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الشكر والتقدير


بعد الشكر هلل عز كجؿ ،كاتباعان ليدم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،القائؿ( :مف ال يشكر الناس ال
يشكر اهلل) ،1فإنني أتقدـ بجزيؿ بالشكر كالتقدير إلى مف كاف لي الشرؼ بإشرافو عمى ىذه الرسالة،
إلى فضيمة الدكتكر عركة عكرمة صبرم حفظو اهلل كرعاه ،الذم ساعدني بتكجيياتو ،كأعطاني مف
جيده ككقتو ،كبذؿ مجيكدان في إرشادم إلتماـ الرسالة ،فبارؾ اهلل فيو كجزاه خير الجزاء.
كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لعضكم لجنة المناقشة كىما:
الدكتكر سميـ الرجكب ،رئيس دائرة الفقو كالتشريع بكمية الدعكة كأصكؿ الديف في جامعة القدس.
كالدكتكر عبد اهلل كىداف ،رئيس قسـ الفقو كالتشريع في كمية الشريعة مف جامعة النجاح الكطنية.
لتكرميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة ،كما بذاله مف جيد مبارؾ في إبداء تكجيياتيما كنصائحيما ،حتى
تخرج في أبيى حمة كأحسف صكرة.
كما كأتقدـ بالشكر لفضيمة األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة ،الذم أشار عمي بمكضكع الرسالة،
فأسأؿ اهلل تعالى أف يجزيو عني خير الجزاء.
كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى جميع أساتذتي في برنامج ماجستير الفقو كالتشريع كأصكلو
بجامعة القدس ،كالى كؿ مف استفدت مف عممو.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى كافة العامميف في المكتبة الختنية في المسجد األقصى المبارؾ،
حيث فتحكا لي المجاؿ لئلفادة مف الكتب كالمراجع.
كما كأتقدـ بالشكر مف أصحاب الدعكات الصادقة لي بالتكفيؽ كالنجاح ،ككؿ مف ساعدني كساندني
إلتماـ ىذه الرسالة.

1

ركاه الترمذم ،كتاب البر كالصمة ،باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ ،حديث رقـ ( ،)1189ص (،)283

الترمذم ،أبك عيسى محمد بف عيسى بف سكرة (ت  279ق) ،سنف الترمذم ،تعميؽ :محمد ناصر األلباني ،مكتبة
المعارؼ -الرياض ،ط1417 ،1ق .قاؿ الترمذم( :حديث حسف صحيح) ،كقاؿ األلباني( :حديث صحيح).
ب

الممخص

يسمط ىذا البحث الضكء عمى تاريخ المذىب المالكي في فمسطيف ،ككجكده فييا ،كييدؼ إلى التعريؼ

باإلماـ مالؾ بف أنس ،كالتعريؼ بالمذىب المالكي :أصكلو ،كمدارسو ،كالكتب كالمتكف المعتمدة فيو،
كأماكف انتشاره ،ككجكده في فمسطيف ،كما كييدؼ أيضا إلى التعريؼ بعمماء المذىب المالكي الذيف

كانت أصكليـ مف فمسطيف ،أك سكنكا كأقامكا فييا ،أك انتسبكا إلييا ،أك زاركىا  ،فنقمكا المذىب منيا
كالييا ،كتكمف أىمية البحث في أنو يؤكد عمى إسبلمية ىذه األرض المقدسة ،كيبرز تاريخ الكجكد

اإلسبلمي كالحركة العممية فييا مف خبلؿ إظيار كجكد المذىب المالكي في فمسطيف كبيت المقدس

الذم طمست معالمو بعد ىدـ االحتبلؿ اإلسرائيمي لحارة المغاربة عاـ 1967ـ ،كتكمف أىميتو أيضا
في ككنو دليبل لمباحثيف عف عمماء المذىب المالكي الذيف ارتبطكا بيذه األرض المباركة ،مف القرف

الثاني اليجرم كحتى القرف الرابع عشر اليجرم ،لكي يتعرفكا عمى مكاىبيـ كصفاتيـ ،كمؤلفاتيـ،
كالمناصب التي تكلكىا ،كالمدف التي احتضنتيـ أحياء أك أمكاتا.
كلقد اتبعت الدراسة منيجيف أساسييف :المنيج االستقرائي التاريخي ،كالمنيج الكصفي التحميمي ،مما
ساىـ في تكصؿ الباحث إلى نتائج منيا :تقدير اإلماـ مالؾ بف أنس كمعرفة فضمو كمكانتو بيف
العمماء ،كما تبيف أف فمسطيف كانت مرك از مف مراكز الحياة الفكرية كالعممية في العالـ اإلسبلمي ،كأف
بداية ظيكر المذىب المالكي في فمسطيف كاف في القرف الرابع اليجرم كاستمر بعدىا ،ليزداد حضكره

بعد الفتح الصبلحي لبيت المقدس كبمغ ذركتو في القرف التاسع اليجرم كأخذ باالضمحبلؿ بعده
كاستمر لغاية القرف الرابع عشر اليجرم ،كفي الفترة ما بيف القرف الرابع كالقرف الرابع عشر اليجرم

تكلى عمماء المذىب المالكي العديد مف المناصب الميمة كالقضاء كاإلفتاء كالخطابة كاإلمامة

كالتدريس.

كفي الختاـ يكصي الباحث بتشجيع طمبة العمـ عمى دراسة المذىب المالكي ،كالعمؿ عمى إيجاد حمقة

عمـ في المسجد األقصى المبارؾ لتعميـ الفقو المالكي كالمذاىب الفقيية األخرل .كما كيكصي
باالىتماـ بالتاريخ المتعمؽ بحارة المغاربة لما لو مف أىمية في إثبات حقكؽ كقؼ حارة المغاربة

كالمدرسة األفضمية كجامع المالكية ،كحؽ المسمميف في فمسطيف.
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History of the Maliki School in Palestine

Prepared by: Munther Imran Mohammad Al-Natsheh
Supervisor: Dr. Orwa Sabri

Abstract
This research sheds light on the history of the Maliki School in Palestine and its presence
in it and aims to identify Al- Imam Malik bin Anas and the Maliki doctrine, its origins,
schools, books and the adopted official, places of spread, and its presence in Palestine. It
also aims to identify the scholars of the Maliki School, whose origins were from Palestine
or dwelt in or belonged to or visited it and transferred this doctrine to or from it. The
importance of the research is that it emphasizes the Islamicness of this holy land, and
highlights the history of the Islamic presence and the scientific movement in it by showing
the existence of the Maliki doctrine in Palestine and Beit al-Maqdis, which was obliterated
after the destruction of the Israeli occupation of Magharbeh Quatrer in 1967. The
importance of this research also lies in being a guide for the scholars of the Maliki School,
who were associated with this blessed land from the second century AH until the
fourteenth century AH, in order to learn about their talents, qualities, works, positions they
took and the cities that embraced them alive and dead.

The study has followed two basic approaches: the historical inductive method and the
analytical descriptive approach, which contributed to the researcher's conclusion to the
results of the following: Imam Malik bin Anas's appreciation and knowledge and status
among the scholars. It also turned out that Palestine was a center of intellectual and
scientific life in the Islamic world. The emergence of the Maliki doctrine in Palestine was
in the fourth century AH and continued after that, its presence grew after the conquest of
Salah al-Din to Beit al-Maqdis and reached its peak in the ninth century AH and started to
decline after that and continued until the fourteenth century AH, In the period between the
fourth and fourteenth century AH, the scholars of the Maliki school took many important
positions such as justice, elocution, imamate and teaching.

In conclusion, the researcher recommends encouraging students of science to study the
Maliki School, and work to find a seminar in the Al-Aqsa Mosque to teach al-Maliki and
د

other doctrines of jurisprudence. He also recommends paying attention to the history of
Magharbah Quarter because of its importance in proving the rights of Magharbeh Quatrer
,Al-Afdaliah School and the mosque of the Maalikis and the right of Muslims in Palestine.

.
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المقدمة:

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا ،مف
ٌ

ييد اهلل فبل مضؿ لو ،كمف يضمؿ فبل ىادم لو ،كأشيد أف ال إلو إال اهلل كأشيد أف محمدا عبده
كرسكلو.
كبعد...
فإف اهلل تبارؾ كتعالى اختص ىذه األرض المباركة بخصائص كميزات جعمتيا ميكل أفئدة المؤمنيف
المكحديف مف لدف آدـ عميو السبلـ إلى يكـ القيامة ،فيي مياجر إبراىيـ كلكطا -عمييما السبلـ،-

كمكلد عيسى –عميو السبلـ ،-كمسرل الحبيب محمد -صمى اهلل عميو كسمـ ،-كقد أنزؿ اهلل تبارؾ

كتعالى قرآنا يتمى آناء الميؿ كأطراؼ النيار ،بيف فيو مكانة ىذه األرض المباركة ،ﭧﭐﭨ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ
ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎ
ﱑﱓ ﱔﱕﱖﱗﱠ ،1كاف أنبياء اهلل -عز كجؿ -الذيف كرد ذكرىـ في
ﱒ
ﱏﱐ
القرآف الكريـ – كىـ خمسة كعشركف نبيا -معظميـ لو اتصاؿ كثيؽ بأرض فمسطيف ،فمنيـ مف كانت
دعكتو فييا كمنيـ مف تكفي فييا كدفف فييا ،فيي أرض األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ.

كلما كانت صمة األنبياء -عمييـ الصبلة كالسبلـ -باألرض المباركة قكية كقائمة عمى أساس

عقدم ،فإف العمماء الذيف ىـ كرثة األنبياء اتبعكىـ في ىذا األمر ،فقد قاؿ النبي -صمى اهلل عميو
ق َّ ِ
ِ
ِ
كسمـ( :-م ْن سمَ َك طَ ِريقًا ي ْطمُ ِ ِ ِ
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طالِ ِب ِ
ان ِفي
ضا لِ َ
الحيتَ ُ
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سائ ِر ال َك َواك ِبَ ،وِا َّن ُ
َ
العالم َعمَى َ
َ
َ
َ
ٍّ ِ 2
ار وَال ِدرَىما ،إِ َّنما وَّرثُوا ِ
ِ
ِ
َخ َذ ِب َحظ َوافر) .
َخ َذهُ أ َ
الع ْم َم ،فَ َم ْن أ َ
َ َ
َو َرثَ ُة األَ ْن ِب َياءَ ،وِا َّن األَ ْن ِب َي َ
اء لَ ْم ُي َوِّرثُوا دي َن ًا َ ْ ً
فكانت القدس كالمسجد األقصى المبارؾ في طميعة األماكف التي يتكجو إلييا العمماء مف كؿ

أنحاء العالـ اإلسبلمي ،كفي طميعتيـ الفقياء مف المذاىب اإلسبلمية األربعة.

1
2

سكرة اإلسراء.1 :
ركاه الترمذم ،سنف الترمذم ،كتاب العمـ ،باب ما جاء في فضؿ الفقو عمى العبادة ،ج ،48/5حديث رقـ(.)2682

حكـ األلباني :صحيح.
و

ككاف لممذىب المالكي حضكره في تدعيـ الحياة الفكرية في بيت المقدس ،حيث كانت بيت

المقدس مرك از مف مراكز الحياة الفكرية في العالـ اإلسبلمي ،خصكصا بعد تحريرىا عمى يد صبلح
الديف األيكبي سنة ( 583ق) ،فكفد إلييا عدد مف المسمميف المشتاقيف لثراىا الطاىر ،كمف ضمنيـ
فقياء مف المذىب المالكي ،الذيف جاء أغمبيـ مف المغرب كاألندلس ،ألف بيت المقدس تمثؿ مركز

جذب ليـ ،نظ انر لممكانة الدينية التي تتمتع بيا باعتبارىا أكلى القبمتيف ،كأنيا أرض اإلسراء كالمعراج،

كالفضائؿ التي جمعيا مسجدىا األقصى ،فيك مسجد تشد إليو الرحاؿ ،فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو،
ً
كمسجد
الحرًاـ،
مساجد:
حاؿ ٌإال إلى ثبلثًة
عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :ال تي ىشد الر ى
ي
ى
المسجد ى
ً
ً
كمسجد األقصى ).1
الرسكؿ صمٌى اهلل عميو كسمـ،
كلما كثرت أعدادىـ استطاع المالكية إثبات كجكدىـ في بيت المقدس فكانت تقاـ ليـ جماعة

لمصبلة في المسجد األقصى ،كأكقؼ ليـ الممؾ األفضؿ -االبف األكبر مف أبناء صبلح الديف
كدرس عدد مف الشيكخ كالعمماء ،كتقمد
األيكبي -مدرسة عرفت باسـ المدرسة األفضمية ،درس فييا ٌ
الفقياء المالكيكف مناصب عديدة منيا القضاء كاإلفتاء كغيرىا.
أىمية البحث:
كتبرز أىمية ىذا البحث (تاريخ المذىب المالكي في فمسطيف) مف حيث إنو يؤكد عمى

إسبلمية ىذه األرض المقدسة ،كيبرز تاريخ الكجكد اإلسبلمي كالحركة العممية فييا مف خبلؿ إظيار
تاريخ المذىب المالكي في فمسطيف .خصكصا أف المدينة المقدسة تتعرض في ىذه األياـ لعممية تيكيد

ممنيجة لطمس معالميا الحضارية كالفكرية ،فأكؿ ما قامت بو سمطات االحتبلؿ بعد احتبلليا لمدينة
القدس عاـ (1967ـ) إزالة حارة المغاربة كطمس معالميا حتى تبلشت مف الكجكد .عمما بأف تمؾ

الحارة ىي مركز المذىب المالكي في فمسطيف.

1

ركاه البخارم ،صحيح البخارم ،كتاب فضؿ الصبلة في مكة كالمدينة ،باب فضؿ الصبلة في مسجد مكة كالمدينة،

ج ،60/2حديث رقـ(.)1188
ز

أىداف البحث:

كييدؼ البحث إلى األمكر التالية:
 -1التعريؼ باإلماـ مالؾ بف أنس -رحمو اهلل ،-كالمذىب المالكي.

 -2التعرؼ عمى تاريخ دخكؿ المذىب المالكي إلى فمسطيف ،كالمدرسة المالكية في بيت المقدس.
 -3بياف المناصب التي تكالىا فقياء المذىب المالكي في فمسطيف.
 -4ترجمة عمماء المذىب المالكي الذيف عاشكا في فمسطيف.

أسباب اختيار الموضوع:
كلعؿ مف أسباب اختيار المكضكع ،الرغبة في إكماؿ سمسمة تاريخ المذاىب الفقيية األربعة في

فمسطيف ،حيث كتب في تاريخ المذىب الحنفي كالشافعي كالحنبمي في فمسطيف كبقي المذىب

المالكي ،فشرح اهلل صدر الباحث الختياره كشرع بالكتابة فيو ،إلبراز مكانة األرض المقدسة
(فمسطيف) في اإلسبلـ ،كخصكصا عند فقياء المالكية.

كسعى الباحث إلى إظيار ما حاكؿ االحتبلؿ طمسو مف معالـ حضارية كفكرية إسبلمية في

فمسطيف عامة كفي القدس خاصة.
الدراسات السابقة:

أما الدراسات السابقة ،فمعمكـ أف المذىب المالكي مف المذاىب التي خدمت قديما كحديثا،

كصنفت كتب في تاريخ المذىب المالكي خصكصا في ببلد المغرب العربي كدكلة اإلمارات

العربية المتحدة ،كلكف الباحث لـ يجد أم كتاب ،أك بحث ،أك رسالة عممية تتحدث عف تاريخ
المذىب المالكي في فمسطيف بشكؿ مستقؿ ،إنما تناكلتيا بعض كتب التاريخ كبعض كتب التراجـ

في ثناياىا.
منيج البحث:

اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج االستقرائي التاريخي كالمنيج الكصفي التحميمي ،حيث قاـ

الباحث بدراسة تاريخ المذىب المالكي في فمسطيف ،مع بعض التحميؿ ألىـ آثار عمماء المذىب الذيف

ليـ عبلقة بفمسطيف كالترجمة ليـ.

ح

لسعة مادة البحث في التراجـ مف حيث كجكد العمماء ،كشيكخيـ ،كتبلميذىـ ،فإني أقدر
كنظ انر ى
أف المادة ستطكؿ كيصعب حصرىا؛ لذلؾ اكتفيت فقط بالترجمة لعمماء المذىب ليس غير.
كحرص الباحث عمى اتباع المنيجية المتبعة في البحكث العممية مف خبلؿ اآلتي:
أكال :تكثيؽ اآليات الكريمة ،ككضعيا بيف قكسيف مزخرفيف ،كبياف اسـ السكرة كرقـ اآلية في اليامش.
ثانيا :تخريج أحاديث النبي – صمى اهلل عميو كسمـ -كبياف حكـ المحدثيف عمييا ،باستثناء ما كرد في
الصحيحيف.
ثالثا :الرجكع إلى الكتب كالمصادر األصمية في الترجمة ،مع عدـ إغفاؿ المؤلفات الحديثة.
رابعا :الرجكع إلى كتب المغة األصمية كالمعتمدة؛ لمعرفة المصطمحات المغكية التي ترد في الرسالة.
خامسا :اتباع طريقة التكثيؽ الصحيحة كالمعتمدة ،فما نقؿ حرفيا كضع بيف عبلمتي تنصيص ،كما
نقؿ بالمعنى اكتفي باإلشارة إلى مصدره ،كالمنيج المتبع في التكثيؽ عند كركد اسـ الكتاب ألكؿ مرة
كالتالي:
اسـ الشيرة لممؤلؼ ،اسـ المؤلؼ كامبل ،اسـ الكتاب ،رقـ الجزء كالصفحة ،دار النشر ،مكاف النشر،
الطبعة ،تاريخ الطباعة.
سادسا :جعؿ خاتمة الرسالة زبدة ما يتكصؿ إليو مف نتائج كتكصيات ،ثـ عمؿ المسارد بعد ذلؾ.
سابعا :في تكثيؽ المسارد ،سيتبع الباحث الطريقة التالية:
 ترتيب اآليات في مسرد اآليات حسب ترتيب السكرة في المصحؼ ،كاذا ذكرت أكثر مف آية
في نفس السكرة ،فترتب حسب ترتيب اآليات في السكرة ،األكلى فالثانية ،كىكذا.
 ترتيب مسرد األحاديث ،كمسرد المصادر كالمراجع ،حسب األحرؼ اليجائية ،مكحدا طريقة
التكثيؽ في البحث كمو.
خطة البحث:
كاشتممت خطة البحث عمى مقدمة كفصميف كخاتمة ،ككؿ فصؿ يحتكم عمى عدة مباحث كما يمي:

ط

مقدمة:
كتشمؿ :أىداؼ البحث ،كأىميتو ،كسبب اختيار المكضكع ،كالمنيج في كتابتو ،كالدراسات السابقة،
كخطتو.

الفصل االول :تعريف باإلمام مالك والمذىب المالكي ،ووجوده في فمسطين.
 المبحث األكؿ :تعريؼ باإلماـ مالؾ بف أنس.
 المبحث الثاني :تعريؼ بالمذىب المالكي.
 المبحث الثالث :كجكد المذىب المالكي في فمسطيف.
الفصل الثاني :عمماء المذىب المالكي في فمسطين.
 المبحث األكؿ :العمماء مف القرف الثاني إلى السادس اليجرم.
 المبحث الثاني :العمماء مف القرف السابع كالثامف اليجرم.
 المبحث الثالث :العمماء مف القرف التاسع اليجرم
 المبحث الرابع :العمماء مف القرف العاشر إلى الرابع عشر اليجرم.
الخاتمة :كفييا أىـ النتائج كالتكصيات.
مسرد اآليات.
مسرد األحاديث.
قائمة المصادر كالمراجع.
فيرس المكضكعات.
الخاتمة:

ي

الفصل االول
________________________________________________________________________________

تعريف باإلمام مالك والمذىب المالكي.

