
 الكتب والط�عات ومناهج المؤلفین 
 )ى المسوَّ (و )االستذ�ار(والفرق بینه و�ین  البر، البن عبد )التمهید(ترتیب �تاب 

 
البن  )ستذكاراال(الفرق بینه و�ین  البر؟ وما  البن عبد )التمهید(ما أفضل ترتیب لكتاب  السؤال:

 للدهلوي؟  )المسّوى (عبدالبر و
لكن اإلمام أ�ا عمر بن عبد البر رتَّب  ،)لموطأ (لالبن عبد البر هو شرح  )التمهید(: الجواب

أو  ،وحینئٍذ �صعب الوصول إلى المراد منه إال �االستعانة �الفهارس ،الكتاب على أسماء شیوخه
ف�ه أسانید الكتاب على أسماء  وهو في مجلد صغیر مرت�ةٌ  ،البن عبد البر أ�ًضا  )تجر�د التمهید(

، وهو مجلد )التجر�د(من خالل  )التمهید(ف�ستفید طالب العلم للوصول إلى المراد في  ،الشیوخ
قام  ،للترتیب لخفاء ترتی�ه على كثیر من طالب العلم )التمهید(ونظًرا لحاجة  ،صغیر كأنه فهرس
رت�ه على ترتیب اعتنى ف�ه �مسائل  يبترتی�ه، فالشیخ محمد المغراوي المغر� جمع من أهل العلم

ترك على ترتیب لكن الكتاب إما أن یُ  ،فأتى بترتیب ابتكره وهو ترتیب جید في الجملة ،االعتقاد
 ،وفقه هللا-؛ ألن الذي یراجع ترتیب المغراوي )المؤطأ (على األصل الذي هو  ُیرتَّبأو  ،مؤلفه

لكن  ،قد ال یهتدي لما یر�د �سهولة و�سر -لها وتقد�مه  شكر على اهتمامه �مسائل االعتقاد�ُ هو و 
أو رجع في ترتی�ه إلى  ،لفوائد لكفىللألحادیث و  ا فهرسً وضع له لو تركه على ترتیب مؤلفه و 

 )الموطأ(؛ ألن )الموطأ(؛ ألن أهل العلم �عرفون ترتیب )الموطأ (ترتیب الكتاب األصلي الذي هو 
ب رتَّ �حتاج إلى أن یُ  )التمهیدالذي هو ( جلًداه في �ضعة وعشر�ن موشرحُ  ،كتاب ل�س �الكبیر

، -ترتیب مؤلفه ابن عبد البر-فوائده، فإما أن ی�قى على وضعه  ل الوصول إلىُ�َسهِّ  ا ترتی�ً 
ب على ترتیب اإلمام رتَّ أو یُ  ،تقرب الفوائدو  ،ُتقرب األسانیدو  ،ب األحادیثو�وضع له فهارس ُتقرِّ 

وترتی�ه  ،الشیخ عط�ة محمد سالم -)الموطأ(على -وقد قام بهذا الترتیب  ،في (الموطأ) مالك
كما هي جادة الشروح  ،)الموطأ (�كون ترتی�ه على ترتیب  ن، إذ)لموطأ (لوهو شرح  ،امناسب جد� 

، فترتیبها كلها مثًال  )البخاري (الشارح ال یتصرف في ترتیب األصل كما هو شأن شروح ف ،كلها 
 وغیرها من الكتب.  )،مسلم(وكذلك شروح  ،لبخاري على ترتیب اإلمام ا

رتب األحادیث التي �شرحها على أسماء شیوخه اجتهاًدا منه و فاإلمام ابن عبد البر اجتهد، 
  .-رحمه هللا-

 ،من المعاني واألسانید )الموطأ(لب�ان ما في  )التمهیدـ(ف ،)االستذكار(وأما الفرق بینه و�ین 
وأبدع اإلمام ابن عبد البر في هذا  ،الحدیث�ة والصناعة الحدیث�ة و�خدم الناح�ة ،فص�غته حدیث�ة

فهو  )الستذكار(لوأما �النس�ة  ،من التصانیف النادرة في اإلسالم عدُّ ولذا �ُ  ،الكتاب أ�ما إبداع
سائل وذكر مذاهب مع ال�سط لهذه الم ،، لكن اهتمامه �المسائل الفقه�ة)التمهیدـ(ك )لموطأ (لشرح 

البن  -جل وعال-وهما من توفیق هللا  ،كمل �عضهما �عًضا الكتا�ان �ُ وحق�قة  ،فقهاء األمصار



عتنى �المؤلف و�ن�غي أن �ُ  ،ن إماموفیهما فوائد، ومِ  ،ألحایثوقل نظیرهما في شروح ا ،عبد البر
فإذا  ،وٕامامته في الدین؛ ألن هذا العلم دین فانظر عمن تأخذ دینك ،من جهة تمكنه في العلم

