
 "التمهيد"منهج اإلمام ابن عبد البر في كتابه 

  

 :أولًا

 :أبيًعمرًيوسفًابنًعبدًالبرًترجمةًاإلمامً

اإلمامًشيخًاإلسالمًحافظًالمغربًأبوًعمرًيوسفًبنًعبدًاهللًبنًمحمدً:ًهو
بنًعبدًالبرًبنًعاصمًالنََّمريًالقرطبي،ًولدًسنةًثمانًوستينًوثالثًمائةًفيً

 .ثًقبلًمولدًالخطيبًبأعواموطلبًالحدي,ًربيعًاآلخر

 .وسادًأهلًالزمانًفيًالحفظًواإلتقان

مهًفيًعلمًاألثرًوبصرهًبالفقهًوالمعاني ًكبيرةًفيًعلمً,ًوكانًمعًتقدُّ لهًبسطة
ثمًتحولًإلىًشرقً,ًجالًعنًوطنهًفكانًفيًالغربًمدة.ًالنسبًواألخبار

أّنًأباًعمرًاألندلسًفسكنًدانيةًوبلنسيةًوشاطبةًوبهاًتوفى،ًوذكرًغيرًواحدً
ة  .ولَيًقضاءًأشبونةًمدَّ

  

 :شيوخه

وعبدًاهللًبنًمحمدًبنًعبدً,ًوعبدًالوارثًبنًسفيان,ًخلفًبنًالقاسم
وعبدًاهللًبنًمحمدًبنًأسدً,ًومحمدًبنًعبدًالملكًبنًصيفون,ًالمؤمن

,ًوسعيدًبنًنصر,ًوأحمدًبنًفتحًالرسان,ًويحيىًبنًوجهًالجنة,ًالجهني
ة,ًوأبيًعمرًأحمدًبنًالحسور,ًيوالحسينًابنًيعقوبًالبجان  .وِعدَّ
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والحافظًعبدًالغني،ًومنً,ًوأجازًلهًمنًمصرًالمسندًأبوًالفتحًبنًسيبختً
 .مّكةًأبوًالقاسمًعبيدًاهللًابنًالسقطي

  

 :تالميذه

وأبوً,ًوأبوًالحسنًابنًمفوز,ًوأبوًمحمدًبنًأبيًقحافة,ًأبوًالعباسًالدلئي
ومحمدً,ًوأبوًبحرًسفيانًبنًالعاص,ًيديوأبوًعبدًاهللًالحم,ًعلّيًالغّساني

 .وآخرون,ًوأبوًداودًسليمانًبنًأبيًالقاسمًالمقرئ,ًبنًفتوحًاألنصاري
  

 :مناقبه

 .لمًيكنًباألندلسًمثلًأبيًعمرًفيًالحديث:ًقالًأبوًالوليدًالباجي

 .أبوًعمرًأحفظًأهلًالمغرب:ًقالًابنًسكرةًسمعتًأباًالوليدًالباجيًيقول

تمهيدًلصاحبناًأبيًعمرًلًأعلمًفيًالكالمًعلىًفقهًال:ًوقالًابنًحزم
 .فكيفًأحسنًمنه,ًالحديثًمثلهًأصالًا

ثقةاًحجةاًصاحبًسنةًواتِّباع:ًقالًالذهبي صيِّناًا وكانًأولاًظاهرياً,ًوكانًديِّناًا
ًكثيٍرًإلىًفقهًالشافعي,ًثمًصارًمالكياًا,ًأثرياًا  .معًميٍل

لمًبالقراءاتًوبالخالفًوبعلومًأبوًعمرًفقيهًحافظًمكثرًعا:ًوقالًالحميدي
قديمًالسماعًيميلًفيًالفقهًإلىًأقوالًالشافعيًرحمةًاهللً.ًالحديثًوالرجال

 .عليه
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 :مصّنفاته

 :ولهًتواليفًلًِمثلًلهاًفيًجمعًمعانيها،ًمنها:ًقالًالحافظًالذهبيً

 .علىًمذهبًمالكًخمسةًعشرًمجلداًا"ًالكافي"ً

ًكتابً  .ليسًألحٍدًمثله"ًحابالستيعابًفيًمعرفةًاألص"ومنها

ًكتابً  ".جامعًبيانًالعلمًوفضله"ومنها

ًكتابًً  .فيًقراءةًنافعًوأبيًعمرو"ًالكتفاء"وله

 .نوادرًوشعر"ًبهجةًالمجالس"وكتابًً

ًكتابً  .لحديثًالموطأ"ًالتقّصي"وله

 ".اإلنباهًعنًقبائلًالرواة"وكتابًً

 .نيفةًوالشافعيمالكًوأبيًح"ًالنتقاءًلمذاهبًالثالثةًالعلماء"وكتابًً

 ".البيانًفيًتالوةًالقرآن"وً

 ".األجوبةًالمستوعبة"و

 ".الكنى"وكتابًً

 ".المغازي"وكتابًً

 ".القصدًواألممًفيًأنسابًالعربًوالعجم"وكتابًً
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 ".الشواهدًفيًإثباتًخبرًالواحد"وكتابًً