المبحث األول :تعريف باإلمام مالك بن أنس.
المطمب األول :نسبو ومولده ونشأتو.
نسبو:
ىك شيخ اإلسبلـ ،حجة األمة ،إماـ دار اليجرة ،كىك أحد أصحاب المذاىب األربعة المتبكعة ،كىك
مف تابعي التابعيف.
أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس ،بف مالؾ ،بف أبي عامر  -كاسمو عامر ،-بف عمرك  ،بف الحارث ،بف
غيماف ،بف خثيؿ ،بف الحارث – كىك ذك أصبح -بف عكؼ ،بف مالؾ بف زيد ،بف شداد ،بف زرعة،
كىك مف يعرب مف قحطاف.1
كأمو العالية ابنة شريؾ بف عبد الرحمف بف شريؾ األزدية.2

1

القاضي عياض ،أبك الفضؿ عياض بف مكسى اليحصبي (ت  544ق) ،ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ،ج،44/1

دار الكتب العممية– بيركت ،ط1418 ،1ق1998-ـ .ابف فرحكف ،إبراىيـ بف عمي بف محمد (ت  799ق) ،الديباج
المذىب في معرفة أعياف المذىب ،ج ،71-69/1مكتبة الثقافة الدينية -مصر ،ط1423 ،1ق2003-ـ .الدقر ،عبد
الغني ،مالؾ بف أنس ،ص ،23دار القمـ -دمشؽ ،ط1430 ،1ق2009-ـ.

2

ابف خمفكف ،أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف محمد بف عبد الرحمف (ت  636ق)  ،أسماء شيكخ مالؾ بف أنس

األصبحي ،ص ،22دكلة البحريف ك ازرة العدؿ كالشؤكف اإلسبلمية ،إدارة األكقاؼ السنية كاإلرشاد الديني ،ط،1
1419ق1998-ـ .الذىبي ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق) ،سير أعبلـ
النببلء ،ج ،49/8مؤسسة الرسالة ،ط1405 ،3ق12985-ـ.
1

مولده:
اختمؼ في مكلده اختبلفا كثيرا ،كاألشير أنو كلد سنة ثبلث كتسعيف مف اليجرة ،1كىذا الذم عميو
أكثر المحققيف كىك أصح األقكاؿ.
كىي نفس السنة التي تكفي فييا الصحابي الجميؿ أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو ،ككلد اإلماـ مالؾ
بذم المركة ،كىي قرية بكادم القرل ،ككادم القرل بيف تيماء كخيبر ،فيو قرل كثيرة ،ككانت محطة
لمقكافؿ في طريقيا لمحج الشامي.2
نشأتو:
عاش اإلماـ مالؾ في المدينة المنكرة عمى ساكنيا أفضؿ الصبلة كالسبلـ ،فمقد كانت مكطف الشرع،
كمبعث ال نكر ،كمعقد الحكـ اإلسبلمي األكؿ ،كميد السنف ،كمكطف الفتاكل المأثكرة ،اجتمع بيا الرعيؿ
األكؿ مف عمماء الصحابة ،ثـ تبلميذىـ مف بعدىـ ،كترككا تركة كبيرة مف العمـ كالحديث كالفتاكل.3
كنشأ رحمو اهلل في بيت اشتغؿ بعمـ الحديث ،كاستطبلع اآلثار كأخبار الصحابة رضي اهلل عنيـ
كفتاكييـ.
أما أبكه أنس :فيك أحد ركاة الحديث ،فقد ركل عنو كلده مالؾ ،ككذلؾ ركل عنو ابف شياب شيخ
مالؾ .أما جده مالؾ :فكنيتو أبك أنس ،كىك مف كبار التابعيف يركم عف :عمر ،كطمحة ،كعائشة،
كأبي ىريرة ،كحساف بف ثابت ،كىك أحد األربعة الذيف حممكا عثماف ليبل إلى قبره كغسمكه كدفنكه ،ككاف
ممف يكتب المصاحؼ حيف جمع عثماف المصاحؼ .كأما جد أبيو :كىك أبك عامر بف عمرك ،فيك مف
أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كشيد المشاىد كميا مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ خبل
بدرا .ككاف لو ثبلثة أعماـ :نافع أبك سييؿ ،كأكيس ،كالربيع ،ككميـ مف ركاة الحديث .كلو أخ يسمى
النضر كاف مبلزما لمعمماء يتمقى عمييـ حتى إف مالكا لما الزـ العمماء كاف يعرؼ بأخي النضر لشيرة
1
2

ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ص.75
ابف خرداذبة ،أبك القاسـ عبيد بف عبد اهلل (ت  280ق ) ،المسالؾ كالممالؾ ،ص ،150دار صادر -بيركت،

1889ـ .الحمكم ،شياب الديف أبك عبد اهلل الركمي ،معجـ البمداف  ،ج ،173/4دار صادر -بيركت  ،ط،2
1995ـ.

3

أبك زىرة  ،محمد ،مالؾ حياتو كعصره -آراؤه كفقيو ،ص  ،24-23دار الفكر العربي -القاىرة ،ط1997 ،3ـ.
2

أخيو دكنو ،فمما ذاع أمر مالؾ بيف شيكخو صار أشير مف أخيو ،كصار يذكر النضر بأنو أخك
مالؾ.1
ككاف ألمو دكر في تكجييو نحك طمب العمـ كمبلزمة العمماء فقد قاؿ :قمت ألمي :أذىب فأكتب
العمـ ،فألبستو أحسف الثياب كعممتو ثـ قالت :اذىب فاكتب اآلف .ككانت تقكؿ :اذىب إلى ربيعة فتعمـ
مف أدبو قبؿ عممو.2
ككاف ألبيو دكر في متابعتو كحثو عمى طمب العمـ بجد كاجتياد ،قاؿ مالؾ :كاف لي أخ في سف
ابف شياب فألقى أبي يكمان عمينا مسألة فأصاب أخي كأخطأت ،فقاؿ لي أبي :أليتؾ الحماـ عف طمب
العمـ ،فغضبت كانقطعت إلى ابف ىرمز سبع سنيف (كفي ركاية ثماف سنيف) ،لـ أخمطو بغيره ككنت
أجعؿ في كمي تم انر كأناكلو صبيانو كأقكؿ ليـ :إف سألكـ أحد عف الشيخ فقكلكا :مشغكؿ .كذات يكـ
قاؿ ابف ىرمز لجاريتو :مف بالباب؟ فمـ تر إال مالكا ،فرجعت فقالت :ما ثـ إال ذاؾ األشقر ،فقاؿ:
ادعيو فذاؾ عالـ الناس.3
شخصية اإلمام مالك العممية:
شخصية مزدكجة التخصص ،انعقد لو لكاء عمـ الحديث ،كما انعقد لو لكاء عمـ الفقو ،كمف ثـ فمالؾ
مؤسس لمدرستيف :مدرسة حديث ،كمدرسة فقو ،ىاتاف المدرستاف منفصمتاف كمرتبطتاف عمميا في آف
كاحد .منفصمتاف في التخصص الدقيؽ ،كمرتبطتاف في اعتماد الثانية عمى األكلى استنباطا
كاستدالال.4

1

القاضي عياض ،أبك الفضؿ عياض بف مكسى اليحصبي (ت  544ق) ،ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ،

ج ،113/1مطبعة فضالة المحمدية -المغرب ،ط1965 ،1ـ .الحطاب ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف
عبد الرحمف الطرابمسي المغربي (ت  854ق) ،مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ ،ج ،24/1دار الفكر ،ط ،3
1412ق1992-ـ.

2

ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج.98/1

4

عمي ،محمد أبراىيـ ،اصطبلح المذىب عند المالكية ،ص ،40دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية كاحياء التراث-

3

ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج.99-98/1

دبي ،ط1421 ،1ق2000-ـ.
3

المطمب الثاني :مواىبو وصفاتو وآدابو.
مواىبو:
لقد منح اهلل اإلماـ مالؾ مف المكاىب الجميمة ما ساعده عمى طمب العمـ ،كمكنو مف بمكغ المقصكد،
كنيؿ المطمكب ،كالكصكؿ إلى ما انقطع عنو سكاه ،كادراؾ ما عجز عنو غيره .كال تجتمع ىذه الصفات
إال لمف كانت لو عناية ربانية.1
كمف المكاىب التي كىبيا اهلل لئلماـ مالؾ:
 -1ىو بشارة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم.
ون ِ
لما ركم عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو( :ي ِ
ب َّ
اد ِ
الع ْم َم فَالَ
وش ُك أ ْ
اس أَ ْك َب َ
َن َي ْ
اإل ِب ِل َي ْطمُ ُب َ
ض ِر َ
ُ
الن ُ
َعمَ َم ِم ْن َع ِالِم ا ْل َم ِدي َن ِة).2
َي ِج ُد َ
َح ًدا أ ْ
ون أ َ
كقد تأكلو األئمة عمى مالؾ حتى إذا قيؿ :ىذا قكؿ عالـ المدينة ،عمـ أنو المراد ،3كقاؿ سفياف بف
عيينة :إنو مالؾ ،لـ يبؽ لو نظير في المدينة ،4كمالؾ عالـ أىؿ الحجاز كىك حجة زمانو.5
ككاف محمد بف إدريس الشافعي يقكؿ :قالت لي عمتي كنحف بمكة :رأيت في ىذه الميمة عجبا فقمت

ليا :كما ىك؟ قالت :رأيت كأف قائبل يقكؿ :مات الميمة أعمـ أىؿ األرض ،قاؿ الشافعي :فحسبنا ذلؾ

فإذا ىك يكـ مات مالؾ بف أنس.6

1

الحسني ،محمد بف عمكم المالكي ،إماـ دار اليجرة مالؾ بف أنس ،ص ،18دار الكتب العممية ،ط1431 ،2ق-

2010ـ.

2

ركاه الترمذم ،سنف الترمذم ،أبكاب العمـ ،باب ما جاء في عالـ المدينة ،ج ،344/4حديث رقـ ( .)2680قاؿ

الترمذم( :ىذا حديث حسف).

3
4

الحطاب ،مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ،ج.24/1
الخميمي ،أبك يعمى خميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف إبراىيـ بف الخميؿ القزكيني (ت  446ق) ،اإلرشاد في معرفة

عمماء الحديث ،ج ،209 /1مكتبة الرشد -الرياض ،ط1409 ،1ق.

5
6

الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ج.57/8

األصبياني ،أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف (ت  430ق) ،حمية األكلياء

كطبقات األصفياء ،ج ،330/6دار الكتب العممية -بيركت ،طبعة 1409ق.
4

 -2قوة الحافظة وسعة الفيم:
فالحفظ نعمة مف اهلل ينعـ بيا عمى مف يشاء مف عباده ،فيكفقو لحفظ النصكص كاستحضارىا متى
شاء ،كقد رزؽ اإلماـ مالؾ قكة في الحفظ ،فكاف يقكؿ :قدـ عمينا الزىرم ،فأتيناه كمعنا ربيعة ،فحدثنا
نيفا كأربعيف حديثا ،ثـ أتيناه الغد ،فقاؿ :أنظركا كتابا حتى أحدثكـ منو ،أرأيتـ ما حدثتكـ بو أمس أم
شيء في أيديكـ منو؟ فقاؿ لو ربيعة :ىينا مف يرد عميؾ ما حدثت بو أمس ،فقاؿ :كمف ىك؟ قاؿ :ابف
أبي عامر ،قاؿ :ىات .فحدثتو بأربعيف حديثا منيا ،فقاؿ الزىرم :ما كنت أرل أنو بقي أحد يحفظ ىذا
غيرم.1
كحدثو مرة ككتبيا في ألكاحو ،فقاؿ لو مالؾ :زدني ،قاؿ :حسبؾ إف كنت ركيت ىذه األحاديث فأنت
مف الحفاظ ،قاؿ :قمت :قد ركيتيا ،فجبذ األلكاح مف يدم ،ثـ قاؿ :حدث ،فحدثتو بيا ،فردىا إلي،
كقاؿ :قـ ،فأنت مف أكعية العمـ.2
كيقكؿ مالؾ :ساء حفظ الناس ،لقد كنت آتي سعيد بف المسيب كعركة كالقاسـ كأبا سممة كحميدا
كسالما كعدد جماعة ،فأدكر عمييـ ،أسمع مف كؿ كاحد مف الخمسيف حديثا إلى المئة ،ثـ أنصرؼ كقد
حفظتو كمو مف غير أف أخمط حديث ىذا بحديث ىذا.3
كأما الفيـ :فيذا ما ال يحتاج إلى تكضيح أك بياف إذ ىك األصؿ في حاؿ مف يكصؼ باالجتياد
كاإلمامة كالفقو؛ كاإلماـ مالؾ رحمو اهلل .فقد أكتي ذىنا ثاقبا كفيما كسعة في العمـ.4
 -3الصبر والجمد:
كلقد كاف يرل اإلماـ مالؾ أف الصبر كقكة اإلرادة ىما العدة لطمب العمـ ،فمف لـ يتذرع بيما ال
يصؿ إلى غايتو ،كال يدرؾ مبتغاه منو.
كبذؿ في سبيؿ ذلؾ :جيده ،كمالو ،ككقتو.
1

ابف عبد البر ،أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد ابف عبد البر النمرم القرطبي (ت  463ق) ،االنتقاء في

فضائؿ الثبلثة األئمة الفقياء مالؾ كالشافعي كأبي حنيفة رضي اهلل عنيـ ،ص  ،18دار الكتب العممية –بيركت ،بدكف
طبعة ،بدكف تاريخ.

2
3
4

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج.134/1

ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج.100/1

الذىبي ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق) ،تذكرة الحفاظ = طبقات

الحفاظ لمذىبي ،ج ،157/1دار الكتب العممية -بيركت ،ط1419 ،1ق1998-ـ.
5

كعرؼ بمبلزمتو لمعمماء كالجد في طمب العمـ مف صغره .1ككاف قد اتخذ ٌتبانان 2محشكان لمجمكس

عمى باب ابف ىرمز يتقي بو برد حجر ىناؾ ،كقيؿ بؿ برد صحف المسجد ،كفيو كاف يجمس ابف
ىرمز.3
كقد كصؿ بو الحاؿ في طمب العمـ إلى أف نقض سقؼ بيتو فباع خشبو ،4ككاف يقكؿ :ال يبمغ أحد
ما يريد مف ىذا العمـ حتى يضر بو الفقر كيؤثره عمى كؿ حاجة.5
كقاؿ" :كنت آتى نافعان نصؼ النيار كما تظمني الشجرة مف الشمس ...ككنت آتي ابف ىرمز مف
بكرة فما أخرج مف بيتو حتى الميؿ".6
ككاف يقكؿ" :كاف الرجؿ يختمؼ إلى الرجؿ ثبلثيف سنة يتعمـ منو".7
 -4اإلخالص في طمب العمم:

كلقد يعمـ مف سيرتو رحمو اهلل إخبلصو في طمب العمـ لذات اهلل ،ال يبغي بو عمكا كال استكبا ار كال

مراء كال جداال ،كنقى نفسو مف شكائب الغرض كاليكل في دراستو ،فاإلخبلص نكر يشرؽ في النفس
فيضيء الفكر ،كيدرؾ األمكر مف غير التكاء ،كال شيء يعكر صفك الفكر أكثر مف انغماس النفس في
الشيكات أك اليكل.8
قاؿ ابف المبارؾ" :ما رأيت رجبل ارتفع مثؿ مالؾ بف أنس ليس لو كثير صبلة كال صياـ إال أف

تككف لو سريرة".9

كقد عرض عميو أبك جعفر المنصكر نسخ كتبو كعممو كحمؿ الناس عمييا ،كلكنو رفض ذلؾ بعمـ

كأدب جـ ،تجمى فيو معنى اإلخبلص كابتغاء مرضاة اهلل في عممو كعممو ،ال الشيرة كالرياسة.10
1
2
3
4
5
6

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج.133/1
التباف :سراكيؿ قصيرة إلى الركبة أك ما فكقيا تستر العكرة .المعجـ الكسيط ،ج.82/1

ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج99/1

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج.130/1
األصبياني ،حمية األكلياء ،ج.331/6
ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج.99/1

7

األصبياني ،حمية األكلياء ،ج.320/6

9

األصبياني ،حمية األكلياء ،ج330/6

8

أبك زىرة ،مالؾ ،ص .70

10

ابف عبد البر ،االنتقاء ،ص .41
6

كسأؿ رجؿ مالكا عف مسألة ،فقاؿ" :ال أحسنيا" ،فقاؿ الرجؿ :إني ضربت إليؾ مف كذا ككذا

ألسألؾ عنيا .فقاؿ لو مالؾ" :فإذا رجعت إلى مكانؾ كمكضعؾ فأخبرىـ أني قد قمت لؾ إني ال

أحسنيا".1

كقد أثر عنو -رحمو اهلل -أنو كاف يقكؿ" :العمـ نكر ال يأنس إال بقمب تقي خاشع" ،2كقد أكصى

أحد تبلميذه بقكلو" :إف كنت تريد بما طمبت ما عند اهلل فقد أصبت ما تنتفع بو ،كاف كنت تريد بما
تعممت الدنيا ،فميس في يدؾ شيء".3

ككاف اإلماـ مالؾ بف أنس ،يقكؿ :ما أفتيت حتى شيد لي سبعكف أني أىؿ لذلؾ .كما أجبت في

الفتيا حتى سألت مف ىك أعمـ مني :ىؿ يراني مكضعا لذلؾ؟ سألت ربيعة ،كسألت يحيى بف سعيد
فأمراني بذلؾ ،فقيؿ لو :يا أبا عبد اهلل فمك نيكؾ ،قاؿ :كنت أنتيي ال ينبغي لرجؿ أف يرل نفسو أىبل

لشيء حتى يسأؿ مف ىك أعمـ منو .

4

 -5الفراسة:

الحؽ كالباطؿ.5
يفرؽ بو بيف
ٌ
كالفراسة اإليمانية :نكر يقذفو اهلل في قمب عبدهٌ ،
كعف عبد اهلل بف كىب قاؿ :سمعت مالؾ بف أنس يقكؿ :ليس العمـ بكثرة الركاية كانما ىك نكر
يضعو اهلل في القمب.6
كلقد كاف الشافعي صاحب فراسة ،فقيؿ لو في ذلؾ ،فقاؿ" :أخذتيا عف مالؾ" .كقاؿ أيضا في
فراسة اإلماـ مالؾ" :لما سرت إلى المدينة كلقيت مالكا كسمع كبلمي ،نظر إلي ساعة ككانت لو
فراسة ،ثـ قاؿ لي :ما اسمؾ؟ فقمت محمد ،قاؿ :يا محمد ،اتؽ اهلل كاجتنب المعاصي؛ فإنو سيككف لؾ
شأف مف الشأف.7
1

األصبياني ،حمية األكلياء ،ج.232/6

3

المصدر السابؽ ،ج.68/2

2

4

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج60/2
ابف الجكزم ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد ،صفة الصفكة (ت  597ق) ،ج ،396/1دار الحديث-

القاىرة ،طبعة 1421ق2000-ـ .األصبياني ،حمية األكلياء،ج،317-316/6

5

ابف حميد ،صالح بف عبد اهلل كمجمكعة مف المختصيف ،نضرة النعيـ في مكارـ أخبلؽ الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو

6

ابف الجكزم ،صفة الصفكة ،ج.397/1

كسمـ ،ج ،825/3دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع -جدة ،ط1418 ،1ق1998-ـ.

7

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج.137/2
7

 -6الميابة:
كاف رحمو اهلل صاحب ىيبة ككقار ،فقد تكاممت صفاتو الجسمية كالعقمية ،كأخبلقو كأحكالو ،لتمقي

الميابة في نفكس مف يعرفو كمف يمقاه ،ككاف أكثر ىيبة مف الممكؾ.

كقد ذكرت شيادات مف عاصره لو بالييبة بعبارات كثيرة تصؼ تمؾ الميابة التي حظي بيا إمامنا

الجميؿ ،فيذا يقكؿ" :ما رأيت قط عالما ،كال عابدا ،كال شاطرا ،كال كاليا ،أىيب مف مالؾ رحمو اهلل".
كىذا يقكؿ" :ما رأيت أشد ىيبة مف مالؾ ،لقد كانت ىيبتو أشد مف ىيبة السمطاف".

