العلمیة على أھمیة إخ-٣

 ".االستذكار"متقنة لكتاب 

أھمیة إبراز جھود علماء الحدیث، وذكر مناھجھم في ُمصنَّفاتھم في خدمة -٤

 .السُّنة والعنایة بھا؛ من خالل األبحاث العلمیة، والرسائل الجامعیة

 .وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده وسولھ نبّینا محّمد، وعلى آلھ، وصحبھ أجمعین
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  در البحثفھرس مصا

الجامع لمذاھب فقھاء األمصار وعلماء األقطار فیما تضمنھ -االستذكار - ١
أبو عمر یوسف بن عبد اهللا =، البن عبد البر- الموطأ من معاني الرأي واآلثار

،تحقیق )ھـ٤٦٣: المتوفى(بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
دار الوعي بحلب، الطبعة  دار قتیبة بدمشق معنشر عبد المعطي أمین قلعجي، 

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤األولى 

عماد الدین أبو الفداء =، البن كثیرالباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث- ٢
مكتب األجھوري  عنایةأبو األشبال أحمد محمد شاكر،  -إسماعیل ابن كثیر 

دار ابن ، نشر علي محمد ونیس. د إشراف، للبحث العلمي وتحقیق التراث
 .ھـ ١٤٣٥األولى،  الطبعةلنشر والتوزیع، الجوزي ل

أحمد بن =، ألبي جعفر الضبيبغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل األندلس- ٣
، نشر دار )ھـ٥٩٩: المتوفى(یحیى بن أحمد بن عمیرة، أبو جعفر الضبي 

 .م١٩٦٧القاھرة،  –الكاتب العربي 

بن عثمان بن  شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد =تذكرة الحفاظ، للذھبي- ٤
، دار الكتب العلمیة بیروت، األولى، )ھـ٧٤٨ت(َقاْیماز الذھبي، المحدث المؤرخ 

  .ھـ١٤١٩

أبو الفضل القاضي عیاض =، للقاضي عیاضترتیب المدارك وتقریب المسالك- ٥
المحمدیة،  -مطبعة فضالة ، نشر )ھـ٥٤٤: المتوفى(بن موسى الیحصبي 

 . المغرب

أبو عمر =لمعاني واألسانید، البن عبد البرالتمھید لما في الموطأ من ا- ٦
: المتوفى(یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

، تحقیق الدكتور بشار عواد معروف، نشر مؤسسة الفرقان، عام )ھـ٤٦٣
 .ھـ١٤٣٩

محمد بن فتوح بن عبد اهللا =جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس، للحمیدي- ٧
ن حمید األزدي المیورقي الَحِمیدي أبو عبد اهللا بن أبي نصر بن فتوح ب

القاھرة عام  –، نشر الدار المصریة للتألیف والنشر )ھـ٤٨٨: المتوفى(
 .م١٩٦٦

إبراھیم بن =، البن فرحونالدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب- ٨
، )ھـ٧٩٩ :المتوفى(علي بن محمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري المالكي 

دار التراث للطبع ، نشر الدكتور محمد األحمدي أبو النور تحقیق وتعلیق
 .والنشر، القاھرة



  للحافظ ابن عبد البر مع المقارنة بینھما" االستذكار"و " التمھید"دراسة موجزة لكتاَبي
   

- ٢٦٠٦ -  
 

 

أبو  =البن حزم) رسالة في فضل األندلس وذكر رجالھا(رسائل ابن حزم - ٩
: المتوفى(محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاھري 

 .مؤسسة العربیة للدراسات والنشرإحسان عباس، نشر ال، تحقیق )ھـ٤٥٦

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان  =سیر أعالم النبالء، للذھبي- ١٠
، تحقیق مجموعة من الباحثین )ھـ٧٤٨ت(بن َقاْیماز الذھبي، المحدث المؤرخ، 

 .ھ ١٤٠٥بإشراف شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الثالثة، 

أبو القاسم خلف بن عبد =البن بشكوال الصلة في تاریخ أئمة األندلس،- ١١
، تحقیق السید عزت العطار الحسیني، )ھـ ٥٧٨: المتوفى(الملك بن بشكوال 

 .م ١٩٥٥ -ھـ  ١٣٧٤نشر مكتبة الخانجي، الطبعة الثانیة، 

المعجم المفھرس أو تجرید أسانید الكتب المشھورة واألجزاء المنثورة، - ١٢
مد بن أحمد بن حجر العسقالني أبو الفضل أحمد بن علي بن مح=البن حجر

 –محمد شكور المیادیني، نشر مؤسسة الرسالة ، تحقیق )ھـ٨٥٢: المتوفى(
 .م١٩٩٨-ھـ١٤١٨األولى،  الطبعةبیروت، 

طاھر مقدمة إمالء االستذكار للحافظ أبي عمر ابن عبد البر القرطبي، ألبي - ١٣
بن محمد بن صدر الدین، أبو طاھر السَِّلفي أحمد بن محمد بن أحمد =السلفي

، تحقیق عبد اللطیف بن محمد )ھـ ٥٧٦: المتوفى(إبراھیم ِسَلَفھ األصبھاني 
 –الجیالني، نشر دار البشائر اإلسالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 ).٣١(لبنان ضمن سلسلة لقاء العشر األواخر بالمسجد الحرام 

، للدكتور طھ بن "مھیدالت"المنھج النقدي عند الحافظ ابن عبد البر من خالل - ١٤
 .علي بوسریح التونسي، رسالة علمیة طبعت بدار ابن حزم

أبو العباس شمس الدین =وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان- ١٥
: المتوفى(أحمد بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي 

 .بیروت –دار صادر ، نشر إحسان عباستحقیق ، )ھـ٦٨١
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