 ".اإلنصافًفيًأسماءًاهللًتعالى"وكتابًً

 .،ًوغيرًذلك"الفرائض"وكتابًً

 :وفاته

ماتًأبوًعمرًليلةًالجمعةًسلخًربيعًاآلخرًسنةًثالثً:ًالًأبوًداودًالمقرئق
وتسعينًسنةًوخمسةًأعوام,ًوستينًوأربعًمائة رحمهًاهللً.ًواستكملًخمساًا

 .تعالى
  

 (.3/2211)تذكرةًالحفاظًللذهبيً:ًمرجعًالترجمة

 :ثانياًا

ًكتابً  ":التمهيد"منهجًاإلمامًابنًعبدًالبرًفي

 ".هيدًلماًفيًالموطأًمنًالمعانيًواألسانيدالتم:ً"اسمًالكتاب

ًكتاٌبًفريدًفيًبابهً،ًوموسوعةًفيًفقهًأحاديثًاألحكامً،ًاقتصرًفيهً وهو
مؤلفهًعلىًماًأوردهًمالكًفيًالموطأًمنًأحاديثًالرسولًصلىًاهللًعليهً

وسلمًدونًماًفيهًمنًآراءًمالكً،ًوآثارًالصحابةًوالتابعينًمكثًفيًتصنيفهً
 :وفيًذلكًأنشدًأبوًعمرًرحمهًاهللًيصُفًهذاًالديوانً,ثالثينًعاماًا

َقلًًًًًحجةًًًمذًثالثينًًفؤاديًًسميرً يًوَصي ْ جًعنًهمِّ  ذهنيًوالمفرِّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 منًالفقهًوالعلمًفيًمعانيهًًبماًًًًًًكالمًنبيُِّكمًًفيهًًلكمًًبسطُتً

 والتقوىًويَنهىًعنًالظُّلمًالبّرًًًوفيهًمنًاآلدابًماًيُهتدىًبهًإلىً

 .الفراغًمنهًفيًعقبًشهرًشعبانًالمكرمًمنًسنةًسبعينًوخمسمائةًوكان

وفيهًمنًاآلدابًماًيُهتدىًبهًإلىًالبّرًوالتقوىًوينهىًعنًالظلمًوأودعهًمنً
 .ًنفائسًالعلومًوالفنونًماًيعَجزًاللسانًعنًوصفه

إياهاًعلىًأسماءًشيوخًمالكًالذينًروىًعنهمًفيً رتَّبهًعلىًاألسانيدًمرتباًا
إياهًعلىًحروفًالمعجمالموطأًًو ًكلًشيخًمرتباًا ولذاًيصعبً,ًذكرًماًرواهًعن

ثمًالشيوخًرتبهمً,ًالوقوفًعلىًاألحاديثًالمرادةًمنهًإلًبعدًمعرفةًالشيخً
وهيًأيضاًتختلفًعنًترتيبًطريقةً,ًعلىًحروفًالهجاءًعلىًطريقةًالمغاربةً

ًكونهًمرتبًعلىًالشيوخً:ًفالصعوبةًمنًجهتين,ًالمشارقةً ًكانًمرتباًاول,ًمن و
لكنًهذهًوجهةًنظرً,ًعلىًاألبوابًعلىًترتيبًمالكًرحمهًاهللًلكانًأولىً

 .اإلمامًابنًعبدًالبر

ًكانًمنًالصعبً ًكانًالتمهيدًمرتباًعلىًأسماءًشيوخًاإلمامًمالك ولما
الوصولًإلىًأحاديثًالموطأًالمشروحةًفيهًفضالًعنًالوصولًإلىًآراءًفقهاءً

 .علىًالمتخصصًفضالًعنًغيرهًاألمصارً،ًبحيثًيصعبًاألمر

فقدًيذكرًابنًعبدًالبرًالمسألةًفيًمواضعًعدةًمنًالكتابً،ًوفيًبعضً
:ًاألحيانًيذكرهاًمراتًفيًالمجلدًالواحدً،ًفقدًذكرًمثالًتطيبًالمحرمًفيً