1

ككاف مالؾ يقكؿ" :إف حقا عمى مف طمب العمـ أف يككف لو كقار كسكينة كخشية ،كأف يككف متبعا

ألثر مف مضى قبمو".2

ككاف يجمس في منزلو عمى ضجاع لو كنمارؽ مطركحة يمنة كيسرة لمف يأتيو .3ككاف مجمسو

مجمس كقار كحمـ كعمـ ،4ككاف رجبل مييبا نبيبل ليس في مجمسو شيء مف المراء كالمغط كال رفع
الصكت ،5ككاف الغرباء يسألكنو عف الحديث فبل يجيب إال في الحديث بعد الحديث كربما أذف
لبعضيـ يق أر عميو ،ككاف لو كاتب قد نسخ كتبو يقاؿ لو حبيب يق أر لمجماعة ،فميس أحد ممف يحضره
جبلال ،ككاف إذا أخطأ حبيب فتح عميو مالؾ.6
يدنك كال ينظر في كتابو كال يستفيـ ىيبة لمالؾ كا ن
صفاتو:
لقد أعطي اإلماـ مالؾ بسطة في الجسـ ،فمقد كصفتو كتب التاريخ كالمناقب بأكصاؼ مف
شأنيا أف تجعمنا نعتقد أف اهلل آتاه بسطة في العمـ كالجسـ.7
كقد كصفو غير كاحد مف تبلميذه ،فقالكا :كاف طكيبل جسيما ،عظيـ اليامة ،أبيض الرأس
كالمحية ،شديد البياض في لكنو ،أعيف ،حسف الصكرة ،أشـ األنؼ ،عظيـ المحية ،تبمغ صدره ،ذات
سعة كطكؿ.8

1
2
3
4

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج.33/2
األصبياني ،حمية األكلياء ،ج324/6
القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج.123/1
الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ج.65/8

5

ابف عبد البر ،االنتقاء ،ص.41

7

أبك زىرة ،مالؾ ،ص .78

6

8

الذىبي ،تذكرة الحفاظ ،ج.156/1
ابف فرحكف ،الديباج ،ج.90/1
8

كقاؿ تمميذه مصعب الزبيرم" :ككاف مالؾ مف أحسف الناس كجيا ،كأحبلىـ عينا ،كأنقاىـ بياضا،
كأتميـ طكال في جكدة بدف".1
آدابو:
كاف يخرج إلى مجمسو مزينا مكحبل مطيبا قد لبس مف أحسف ثيابو ،ككاف مالؾ يأتي المسجد
ليشيد الصمكات كالجنائز ،كيعكد المرضى ،كيقضي الحقكؽ ،كيجمس في المسجد ،ثـ يترؾ الجمكس
فيو؛ فكاف يصمي كينصرؼ ،كترؾ شيكد الجنائز؛ فكاف يأتي أصحابو فيعزييـ ،ثـ ترؾ ذلؾ كمو
كالصبلة في المسجد كالجمعة كاحتمؿ الناس ذلؾ كمو فكانكا أرغب ما كانكا فيو كأشد لو تعظيما ككاف
ربما كمـ في ذلؾ فيقكؿ" :ليس كؿ الناس يقدر أف يتكمـ بعذره".2
كمف تكقيره لحديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو كاف إذا أراد أف يحدث تكضأ كجمس عمى فراشو

كسرح لحيتو كتمكف في الجمكس بكقار كىيبة ،ثـ حدث .فقيؿ لو في ذلؾ ،فقاؿ" :أحب أف أعظـ

حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كال أحدث بو إال عمى طيارة متمكنا" ،ككاف يكره أف يحدث في

الطريؽ كىك قائـ أك يستعجؿ ،فقاؿ" :أحب أف أتفيـ ما أحدث بو عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

كسمـ".3

ككاف إذا أراد أف يحدث بحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ اغتسؿ كتبخر كتطيب ،كاذا رفع

أحد صكتو عنده قاؿ :اغضض مف صكتؾ فإف اهلل عز كجؿ يقكؿ :ﱡﭐﲐﲑﲒﲓ
ﲔﲕ ﲖﲗﲘﱠ ،4فمف رفع صكتو عند حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
فكأنما رفع صكتو فكؽ صكت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.5

ككاف ال يركب في المدينة مع ضعفو ككبر سنو كيقكؿ" :ال أركب في مدينة فييا جسد النبي صمى اهلل

عميو كسمـ".6

1
2
3

ابف فرحكف ،الديباج ،ج.90/1
الذىبي ،طبقات الحفاظ ،ج.156/1
األصبياني ،حمية األكلياء ،ج.317/6

4

سكرة الحجرات ،اآلية رقـ(.)2

6

مخمكؼ ،محمد بف محمد بف عمر بف عمي ،شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية ،ص  ،82دار الكتب العممية –

5

ابف الجكزم ،صفة الصفكة ،ج.397/1

لبناف ،ط1424 ،1ق2003-ـ.
9

كقد أكصى مالؾ بف أنس فتى مف قريش بقكلو" :يا ابف أخي تعمـ األدب قبؿ أف تتعمـ العمـ".1
المطمب الثالث :المحنة التي نزلت بو.

إف المتتبع لقصص األنبياء كسيرىـ كقصص العمماء الكارثيف ليـ ،يجد أف المحف قد أصابتيـ

كابتمكا بشدائد عظيمة ،بعضيـ قضى نحبو فييا ،فغدت سنة اهلل في أصفيائو ،فعف أبي ىريرة رضي
اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،سئؿ أم الناس أشد ببلء؟ فقاؿ( :األنبياء ،ثم األمثل
فاألمثل) .2كالعمماء ىـ كرثة األنبياء فبل عجب أف يصابكا بمحف كابتبلءات عظيمة ،كىكذا كاف شأف
اإلماـ مالؾ رحمو اهلل فقد أصابتو المحنة كما أصابت غيره مف العمماء العامميف.
كقد اختمؼ المؤرخكف في سبب كقكع محنة اإلماـ مالؾ ،كأظير الركايات أنيا بسبب :فتكاه بعدـ
كقكع طبلؽ المكره ،كذلؾ أف أكائؿ الخمفاء العباسييف كانكا يريدكف أف يكثقكا بيعة الناس ليـ باأليماف،
كالطبلؽ ،كالعتاؽ ،كيكرىكف الناس عمى ذلؾ ،فالحنفية قرركا كقكع طبلؽ المكره ،3أما المالكية،4
كالشافعية ،5كالحنبمية ،6فاتفقكا عمى أف طبلؽ المكره ال يقع ،ككاف مالؾ يقكؿ بعدـ كقكعو .كلعؿ الذم
أغضب المنصكر أنو كاف يحدث بيذا في كقت خركج محمد بف عبد اهلل بف حسف –النفس الزكية-
بالمدينة.7

1
2

األصبياني ،حمية األكلياء ،ج.330/6

ركاه الترمذم ،سنف الترمذم ،أبكاب الزىد ،باب ما جاء في الصبر عمى الببلء ،ج ،601/4حديث رقـ (.)2398

قاؿ أبك عيسى( :ىذا حديث حسف صحيح) ،كقاؿ األلباني( :حديث صحيح).

3

الكاساني ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد (ت  587ق) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ج ،100/3دار الكتب

العممية ،ط1406 ،2ق1986-ـ.

4

الخرشي ،محمد بف عبد اهلل (ت  1101ق) ،شرح مختصر خميؿ لمخرشي ،ج ،36/4دار الفكر لمطباعة  -بيركت،

بدكف طبعة ،بدكف تاريخ.

5

الماكردم ،أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم ،الحاكم الكبير في فقو اإلماـ الشافعي كىك شرح

المزني ،ج ،228/10تحقيؽ :عمي معكض كعادؿ عبد المكجكد ،دار الكتب العممية  -بيركت ،ط1419 ،1ق-
1999ـ.

6

ابف قدامة المقدسي ،أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد (ت  620ق) ،المغني ،ج ،382/7مكتبة

القاىرة ،بدكف طبعة1388 ،ق1968-ـ.

7

الدقر ،مالؾ بف أنس ،ص .337
11

المطمب الرابع :شيوخو وتالميذه.
شيوخو:
جاء مالؾ في عصر الدكلة األمكية ،كقد كثر العمماء بالمدينة ،كأخذ يستقي العمـ مف شيكخيـ
غبلما صبيا ،حتى إذا ما بمغ أشده أخذ ينتقي مف يأخذ عنيـ العمـ كالحديث.1
فقد أدرؾ مف الشيكخ ما لـ يدركو أحد بعده ،فكاف مف أخذ عنو تسعمائة شيخ :ثبلثمائة مف التابعيف
كستمائة مف تابعي التابعيف ،2مف أشيرىـ كمف كاف لو األثر الظاىر في حياتو كحديثو كفقيو ،ىـ:
 )1سالم بن عبد اهلل( :3ت  106ه)
أبك عمر سالـ بف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب العدكم المدني ،كيقاؿ أبك عبد اهلل ،تابعي ثقة ،كأحد
فقياء المدينة السبعة ،كاف كثير الحديث ،ركل عف أبيو كأبي ىريرة كأبي رافع كغيرىـ ،قاؿ مالؾ" :لـ
يكف أحد في زماف سالـ بف عبد اهلل أشبو بمف مضى مف الصالحيف في الزىد كالفضؿ كالعيش منو".
تكفي –رحمو اهلل -سنة ست كمئة ،كقيؿ غير ذلؾ.
 )2نافع ( :4ت  117ه)
نافع المدني أبك عبد اهلل مكلى عبد اهلل بف عمر بف الخطاب ،مف أئمة التابعيف بالمدينة ،ديممي
األصؿ مجيكؿ النسب ،أصابو ابف عمر صغي ار في بعض مغازيو ،كاف عبلمة في فقو الديف ،متفقان
عمى رئاستو ،ثقة مأمكنان ،أرسمو عمر بف عبد العزيز إلى مصر ليعمـ أىميا السنف ،كاف كثير الركاية
لمحديث ،كال يعرؼ لو خطأ في جميع ما ركاه .تكفي –رحمو اهلل -سنة سبع عشرة كمئة.

1
2

أبك زىرة ،مالؾ ،ص.81

ميارة ،محمد بف احمد ميارة المالكي (ت 1072ىػ) ،الدر الثميف كالمكرد المعيف ،ص  ،21تحقيؽ :عبد اهلل

المنشاكم ،دار الحديث -القاىرة2008-1429 ،ـ.

3

ابف سعد ،أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء ،البصرم ،البغدادم المعركؼ بابف سعد (ت 230

ىػ) ،الطبقات الكبرل ،ج ،155-149/5تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1410 ،1ىػ
1990 -ـ .ابف حجر العسقبلني ،أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد (ت  852ىػ) ،تيذيب التيذيب،

ج ،436/3مطبعة دائرة المعارؼ النظامية -اليند ،ط1326 ،1ىػ.

4
محمد (ت681:ىػ) ،كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،ج ،367/5تحقيؽ:
ابف خمٌكاف ،شمس ٌ
الديف أحمد بف ٌ
النببلء ،ج.490/19
إحساف عباس ،دار صادر ،بيركت ،ط1414 ،1ىػ .الذىبي ،سير أعبلـ ٌ
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 )3أبو بكر بن محمد ( :1ت  120ه)
النجارم
أبك بكر بف محمد بف عمرك بف حزـ ،أبك محمد (كقيؿ :اسمو كنيتو) األنصارم الخزرجي ثـ ٌ
المدني ،مف محدثي أىؿ المدينة ،كتكلى القضاء فييا ،كاف ثقة كثير الحديث ،ركل عف أبيو كعف

عمر بف عبد العزيز كجماعة ،كركل عنو ابناه عبد اهلل كمحمد كعمرك بف دينار كالزىرم كآخركف ،قاؿ
مالؾ :لـ يكف عندنا أحد بالمدينة عنده مف عمـ القضاء ما كاف عند أبي بكر بف محمد بف عمرك بف
حزـ .تكفي –رحمو اهلل -سنة عشريف كمئة.
 )4الزىري( :2ت  124ه)
الزىرم ،مف بني زىرة مف قريش ،تابعي مف كبار الحفاظ
محمد بف مسمـ بف عبد اهلل بف شياب ٌ
كدكف معيا فقو الصحابة ،قاؿ أبك
دكف األحاديث النبكيةٌ ،
كالفقياء ،مدني سكف الشاـ ،كىك أكؿ مف ٌ
داكد" :جميع حديث الزىرم ( )2200حديث" ،أخذ عف بعض الصحابة ،كأخذ عنو مالؾ بف أنس
كطبقتو .تكفي -رحمو اهلل -سنة أربع كعشريف كمئة.
 )5عبد اهلل بن دينار ( :3ت  127ه)
أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف دينار العدكم المدني ،مكلى ابف عمر ،ركل عف ابف عمر كأنس كسميماف
بف يسار كأبي صالح السماف كغيرىـ ،كركل عنو ابنو عبد الرحمف ،كمالؾ كسميماف بف طكيؿ كشعبة
كسفياف الثكرم كسفياف بف عيينة كغيرىـ ،قاؿ الذىبي :أحد الثقات؛ كقاؿ الحافظ أحمد بف عمي
األصبياني :أحاديثو نحك مئتي حديث .تكفي –رحمو اهلل -سنة سبع كعشريف كمئة.

1

ابف أبي حاتـ ،أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي ،الحنظمي ،الرازم (ت 327ىػ) ،الجرح

كالتعديؿ ،ج ،337/9دار إحياء التراث العربي -بيركت ،ط1271 ،1ىػ 1952ـ .ابف حجر العسقبلني ،تيذيب
التيذيب ،ج.38/12

2

ابف سعد ،الطبقات الكبرل ،ج .348/5ابف حجر العسقبلني ،تيذيب التيذيب ،ج .445/9ال ٌذىبي ،تذكرة الحفاظ،

3

ابف أبي حاتـ ،الجرح كالتعديؿ ،ج .47-46/5ابف حجر العسقبلني ،تيذيب التيذيب ،ج .201/3ال ٌذىبي ،سير

ج.102/1

أعبلـ النببلء ،ج.253/5
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 )6أبو ِّ
الزناد( :1ت  131ه)
أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف ذككاف القرشي المدني ،المعركؼ بأبي الزناد ،أمير المؤمنيف في الحديث،
كمحدثيا ،ركل عف أنس كأـ المؤمنيف عائشة كسعيد بف المسيب كغيرىـ ،كركل
كاف فقيو أىؿ المدينة
ٌ
عنو ابناه عبد الرحمف كأبك القاسـ كصالح بف كيساف كغيرىـ .تكفي –رحمو اهلل -سنة إحدل كثبلثيف
كمئة.
 )7ربيعة الرأي( :2ت  136ه)
أبك عثماف ربيعة بف فركخ التيمي بالكالء المدني ،المعركؼ بربيعة الرأم ،اإلماـ الحافظ الفقيو
المجتيد ،كاف بصي انر بالرأم ،ركل عف أنس كالسائب بف يزيد كحنظمة بف قيس الزرقي كغيرىـ ،كركل
لمسنة ،ككاف صاحب
عنو يحيى بف سعيد األنصارم كمالؾ كشعبة كالسفياناف كغيرىـ ،كاف ثقة حافظان ٌ

الفتكل بالمدينة ،كعنو أخذ اإلماـ مالؾ فقيو .تكفي –رحمو اهلل -سنة ست كثبلثيف كمئة.
َ )8زْيد بن أسمم(:3ت  136ىـ)

زيد بف أسمـ العدكم بالكالء ،مكلى عمر بف الخطاب ،كانت لو حمقة بالمسجد النبكم ،ككاف فقيينا

عالما بتفسير القرآف ،كثير الحديث ،ثقة ،كقيؿ إنو كاف يدلس ،كاف مع عمر بف عبد العزيز أياـ
ن
خبلفتو .تكفي –رحمو اهلل -سنة ست كثبلثيف كمئة.

.1

المزم ،أبك الحجاج يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ (ت 742ىػ) ،تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ،

ج ،483-476/14تحقيؽ :د .بشار عكاد معركؼ ،مؤسسة الرسالة -بيركت ،ط1400 ،1ق – 1980ـ .ابف سعد،
الطبقات الكبرل ،ج .414/5ال ٌذىبي ،تذكرة الحفاظ ،ج.134/1

2
البستي (ت  354ىػ) ،مشاىير
 .ابف حباف ،أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معبد التميمي الدارمي ي
عمماء األمصار كأعبلـ فقياء األقطار ،ص  ،132-131تحقيؽ :مرزكؽ عمي إبراىيـ ،دار الكفاء لمطباعة كالنشر

كالتكزيع -المنصكرة ،ط1411 ،1ق1991-ـ .ابف سعد ،الطبقات الكبرل ،ج .415/ابف حجر العسقبلني ،تيذيب
التيذيب ،ج .285/3ال ٌذىبي ،تذكرة الحفاظ ،ج.148/1

3

ابف حباف ،مشاىير عمماء األمصار ،ص  .130ابف حجر العسقبلني ،تيذيب التيذيب ،ج .395/3ال ٌذىبي ،تذكرة

الحفاظ ،ج.124/1
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 )9يحيي بن سعيد األنصاري( :1ت  143ىـ)
أبك سعيد ىك يحيى بف سعيد بف قيس األنصارم النجارم األنصارم ،تابعي مف أىؿ المدينة ،كاف
حجة في الحديث فقييان ،ككاف قاضيا عمى الحيرة ،ركل عنو الزىرم كمالؾ كاألكزاعي ،كقاؿ الثكرم:
"كاف يحيى أجؿ عند أىؿ المدينة مف الزىرم" ،شيد لو أيكب بالفضؿ ،فقاؿ حيف قدـ مف المدينة" :ما
أحدا أفقو مف يحيى بف سعيد" .تكفي –رحمو اهلل سنة ثبلث كأربعيف كمئة.
تركت بيا ن
الصادق(:2:ت  148ىـ)
 )10جعفر ّ
أبك عبد اهلل جعفر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب الياشمي المدني  ،الممقب
أمو أـ فركة بنت القاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو ،اشتير بعممو
ٌ
بالصادؽٌ ،
يضمو إلى آخر ،ككاف مف سادات أىؿ البيت فقينا
كركايتو لمحديث ،ككاف مالؾ ال يركم عنو حتى
ٌ

كعمما كفضبلن ككرعان .تكفي –رحمو اهلل -سنة ثماف كأربعيف كمئة.
ن

كلقد قا ؿ بعض عمماء األثر " :كاف إماـ الناس بعد عمر زيد بف ثابت ،كبعده عبد اهلل بف عمر ،كأخذ
عف زيد كاحد كعشركف رجبل ،ثـ صار عمـ ىؤالء إلى ثبلثة :ابف شياب ،كبكير بف عبد اهلل ،كأبي
الزناد ،كصار عمـ ىؤالء كميـ إلى مالؾ بف أنس".3
تالميذه:
لـ يعرؼ أف إماما مف األئمة كاف لو مف التبلميذ مثؿ عدد تبلميذ اإلماـ مالؾ – رحمو اهلل -فقد
كاف لو تبلميذ كثر تباعدت أقطارىـ ،فمو تبلميذ مف خراساف ،كمف العراؽ ،كمف الشاـ ،كأكثر تبلميذه
مف المدينة كمصر كشماؿ إفريقية ،كببلد المغرب.4

1

ابف تغرم بردم ،أبك المحاسف جماؿ الديف يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم الحنفي (ت  874ق)،

النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ،ج ،351 /1ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكمي ،دار الكتب -مصر ،بدكف طبعة،
بدكف تاريخ .ابف أبي حاتـ ،الجرح كالتعديؿ ،ج .148/9ابف حجر العسقبلني ،تيذيب التيذيب ،ج.221/11
 .2الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ج .270-255/6ابف حجر العسقبلني ،تيذيب التيذيب ،ج.103/2
3
4

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج.77/1
أبك زىرة ،مالؾ ،ص.183
14

كال يستطيع الباحث أف يحصي تبلميذ ذلؾ اإلماـ الجميؿ ،كلكنو سيذكر في ىذا البحث أسماء
بعضيـ ممف كاف ليـ دكر في نشر المذىب ،كمنيـ:
 )1عبد اهلل بن المبارك( :1ت  181ه)
أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف المبارؾ بف كاضح المركزم :الفقيو ً
اإلماـ المتفؽ عمى جبللتو عممان كعمبلن
كزىدان كثقة كأمانة ،سمع مف أعبلـ ،كيشاـ بف عركة كابف عكف كاألعمش كاألكزاعي كالسفيانيف كمعمر
كشعبة كالميث .كركل المكطأ عف مالؾ كبو تفقو كعنو أخذ خبلئؽ ،اجتمع فيو العمـ كالفقو كالحديث
كالشعر كغير ذلؾ مف الخصاؿ الحميدة .ركل عنو ابف ميدم كابف كىب كجماعة ،كخرج عنو البخارم
في صحيحو .ألؼ كتاب الرقائؽ .تكفي –رحمو اهلل -في رمضاف سنة إحدل كثمانيف كمئة بمدينة
عمى الفرات تعرؼ بييت.
 )2أبو الحسن عمي بن زياد التونسي( :2ت  183ه)
الثقة الحافظ األميف المرجكع إليو في الفتكل الجامع بيف العمـ كالكرع لـ يكف في عصره بإفريقية مثمو،
سمع جماعة منيـ الميث كالثكرم كمالؾ كعنو ركل المكطأ ككتبان كىي :بيكع كنكاح كطبلؽ ،كىك أكؿ
مف أدخؿ المكطأ المغرب ،كمنو سمع البيمكؿ بف راشد كأسد بف الفرات كسحنكف كجماعة .تكفي –
رحمو اهلل -سنة ثبلث كثمانيف كمئة ،كقبره بتكنس قرب سكؽ الترؾ متبرؾ بو كالدعاء عنده مستجاب.
لو فضائؿ جمة.