 العلم عن مثل هذا اإلمام المتمكن الراسخ حري أن ی�ارك لك ف�ه.  أخذتَ 
ُط�ع في  ،للدهلوي فهو شرح مختصر في مجلدین )ى شرح الموطأ لمسوَّ (لأما �النس�ة 

 ،رصوَّ أنها لم تُ  ومع األسف ،جودها وط�عته هذه نادرة �قل و  ،مط�عة أم القرى السلف�ة �مكة
مذهب مالك مأخوذ من األصل ضمَّنه ثالثة مذاهب،  وطر�قة الدهلوي في هذا الكتاب أنه

فالكتاب على اختصاره یجمع المذاهب  ،ث �الشافعيثلِّ و�ُ  ،ضیف إل�ه مذه�ه الحنفي�ُ و  ،)الموطأ(
ل ولو �حاش�ة لتتم كمَّ فین�غي أن �ُ  ،لكنه أهمل مذهب اإلمام أحمد ،ةالثالثة في المسائل الفقه�

�ستفید منه ) ى شرح الموطأالمصفَّ (اسمه  ،الدهلوي له كتاب �الفارس�ة غیر العر��ةو  .الفائدة منه
 . )ى المسوَّ (وأما من ال �عرف هذه اللغة ف�ستفید من  ،من یتقن هذه اللغة

ألبي الولید سل�مان بن خلف  )المنتقى شرح الموطأ (من الشروح المفیدة في هذا ال�اب و 
ف من العلوم األخرى، وهو كتاب وف�ه لطائ ،وهو كتاب نف�س عنایته �المسائل الفقه�ة ،ال�اجي

 ا إلمام المذهب. ل عل�ه؛ ألنه فق�ه مالكي و�شرح كتا�ً ل �عتمد عل�ه و�عوَّ أص
ومن الغرائب أن  ،)شرح الزرقاني على الموطأ(رت وهو متأخر من الشروح التي اشتهو 

وهو كتاب مجموع من  ،�أكثر من مائة سنة )التمهید(�ع قبل طُ  )شرح الزرقاني على الموطأ(
ط�ع ومع ذلك �ُ  ،ومن غیرها من الكتب )النووي (شرح ومن  )فتح ال�اري (شروح كتب السنة من 

 !نةقبل شروح ابن عبد البر �أكثر من مائة س
ل خیًرا كثیًرا حصَّ لصر علیها اإلنسان البر لو اقتَ  أما �النس�ة لما أنصح �ه فكتب ابن عبد

، وكتاب ال�اجي أ�ًضا كتاب نف�س �ستفید منه طالب )االستذكار(و )التمهید(و )لموطأ(ل�النس�ة 
 ا والنووي وغیرهملع على أقوال المتأخر�ن كابن حجر �اعت�اره متأخًرا اطَّ  )شرح الزرقاني(و ،العلم

 .فف�ه أ�ًضا فوائد وتنبیهات ولطائف قد ال توجد عند المتقدمین ف�ستفاد منه ،من الشراح فأفاد منها 
هرس وفُ  ،أول ما ُط�ع في المغرب في أر�عة وعشر�ن جزًءا )التمهیدـ(�النس�ة للط�عات فأما و 

وكثیر منها منقول  ،لحواشيفخ �ا �ع �مجلدات بلغت الثالثین، لكنه نُ طُ  )االستذكار(و ،�مجلدین
ُط�ع مراًرا �أقل قد و  ،الحجم اما بلغ نصف هذ )االستذكار(صر على متن ولو اقتُ  ،)التمهید(عن 

التي في ثلث حجم ط�عة الَقْلَعجي  ،سهل حملها واالطالع علیها من نصفه بل ثلثه في مجلدات �َ 
 )التمهید(لكن ما دامت أكثر النقول منقولة عن  ،ه ال تخلو من فائدةوط�عتُ  ،في ثالثین جزًءا

 بهذه النقول فال داعي لمثل هذا التكرار. (التمهید)  ال �مكن أن �ستغني عنطالب العلم و 
 ،هـ1321أو  1320سنة  ،ُط�ع �مط�عة السعادة منذ أكثر من مائة عام )شرح ال�اجيو(

�ع وطُ  ،ها طالب العلم من المعاصر�نصبر علیط�عة جیدة لكنها �الحروف القد�مة التي قد ال �َ 
 أ�ًضا مراًرا �ط�عات متأخرة �األنظمة الحدیثة.



 ا،في المط�عة الكستل�ة، وهذه الط�عة نادرة جد� هـ 1280�ع سنة فطُ  )لزرقانيـل(وأما �النس�ة 
 مراًراُط�ع على كل حال و  ،تجار�ة �ط�عات جیدة وجمیلةالمط�عة الثم ُط�ع في مط�عة االستقامة و 

وف�ه ُنقول واطالع  ،والسبب في ذلك أنه مختصر في أر�عة أجزاء ،تب له االنتشار الواسعوكُ 
 حتاج إل�ه.على أقوال المتأخر�ن مما �ُ 
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