ً(1ً/152ً(ً.ً)21ً/21ً(ً.ً)25ً/213ًً(ً.ً)21ً/311ًً 311ًً)
/21ً(ً.ً)1ً/211ً.ً)(2ً/171ًً،173ًً:ً)ًوحكمًإجابةًالوليمةًفيً

217ًً 271ً(ً.)22ً/222ًً،223ً.ً) 
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بأحاديثً اًا فإذاًأرادًالباحثًاإلطالعًعلىًمسألةًفقهيةًفعليهًأنًيكونًملمَّ
الموطأًالتيًتتكلمًعنًالمسألةًالتيًيبحثًعنهاً،ًثمًبعدًذلكًيبحثًعنً

ًلهًذلكًإلًإذاًعرفًشيخًاإلمامً مواضعًاألحاديثًفيًالتمهيدً،ًولًيتمُّ
 .ًالكًفيًالحديثًالذيًيبحثًعنهًم

ًكانًالحديثًفيًالموطأًمذكوراًمنًروايةًشيخينًفعليهًأنًيرجعًإلىً وإذا
ًكانًللمسألةًأكثرًمنًحديثًفعليهًأنً التمهيدًفيًموضعينًعلىًاألقلً،ًوإذا

ًكلًاألحاديثً،ًوفيًذلكًمشقةًلًتخفىً،ًوقدًلًيجدًمرادهً؛ً يرجعًإلى
رًاألحكامًالفقهيةًعلىًماًذكرهًاإلمامًمالكًفيًألنًالمؤلفًلًيتقيَّدًبذك

ًكانتً تراجمهًلألحاديثً،ًبلًيتكلمًعنًفقهًالحديثً،ًوعنًدللتهًسواء
واضحةًأوًخفيةًفيًأيًموضعًينشطًفيهًلسردًمذاهبًالفقهاءًوحججهمً،ً

وقدًيتركًذلكًفيًبعضًاألحاديثًالتيًتبدوًأنهاًأقربًللمسألةًالفقهيةً،ً
 .آخرًأقلًَّوضوحاًاويختارًلهاًموضعاًا

فقدًيظنًالبعضًأنًمسألةًأفضلًاألضاحيًمثالًذكرهاًالمؤلفًعندماًشرحً
ًكتابً ًكتابًالضحاياًوهوًظنًمتبادرًإلىًالذهنً،ًفإذاًتتبعًأحاديث أحاديث

الضحاياًفيًالتمهيدًفالًيجدًلهذهًالمسألةًذكراً؛ًألنًالمؤلفًذكرًأفضلً
«ً:ًبيًصلىًاهللًعليهًوسلمًقالًالضحاياًعندماًشرحًحديثًأبيًهريرةًأنًالن

منًاغتسلًيومًالجمعةًغسلًالجنابةًثمًراحًفيًالساعةًاألولىًفكأنماًقربً
بدنةً،ًومنًراحًفيًالساعةًالثانيةًفكأنماًقربًبقرةً،ًومنًراحًفيًالساعةً

ًكبشاًأقرنً،ًومنًراحًفيًالساعةًالرابعةًفكأنماًقربً الثالثةًفكأنماًقرب
اعةًالخامسةًفكأنماًقربًبيضةً،ًفإذاًخرجًاإلمامًدجاجةً،ًومنًراحًفيًالس

وقدًذكرًمالكًهذاً»ً.ًطويتًالصحفًوحضرتًالمالئكةًيسمعونًالذكر
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ًكتابًالجمعةً ولمًيحلًابنًعبدً.ًبابًالعملًفيًغسلًالجمعة:ًالحديثًفي
ًكماًهيًعادتهً،ً البرًعلىًهذاًالحديثًعندماًتكلمًعلىًأحاديثًالضحايا

ريقةًعصرهًلًتخرجًعنًذلكً،ًباإلضافةًإلىًأنهًوالمؤلفًمعذورً؛ًألنًط
يتعاملًمعًاألسانيدًالتيًلًينتظمًفيهاًالموضوعًالفقهيً،ًولًيتعاملًمعً

الموضوعاتًالمذكورةًفيًالموطأًبسببًترتيبًأحاديثًمالكًعلىًأسماءً
 .شيوخه

ًكاملًفعليهً ًكانًالبحثًعنًمسألةًواحدةً،ًأماًمنًيبحثًعنًموضوع هذاًإذا
ًكّلًاألحاديثًالتيًتتكّلمًعنًموضعًًأنًيقرأ ًكلهًأوًعلىًاألقلًمطالعة التمهيد

فاإلحرامًالذيًمثلناًلمسألةً.ًالبحثًمّماًهوًعلىًشرطًالمؤلفًفيًالتمهيد
ذكرهًالمؤلفًفيً (ً.2ً/111ًً،172ًً(ً.ً)112ًً 1ً/125ًً:ً)ًمنهًسابقاًا

ً(1ً/51ًً 51ًً،212ً(ً.ً)21ً/21ً(ً.ً)25ً/217ًً،211ًً 227ًً،
213ًً،227ًً 252ً(ً.ً)27ً/112ً(ً.ً)21ً/311ًً 311ًً،327ًً.ً)

ً(12ً/251ًً 253ً.) 