1

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج .51-36/3ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج .409-407/1مخمكؼ ،شجرة

النكر الزكية ،ج .78/1سعد ،قاسـ عمي ،جميرة تراجـ الفقياء المالكية ،ج ،740-737/2دار البحكث لمدراسات
اإلسبلمية كاحياء التراث -دبي ،ط1423 ،1ق2002-ـ.
2

ابف عبد البر ،االنتقاء .60 ،القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج .84-80/3ابف فرحكف ،الديباج المذىب،

ج .93-92/2مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج .91/1سعد ،قاسـ عمي ،جميرة تراجـ الفقياء المالكية ،ج-849/2
 ،851دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية كاحياء التراث -دبي ،ط1423 ،1ق2002-ـ.
15

 )3عبد الرحمن بن القاسم( :1ت  191ه)
العتقي ،الشيخ الصالح الحافظ الحجة الفقيو ،أثبت الناس في مالؾ
أبك عبد اهلل عبد الرحمف بف القاسـ ي

كأعمميـ بأقكالو ،صحبو عشريف سنة كتفقو بو كبنظرائو ،لـ يرك كاحد عف مالؾ المكطأ أثبت منو،

كركل عف الميث كعبد العزيز بف الماجشكف كمسمـ بف خالد كغيرىـ .خرج عنو البخارم في صحيحو.
أخذ عنو جماعة منيـ أصبغ كيحيى بف دينار ،كالحارث بف مسكيف ،كيحيى بف يحيى األندلسي ،كابف
عبد الحكـ ،كأسد بف الفرات ،كسحنكف ،كزكناف كجماعة .مكلده سنة ثبلث كثبلثيف أك ثماف كعشريف
كمائة .كتكفي –رحمو اهلل -بمصر في صفر سنة إحدل كتسعيف كمئة.
 )4شبطون( :2ت  193ه)
أبك عبد اهلل زياد بف عبد الرحمف القرطبي :المعركؼ بشبطكف ً
اإلماـ الحافظ المتفنف الجامع بيف الزىد
كالكرع ،فقيو األندلس ،سمع مف مالؾ المكطأ ،كلو عنو كتاب في الفتكل معركؼ بسماع زياد .ركل
عف الميث بف سعد ،كابف عيينة ،كعبد اهلل بف نافع المدني ،كجماعة ،كىك أكؿ مف أدخؿ األندلس
المكطأ متفقيان بالسماع ،كعنو أخذ يحيى بف يحيى ،كغيره ،تكفي –رحمو اهلل -سنة ثبلث كتسعيف
كمئة.
 )5عبد اهلل بن وىب( :3ت 197ىـ)
محمد عبد اهلل بف كىب بف مسمـ مكلى ريحانة مكالة عبد الرحمف بف يزيد بف أنس الفيرم ،مكلده
أبك ٌ

الزىرم ،ركل عف مالؾ بف أنس
ككفاتو في مصر ،كقيؿ ٌأنو كلد في العاـ الذم مات فيو ابف شياب ٌ
كالميث بف سعد كابف أبي ذئب كنحك أربعمائة رجؿ مف شيكخ المحدثيف بمصر كالحجاز كالعراؽ ،كركل

عنو خمؽ كثير ،كاف رجبلن صالحان ،عالمان فقييان ،خائفان هلل .تكفي -رحمو اهلل -سنة سبع كتسعيف كمئة.

1
2

مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج.88/1
ابف الفرضي ،عبد اهلل بف محمد بف يكسؼ بف نصر األزدم (ت  403ىػ) ،تاريخ عمماء األندلس ،ج،183-182/1

مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط1408 ،2ىػ .القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج .122-116/3ابف فرحكف ،الديباج
المذىب ،ج .370/1مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج .94/1سعد ،جميرة تراجـ الفقياء المالكية ،ج.491-490/1

3
النببلء،
البر ،االنتقاء ،ج .92/1القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج .228/3ال ٌذىبي ،سير أعبلـ ٌ
 .ابف عبد ٌ
ج.223/9
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 )6أشيب( :1ت 204ىـ)
أبك عمرك أشيب بف عبد العزيز بف داكد بف إبراىيـ القيسي العامرم الجعدم ،كيقاؿ اسمو مسكيف
كأشيب لقب ،كاف مف أصحاب مالؾ كركل عنو ،كعف الميث بف سعد كالفضيؿ بف عياض كغيرىـ،
النظر ،مات بمصر بعد مكت
الناس ،كلو كتاب في الفقو ،ككاف رجبلن ثقة نبيبلن حسف ٌ
ككاف مف أفقو ٌ

الشافعي بثمانية عشر يكمان ،كلـ يدرؾ الشافعي بمصر مف أصحاب مالؾ إال أشيب كابف عبد الحكـ.
تكفي –رحمو اهلل -سنة أربع كمئتيف.
 )7عيسى بن دينار( :2ت212 :ىـ)
أبك محمد عيسى بف دينار بف كاقد ،كقيؿ :ابف كىب ،القرطبي المالكي ،فقيو األندلس في عصره،
كأحد عممائيا المشيكريف ،قاؿ الرازم :كاف عيسى عالما زاىدا ،حج حجات ككلي قضاء طميطمة
لمحكـ ،كالشكرل بقرطبة .كقاـ برحمة في طمب الحديث .مف تصانيفو :كتاب اليدية ،عشرة أجزاء.
تكفي –رحمو اهلل -سنة اثنتي عشرة كمئتيف.
 )8مطرف بن عبد اهلل( :3ت  220ه)
ؼ بف عبد اهلل بف مطرؼ بف سميماف بف يسار اليبللي المدني :الثقة األميف الفقيو
أبك مصعب يم ى
طر ي
المقدـ الثبت ركل عف جماعة منيـ مالؾ كبو تفقو ،كعنو أبك زرعة كأبك حاتـ ال ارزياف كالبخارم ،كخرج

لو في الصحيح .قاؿ ً
اإلماـ ابف حنبؿ :كانكا يقدمكنو عمى أصحاب مالؾ ،تكفي –رحمو اهلل -سنة
عشريف كمئتيف.

1
البر ،االنتقاء ،ج .96/1القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج .262/3ابف خمٌكاف ،كفيات األعياف،
ابف عبد ٌ
ج.238/1
2

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج .110-105/4ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج .66-64/2مخمكؼ ،شجرة

النكر الزكية ،ج .95/1سعد جيرة تراجـ الفقياء المالكية ،ج.906/2
3

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج .135-133/3ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج .340/2مخمكؼ ،شجرة النكر

الزكية ،ج .86/1سعد ،جميرة تراجـ الفقياء المالكية ،ج.1256-1254/3
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 )9القعنبي( :1ت  221ه)
أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف مسممة بف قعنب التميمي المدني المعركؼ بالقعنبي :كاف يسمى الراىب
لعبادتو كفضمو ً
اإلماـ الجميؿ أحد األعبلـ الثقة الثبت .قاؿ فيو مالؾ :ىك خير أىؿ األرض ،ركل عف
مالؾ المكطأ كالزمو عشريف سنة .كعف ابف أبي ذئب كشعبة كالميث كالسفيانيف ،كعنو جماعة منيـ أبك
زرعة كأبك حاتـ ال ارزياف كأبك داكد ،كخرج لو البخارم كمسمـ كركيا عنو .مات في المحرـ بمكة سنة
إحدل كعشريف كمئتيف.
 )10يحيى بن يحيى الميثي( :2ت  233ه)
أبك محمد يحيى بف يحيى بف كثير بف كسبلس بف شممؿ بف منقايا الميثي ،مف أىؿ قرطبة ،أصمو مف
البربر مف مصمكدة طنجة ،كينتمي إلى بني ليث بالكالء ،سمع مف اإلماـ مالؾ بف أنس المكطأ كركاه
عنو ،كسمع مف سفياف بف عيينة كالميث بف سعد كعبد اهلل بف كىب كعبد الرحمف بف القاسـ كأنس بف
عياض كغيرىـ ،كاف رجبلن لو ىيبة عظيمة كشأف كبير كعمـ غزير .تكفي -رحمو اهلل -سنة ثبلث
كثبلثيف كمئتيف.
 )11سحنون( :3ت  240ه)
أبك سعيد عبد السبلـ بف سعيد بف حبيب التنكخي القيركاني ،كسحنكف لقبو ،أصمو شامي مف حمص،
فقيو مالكي ،شيخ عصره كعالـ كقتو ،كاف ثقة حافظنا لمعمـ ،لـ يبلؽ مال نكا كانما أخذ عف أئمة أصحابو
كابف القاسـ كأشيب ،انتيت إليو الرئاسة في العمـ ،ككاف عميو المعكؿ في المشكبلت كاليو الرحمة،
كمات كىك يتكلى القضاء ،مف مصنفاتو :المدكنة ،جمع فييا فقو مالؾ .تكفي –رحمو اهلل -سنة أربعيف
كمئتيف.

1

ابف عبد البر ،االنتقاء ،ص  .62-61القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج .201-198/3ابف فرحكف ،الديباج

المذىب ،ج .413-411/1مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج .86/1سعد ،جميرة تراجـ الفقياء المالكية ،ج.764-2

2
البر ،االنتقاء ،ج .105/1القاضي عياض ،ترتيب
ابف الفرضي ،تاريخ عمماء األندلس ،ج .176/2ابف عبد ٌ
النببلء ،ج.519/10
المدارؾ ،ج .379/3ال ٌذىبي ،سير أعبلـ ٌ
3

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج .88-45/4ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج .40-30/2مخمكؼ ،شجرة النكر

الزكية ،ج .105-103/1سعد ،جميرة تراجـ الفقياء المالكية ،ج.506-503/1
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 )12أبو مصعب الزىري( :1ت 242 :ه)
أبك مصعب أحمد بف القاسـ بف الحارث بف ز اررة بف مصعب بف عكؼ الزىرم :قاضي المدينة
كعالميا الفقيو الثقة الثبت .ركل عف مالؾ المكطأ كغيره كتفقو بالمغيرة كابف دينار ،كلو مختصر في
قكؿ مالؾ المشيكر .ركل عنو البخارم كمسمـ كالذىبي كاسماعيؿ القاضي كال ارزياف كغيرىـ .تكفي –
رحمو اهلل -بالمدينة سنة اثنتيف كأربعيف كمئتيف.
المطمب الخامس :مصنفاتو.
لقد ألؼ مالؾ – رحمو اهلل – كتبا متعددة في فنكف مختمفة مف أشيرىا كتاب المكطأ الذم مؤل األرض
كشغؿ الناس ،كأما بقية تآليفو كما يقكؿ صاحب المدارؾ " :فإنما ركاىا عنو مف كتب بيا إليو أك سألو
إياىا أك آحاد مف أصحابو كلـ تركىا الكافة" .2كمنيا:3
 رسالة البف كىب في الرد عمى القدرية. كتاب في النجكـ كحساب مدار الزماف كمنازؿ القمر. رسالة في األقضية ،كتب بيا إلى أحد القضاة. رسالة في الفتكل. رسالة إلى ىاركف الرشيد في اآلداب كالمكاعظ .كقد طعف في نسبتيا إليو جماعة مف أئمةالمالكية.4
 كتاب في تفسير غريب القرآف. كتاب سماه كتاب السر .كقد أنكر المالكية نسبتو إلى مالؾ.5 رسالتو إلى الميث بف سعد في إجماع أىؿ المدينة.1

ابف أبي حاتـ ،الجرح كالتعديؿ ،ج .43/2ابف عبد البر ،االنتقاء ،ص  .112-111القاضي عياض ،ترتيب

المدارؾ ،ج .349-347/3ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج .141-140/1مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج-86/1
 .87سعد ،جميرة تراجـ الفقياء المالكية ،ج.192/1

2

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج.90/2

3

السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر (ت  911ق) ،تزييف الممالؾ بمناقب اإلماـ مالؾ ،ص ،84-83

4

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج.93-92/2

دار الرشاد الحديثة -الدار البيضاء ،ط1431 ،1ق2010-ـ.

5

الحطاب ،مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ،ج.407/3
19

 كتاب المناسؾ ،كىك أكبر كتبو كلكنو لـ يشتير. كتاب المجالسات عف مالؾ البف كىب ،فيو ما سمع مف مالؾ في مجالسو.المطمب السادس :وفاتو.
اختمؼ المؤرخكف في كفاتو كما اختمفكا في سنة ميبلده إال أف الذم رجحو أئمتيـ :أف كفاتو كانت
في ربيع األكؿ سنة  179ىجرية.1
قاؿ بكر بف سميماف الصكاؼ" :دخمنا عمى مالؾ بف أنس في العشية التي قبض فييا فقمنا لو :يا أبا
عبد اهلل كيؼ تجدؾ؟ قاؿ ما أدرم كيؼ أقكؿ لكـ إال أنكـ ستعاينكف غدان مف عفك اهلل ما لـ يكف في
حساب ،ثـ ما برحنا حتى أغمضناه رحمو اهلل".2
4 3

كقيؿ إنو تشيد ثـ تبل قكلو تعالى{ :هلل األمر من قبل ومن بعد} .

تكفي-رحمو اهلل -في خبلفة ىاركف الرشيد ،كصمى عميو كالي المدينة ،كدفف بالبقيع.5

1

ابف خمكاف ،كفيات األعياف ،ج .138/4الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ج.130/8

2

ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج.133/1

4

ابف الجكزم ،صفة الصفكة ،ج.397/1

3

5

سكرة الركـ ،آية.3 :

المزم ،تيذيب الكماؿ ،ج.119/27
21

المبحث الثاني :تعريف بالمذىب المالكي.
المطمب األول :أماكن انتشار المذىب المالكي.
إف المذىب المالكي تكسع شرقا كغربا كصاحبو ما زاؿ عمى قيد الحياة ،ككتب لو االنتشار كتمكف
مف قمكب الناس كاعتمدكه منيجا سمككيا في حياتيـ ،كعميو دارت الفتكل كالقضاء في كثير مف أصقاع
الدنيا كلقركف عديدة ،ككاف المذىب الرسمي الذم اعتمده بعض السبلطيف كما في األندلس.1
كجاب تبلميذ اإلماـ مالؾ أصقاع األرض فبسط المذىب المالكي نفكذه في ببلد الحجاز ،كالبصرة،
كمصر ،كجزء مف السكداف ،ككاف لو مكانة في بغداد كالبصرة ،كامتد إلى خراساف ،كنيسابكر ،كفارس،
كاليمف ،كالشاـ.2
كسيتناكؿ ىذ البحث إف شاء اهلل في المبحث التالي كجكد المذىب المالكي في فمسطيف.
كال يزاؿ ىذا المذىب غالبا عمى أىؿ المغرب األقصى ،كالجزائر ،كتكنس ،كطرابمس الغرب ،كصعيد
مصر ،كالسكداف ،كالككيت ،كالبحريف ،كاالمارات العربية المتحدة ،كجزئيا في قطر .3كأجزاء مف سمطنة
عماف ،كمكريتانيا ،كأرتيريا ،كالسنغاؿ ،كتشاد ،كمالي ،كشماؿ نيجيريا.




1
2

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ،ج.27/1
بنعبد اهلل ،عبد العزيز ،معممة الفقو المالكي ،ص  ،296دار الغرب اإلسبلمي ،ط1403 ،1ق1983-ـ .القاضي

عياض ،ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ،ج.66/1

3عمي ،محمد أبراىيـ ،اصطبلح المذىب عند المالكية ،ص ،22دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية كاحياء التراث-

دبي ،ط1421 ،1ق2000-ـ.
21

المطمب الثاني :مدارس المذىب المالكي.
كاف لطمبة اإلماـ مالؾ الدكر الكبير في حفظ ركاياتو كأقكالو كاختياراتو الفقيية ،كقد تفاعؿ كؿ
طالب في ببلده مع بيئتو العممية كالثقافية عمى ضكء ما حممو مف عمـ عف مالؾ ،مما كلٌد اتجاىات
داخؿ المذىب المالكي ،ما لبثت أف أصبحت مدارس فقيية داخؿ المذىب ،لكؿ مدرسة سماتيا
كمنيجيا كأعبلميا ،فكانت المدرسة المدنية ،كالمصرية ،كالعراقية ،كالمغربية.
المدرسة المدنية:
مثمت ىذه المدرسة الحجاز كمو بآرائيا ،كتميزت بالتزاميا منيج االعتماد عمى الحديث الشريؼ بعد
القرآف الكريـ ،كذلؾ في مقابؿ االتجاه اآلخر كالذم يعتمد اآلثار مف الصحابة ،كالتابعيف ،كعمؿ أىؿ
المدينة مفسرة لما يعتمده الحديث.1
المدرسة المصرية:
أبرز سمة ليا ىي اعتماد أئمتيا عمى العمؿ بالسنة األثرية كما تقتضيو مف مسايرة العمؿ ،أك
بعبارة أخرل العمؿ بالسنة التي كافقيا عمؿ سمؼ أىؿ المدينة ،كىك ما يعبر عنو اإلماـ مالؾ رحمو
اهلل بإجماع أىؿ المدينة.2
كمف ىنا نجد أف المدنييف يأخذكف بالحديث متى ثبت لدييـ ،بينما يرل المصريكف كمف كافقيـ أف
األحاديث يجب أف تعرض عمى عمؿ السمؼ بيا كتفسيرىـ ليا.3
المدرسة العراقية:
تبلميذ اإلماـ مالؾ في العراؽ تأقممكا مع المناخ الثقافي العراقي السائد آنذاؾ ،فكانت مدرستيـ
قائمة عمى األخذ بالرأم ،كذلؾ راجع إلى بيئة العراؽ التي كثرت فييا المذاىب ،كحيث ينتشر المذىب

1
2

عمي ،اصطبلح المذىب عند المالكية ،ص.64 :

المامي ،محمد المختار محمد ،المذىب المالكي -مدارسو كمؤلفاتو -خصائصو كسماتو ،ص  ،72مركز زايد لمتراث

كالتاريخ ،ط1422 ،1ق2002-ـ.

3

المصدر السابؽ ،ص.74 :
22

الحنفي فكاف ال بد لكؿ مذىب مف تدعيـ اختياراتو بالحجة كالبرىاف .كليذا السبب تميز مالكية العراؽ
بالتقعيد الفقيي ،كاالعتناء باالستدالؿ.1
المدرسة المغربية:
تعتبر ىذه المدرسة نتاجا لمدارس المالكية الثبلث :المدنية كالمصرية كالعراقية ،كبالتالي فقد حاكلت
جمع مميزات تمؾ المدارس ،2ثـ إف المدارس الثبلث األكلى ،قد انقطعت الدعكة إلييا استقبلال ،كأما
المغربية فيي التي بقيت كما زاؿ الدعاة إلى سمكؾ منيجيا مكجكديف إلى اليكـ.3
المطمب الثالث :المتون والكتب المعتمدة في المذىب المالكي.
إف الكتب التي ألفيا عمماء المالكية كثيرة ،كال يمكف ذكرىا جميعيا في ىذا البحث ،إال أف الباحث
حاكؿ أف يشير إلى أىـ الكتب المعتمدة في المذىب المالكي بأشكاليا المتنكعة :مف أميات،
كمطكالت ،كمختصرات ،كشركح ،كطرر ،كنظـ ،كفقو النكازؿ أك الفقو التطبيقي.
كلعؿ مف أىـ الكتب التي يعتمد عمييا المذىب المالكي كتاب (المكطأ) إلماـ المذىب مالؾ بف
أنس (ت 179ق) .كىك األصؿ األكؿ لممذىب المالكي إذ صنفو اإلماـ مالؾ كتكخى فيو القكم مف
حديث أىؿ الحجاز ،كمزجو بأقكاؿ الصحابة كفتاكل التابعيف ،كبكبو عمى أبكاب الفقو فأحسف ترتيبو
كتبكيبو ،فكاف كتابا حديثيا فقييا ،جمع بيف األصؿ كالفرع.4
 -1األميات:
كمف المصطمحات التي درج عمييا المالكية في كبلميـ ،كتعارفكا عمييا فيما بينيـ ،كتناقمتيا كتبيـ،
مصطمح (األميات) ،كىك مصطمح يعنكف بو كتبا أربعة تعتبر مف أجكد كأشير ما ألؼ في المذىب

1

بننصيرة ،سالـ ،مقالة بعنكاف  :مدارس المذىب المالكي ،مجمة منار اإلسبلـ ،ص ،49:العدد  ،502اكتكبر2016ـ-

1437ق ،مف إصدارات إدارة البحكث كرقابة اإلصدارات التابعة لك ازرة األكقاؼ اإلماراتية.

2
3

المامي ،المذىب المالكي ،ص.114 :

المصدر السابؽ ،ص.121 :

4الحجكم ،محمد بف الحسف بف العربي ،الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي ،ج ،406/1دار الكتب العممية-
بيركت ،ط1416 ،1ق1995-ـ
23

المالكي في مرحمة التأسيس بعد المكطأ .كىي التي تشكؿ األسس التي قاـ عمييا المذىب المالكي،
كىذه األميات ىي:1
 المدكنة لسحنكف (ت 240ق) .كاف كانت المدكنة تنسب لسحنكف إال أنيا ثمرة أربعة مفاألئمة :مالؾ بإجاباتو ،كابف القاسـ بقياساتو كزياداتو ،كأسد بف الفرات كركايتو ،كسحنكف
بتيذيبو كتنقيحو كتبكيبو ،كبعض إضافاتو ،ذلؾ بأف المدكنة أساسا سماعات ابف القاسـ مف
مالؾ أجاب بيا عف أسئمة سحنكف لما قدـ إليو مف تكنس طمبا لمعمـ ،كتصحيحان لركاية أسد
بف الفرات ،فكاف ابف القاسـ إذا كجد في المسألة المسؤكؿ عنيا قكال لمالؾ أجاب طبؽ ما
سمع منو ،كاال قاس عمى أصمو ،كأحيانا كثيرة يجتيد رأيو ،كما أف سحنكف لـ يكتؼ بالجمع
كالتبكيب فقط ،بؿ أضاؼ إلى ذلؾ إضافات مف المكطأ ،كمف سماعات شيكخو ،كما اختاره
لنفسو.
 المستخرجة مف األسمعة المعركفة (بالعتبية) ،نسبة لمؤلفيا محمد بف أحمد العتبي(ت255ق).
 الكاضحة لعبد الممؾ بف حبيب ( ت 238ق).المكاز (ت 269ق).
المكازية لمحمد بف إبراىيـ بف زياد اإلسكندرم المعركؼ بابف ى
 ىكاذا أضيؼ إلى األميات السابقة ثبلثة مف الكتب يصبح أسميا( :الدكاكيف) ،كىذه الكتب الثبلثة ىي:2
 المختمطة لئلماـ عبد الرحمف بف القاسـ (ت 191ق) المجمكعة لمحمد بف إبراىيـ بف عبدكس (ت260ق). -المبسكطة لمقاضي إسماعيؿ بف اسحؽ البغدادم (ت282ق).

1الجيدم ،عمر ،مباحث في المذىب المالكي بالمغرب ،ص  ،65ط .1993 ،1فيغك ،أبك الزبير عبد السبلـ أحمد،
أميات الكتب الفقيية كشركحيا كحكاشييا ابتداء مف القرف الثاني كحتى القرف الرابع عشر لميجرة ،الفقو المالكي ،ص

 ،12-9دار الكممة لمنشر كالتكزيع -مصر ،بدكف طبعة بدكف تاريخ.

2شمبي ،حمدم عبد المنعـ ،دليؿ السالؾ لممصطمحات كاألسماء في فقو اإلماـ مالؾ ،ص  ،86-85مكتبة ابف سينا-

القاىرة ،بدكف طبعة ،بدكف تاريخ.
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 -2المطوالت أو الموسوعات:
كىي الكتب التي تناكلت مكضكعات الفقو بتكسع مف غير أف تككف شرحا أك مختص ار أك حاشية أك
نظما لغيرىا ،كمف ىذه المطكالت:1
المدكنة لسحنكف ،كالنكادر كالزيادات البف أبي زيد ،كعيكف األدلة البف القصار ،كاإلشراؼ عمى مسائؿ
الخبلؼ كالمعكنة كالمميد لمقاضي عبد الكىاب ،كالمقدمات كالفتاكل البف رشد الجد ،كمذاىب الحكاـ
لعياض كابنو ،كبداية المجتيد البف رشد الحفيد ،كرسالة المعافرم في األذاف ،كمعيف الحكاـ البف عبد
الرفيع ،كالعقد المنظـ البف سممكف ،كتبصرة الحكاـ البف فرحكف ،كتحرير الكبلـ في مسائؿ االلتزاـ
لمحطاب ،كاالعبلف بأحكاـ البنياف البف الرامي ،كالذخيرة لمقرافي ،كفتح الرحيـ لمداه الشنقيطي ،كفتح
العمي المالؾ لعميش ،كالمعيار لمكنشريسي.
 -3المختصرات:
كالمختصرات جمع مختصر مف االختصار ،كىك تقميؿ المفظ مع غ ازرة المعنى ،فيك اسـ مفعكؿ مف
اختصر الكبلـ إذا أتى بالمعاني الكثيرة في األلفاظ القميمة مف غير اإلخبلؿ بالمعنى.2
أك ىي التي اختصرت كتبا مطكلة ،أك ألفت بطريقة مختصرة؛ بمعنى أف المسائؿ التي تتناكليا تتحدث
عنيا باختصار.
كمف ىذه الكتب:3
التفريع البف الجبلب ،كمختصر المدكنة البف أبي زيد ،كالتيذيب لمبراذعي ،كالكافي البف عبد البر،
كارشاد السالؾ البف عسكر البغدادم ،كمختصر ابف الحاجب الفرعي ،كمختصر خميؿ ،كدرر الغكاص
البف فرحكف ،كرسالة ابف أبي زيد ،كأقرب المسالؾ لمدردير ،كاألحكاـ ألبي مطرؼ الشعبي ،كالمجمكعة
لؤلمير ،كالمستخرجة لمعتبي ،كتدريب السالؾ البف المبارؾ ،كالمسائؿ المختصرة مف كتاب البرزلي،
كمختصر ابف عرفة ،كاإلحكاـ لمقرافي ،كاختبلؼ مالؾ كأصحابو ،كتبصرة المخمي ،كالشامؿ لبيراـ،
كبشائر الفتكحات كالسعكد ليحيى بف عبد اهلل ،كمنتخب األحكاـ البف أبي زمنيف.

1المامي ،المذىب المالكي مدارسو كمؤلفاتو ،ص .66

2شمبي ،دليؿ السالؾ لممصطمحات كاألسماء في فقو اإلماـ مالؾ ،ص .86
3المامي ،المذىب المالكي مدارسو كمؤلفاتو  ،ص .367-366
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 -4الشروح:
أما الشركح فيي جمع شرح :كىك تكضيح لما غمض مف عبارات ،أك مصطمحات ،أك كممات
لممختصر ،أك المتف.1
كمف الكتب التي تناكلت كتبا أخرل بالبياف كاإليضاح:2
البياف كالتحصيؿ البف رشد الجد ،كشرح التمقيف لممازرم ،كشرح ابف ناجي لرسالة ابف أبي زيد ،كالتاج
كاإلكميؿ لممكاؽ ،كشرح زركؽ لرسالة ابف أبي زيد القيركاني ،كمكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ
لمحطاب ،كالفكاكو الدكاني في شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني لمنفراكم ،كمنح الجميؿ في شرح
مختصر خميؿ لعميش ،كالتكضيح لخميؿ بف إسحاؽ الجندم.
 -5الحواشي:
فالم ىحشي يشرح عبارات مف الشرح تارة كمف
أما الحكاشي فمفردىا حاشي :كىي شرح لمشرح ،ي
المختصر أك المتف تارة أخرل.
مف الحكاشي:3
حاشية العدكم عمى كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني ،حاشية الصفتي عمى
متف العشماكية ،حاشية التيسير كالتحرير عمى مكاىب القدير شرح مجمكع المحقؽ األمير لمشيخ
عميش ،بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ -حاشية لمشيخ أحمد الصاكم عمى الشرح الصغير لمدردير،
حكاشي شركح مختصر خميؿ :حاشية العدكم عمى شرح الخرشي ،كحاشية البناني المسماة :الفتح
الرباني فيما ذىؿ عنو الزرقاني ،كحاشية اإلماـ الرىكني المسماة :أكضح المسالؾ كأسيؿ المراقي إلى
سبؾ إبري ز الشيخ عبد الباقي ،حاشية الشيخ األمير المسماة :البدر المنير عمى شرح الشيخ عبد الباقي
الزرقاني ،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير لمدردير.
أما إذا جاء فقيو رابع ليشرح عبارات مما سبؽ فيسمى ذلؾ تعميقات أك تقريرات مثؿ( :تقريرات الشيخ
محمد عميش عمى حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير لمدردير عمى مختصر خميؿ).

1شمبي ،دليؿ السالؾ لممصطمحات كاألسماء في فقو اإلماـ مالؾ ،ص .86
2المامي ،المذىب المالكي مدارسو كمؤلفاتو ،ص .367

3شمبي ،دليؿ السالؾ لممصطمحات كاألسماء في فقو اإلماـ مالؾ ،ص .100-86
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 -6الطرر:
ىي التعميقات كالحكاشي القصيرة كبخاصة التي يكتبيا الطمبة زمف اإلقراء عف مشايخيـ ،كأصبح االسـ
عممان عمى ىذا النكع مف المؤلفات ،كتنسب إلى صاحبيا.1
كمف األمثمة عمييا:2
 طرر أبي إبراىيـ األعرج عمى "التيذيب". طرر ابف عات عمى "الكثائؽ المجمكعة". طرر أبي الحسف الطنجي عمى "التيذيب". -7الكتب الناظمة:3
كىي األراجيز التي كضعيا بعض الفقياء لتسييؿ حفظ بعض األحكاـ الفقيية في مجاؿ العبادات أك
المعامبلت أك فييما معا،
كمف أشيرىا ىذه المنظكمات المتداكلة:
تحفة الحكاـ في نكت العقكد كاألحكاـ ألبي بكر محمد بف عاصـ األندلسي.المرشد المعيف عمى الضركرم مف عمكـ الديف لعبد الكاحد بف عاشر.المية الزقاؽ ألبي الحسف عمي الزقاؽ الفاسي.من الكتب المعتمدة في الفقو التطبيقي( :النكازؿ كالفتاكل ،القضاء ،ما جرل بو العمؿ)
كىي مصنفات تعنى بتسجيؿ فتاكل الفقياء كأجكبتيـ في مختمؼ النكازؿ التي تحدث بيف الناس
كتعرضيا غالبا في شكؿ سؤاؿ كجكاب ،ك قد سميت بكتب النكازؿ الىتماميا بتسجيؿ ما ينزؿ بالناس
مف كقائع كأحداث ،كسميت بكتب الفتاكل لعنايتيا بجمع فتاكل الفقياء في تمؾ النكازؿ ،كمصنفات
تعنى بدراسة مسائؿ المعامبلت التي يكثر كقكعيا بيف الناس كيمجأكف فييا إلى المفتيف كالقضاة.

1عمي ،اصطبلح المذىب عند المالكية ،ص.342
2الحجكم ،الفكر السامي ،ج.493/2

3المامي ،المذىب المالكي مدارسو كمؤلفاتو ،ص.368
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كمعظـ المؤلفيف لكتب األحكاـ مف القضاة الذيف مارسكا القضاء مدة طكيمة  ،فقد كانكا يقيدكف في
دفاترىـ كسجبلتيـ ما يعرض عمييـ مف قضايا الخصكـ كالمتنازعيف ثـ يخرجكنيا بعد في كتب مستقمة
ليستفيد منيا غيرىـ.
كمف أشير الكتب في ىذا المجاؿ:1
-

كتاب الفتاكل ،البف رشد الجد.

 العقد المنظـ لمحكاـ فيما يجرم بيف أيدييـ مف العقكد كاألحكاـ البف سممكف. تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ البف فرحكف.-

نكازؿ أبي زكريا المازكني المسماة بالدرر المكنكنة في نكازؿ مازكنة.

-

نكازؿ أبي إسحاؽ إبراىيـ بف ىبلؿ المسماة بالدر النثير عمى أجكبة أبي الحسف الصغير.

 -نكازؿ أبي القاسـ البرزلي القيركاني.

ً
المغرب ألبي العباس
المغرب في فتاكل عمماء أفريقية كاألندلس ك ى
المعرب كالجامع ي
 المعيار يأحمد بف يحيى الكنشريسي.
-

نكازؿ الميدم الكزاني.

المطمب الرابع :أصول المذىب المالكي.

اعتمد الفقو المالكي عمى األصكؿ التالية:2
-1الكتاب  -2السنة

-3

إجماع

أىؿ

 -5القياس -6قكؿ الصحابي -7االستحساف

المدينة

(عمؿ

أىؿ

المدينة)

-4اإلجماع

-8االستصحاب -9المصالح المرسمة  -10سد

الذرائع  -11العرؼ كالعكائد  -12مراعاة الخبلؼ.
 -1القرآن الكريم:
كىك األصؿ األكؿ مف أصكؿ الديف ،كىك محؿ اتفاؽ جميع أئمة اإلسبلـ عمى ككنو أصبل مف
أصكؿ األدلة ،كال خبلؼ بيف المسمميف أف القرآف حجة عمى جميع البشر.

1عمي ،اصطبلح المذىب ،ص .591-585

2

ديدم ،عمي بف الحبيب ،مذكرة في أصكؿ الفقو المالكي ،ص ،30 :دار العكادم– عيف البيضاء ،ط2012 ،1ـ.

الحجكم ،الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي ،ج .454/1عمي ،اصطبلح المذىب ،ص .52
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 -2السنة النبوية:
تعد السنة النبكية األصؿ الثاني مف حيث ترتيب أصكؿ االستدالؿ كىي تمي الكتاب ،كلقد سار
اإلماـ مالؾ في مفيكميا عمى ما سار عميو سمفو مف الفقياء كالمحدثيف ،كالذم كاف ىك أحد أقطابيا،
كىك يأخذ بالمتكاتر منيا ،كبالمشيكر ،ككذا باآلحاد.
كخبر الكاحد ىك خبر العدؿ الكاحد أك العدكؿ المفيد الظف ،1كىك الذم لـ يتكاتر كلـ يشتير في
عيد التابعيف ،كال في عيد تابعي التابعيف.
كيعمؿ بخبر الكاحد إال إذا خالؼ عمؿ أىؿ المدينة؛ ألف عمؿ أىؿ المدينة إجماع فيقدـ عمى خبر

الكاحد ،2كىذا معمكـ مف أصكؿ مالؾ ككذلؾ القياس عنده مقدـ عمى خبر الكاحد ،3كقيؿ العكس .أم
يقدـ القياس مطمقا.

كاختار ابف الحاجب التفصيؿ بأف قاؿ :إف كانت العمة ثابتة بنص راجح عمى الخبر ،سكاء كاف ذلؾ

النص قطعيا أك ظنيا ،ككجكدىا -أم كجكد العمة في الفرع قطعيا -فالقياس مقدـ.

كاف كاف كجكد العمة في الفرع ظنيا ،فالتكقؼ .كاال ،أم كاف لـ تكف العمة ثابتة بنص راجح عمى الخبر

فالخبر مقدـ.4

 -3اإلجماع:
تعريفو:
لغة :ىك العزـ كاالتفاؽ.

5

1

القرافي ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس (ت  684ق) ،شرح تنقيح الفصكؿ ،ص  ،356تحقيؽ :طو عبد

2

األصبياني ،أبك الثناء محمكد بف عبد الرحمف (ت  749ق) ،بياف المختصر شرح مختصر ابف الحاجب،

الرؤكؼ سعد ،شركة الطباعة الفنية المتحدة ،ط1393 ،1ق1973-ـ.

ج ،752/1تحقيؽ :محمد مظير بقا ،دار المدني -السعكدية ،ط1406 ،1ق1986-ـ.
3

ابف رشد الجد ،أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي (ت  520ق) ،المقدمات المميدات ،ج ،262/2تحقيؽ:

محمد حجي ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت  -لبناف ،ط1408 ،1ق1988-ـ.

4

األصبياني ،بياف المختصر شرح مختصر ابف الحاجب ،ج.753/1

5

الفيكمي ،أحمد بف محمد بف عمي (ت  ،)770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ج ،109/1المكتبة

العممية -بيركت.
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العزـ ،لما جاء في الحديث ،قاؿ رسكؿ اهلل عميو كسمـ( :من لم يجمع الصيام قبل الفجر فال صيام
لو) ،1أم مف لـ يعزـ عميو فينكيو.
كاالتفاؽ ،فيقاؿ :أجمع القكـ عمى ىذا األمر ،أم اتفقكا عميو.
اصطبلحا:
عرفو اآلمدم بقكلو " :اإلجماع عبارة عف اتفاؽ جممة أىؿ الحؿ كالعقد مف أمة محمد صمى اهلل عميو
كسمـ في عصر مف األعصار عمى حكـ كاقعة مف الكقائع".2
كعرفو ابف الحاجب بأنو" :اتفاؽ المجتيديف مف أمة محمد صمى اهلل عميو كسمـ في عصر عمى أمر".3
كعرفو الشنقيطي حيث قاؿ " :ىك اتفاؽ مجتيدم أمة اإلجابة بعد كفاة سيدنا محمد صمى اهلل عميو
كسمـ في عصر عمى أم أمر كاف".4
اإلجماع الذم يقكؿ بو اإلماـ مالؾ.
ذكر جماعة مف العمماء أف اإلجماع الذم يقكؿ بو اإلماـ مالؾ رحمو اهلل ،ىك إجماع أىؿ المدينة.
كقد أنكر القاضي عياض ىذه الدعكل بعد نقمو لكبلـ المخالفيف عف مالؾ أنو يقكؿ" :إف المؤمنيف
الذيف أمر اهلل تعالى باتباعيـ ىـ أىؿ المدينو" ،كمالؾ ال يقكليا.5
كما استبعد الزركشي ىذه الدعكل المنسكبة لئلماـ مالؾ ،حيث قاؿ بعد نقؿ كبلـ القائميف بيا" :كىك
بعيد".6

1

ركاه النسائي ،سنف النسائي ،باب النية في الصياـ ،ج ،329/2حديث رقـ ( .)2454حكـ األلباني( :صحيح).