  

ثّمًختمًالكتابًبالكنىًوالبالغاتًواقتصرًفيًشرحهًعلىًاألحاديثًالمرفوعةً
 .،ًولمًيتعرَّضًللموقوفاتًولًالمقطوعاتًولًأقوالًمالك

للدليلً،ًومنًأظهرًالمسائلًالتيًرجحه حًتبعاًا اًالمالكيةًتفضيلًوهوًيرجِّ
المدينةًعلىًمكةً،ًبينماًنجدًابنًعبدًالبرًخرجًبتفضيلًمكةًعلىًالمدينةً

 .خالفاًلماًيقولهًإمامه

ًكتابهًفيًمختصرًأسماهً تجريدً"ولماًرأىًابنًعبدًالبرًتقاُصرًالهممًاختصر
 .فيًمجلدًواحدً-"ًالتمهيد
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 :فائدة

,ً(التمهيد)ةًفيًهذاًالكتابًاإلمامًابنًعبدالبرًُعنيًبشرحًاألحاديثًالمرفوع
كتابًالستذكارًفيًبيانًمذاهبً"ًوكّملهًبكتابًآخرًأسماهً,ًوأبدعًفيهً

أيًمنًخاللًالموطأًشرحًفيهًاألحاديثًالمرفوعةً"ًفقهاءًاألمصارً
,ًوأقوالًغيرهًمنًأهلًالعلمً,ًوأشارًإلىًأقوالًمالكً,ًوالموقوفاتً

ماًفيًالموطأًمنًالمعانيًفالستذكارًجاءًتكميالاًللتمهيدًالذيًهوًل
ًكالمً,ًهذهًالصفةًالغالبةً,ً"ًالتمهيدً"ًمعانيًوأسانيدًهذاً,ًواألسانيدً وفيه

ًكثير ,ًأظهرً"ًالستذكار"ًلكنًالكالمًعلىًاألحكامًفيً,ًعلىًفقهًالحديث
ًكتابانًمتكامالنًفلوًجمعًبينهم  .وهما

ًكتابيهًالتمهً-رحمهًاهللًً-ويبدوًأنًابنًعبدًالبرً يدًوالستذكارًفيًقدًألف
وقتًمتقاربً،ًحيثًفيًالستذكارًإحالتًعلىًالتمهيدً،ًوفيًالتمهيدً

إحالتًعلىًالستذكارًلكنهاًقليلة،ًفالتمهيدًميزتهًالمعانيًواألسانيدًوصبغتهً
 .حديثيةًوالكالمًفيًالفقهًتبعاًا

والتمهيدًأولىًعنايةًخاصةًباألحاديثًمنًحيثًاتصالًاألسانيدًواإلرسالً
فيًوصلًوالن ًكبيراًا قطاعًوأحوالًالرواة،ًوقدًبذلًأبوًعمرًبنًعبدًالبرًجهداا

المنقطعً،ًوتقويةًالمتصلً،ًولمًيفتهًأنًيتكلمًعلىًفقهًاألحاديثً،ًومذاهبً
فهوًً,ًالصحابةًوالتابعينً،ًوخاصةًمذاهبًفقهاءًاألمصارًوأصحابًمالك

 .كتابًفقهًحديثًمقارن

 :حهًبمقّدمةًنفيسةًقالًفيهاشًرً-رحمهًاهلل-استهّلًابنًعبدًالبرً
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ًكلًَمنًقصدًإلىًتخريجًماًفيً:ًأماًبعدً"ً..ً موطأًمالكًبنً)ًفإنيًرأيت
قصدً,ً-صلىًاهللًعليهًوسلمًً-رحمهًاهللًمنًحديثًرسولًاهللً(ًأنسً

ًكلًماً,ًوأضربًعنًالمنقطعًوالمرسل,ًبزعمهًإلىًالمسند وتأّملتًذلكًفي
فلمًأرً,ًألفًعلىًاختالفًاألزمانًو,ًانتهىًإلىًمماًجمعًفيًسائرًالبلدان