2

اآلمدم ،سيؼ الديف أبي الحسف عمي بف أبي عمي بف محمد (ت  631ق) ،اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،تحقيؽ:

3

ابف الحاجب ،أبك عمرك جماؿ الديف عثماف بف عمرك بف أبي بكر المالكي (ت  646ق) ،منتيى الكصكؿ كاألمؿ

الشيخ إبراىيـ العجكز ،ج ،168/1دار الكتب العممية  -بيركت ،ط1426 ،5ق2005-ـ.

في عممي األصكؿ كالجدؿ ،ص  ،52دار الكتب العممية بيركت – لبناف ،ط1405 ،1ق – 1985ـ.
4

الشنقيطي ،عبد اهلل بف إبراىيـ العمكم (ت  1235ق) ،نشر البنكد عمى مراقي السعكد ،ج ،81/2تحقيؽ :الدام كلد

سيدم بابا أحمد رمزم ،مطبعة فضالة بالمغرب ،بدكف طبعة ،بدكف تاريخ.

5

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج.72،73/1

6

الزركشي ،أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر (ت  ،)794البحر المحيط في أصكؿ الفقو،

ج ،483/4دار الكتبي ،ط1414 ،1ق1994 -ـ.
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كمف المحتمؿ أف مصدر ىذه الدعكل ىك أف أكلئؾ العمماء كجدكا اإلماـ مالكا يستدؿ كثي ار بإجماع
أىؿ المدينة -كقكلو ":األمر المجتمع عميو عندنا" ،أك " األمر عندنا" -كلـ يقفكا عمى مسائؿ مما
استدؿ فييا اإلماـ مالؾ بإجماع األمة نظ ار لقمتيا ،فظنكا أف اإلجماع عند مالؾ ىك إجماع أىؿ
المدينة.
كالصكاب أف مالكا يقكؿ بإجماع األمة كما يقكؿ -أيضا -بعمؿ أىؿ المدينة الذم يسميو البعض
إجماع أىؿ المدينة ،فيما أصبلف مف أصكؿ فقو اإلماـ مالؾ ،كؿ كاحد منيما مستقؿ عف اآلخر
كليس أصبل كاحدا.1
كاف المالكية اعتبركا دليؿ اإلجماع كاعتنقكه كدافعكا عنو ،كاعتمدكه في كثير مف األحكاـ الفرعية.2
 -4إجماع أىل المدينة أو عمل أىل المدينة:
اشتير أف عمؿ أىؿ المدينة حجة عند مالؾ ،كالمراد بيـ الصحابة كالتابعيف كتابعي التابعيف الذيف
سكنكا المدينة حياتو صمى اهلل عميو كسمـ ،أك استكطنكىا مدة يطمعكف فييا عمى الكحي بمخالطتيـ
العمماء ،كاف ىذا الدليؿ مف أميات مسائؿ مذىب مالؾ رحمو اهلل ،فمف العمماء مف قيد ىذا الدليؿ،
كمنيـ مف أطمقو ،كمنيـ مف رفض حجيتو.
كاجماع أىؿ المدينة ىذا عمى قسميف لدل العمماء:
القسـ األكؿ :ما كاف طريقو النقؿ كالحكاية عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،مف أقكالو كالصاع كالمد،
كأنو عميو الصبلة كالسبلـ كاف يأخذ منيـ بذلؾ صدقاتيـ كفطرتيـ ،ككاألذاف كاإلقامة كترؾ الجير
بالبسممة ،كفعمو كصفة صبلتو مف عدد ركعاتيا كسجداتيا كأشباه ىذا ،أك نقؿ إق ارره عميو الصبلة
السبلـ لما شاىده منيـ كلـ ينقؿ عنو إنكاره ،أك نقؿ تركو ألمكر كأحكاـ لـ يمزميـ إياىا مع شيرتيا
لدييـ كظيكرىا فييـ كتركو أخذ الزكاة مف الخضركات مع عممو عميو السبلـ بككنيا عندىـ كثيرة.3

1

الشعبلف ،عبد الرحمف بف عبد اهلل ،أصكؿ فقو اإلماـ مالؾ "أدلتو النقمية" ،ج ،1011-1010/2جامعة اإلماـ محمد

2

كلد أباه ،محمد المختار ،مدخؿ إلى أصكؿ الفقو المالكي ،ص  ،77الدار العربية لمكتاب1987 ،ـ.

بف سعكد اإلسبلمية ،ط1424 ،1ق2003 -ـ.

3القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج.48-47/1
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فنقؿ أىؿ المدينة ىذا حجة مقدمة عمى خبر اآلحاد كعمى أقكاؿ سائر الببلد الذيف نقؿ إلييـ الحكـ في
الحكادث أفراد الصحابة كآحاد التابعيف .1كىذا مف باب تقديـ المتكاتر عمى اآلحاد.
فيذا النقؿ كىذا العمؿ حجة يجب اتباعيا ،كسنة متمقاة بالقبكؿ عند العمماء ،كاذا ظفر العالـ بذلؾ
قرت بو عينو ،كاطمأنت إليو نفسو.2
كأساس حجية ىذا النكع مف العمؿ  ،يقدـ عمى اعتباره مف قبيؿ النقؿ المتكاتر ،الذم يعتبر حجة
قطعية ،كما كاف قطعيا يقدـ عمى الظني مف أخبار اآلحاد كالقياس.

3

القسـ الثاني :إجماعيـ عمى عمؿ مف طريؽ االجتياد كاالستدالؿ.
ىذا القسـ اختمؼ في حجيتو بيف المالكية أنفسيـ ،4فقكؿ أكثر البغدادييف مف المالكية أنو ليس بحجة
فيقدـ عميو خبر الكاحد .كذىب آخركف إلى أنو حجة فيقدـ عمى خبر الكاحد.5
كالصحيح الراجح عندىـ الذم تدؿ عميو عباراتيـ أنو إذا أجمع أىؿ المدينة عمى أمر لـ يجز ألحد
أف يقكؿ بخبلفو ،كالعمؿ عندىـ في ىذا كاإلجماع.6
دليؿ حجية عمؿ أىؿ المدينة:
فتحصؿ مف ىذا أف عمؿ أىؿ المدينة حجة عند مالؾ -رحمو اهلل -كالدليؿ عمى حجيتو قكلو صمى
اهلل عميو كسمـ( :إن المدينة لتنفي خبثيا كما ينفي الكير خبث الحديد) .7كالخطأ خبث فيجب نفيو
عنيـ ،كألف خمفيـ ينقؿ عف سمفيـ فيخرج الخبر عف حيز الظف كالتخميف إلى حيز اليقيف.
كاستدؿ القائمكف بعدـ الحجية بجكاز صدكر الخطأ منيـ؛ النتفاء عصمتيـ ،فيحمؿ الحديث المتقدـ
عمى أف المدينة نفسيا فاضمة مباركة ،كانما انتفت العصمة عنيـ ألنيـ؛ بعض األمة كلقكلو صمى اهلل
1

السكسي ،أبك الطيب مكلكد السريرم ،شرح مفتاح الكصكؿ إلى بناء الفركع عمى األصكؿ لئلماـ محمد التممساني،

ص  ،595دار الكتب العممية -بيركت ،ط1433 ،1ق2012-ـ.
2

ابف القيـ ،محمد بف أبي بكر بف أيكب (ت  751ق) ،إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ،ج ،282/2دار الكتب

العممية -بيركت ،ط1411 ،1ق1991-ـ.

3
4
5

6
7

ديدم ،مذكرة في أصكؿ المذىب المالكي ،ص .75
الحجكم ،الفكر السامي ،ج.459/1

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج.51-50/1
البغا ،مصطفى ديب ،أثر األدلة المختمؼ فييا (مصادر التشريع التبعية) ،ص ،428دار اإلماـ البخارم -دمشؽ.
ركاه مسمـ ،صحيح مسمـ ،باب المدينة تنفي شرارىا ،ج ،1005 ،2حديث رقـ(.)1381
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عميو كسمـ( :ال تجتمع أمتي عمى ضاللة) 1مفيكمو جكاز كقكع الخطأ عمى بعض األمة ،كأجاب عنو
القرافي :بأف منطكؽ الحديث المثبت أقكل مف مفيكـ الحديث النافي.2
عمؿ أىؿ المدينة حجة مقدـ عمى خبر الكاحد:
كلككف عمؿ أىؿ المدينة حجة ذىب مالؾ –رحمو اهلل -إلى أف المصة كالمصتيف في الرضاع تحرـ،
كلـ يعمؿ بحديث عائشة المركم في مكطئو3كىك( :أنيا قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات
معمومات يحرمن ،ثم نسخن بخمس معمومات ،فتوفي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو فيما يق أر
من القرآن) .4ككذلؾ ذىب إلى نفي خيار المجمس لعمؿ أىؿ المدينة كلـ يأخذ بالحديث الصحيح الذم
ركاه في مكطئو كىك قكلو صمى اهلل عميو كسمـ( :البائعان بالخيار ما لم يتفرقا).5
أثر االحتجاج بإجماع أىؿ المدينة:
لقد كاف العتبار اإلماـ مالؾ -رحمو اهلل -إجماع أىؿ المدينة حجة ممزمة كبير األثر في االختبلؼ
في الفركع الفقيية لدل األئمة ،حيث إف مالكا قدـ إجماع أىؿ المدينة كعمميـ عمى القياس كعمى خبر
الكاحد ،بينما لـ ينظر غيره مف األئمة ىذه النظرة ،فيناؾ العديد مف المسائؿ التي خالفو فييا غيره في
الحكـ كالدليؿ غالبا ،كاف كافقو أحيانا في الحكـ أحيانا فقد خالفو في الدليؿ ،كمف جممة المسائؿ التي
اعتمد في االستدالؿ عمييا اإلماـ مالؾ بإجماع أىؿ المدينة أك عمؿ أىؿ المدينة :طيارة المستحاضة،
حكـ القراءة خمؼ اإلماـ ،التكبير في صبلة العيد ،أقؿ ما يجزئ في الكتر ،المقدار المحرـ في
الرضاع ،تثنية األذاف كافراد اإلقامة ،كغيرىا.6

1

ركاه الترمذم ،سنف الترمذم ،أبكاب الفتف ،باب ما جاء في لزكـ الجماعة ،ج ،466/4حديث رقـ ( .)2167حكـ

2

مشاط ،حسف بف محمد (ت  1399ق) ،الجكاىر الثمينة في بياف أدلة عالـ المدينة ،ص  ،213-212تحقيؽ :عبد

األلباني( :صحيح)

الكىاب أبك سميماف ،دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ،ط1411 ،2ق1990-ـ.

3اإلماـ مالؾ ،مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي (ت  179ق) ،المكطأ ،ج ،608/2تحقيؽ :محمد فؤاد

عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي -بيركت1406 ،ق1985-ـ.
4

ركاه مسمـ ،صحيح مسمـ ،كتاب الرضاع ،باب التحريـ بخمس رضعات ،ج ،1075/2حديث رقـ (.)1452

6

البغا ،أثر االختبلؼ في األدلة التبعية ،ص.442

5ركاه مسمـ ،صحيح مسمـ ،باب الصدؽ في البيع كالبياف ،ج ،1164/3حديث رقـ (.)1532
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 -5القياس:

القياس لغة :التقدير ،فتقكؿ قست الشيء بالشيء قدرتو عمى مثالو.1
القياس اصطبلحا" :القياس حمؿ معمكـ عمى معمكـ في إثبات حكـ أك نفيو بإثبات صفة أك نفييا".2
كقيؿ أيضا ىك" :إلحاؽ صكرة مجيكلة الحكـ بصكرة معمكمة الحكـ ،ألجؿ أمر جامع بينيما يقتضي

ذلؾ الحكـ".3

يعتبر القياس حجة شرعية كدليبل مف أدلة األحكاـ عمى رأم المذىب المالكي كعمى أرم الجميكر مف

المذاىب اإلسبلمية.4

 -6قول الصحابي:
إف القكؿ المركم عف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف أدلة مالؾ –رحمو اهلل -يعني أنو

حجة شرعية في مذىبو ،سكاء كاف الصحابي إماما ،أك مفتيا ،أك حاكما ،كسكاء كاف قكال ،أك فعبل.

كالمراد بقكؿ الصحابي :رأيو الصادر عف اجتياد .كيشترط فيو عند مالؾ ،أف يككف منتشرا ،كلـ يظير

لو مخالؼ.

كمعنى ككنو حجة شرعية :أف المجتيد التابعي كغيره مف المجتيديف يجب عميو اتباع الصحابي ،كال

تجكز مخالفتو ،كأما المجتيد الصحابي فميس حجة عميو قكؿ غيره مف الصحابة.5
 -7االستحسان:

لقد تتابع عمماء المذىب المالكي عمى عد االستحساف أصبل مف أصكؿ مذىب مالؾ كأصحابو،
كمف ىذه النصكص المصرحة بصحة ىذه النسبة:

1
2

ابف منظكر ،محمد بف مكرـ بف عمي (ت ،)711لساف العرب ،ج ،187/6دار صادر ،ط1414 ،3ق.
ابف العربي ،أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف العربي المعافرم اإلشبيمي المالكي (ت  543ق) ،المحصكؿ

في أصكؿ الفقو ،ص  ،124تحقيؽ :حسيف عمي البدرم ،دار البيارؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع -األردف ،ط،1
1420ق1999-ـ.

3

الشريؼ التممساني ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عمي الشريؼ اإلدريسي (ت  771ق) ،مفتاح الكصكؿ إلى بناء

الفركع عمى األصكؿ كيميو كتاب مثارات الغمط في األدلة ،ص  ،651تحقيؽ :محمد عمي فرككس ،مؤسسة الرٌياف

لمطباعة كالنشر كالتكزيع -بيركت ،ط1419 ،1ق1998-ـ.
4

5

القرافي ،شرح تنقيح الفصكؿ ،ص .299

الكالتي ،محمد بف يحيى بف محمد المختار ،إيصاؿ السالؾ إلى أصكؿ اإلماـ مالؾ ،ص  ،248-247مكتبة

المعارؼ المتحدة -الككيت ،ط1427 ،1ق2006 -ـ.
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قكؿ ابف خكيز منداد البصرم" :كلقد عكؿ مالؾ رحمو اهلل عمى القكؿ باالستحساف ،كبنى عميو أبكابا
كمسائؿ مف مذىبو".1
كقكؿ ابف العربي " :كعمماؤنا مف المالكية كثي ار ما يقكلكف :القياس كذا في مسألة ،كاالستحساف كذا".2
كقكؿ الشاطبي " :إف االستحساف يراه معتب ار في األحكاـ مالؾ كأبك حنيفة".3
كمف التعريفات المعتبرة لبلستحساف عند المالكية قكؿ ابف خكيز منداد" :ىك األخذ بأقكل الدليميف"،4
أم :ىك اتباع الدليؿ الراجح عمى ما عارضو مف األدلة الشرعية ،كعمى ىذا التفسير ال مخالؼ في
كجكب العمؿ بو؛ لئلجماع عمى كجكب العمؿ بالراجح مف الدليميف المتعارضيف.5
كقد أثر عف اإلماـ مالؾ أنو كاف يقكؿ" :االستحساف تسعة أعشار العمـ" ،6كتكسع اإلماـ مالؾ في
باب العادات في األخذ بقاعدة االستحساف؛ لككنو جاريا عمى كفؽ المناسبات المعقكلة ،فمنطؽ
االستحساف يتكافؽ مع قانكف المصالح الذم بني عميو التشريع في العادات ،فإف الشارع ينتقؿ مف
الحؿ إلى الحرمة كمف الحرمة إلى الحؿ ،بحسب تغير المصمحة المقتضية عف ىذا الفعؿ أك ذاؾ.
كىذا ما يعكس أف مذىب مالؾ –رحمو اهلل -مرف بمراعاة مصالح العباد في معايشيـ ،كأف مراعاة
الحاجات في التعامؿ كرفع المشقة كالحرج كالعسر مف سمات مذىبو الذم تقكـ بو خطة االستحساف،
كالتي تعد مف الخطط التشريعية المكثقة ألصؿ المصمحة.7

1

ابف فرحكف ،إبراىيـ بف عمي بف محمد اليعمرم (ت  799ق) ،تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ،

2

ابف العربي ،أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف العربي المعافرم اإلشبيمي المالكي (ت  543ق) ،أحكاـ

ج ،60/2مكتبة الكميات األزىرية ،ط1406 ،1ق1986-ـ.

القرآف ،ج ،278/2تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية بيركت – لبناف ،ط1424 ،3ق2003 -ـ.
3

الشاطبي ،إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي (ت  790ق) ،االعتصاـ ،ج ،137/2تحقيؽ :سميـ

4

الباجي ،أبك الكليد سميماف بف خمؼ الباجي األندلسي (ت  474ق) ،كتاب الحدكد في األصكؿ ،تحقيؽ :نزيو حماد،

اليبللي ،دار ابف عفاف -السعكدية ،ط1412 ،1ق1992-ـ.
ص ،64مؤسسة الزعبي -بيركت ،ط1392 ،1ق1973 -ـ.
5الكالتي ،إيصاؿ السالؾ ،ص .250
6

الشاطبي ،إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي (ت 790ق) ،المكافقات ،تحقيؽ :مشيكر آؿ سمماف،

7

بام ،حاتـ ،األصكؿ االجتيادية التي يبنى عمييا المذىب المالكي ،ص  ،347ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،ط،1

ج ،198/5دار ابف عفاف ،ط1414 ،1ق1997-ـ .الزركشي ،البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،ج.97/8
1432ق2011-ـ.
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أنواع االستحسان عند المالكية:1
النكع األكؿ :االستحساف باإلجماع:
مثالو :قكؿ المالكية بكجكب غرـ قيمة الدابة كاممة عمى مف قطع ذنب بغمة القاضي ،ال قيمة النقص
الحاصؿ بسبب ذلؾ ،مع أف القياس يقتضي أف ال يغرـ الجاني إال ما أنقصيا ،لكنيـ أجمعكا عمى
ذلؾ استحسانا ،ألف رككب القاضي ليا امتنع بسبب فحش ذلؾ العيب ،حتى غدت بالنسبة إلى رككب
مثمو في حكـ العدـ.
النكع الثاني :االستحساف بالمصمحة:
مثالو :قكؿ المالكية بتضميف األجير المشترؾ ،كتضميف صاحب الحماـ الثياب استحسانا ،كاألصؿ
عدـ الضماف ألنو مؤتمف ،لكف ىذا األصؿ كالقياس ،كتيرؾ استحسانا لمصمحة الناس ،كخكفا مف

ضياع أمتعتيـ.

النكع الثالث :االستحساف بالعرؼ:
مثالو :فتكل اإلماـ مالؾ فيمف قاؿ( :كاهلل ما دخمت مع فبلف بيتا) ،أنو ال يحنث بدخكلو المسجد
استحسانا بالعرؼ ،إذ إف يعرؼ الناس جرل عمى أف ال يطمؽ لفظ البيت عمى المسجد ،مع أف المغة
تقتضي في ألفاظيا غير ما يقتضيو العرؼ.
النكع الرابع :االستحساف بترؾ اليسير لمتكسعة كرفع الحرج كالمشقة:
كقد أكثر اإلماـ مالؾ مف ىذا النكع مف االستحساف ،كمثالو:

1

ابف العربي ،أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف العربي المعافرم اإلشبيمي المالكي (ت  543ق) ،المحصكؿ

في أصكؿ الفقو ،ص  ،132-131تحقيؽ :حسيف البدرم كسعيد فكدة ،دار البيارؽ – عماف ،ط1420 ،1ق-
1999ـ .الشاطبي ،االعتصاـ ،ج .346-639/2ديدم ،مذكرة في أصكؿ المذىب المالكي ،ص  .157-155ابف
عاشكر ،محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر التكنسي (ت  1393ق) ،مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،ج-303/2

 ،304تحقيؽ :محمد الحبيب ابف الخكجة ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف الدينية -قطر1425 ،ق2004-ـ .صبرم ،عركة
عكرمة ،االستحساف كأثر العمؿ بو عمى مسائؿ األحكاؿ الشخصية دراسة مقارنة ،ص  ،106-96دار النفائس لمنشر
كالتكزيع -بيركت ،ط2011 ،1ـ.
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أجاز المالكية التفاضؿ اليسير في المراطمة ،1مع أف القياس يقتضي المنع .استحسنكا ذلؾ رفعا لمحرج
كالمشقة.
النكع الخامس :االستحساف بعمؿ أىؿ المدينة:
مثالو :إجازة اإلماـ مالؾ اليبة بثكاب غير مسمى ،مع أف القياس عدـ جكازىا ،ألف ىبة الثكاب كالبيع،
كفي البيع ال بد مف تسمية الثمف ،غير أف اإلماـ مالكا أجاز ذلؾ استحسانا ،ألف عمؿ أىؿ المدينة
جرل بذلؾ.
النكع السادس :االستحساف بالقياس الخفي:
مثالو :سؤر سباع الطير نجس ،قياسا عمى سباع البيائـ ،كلكنو طاىر استحسانا ،ألف السبع ليس
بنجس العيف ،كلكف لضركرة تحريـ لحمو ،فثبتت نجاسة سؤره بمجاكرة رطكبات لعابو ،كاذا كاف كذلؾ
فارقو الطير؛ ألنو يشرب بمنقاره كىك طاىر بنفسو ،فكجب الحكـ بطيارة سؤره .ألف ىذا أثر قكم كاف
خفي ،فترجح عمى األكؿ ،كاف كاف أمره جميا.
فمقتضى االستحساف ىك ترجيح القياس الخفي كترؾ القياس الجمي ألنو أقكل في االعتبار ،كاألخذ
بأقكل القياسيف متفؽ عميو.
النكع السابع :االستحساف لمضركرة:
مثالو :ما تقدـ أكال مف أف األمة استسحنت دخكؿ الحماـ مف غير تقدير أجرة كال تقدير مدة المبث كال
تقدير الماء المستعمؿ .كاألصؿ في ىذا المنع إال أنيـ أجازكا ذلؾ استحسانا لمضركرة.
فأما تقدير العكض فالعرؼ ىك الذم قدره فبل حاجة إلى التقدير .كأما مدة المبث كقدر الماء المستعمؿ
فإف لـ يكف ذلؾ مقد ار بالعرؼ أيضا فإنو يسقط لمضركرة إليو .كذلؾ لقاعدة فقيية ،كىي أف نفي جميع
الغرر في العقكد ال يقدر عميو ،كىك يضيؽ أبكاب المعامبلت ،فكجب أف يسامح في بعض أنكاع
الغرر التي ال ينفؾ عنيا ،إذ يشؽ طمب االنفكاؾ عنيا ،فسكمح المكمؼ بيسير الغرر ،لضيؽ االحتراز
مع تفاىة ما يحصؿ مف الغرر ،كلـ يسامح في كثيره إذ ليس في محؿ الضركرة.
النكع الثامف :االستحساف بمراعاة الخبلؼ:

1

المراطمة :ىي بيع النقد بالنقد كزنا إذا كاف مف الصنؼ نفسو كبيع الذىب بالذىب كزنا .الدردير ،الشرح الكبير،

ج.42-41/3
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مثالو :أف الماء اليسير إذا حمت فيو النجاسة اليسيرة كلـ تغير أحد أكصافو أنو ال يتكضأ بو بؿ يتيمـ
كيتركو .فإف تكضأ بو كصمى أعاد ما داـ في الكقت .كلـ يعد بعد الكقت .كانما قاؿ" :يعيد في الكقت"
مراعاة لقكؿ مف يقكؿ :إنو طاىر مطير ،كيركل جكاز الكضكء بو ابتداء .ككاف قياس ىذا القكؿ أف
يعيد أبدا .إذ لـ يتكضأ إال بماء يصح لو تركو كاالنتقاؿ عنو إلى التيمـ.
 -8االستصحاب:

كاف مالؾ يأخذ باالستصحاب حجةن ،كمؤدل ىذا األصؿ ىك أف ما ثبت في الزمف الماضي

فاألصؿ بقاؤه في الزمف الحاؿ كالمستقبؿ ،كىك مأخكذ مف المصاحبة ،كىك بقاء ذلؾ األمر ما لـ يكجد

ما يغيره ،كبعضيـ يعبر عنو "ببقاء ما كاف عمى ما كاف".1
 -9المصالح المرسمة:

كىي المصمحة التي ال يشيد ليا دليؿ خاص باالعتبار أك اإللغاء ،فيؤخذ بيا حيث ال نص بشرط
أف يككف في األخذ بيا دفع حرج ،كأف تككف مف جنس المصالح المعتبرة في الشريعة إلسبلمية ،كاف لـ

يشيد ليا دليؿ خاص ،2كىي حجة عند اإلماـ مالؾ رحمو اهلل

3

كباستقراء لمكارد الشريعة اإلسبلمية ،كبتتبع كميات أصكليا كجزئيات نصكصيا ،نستخمص أف المقصد
العاـ مف التشريع اإلسبلمي يدكر حكؿ جمب المصالح كدرء المفاسد لمفرد كالمجتمع عمى حد سكاء،
كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة منيا قكلو تعالى :ﱡﭐﲀﲁﲂﲃﲄ ﱠ .4
كفي الجممة فإف اإلماـ مالؾ يخضع لحكـ المصمحة إف لـ يكف نص قرآني أك حديث نبكم؛ ألف

الشرع ما جاء إال لمصالح الناس ،فكؿ نص شرعي فيك مشتمؿ عمى المصمحة ببل ريب؛ فإف لـ يكف

نص فالمصمحة الحقيقية المبلئمة لمقاصد الشرع ىي شرع اهلل تعالى.5
كذكر الشاطبي ضكابط العتبار المصالح المرسمة ىي:6

1

السكسي ،شرح مفتاح الكصكؿ ،ص .489

 2أبك زىرة ،محمد ،محاضرات في تاريخ المذاىب اإلسبلمية في السياسة كالعقائد كتاريخ المذاىب الفقيية ،ص ،401
دار الفكر العربي -القاىرة.

3

4

القرافي ،شرح تنقيح الفصكؿ ،ص .446
سكرة األنبياء ،اآلية.107 :

5أبك زىرة ،محاضرات في تاريخ المذاىب اإلسبلمية ،ص .237
6الشاطبي ،االعتصاـ ،ج.633-627/2
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األكؿ :أف تككف مبلئمة لمقصكد الشارع بحيث ال تنافي أصبل مف أصكلو كال تعارض دليبل مف أدلتو
القطعية.
الثاني :أف تككف معقكلة المعنى في ذاتيا جارية عمى األكصاؼ المناسبة ،بحيث إذا عرضت عمى
أىؿ العقكؿ السميمة تمقتيا بالقبكؿ .كبيذا القيد يتضح أف مجاؿ العمؿ بالمصالح المرسمة يتعمؽ بقسـ
المعامبلت خاصة ،دكف قسـ العبادات ألنيا غير معقكلة المعنى في الغالب.
الثالث :أف يككف في األخذ بيا حفظ أمر ضركرم ،أك رفع حرج الزـ في الديف ،بحيث لك لـ يؤخذ

بتمؾ المصمحة المعقكلة في مكضعيا لكاف الناس في حرج كضيؽ ،كاهلل تعالى يقكؿ :ﭐﱡﲛﲜ
ﲡﱠ .1
ﲢ
ﲝ ﲞ ﲟﲠ
فالمصمحة المرسمة مف أىـ األصكؿ التي تميز بيا مذىب اإلماـ مالؾ ،كىي بمثابة تطبيؽ لركح
الشريعة كمقاصدىا ،كليست خركجا عمييا أك انفبلتا منيا ،كىي بذلؾ تحقؽ نكعا مف المركنة كالتكيؼ
داخؿ المنظكمة اإلسبلمية لمكاجية كؿ المستجدات كالنكازؿ التي تط أر عمى مختمؼ مرافؽ الحياة ،مما
2

يؤكد صبلحية ىذه الشريعة كخمكدىا عمى مر األياـ كاألزماف.
 -10سد الذرائع:

إف قاعدة سد الذرائع ليا مفيكماف ،مفيكـ عاـ ،كمعناه :منع ما كاف مؤديا إلى مفسدة ،كمفيكـ خاص،
كمعناه :منع جائز في أصمو إذا كاف يؤدم إلى محرـ.3
سد الذ ارئع بالمفيوم العام:
اجتمعت األمة عمى أف سد الذرائع ثبلثة أقساـ:4
أحدىا :معتبر إجماعان ،كحفر اآلبار في طرؽ المسمميف كالقاء السـ في أطعمتيـ كسب األصناـ عند
مف يعمـ مف حالو أنو يسب اهلل تعالى حينئذ.
1
2

سكرة الحج ،اآلية.78 :
http://www.habous.gov.ma/

3زركؽ ،محمد بف أحمد سيد أحمد ،سد الذرائع في المذىب المالكي ،ص  ،348دار ابف حزـ ،ط1433 ،1ق-

2012ـ.

4

الشنقيطي ،عبد اهلل بف إبراىيـ العمكم ،نشر البنكد عمى مراقي السعكد ،ج ،266/2المجنة المشتركة لنشر التراث

اإلسبلمي بيف حككمة المممكة المغربية كحككمة دكلة اإلمارات.
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ثانييا :ممغى إجماعان ،كزراعة العنب فإنو ال يمنع خشية الخمر كالشركة في سكنى الدار خشية الزنا.
ثالثيا :مختمؼ فيو ،كبيكع اآلجاؿ ،اعتبر المالكية الذريعة فييا كخالفكا غيرىـ.
كالذريعة كما يجب سدىا يجب فتحيا كيكره كيندب كيباح ،فإف الذريعة ىي الكسيمة فكما أف كسيمة
المحرـ محرمة فكسيمة الكاجب كاجبة.1
كمكارد األحكاـ عمى قسميف :2
مقاصد :كىي الطرؽ المفضية لممصالح كالمفاسد أنفسيا.
كسائؿ :كىي الطرؽ المفضية إلييا كحكميا كحكـ ما أفضت إليو مف تحريـ أك تحميؿ.
غير أنيا أخفض رتبة مف المقاصد في حكميا ،فالكسيمة إلى أفضؿ المقاصد أفضؿ الكسائؿ ،كالى
أقبح المقاصد أقبح الكسائؿ كالى ما ىك متكسط متكسطة.

كينبو عمى اعتبار الكسائؿ قكلو تعالى :ﭐﱡﭐﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲙ ﱠ .3فأثابيـ اهلل عمى الظمأ كالنصب كاف لـ يككنا مف فعميـ ألنيما
ﲚ
ﲕ ﲖ ﲗﲘ
حصبل ليـ بسبب التكسؿ إلى الجياد الذم ىك كسيمة إلعزاز الديف كصكف المسمميف ،فاالستعداد

كسيمة إلى الكسيمة.4

سد الذرائع بمفيوميا الخاص عند المالكية:
قاؿ القاضي عبد الكىاب في تعريفو لمذريعة" :األمر الذم ظاىره الجكاز إذا قكيت التيمة في التطرؽ
بو إلى الممنكع".5

1

الكالتي ،إيصاؿ السالؾ ،ص .172

2

الق ارفي ،شرح تنقيح الفصكؿ ،ص .449

3

سكرة التكبة :آية .120

5

القاضي عبد الكىاب ،أبك محمد بف عمي بف نصر البغدادم المالكي (ت  422ق) ،اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ

4

القرافي ،شرح تنقيح الفصكؿ ،ج.449-448/1

الخبلؼ ،ج ،560/2دار ابف حزـ ،ط1420 ،1ق1999-ـ.
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كعرفيا القرطبي بقكلو" :عبارة عف أمر غير ممنكع لنفسو يخاؼ مف ارتكابو الكقكع في ممنكع".1
كاف تعريؼ القرطبي ىك األقرب إلى تطبيقات المالكية ليذا األصؿ كىك الجامع لتصكراتيـ عف ىذه
القاعدة ،ذلؾ أف بعضيـ يسد الذرائع لمجرد الشؾ ،كبعضيـ إنما يسدىا لغمبة الظف ،كقكة التيمة ،ككؿ
ىذه التصكرات يجمعيا عبارة القرطبي (الخكؼ).2
كلعؿ أكثر أبكاب الفقو في المذىب المالكي استخداما ليذا األصؿ ىك باب بيكع اآلجاؿ ،لتعمقو بالربا،
كفي ذلؾ يقكؿ الصاكم" :اعمـ أف قاعدة المذىب سد الذرائع ،فالفعؿ المتكىـ كالمتحقؽ ،فتكىـ الربا
كتحققو".3
كيمكف أف يقاؿ :إف بيكع اآلجاؿ ىك الميداف الحقيقي ،كالحقؿ الخصب لتطبيؽ ىذه القاعدة ،كاف
اإللماـ بو كالتعرؼ عميو ىك رصد لحركة ىذه القاعدة في صعكدىا في صعكدىا كىبكطيا ،كتعرؼ
عمى منيج سد الذرائع بأبعاده المختمفة.4
كلذلؾ قاؿ ابف رشد في بيكع اآلجاؿ" :أصؿ ما بني عميو ىذا الكتاب الحكـ بالذرائع كمذىب مالؾ
– رحمو اهلل  -القضاء بيا كالمنع منيا ،كىي األشياء التي ظاىرىا اإلباحة كيتكصؿ بيا إلى فعؿ
المحظكر ،كمف ذلؾ البيكع التي ظاىرىا الصحة كيتكصؿ بيا إلى استباحة الربا ،كذلؾ مثؿ أف يبيع
الرجؿ سمعة مف رجؿ بم ئة دينار إلى أجؿ ثـ يبتاعيا بخمسيف نقدا ،فيككناف قد تكصبل بما أظيراه مف
البيع الصحيح إلى سمؼ خمسيف دينا ار في مئة إلى أجؿ ،كذلؾ حراـ ال يحؿ كال يجكز".5
 -11العوائد والعرف:

كاألصؿ في مراعاة العكائد كالعرؼ قكلو تعالى :ﭐﱡﭐﱥﱦﱧﱨﱩﱪ
ﱫﱠ ،6كما ركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف ىند بنت عتبة زكجة أبي سفياف ،قالت:
1

القرطبي ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر (ت  671ق) ،الجامع ألحكاـ القرآف (تفسير القرطبي) ،ج/2

 ،58-57دار الكتب المصرية – القاىرة ،ط1384 ،2ق1964 -ـ.
2

3

زركؽ ،سد الذرائع في المذىب المالكي ،ص .52
الصاكم ،أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي (ت  1241ق) ،حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير ،ج ،49/3دار

المعارؼ ،بدكف طبعة ،بدكف تارخ.

4
5

6

زركؽ ،سد الذرائع في المذىب المالكي ،ص .222
ابف رشد الجد ،المقدمات المميدات ،ج.39/2
سكرة األعراؼ ،آية رقـ.199 :
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يا رسكؿ اهلل ،إف أبا سفياف رجؿ شحيح كليس يعطيني ما يكفيني ككلدم ،إال ما أخذت منو كىك ال

يعمـ ،فقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ( :خذي من مالو بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك).1

قاؿ القرافي" :العكائد كالعادة غمبة معنى مف المعاني عمى الناس كقد تككف ىذه الغمبة في سائر األقاليـ
كالحاجة لمغذاء كالتنفس في اليكاء ،كقد تككف خاصة ببعض الببلد كالنقكد كالعيكب ،كقد تككف خاصة
ببعض الفرؽ كاألذاف لئلسبلـ كالناقكس لمنصارل ،فيذه العادة يقضى بيا عندنا".2
ثـ إف محؿ العمؿ بالعكائد في الشرع ما لـ تخالؼ دليبل شرعيا؛ فإنو حينئذ يجب طرحيا ،كاتباع الدليؿ
الشرعي.
كمعنى العمؿ بالعكائد :أف يقيد أك يخصص بيا بعض األحكاـ الشرعية الفرعية ،ال أنو يعمؿ بيا في
كؿ فركع الشريعة ،بؿ إنما يعمؿ بيا في األحكاـ الفرعية التي ككؿ الشرع أمرىا لمعرؼ.3
 -12مراعاة الخالف:
كاختمؼ في أصؿ مراعاة الخبلؼ ،فمرة يتـ مراعاتو كمرة ال يتـ مراعاتو ،فإف مراعاة الخبلؼ
ضابطو في المذىب المالكي :إذا كاف القكؿ قكم الدليؿ راعاه اإلماـ ،ككثير مف األنكحة الفاسدة

يفسخيا بطبلؽ كصداؽ ،كيمحؽ الكلد المتككف منو .كاذا كاف ضعيؼ المدرؾ جدا ،لـ يمتفت إليو كمف

تزكج خامسة.4

1

ركاه البخارم ،صحيح البخارم ،كتاب النفقات ،باب إذا لـ ينفؽ الرجؿ فمممرأة أف تأخذ بغير عممو ما يكفييا ككلدىا

بالمعركؼ ،ج ،65/7حديث رقـ (.)5364
2
3

القرافي ،شرح تنقيح الفصكؿ ،ص.448

مشاط ،الجكاىر الثمينة ،ص .271

4الحجكم ،الفكر السامي ،ج.455/1
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المبحث الثالث :وجود المذىب المالكي في فمسطين.
المطمب األول :تاريخ دخول المذىب المالكي إلى فمسطين.
جاب تبلميذ اإلماـ مالؾ أصقاع األرض طمبان لمعمـ كتبميغو ،ككذلؾ فعؿ عمماء المذىب

المالكي مف بعدىـ ،كلـ تكف فمسطيف في منأل عف زياراتيـ لما امتازت بو ىذه الديار المباركة مف
كجكد المسجد األقصى المبارؾ الذم تشد إليو الرحاؿ ،فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو ،عف النبي صمى

اهلل عميو كسمـ قاؿ( :ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد :المسجد الحرام ،ومسجد الرسول صمى اهلل
عميو وسمم ،ومسجد األقصى).1

باإلضافة إلى كجكد معالـ تاريخية دينية ،كؿ ذلؾ جعؿ فمسطيف كبيت المقدس ميكل أفئدة الكثير

مف العمماء إما بالزيارة أك المجاكرة أك االستيطاف.

ذكر أبك بكر بف العربي في رحمتو التي قاـ بيا إلى بيت المقدس ،أف فمسطيف كانت تعج بالعمماء
مف أىميا كمف الكافديف إلييا ،مما دعاه إلى أف يطيؿ اإلقامة فييا ،كيرجئ الحج .كذكر عددا مف

مدارس بيت المقدس كالفقياء الذيف يجتمعكف فييا لمدرس المناظرة.2

ككاف لممذىب المالكي حضكره في تدعيـ الحياة الفكرية في بيت المقدس ،حيث كانت بيت المقدس
مرك از مف مراكز الحياة الفكرية في العالـ اإلسبلمي.
كمف خبلؿ البحث كالتحرم فإف أكؿ كجكد لممذىب المالكي في فمسطيف كاف في بداية القرف الرابع
اليجرم ،عمى يد أحد الفقياء المشيكريف في المذىب المالكي كىك :أبك الطيب محمد بف محمد بف
إسحاؽ بف إبراىيـ ابف راىكيو بف مخمد التميمي ثـ الحنظمي ،ككاف قد كلي قضاء الرممة كتكفي بيا
سنة ست كثبلثيف كثبلثمئة (ت 336ق).3

1

ركاه البخارم ،صحيح البخارم ،كتاب فضؿ الصبلة في مكة كالمدينة ،باب فضؿ الصبلة في مسجد مكة كالمدينة،

ج ،60/2حديث رقـ(.)1188
2

عبد الميدم ،عبد الجميؿ حسف ،الحركة الفكرية في ظؿ المسجد األقصى في العصريف األيكبي كالمممككي ،ص

 ،21سمسمة إصدارات :احتفالية األردف بالقدس عاصمة الثقافة العربية  ،2009ك ازرة الثقافة-األردف ،مطبعة السفير،
2009ـ.