بلًأدخلواًمنً,ًولًسلمًلهمًفيًذلكًماًأّملوه,ًجامعيهًوقفواًعندًماًشرطوه
فيًبابًالمتصل وكلًمنًيتفّقهً,ًوأتواًبالمرسلًمعًالمسند,ًالمنقطعًشيئاًا

:ًقالواً(ًالموطأ)منهمًلمالكًوينتحلهًإذاًسألتًمنًشئتًمنهمًعنًمراسيلً
وصدقواً,ًوأمانةًمرسليها,ًلثقةًناقليها,ًالطعنًفيهالًيسوغًألحٍدً,ًصحاح

لكنهاًجملةًينقضهاًتفسيرهمًبإضرابهمًعنًالمرسلً,ًفيماًقالوهًمنًذلك
 .والمقطوع

وأصلًمذهبًمالكًرحمهًاهللًوالذيًعليهًجماعةًأصحابناًالمالكيينًأّنً
,ًكماًيجبًبالمسندًسواء,ًويلزمًبهًالعمل,ًمرسلًالثقةًتجُبًبهًالحجة

أهلًالعلمًمنًأهلًالفقهًواألثرًفيًجميعًاألمصارًفيماًعلمتًعلىًًوأجمع
ولمًينسخهًغيرهًمنًأثرً,ًوإيجابًالعملًبهًإذاًثبت,ًقبولًخبرًالواحدًالعدل

ًكلًعصرًمنًلدنًالصحابةًإلىًيومناً,ًأوًإجماع علىًهذاًجميعًالفقهاءًفي
 ."...شرذمةًلًتعدًخالفاًا,ًإلًالخوارجًوطوائفًمنًأهلًالبدع,ًهذا

,ًوخالفًأهلًالعلمًفيه,ًوحجّيةًالمرسل,ًفتكّلمًعنًحجّيةًخبرًالواحد:ًقلت
 :ًثمًقال,ًمعًذكرًأقوالهم

ًكتبًالمناظرينً,ًهذاًأصلًالمذهب:ًقالًأبوًعمرً"ً..ً ثمًإنيًتأملت
فلمًأرًأحدااً,ًوالمختلفينًمنًالمتفقهينًوأصحابًاألثرًمنًأصحابناًوغيرهم

ولًيقبلًمنهًفيًذلكًخبراً,ًعليهًبمرسلمنهمًيقنعًمنًخصمهًإذاًاحتجً
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,ًوكلهمًعندًتحصيلًالمناظرةًيطالبًخصمهًبالتصالًفيًاألخبار,ًمقطوعاًا
 ".واهللًالمستعانً

,ًوهلًيوجبًالعلمًوالعملًجميعاا؟,ًثمًذكرًالخالفًفيًمسألةًخبرًالواحد
 :فقال

هلًيوجبًالعلمً,ًواختلفًأصحابناًوغيرهمًفيًخبرًالواحدًالعدل"ً...ً
وًالذيًعليهًأكثرًأهلًالعلمً,ًأمًيوجبًالعملًدونًالعلم,ًوالعملًجميعا

وهوًقولًالشافعيًوجمهورًأهلًالفقهًوً,ًمنهمًأنهًيوجبًالعملًدونًالعلم
وقطعًالعذرًبمجيئهً,ًولًيوجبًالعلمًعندهمًإلًماًشهدًبهًعلىًاهلل,ًالنظر

 .ولًخالفًفيه,ًقطعا

ًكثيرًمنًأهلًاألثرًوبعضًأه لًالنظرًإنهًيوجبًالعلمًالظاهرًوالعملًوقالًقوم
وذكرًابنًخوازمنداذًأنًهذاًالقولً,ًمنهمًالحسينًالكرابيسيًوغيره,ًجميعا

 .يخرجًعلىًمذهبًمالك

كشهادةًالشاهدينً,ًالذيًنقولًبهًأنهًيوجبًالعملًدونًالعلم:ًقالًأبوًعمرً
الواحدًًوكلهمًيدينًبخبر,ًوعلىًذلكًأكثرًأهلًالفقهًواألثر,ًواألربعةًسواء

فيًمعتقدهً,ًويعاديًويواليًعليها,ًالعدلًفيًالعتقادات ويجعلهاًشرعاًوديناًا
 ".وباهللًتوفيقناً,ًولهمًفيًاألحكامًماًذكرنا,ًعلىًذلكًجماعةًأهلًالسنة

 :ثمًذكرًمنهجهًفيًالكتابًفقال

واتفقًسائرًالعلماءً,ًولماًأجمعًأصحابناًعلىًماًذكرناًفيًالمسندًوالمرسل"ً
 .وصفناعلىًماً
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نهًً- ًكلًماًتضمَّ ًكتابيًهذا رحمهً(ًموطأًمالكًبنًأنسً)ًرأيُتًأنًأجمعًفي
ً-اهللًفيًروايةًيحيىًبنًيحيىًالليثيًاألندلسًعنهًمنًحديثًرسولًاهللً

وكّلًماًيمكنًإضافتهًإليهً,ًمسندهًومقطوعةًومرسلة,ً-صلىًاهللًعليهًوسلمً
 .صلواتًاهللًوسالمهًعليه

 :وًرتّبتًذلكًمراتبً-

 .قدمُتًفيهاًالمتصلً-

 .ثمًماًجرىًمجراهًمماًاختلفًفيًاتصالهً-

 .ثمًالمنقطعًوالمرَسلً-

ليكونً,ًوجعلُتهًعلىًحروفًالمعجمًفيًأسماءًشيوخًمالكًرحمهمًاهللً-
 .أقربًللمتناول

منًغيرًروايةًمالكً- ًكلًمقطوعًجاءًمتصالًا  .ووصلُت

منًغيرًطريقهًرحمةًاهللًعً- ,ًفيماًبلغنيًعلمه,ًليهوكّلًمرسلًجاءًمسنداًا
ًكتابناًهذاًموقعًآثارً ًبروايتيًجمعهًليرىًالناظرًفي منً(ًالموطأً)ًوصحَّ

حة  .الشتهارًوًالصِّ

 .وماًرواهًثقاتًهذهًاألمة,ًواعتمدُتًفيًذلكًعلىًنقلًاألئمةً-

لً,ًوذكرُتًمنًمعانيًاألثارًوأحكامهاًالمقصودةًبظاهرًالخطابً- ماًعوَّ
 .وًاأللبابعلىًمثلهًالفقهاءًأول

 .وجلبُتًمنًأقاويلًالعلماءًفيًتأويلهاً-
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 .وناسخهاًومنسوخهاً-

وينبهًالعالمً,ًوًأحكامهاًومعانيهاًماًَيشتفيًبهًالقارىءًالطالبًويبّصرهً-
ره  .ويذكِّ

,ًوأتيُتًمنًالشواهدًعلىًالمعانيًواإلسنادًبماًحضرنيًمنًاألثرًذكرهً-
 .مماًتعظمًبهًفائدةًالكتاب,ًوصحبنيًحفظه

علىًأقاويلًأهلًاللغةً-  .وأشرُتًإلىًشرحًماًاستعجمًمنًاأللفاظًمقتصراًا

ةًالنقلً-  .وذكرُتًفيًصدرًالكتابًمنًاألخبارًالدالةًعلىًالبحثًعنًصحَّ

 .وموضعًالمتصلًوالمرسلً-

 .-رحمهًاهلل-وِمنًأخبارًمالكًً-

يانةً-  .وموضعهًمنًاإلمامةًفيًعلمًالدِّ

 .يًفيًالروايةومكانُهًمنًالنتقادًوالتوقًِّ-

نُ َبذااً,ًعندًجميعًالعلماءًالمؤالفينًمنهمًوالمخالفين(ًموطئهً)ًومنزلةًً-
 .وتُغنيًالمقتصرًعليهاًعنًالزدياد,ًيستدّلًبهاًاللبيبًعلىًالمراد

 .وأنسابهمًوأسنانهمًومنازلهم,ًوأومأُتًإلىًذكرًبعضًأحوالًالرواةً-

ًكلِّهًعلىًمعتم,ًوذكرُتًَمنًحفظُتًتاريخًوفاتهًمنهمً- فيًذلك داًا
عنًالتطويلًواإلكثار,ًالختصار  .ضارباًا
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فلمًنصلًإلىً,ًويزلفًفيماًقصدناه,ًواهللًأسألهًالعونًعلىًماًيرضاهًًًًًً
ًكثيراًدائماًا,ًلًشريكًله,ًشيءًمماًذكرناهًإلًبعونهًوفضله علىً,فلهًالحمد

ًكتابه ناًمنًالتمّسكًوعلىًماًوهبًل,ًماًألهمناًمنًالعنايةًبخيرًالكتبًبعد
وهوً,ًوًماًتوفيقيًإلًباهلل,ً-صلىًاهللًعليهًوسلمًً-بسنةًرسولهًمحمدً

 .حسبيًونعمًالوكيل

 :وإنماًاعتمدُتًعلىًروايةًيحيىًبنًيحيىًالمذكورةًخاّصة     -•

 .والفضلًوًالعلمًوالفهم,ًلموضعهًعندًأهلًبلدناًمنًالثقةًوالدينً     -•

إلًأنًيسقطً,ًايتهًوراثةًعنًشيوخهمًوعلمائهمولكثرةًاستعمالهمًلرًوً     -•
فأذكرهًمنً,ًأوًنحوها,ًمنًروايتهًحديٌثًمنًأّمهاتًأحاديثًاألحكام

فكلًقومًينبغيًلهمًامتثالًطريقًسلفهمًفيماً,ًغيرًروايتهًإنًشاءًاهلل
وإنًً,ًوسلوكًمنهاجهمًفيماًاحتملواًعليهًمنًالبر,ًسبقًإليهمًمنًالخير

 .فيهًكانًغيرهًمباحاًمرغوباًا

 .متقاربةًفيًالنقصًوالزيادة(ًالموطأً)ًوالرواياُتًفيًمرفوعاتً     -•

فأرجواً,ًوالقطعًوالتصال,ًوأماًاختالُفًروايتهًفيًاإلسنادًواإلرسالً     -•
ًكتابناًهذا مماًلًيخرجناًعنًشرطناًإنً,ًأنًترىًماًيكفيًويشفيًفي

 ".واهللًالمستعانً,ًشاءًاهللًلرتباطهًبه

وبيانًمنهجهًفيهً,ًوبذلكًانتهتًمقّدمتهًللكتاب,ًأسانيدهًإلىًالموطأثمًذكرً
 .-رحمهًاهلل-
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فيًمعرفةًالمرسل:ًثمًذكر ,ًوالموقوف,ًوالمتصل,ًوالمنقطع,ًوالمسند,ًباباًا
 .ومعنىًالتدليس

 :ذكرًفيهًمسائلًمهمةًمثل

 .مذاهبًالعلماءًفيًاإلسنادًالمعنعن     -•

 .وُيحتجًبحديثه,ًفيمنًيُقبلًنقلهًشروطًأئمةًالحديثًوالفقه     -•

 .التحذيرًمنًالكذبًفيًالحديث     -•

 .تحرياتًعلماءًالحديثًفيًالرواية     -•

ًكلًخلفًعدولهً"ًومعنىًحديثً     -•  ".يحملًهذاًالعلمًمن

فيً  .-رحمهًاهلل-أخبارًاإلمامًمالكً:ًثمًذكرًباباًا

 .ثمًبابًألفًفيًأسماءًشيوخًمالك

 .حاديثهمثمًشرعًفيًشرحًأ

 ً.ًوهكذاًمشىًفيًباقيًالكتاب

ًكتابًًًًًًً  .معًالكتاب"ًالتمهيد"مراجعًماًسبقًمقدمة
  

 :وماًلحقهًمنًاألعمالً"ًالتمهيد"كتابً
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ًكالتمهيدًعلىًأحدًمّمنًدرسًالعلمًوعرفه ًكتاب ًكثرةً,ًلًتخفىًمكانة ولذلك
.ًكبيرًنفعهًو,ًاألمرًالذيًيدّلًعلىًمكانته,ًاألعمالًحولًهذاًالكتابًالعظيم

 :ومنًأهمها

 ".تجريدًالتمهيد:ً"أنًابنًعبدًالبرًنفسهًاختصرهًوسّماه     -•

،ًلعبداهللً"ًإجماعاتًابنًعبدًالبرًفيًالعباداتً"ًوهناكًرسالةًبعنوانً     -•
بنًمباركًالبوصيً،ًفيًمجلدينًمنًطبعًونشرًدارًطيبةًبالرياضً،ًوقدً

لًمنًوافقهًمنًاألئمةًعلىًتعّقبًالمؤلفًإجماعاتًابنًعبدًالبرًبنق
 .حكايةًاإلجماعً،ًوبذكرًالخالفًفيًالمسألةًإنًوجد

طهً:ًأعّدها.ًورسالةًدكتوراهًحولًالتمهيدًومنهجًابنًعبدًالبرًفيه     -•
 .بالجامعةًالزيتونيةًوًفيهاًالكثيرًمنًالفوائد.ًبوسريح

عرضًًعقيدةًابنًعبدًالبرًفيًالتوحيدًواإليمان"ًورسالةًبعنوانً     -•
وهيًعبارةًعنًرسالةً,ًللشيخًسليمانًبنًصالحًالغصن"ًودراسةً

 .2211ماجستيرًفيًقسمًالعقيدةًبجامعةًاإلمامًعامً

منهجًالحافظًابنًعبدًالبرًفيًتوحيدً"ًبعنوانً.ًورسالةًماجستير     -•
 .صالحًبنًمحمدًبنًعليًالعقيل:ًالباحثً".ًاألسماءًوالصفاتً

-"ثارًالعقديةًالواردةًفيًالتمهيدًلبنًعبدالبرًاآل"ًورسالةًبعنوانً     -•
 .جمعاًودراسة

ًكتابًالتمهيدً"ًورسالةًبعنوانًً     -• أحاديثًالعباداتًلقاسمًبنًأصبغًفي
ودراسةً  ".لبنًعبدًالبرًجمعاًا
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ًكتابهً"ًورسالةًبعنوانً     -• جهودًابنًعبدًالبرًفيًالتفسيرًمنًخالل
ودراسةً-التمهيدً  ".عرضاًا

,ً"تجريدًمسائلًالتمهيدً"ًوللشيخًسليمانًبنًحمدانًرحمهًاهللً     -•
 .موجودةًفيًالسجالتًالقديمةًلفهرسًمخطوطاتًجامعةًاإلمام

ولإلمامًأبيًالقاسمًالشاطبيًرحمهًاهللًقصيدةًداليةًنظمًفيهاًمقاصدً     -•
 ولًيُعلمًعنًوجودهاًشيء,ًالتمهيد

هيدًوالستذكارًلطالبًمغربيًيدرسًوهناكًرسالةًفيًالمقارنةًبينًالتم     -•
ًكليةًالدعوةًاإلسالميةًبليبياًوقدًنوقشت  .في

 :طبعاتًالكتاب

 :ًأشهرها,ًعّدةًطبعات"ًالتمهيد"طبعً

مجلداًبتحقيقً(11ًً)ًطبعةًوزارةًاألوقافًاإلسالميةًبالمغربًفيً     -•
 .عدةًمنًالعلماء

لداتًمعًآَخرًمج(21ًً)ًفي2111ًًثمًفيًدارًالكتبًالعلميةًً     -•
 (.محمدًعبدًالقادرًعطاً)ًللفهارسًبتحقيقً

عبدً)ًمجلداتًبتحقيقً(1ًً)ًثمًفيًدارًإحياءًالتراثًالعربيًفي     -•
 (.الرزاقًالمهديً
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طبعًالتمهيدًضمنًمجموعةً     -• مجلداًا(15ً)فيً"ًشروحًالموطأ"وأخيراًا
عنًمركزًً.عبدًاهللًالتركي:ًبتحقيقًالدكتور,ًاألخيرانًمنهًللفهارس

 .هجرًللبحوثًوالدراسات

وطبعً.ًوهذهًالطبعاتًجاءتًعلىًترتيبًالحافظًابنًعبدًالبرًلكتابه
أوًعلىًأبوابً,ًالكتابًطبعاتًأخرىًراعتًفيهًالترتيبًالفقهي

 :منها,ًالموطأ

ترتيبًاألستاذًالدكتورًمصطفىًصميدةًاألستاذًبكليةًأصولًالدينً     -•
فتحًالمالكًبتبويبًالتمهيدًلبنً"ًبعنوانًوهوً,ًبجامعةًاألزهرًبالقاهرة

فيًعشرةًمجلداتًطبعتهًدارً"ًعبدًالبرًعلىًموطأًاإلمامًمالكً
رتَّبًالتمهيدًعلىًأبوابً.ًلبنانً-بيروتً-الكتبًالعلميةً

 .ه 2221وطبعًالطبعةًاألولىًفيً.الموطأ

"ًًفتحًالبّرًفيًالترتيبًالفقهيًلتمهيدًابنًعبدًالبرًّ"ًوطبعًبعنوانً     -•
معًمقّدمةًللكتاب(21ً)فيً.ًللشيخًعبدًالرحمنًالمغراوي ,ًمجلداًا

 .ه 2221سنةً,ًوصدرتًعنًمجموعةًالتحفًالنفائسًالدولية

"ًالتمهي د"بترتي بًً-ًرحم هًاهلل-وقامًالعالمةًالّراحلًالشيخًعطيةًس المً  -•
وص درً.ًعلىًأبوابًالموطأًبروايةًيحيىًالليث يًالمش هورةًلبنًعبدًالبرً

 .ه 2221عنًمكتبةًاألوسًسنةً.ًمجّلداًا(21ً)فيً

علىًاألبوابًالفقهيةًفيًدارًالفاروقًالحديثةً     -• مرتباًا وطبعًأيضاًا
 منهاًمجّلدانًللفهارس,ًمجّلداًا(21ً)أسامةًبنًإبراهيمًفيً:ًبتحقيق
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