3

ابف فرحكف ،الديباج المذىب في معرفة أعياف المذىب ،ج.187/2
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كاستمر تكافد عمماء المالكية إلى األرض المقدسة ،أفرادا كجماعات زائريف كمجاكريف ،كمف أبرز
عمماء المالكية الذيف قدمكا إلى القدس في فترة ما قبؿ االحتبلؿ الصميبي ،أبك بكر محمد بف الكليد بف
محمد القرشي الفيرم األندلسي المالكي ،المعركؼ بالطرطكشي ،نسبة إلى مدينة طرطكشة باألندلس،
كأبك بكر محمد بف عبد اهلل المغربي المعافرم اإلشبيمي المالكي ،المعركؼ بابف العربي.
كبعد سقكط المدينة بيد الصميبييف سنة (492ق) ،كعمى أثر المجازر التي جرت لممسمميف ،حيث
قتؿ الفرنج بالمسجد األقصى ما يزيد عف سبعيف ألفا ،منيـ جماعة كبيرة مف أئمة المسمميف كعممائيـ
كزىادىـ كعبادىـ ،ممف فارؽ األكطاف كجاكر بذلؾ المكضع الشريؼ ،ككقعت القدس في حقبة مظممة
قاربت التسعيف عاما.1
كمع ىذا يبدك أف بعض المغاربة استمركا في التكجو إلييا ،كمف األمثمة عمى كجكد المغاربة في القدس
أثناء االحتبلؿ الصميبي ،قبيؿ دخكؿ القائد صبلح الديف األيكبي إلييا ،العالـ عمي بف محمد بف عمي
بف جميؿ المعافرم ،2الذم نشأ في مدينة مالقة باألندلس ،كأخذ عف شيكخيا ،ثـ رحؿ إلى المشرؽ،
كاستقر أخي ار في المسجد األقصى ،ككاف زاىدا فاضبل حافظا ،عينو السمطاف صبلح الديف األيكبي
إماما في قبة الصخرة ،بترشيح كاجماع مف حضر مف حضر مف العمماء.3


1
2

الدباغ ،مصطفى مراد ،ببلدنا فمسطيف ،ج ،167/9دار اليدل ـ.ض-كفرقرع ،طبعة 2006ـ.
طو ،عبد الكاحد ذنكف ،القدس كعمماء الغرب اإلسبلمي عشية االحتبلؿ الصميبي كفي أثناء التحرير ،مجمة التراث

العربي -مجمة فصمية تصدر عف اتحاد الكتاب العرب -دمشؽ ،العدد  ،87-86ربيع اآلخر 1423ق -آب ،2002
السنة الثانية كالعشركف.

3

المراكشي ،أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الممؾ األنصارم األكسي (ت  703ىػ) ،الذيؿ كالتكممة لكتابي

المكصكؿ كالصمة ،ج ،265/3تحقيؽ :إحساف عباس كمحمد بف شريفة كبشار عكاد معرؼ ،دار الغرب اإلسبلمي-
تكنس ،ط2012 ،1ـ.
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المطمب الثاني :المدرسة المالكية في فمسطين.
طريقة تدريس المذىب المالكي في القدس:
يمكف تحديد مبلمح المدرسة المالكية في القدس خبلؿ الفترة التي سبقت االحتبلؿ الصميبي
باالعتماد عمى ما ذكره ابف العربي المالكي أثناء تكاجده فييا ،بأنو اطمع عمى كتاب المدكنة بالطريقة
القيركانية ،كالتي تقكـ عمى التنظير كالتمثيؿ ،كالطريقة العراقية التي تقكـ عمى االستنباط كاستخراج
العمؿ .كبيف أف دراسة دكاكيف الفقو كالمدكنة -كىي األصؿ الثاني لمفقو المالكي بعد مكطأ اإلماـ
مالؾ -في مدينة القدس ،كانت تقكـ عمى الجمع بيف ىاتيف الطريقتيف.1
كلعؿ ىذه الميزة لممدرسة المالكية في بيت المقدس جاءت نتيجة التبلقح الفكرم بيف عمماء الشرؽ
كالغرب الذيف تكافدكا إلى المدينة المقدسة ،مثؿ :أبك الطيب محمد بف محمد بف إسحاؽ ابف إبراىيـ بف
راىكيو بف مخمد التميمي (ت  336ق) ،ككاف مف أئمة المالكية بالعراؽ ،2كأبك محمد عبد اهلل بف
الكليد بف سعيد بف بكر األنصارم (ت  449ق) ،دخؿ بيت المقدس في عاـ (380ق) ،ككاف مف
سادة المغاربة كفضبلئيـ ،أخذ العمـ عف أبي محمد عبد اهلل بف أبي زيد القيركاني كغيره مف عمماء
الغرب اإلسبلمي.3
أما فترة ما بعد التحرير الصبلحي فإف المدرسة المغربية ىي التي كانت مسيطرة عمى فمسطيف
كغيرىا مف البمداف اإلسبلمية باعتبارىا المدرسة التي جمعت بيف نتاجات كمميزات المدارس المالكية

1

ابف العربي ،أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف العربي المعافرم اإلشبيمي (ت  543ق) ،قانكف التأكيؿ ،ص

 ،438دراسة كتحقيؽ :محمد السميماني ،مؤسسة عمكـ القرآف– بيركت ،ط1406 ،1ق1986 -ـ .اعراب ،سعيد ،مع
القاضي أبي بكر بف العربي ،ص  ،27-26الجمعية المغربية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر ،ط1407 ،1ق1987-ـ.

2
3

ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج.187/2
السمىفي ،أبك طاىر صدر الديف أحمد بف محمد بف احمد بف محمد بف إبراىيـ سمفة األصبياني (ت576ق) ،مشيخة

الشيخ األجؿ أبي عبد اهلل محمد الرازم ،تحقيؽ :الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني ،ص ،191دار اليجرة -الرياض،

ط1415 ،1ق1994-ـ .السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر (ت911ىػ) ،حسف المحاضرة في تاريخ
مصر كالقاىرة ،ج ،451/1تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار إحياء الكتب العربية -مصر ،ط1387 ،1ق-
1967ـ
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السابقة ،1ثـ إف المدارس السابقة ،قد انقطعت الدعكة إلييا استقبلال ،كأما المغربية فيي التي بقيت كال
زاؿ الدعاة لسمكؾ منيجيا مكجكديف إلى اليكـ.2
كبعد تحرير بيت المقدس عمى يد صبلح الديف األيكبي ،كفد إلييا عدد مف المسمميف المشتاقيف لثراىا
الطاىر ،كقد كاف فتحان عظيمان شيده مف أىؿ العمـ خمؽ عظيـ ،كمف ضمنيـ العمماء المالكييف ،الذيف
جاء أغمبيـ مف المغرب اإلسبلمي.
كلما كثرت أعدادىـ استطاع المالكية تثبيت كجكدىـ في بيت المقدس ،فسكنكا المنطقة الغربية الجنكبية
لحائط المسجد األقصى بمكضع البراؽ الشريؼ ،كالتي باتت تعرؼ بحارة المغاربة .3ككقفيا الممؾ
األفضؿ عمي بف الممؾ صبلح الديف األيكبي عمى طائفة المغاربة عمى اختبلؼ أجناسيـ ذككرىـ
كاناثيـ ،كذلؾ في سنة تسع كثمانيف كخمسمئة ىجرية ،4ككاف ىدؼ األفضؿ مف ىذا الكقؼ مساعدة
المغاربة مف جية ،كالمحافظة عمى منطقة البراؽ الشريؼ ألىميتيا الدينية كارتباطيا بإسراء النبي
صمى اهلل عميو كسمـ مف جية أخرل.5
كما كأكقؼ ليـ الممؾ األفضؿ نفسو ،مدرسة عرفت باسـ المدرسة األفضمية .ككاف ليـ جامع تقاـ فيو
صبلة المالكية في المسجد األقصى.
المدرسة األفضمية:
تقع ىذه المدرسة في حارة المغاربة ،كقفيا الممؾ األفضؿ نكر الديف أبك الحسف عمي بف الممؾ
صبلح الديف األيكبي ،عمى فقياء المالكية بالقدس الشريؼ ،ككاف الكقؼ زمف سمطانو عمى دمشؽ،
ككانت مدينة القدس مف مضافاتو ،كذلؾ سنة )589ق1193/ـ( ،كىي نفس السنة التي تكفي كالده

1
2
3

المامي ،المذىب المالكي ،ص .114
المصدر نفسو ،ص .121
العسمي ،كامؿ ،معاىد العمـ في بيت المقدس ،ص  ،116نشر بدعـ مف الجامعة األردنية ،جمعية عماؿ المطابع

التعاكنية -عماف1981 ،ـ.

4

العميمي ،مجير الديف الحنبمي (ت  927ق) ،األنس الجميؿ في تاريخ القدس كالخميؿ ،ج ،97/2تحقيؽ :محمكد

5

التازم ،عبد اليادم ،أكقاؼ المغاربة في القدس كثيقة تاريخية سياسية قانكنية ،ص  ،13-12مطبعة فضالة

عكدة الكعابنة ،مكتبة دنديس -فمسطيف ،ط1430 ،2ق2009-ـ.

المحمدية1401 ،ق1981-ـ.
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فييا .1ككانت ىذه المدرسة تعرؼ قديما بالقبة ،2كفييا دفف أحد األكلياء الصالحيف كيدعى الشيخ عيد،
ثـ أصبحت في آخر عيدىا دا ار يسكنيا جماعة مف فقراء المغاربة.3
كبعد االحتبلؿ اإلسرائيمي لمدينة القدس عاـ 1967ـ استكلت سمطات االحتبلؿ منذ المحظة
نكةن عمى مفاتيح باب المغاربة الداخمي مساء يكـ 1967/6/10ـ ،حيث
األكلى الحتبلؿ القدس يع ى
شرعت جرافات سبلح اليندسة بجيش االحتبلؿ اإلسرائيمي صبيحة اليكـ التالي بيدـ الحي ،كفي
غضكف يكميف فقط كانت جرافات االحتبلؿ اإلسرائيمية قد أزالت  138بناية ،كانت مف ضمنيا
المدرسة األفضمية.4
كبحسب سجؿ المحكمة الشرعية كالذم يحمؿ رقـ ( )125صفحة  ،412فإف ممف تكلى
التدريس في المدرسة األفضمية في القرف الحادم عشر اليجرم ىـ:5
 -1الشيخ محمد بف قاضي الصمت (ت  1046ق) .كخمفو بعد كفاتو أبناؤه:
 -2الشيخ عبد الحؽ بف الشيخ محمد بف قاضي الصمت.
 -3الشيخ خميؿ بف الشيخ محمد بف قاضي الصمت.
 -4الشيخ يحيى بف الشيخ محمد بف قاضي الصمت.
كتشير سجبلت القدس الشرعية إلى عدد ممف تكلى التدريس في ىذه المدرسة في القرف الثاني عشر
اليجرم كىـ:
 -1الشيخ حسف بف الشيخ مكسى العسمي.
 -2الشيخ احمد بف عبد الكىاب بيؾ العسمي.

1
2

العميمي ،األنس الجميؿ ،ج.97/2
كرد عمي ،محمد ،خطط الشاـ ،ج ،122/6مكتبة النكرم -دمشؽ ،ط ،2بدكف تاريخ.

3

العارؼ ،عارؼ ،المفصؿ في تاريخ القدس ،ص  ،372-371المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر -بيركت ،ط،3

4

مجمكعة مؤلفيف ،الكجكد المغربي في القدس الشريؼ ،ص  ،20دار الفنكف -الرباط2009 ،ـ.

2005ـ.

5

العسمي ،معاىد العمـ في بيت المقدس ،ص .117
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 -3الشيخ أحمد بف محمد بف يحيى الشيير بالمكقت مف ذرية أبي العزـ ،أحد أكلياء
المغاربة ،أخذ الميقات عف أبيو كأجداده الثقات بالمسجد األقصى ،كتكلى إفتاء السادة
الحنفية مرتيف ،كتكفي سنة (  1171ق).
 -4أكالد الشيخ أحمد المكقت كىـ :عبد اهلل ،كمحمد ،كخميؿ ،كمصطفى ،كعمي.
كذلؾ باالعتماد عمى ما جاء في سجبلت المحكمة الشرعية في تمؾ الفترة:1
فقد جاء في كتاب تعييف الشيخ أحمد المؤقت كمدرس في المدرسة األفضمية سنة ( 1144ق)،
حيث جاء فيو " ،لدل مكالنا صدر المكالي العظاـ السيد محمد أفندم .قرر مكالنا ...العامؿ النحرير
محرر دقائؽ الفقو كالتفسير ...الحاكـ الشرعي ...لحامؿ ىذا الكتاب الشرعي ...عمدة العمماء
كالمدرسيف ،الشيخ أحمد بف المرحكـ العبلمة محمد المؤقت بالمسجد األقصى ،كظيفة التدريس
بالمدرسة األفضمية ،الكائنة بالقدس الشريؼ ،بمحمة السادة المغاربة ،بما لذلؾ مف المعمكـ كقدره خمسة
كعشركف غرشان عثمانيان في كؿ يكـ ،كأذف مكالنا كسيدنا الحاكـ الشرعي إلى الشيخ أحمد بالتصرؼ في
أداء خدمة التدريس المزبكر حسب المشركطية عمى مذىب سيدنا اإلماـ مالؾ رضي اهلل عنو .تحبي انر
في اليكـ األكؿ مف شير شكاؿ المعظـ لسنة أربع كأربعيف كمائة كألؼ".
أما أكالد الشيخ أحمد المذككر كىـ :عبد اهلل ،كمحمد ،كخميؿ ،كمصطفى ،كعمي ،فمقد تكلكا التدريس
بالمدرسة األفضمية كما جاء في سجؿ رقـ ( )55لسنة ( 1188ق) ،كما تكلكا باإلضافة إلى التدريس
كظيفة المشيخة ،بمعمكـ قدره أربع قطع عثمانية كؿ يكـ ،كتكلكا أيضان كظيفة الفقاىة بمعمكـ قدره ثبلث
عثمانيات ،كيشير السجؿ نفسو إلى أنيـ أيضان عينكا في كظيفة البكابة كالفراشة كالكناسة كالشعالة
بالمدرسة األفضمية بمعمكـ كقدره أربعة عثمانيات كؿ يكـ ،كلقد تقاسمكا ىذه الكظائؼ فيما بينيـ.
كيبدك أف كظيفة الفقاىة قد انتقمت إلى الشيخ أحمد المؤقت كأكالده مف الشيخ أحمد بف عبد الكىاب
العسمي ،الذم انتقمت إليو بعد كفاة ابف عمو الشيخ حسف بف مكسى العسمي.
فقد جاء في سجؿ رقـ ( )225لسنة ( 1144ق) ما نصو " :قرر مكالنا كسيدنا ...محمد أفندم
حامؿ ىذا الك تاب الشرعي ...مفخر السادات الكراـ السيد أحمد بف مفخر األعياف الفخاـ عبد الكىاب
1

الحسيني ،حسف بف عبد المطيؼ ،تراجـ أىؿ القدس في القرف الثاني عشر اليجرم ،ص ،20-19دراسة كتحقيؽ:

سبلمة صالح النعيمات ،نشر بدعـ مف الجامعة األردنية -عماف1405 ،ق1985-ـ.
48

بيؾ العسمي كظيفة الفقاىة في المدرسة األفضمية ...بما ليا مف المعمكـ كقدره في كؿ يكـ ثبلثة
عثمانيات عكضان عف ابف عمو الشيخ حسف بف الشيخ مكسى العسمي بحكـ كفاتو إلى رحمة اهلل
تعالى .حرر في اليكـ الخامس عشر مف شعباف لسنة أربع كأربعيف كمئة كألؼ".
جامع المغاربة:
يقع ىذا المسجد في الركف الجنكبي الغربي لممسجد األقصى بالقرب مف باب المغاربة ،كال
يعرؼ عمى كجو التحديد اسـ باني الجامع ككاقفو ،كقيؿ إف بانيو ىك القائد الفاتح صبلح الديف األيكبي
سنة 590ق1193/ـ ،كيرجح أف يككف باني ىذا الجامع (الممؾ األفضؿ) الذم أكقؼ حارة المغاربة
المبلصقة لمجامع عمى صالح طائفة المغاربة.1
فتح السمطاف عبد العزيز خاف بف السمطاف محمكد في شير شعباف سنة 1288ق1871/ـ
بابا جديدا لمجامع في كاجيتو الشرقية ،كيظير ذلؾ مف خبلؿ نقش تأريخي مكجكد فكؽ الباب ،جاء
فيو " ...قد أمر بتعمير ىذا المسجد المالكي كالمكاف المبارؾ المنيؼ سمطاف الديف كخاقاف البحريف
كخادـ الحرميف الشريفيف كحامي أكلى القبمتيف ذك الشككة كالشأف مكالنا السمطاف عبد العزيز خاف بف
السمطاف محمكد مف آؿ عثماف أداـ اهلل ممكو ....شعباف 1288ق".2
كيستخدـ ىذا الجامع اليكـ كقاعة عرض لمقتنيات المتحؼ اإلسبلمي ،كالذم نقؿ مف مقره
السابؽ في الرباط المنصكرم إلى ىذا الجامع كذلؾ سنة 1348ق1929/ـ ،حيث كانت تقاـ فيو قبؿ
ذلؾ صبلة المالكية.3


1

عراميف كالرفاعي ،محمد بحيص كناصر داكد ،المغاربة كحائط البراؽ الشريؼ حقائؽ كأباطيؿ (دراسة تكثيقية)،

ص ،114منشكرات األرشيؼ الكطني الفمسطيني بدعـ مف جمعية الصداقة الفمسطينية المغربية -فمسطيف2008 ،ـ.

2
3

المصدر نفسو ،ص .115

خميفة ،أحمد فتحي ،دليؿ أكلى القبمتيف ،ثاني المسجديف كثالث الحرميف ،ص  ،51-50مؤسسة األقصى أـ النكر-

بيت المقدس ،ط1434 ،4ق2012-ـ.
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المطمب الثالث :المناصب التي توالىا عمماء المالكية في فمسطين.

تكلى عمماء المالكية العديد مف المناصب مثؿ القضاء ،كاإلفتاء ،كاإلمامة ،كالتدريس ،كالخطابة .كذلؾ

باالعتماد عمى ترجمة العمماء في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث كباالستعانة ببعض الكتب األخرل.1
الذيف تكلكا منصب القضاء:
االسـ

محمد أبك الطيب بف محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف راىكيو
بف مخمد التميمي

عيسى بف مسعكد بف منصكر الزكاكم

فترة التعييف أك تاريخ الكفاة

قاضي الرممة (ت  336ق)
كلي قضاء نابمس (ت  743ق)

عثماف بف يكسؼ بف أبي بكر النكيرم

كلي قضاء غزة (ت  756ق)

شياب الديف الباديسي المالكي

قاضي القدس (ت  798ق)

جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف عمـ الديف أبي الربيع

قاضي القدس (ت  805ق)

سميماف بف عبد اهلل اليبللي األنصارم المالكي ،المشيكر بابف

الشحاذة

عبلء الديف عمي بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف بيراـ

الحمبي ثـ الدمشقي المالكي.

تكلى قضاء المجدؿ ثـ قضاء غزة
(ت  814ق)

بدر الديف أبك محمد الحسف بف الشيخ تقي الديف أبي اإلنفاؽ تكلى قضاء القدس سنة (  815ق)

أبي بكر الزرعي المالكي

فخر الديف عثماف بف سراج الديف أبي الخطاب عمر بف عمـ تكلى قضاء القدس سنة (  818ق)

الديف سميماف المغربي الجاناتي المالكي

شياب الديف أبك العباس أحمد بف الشيخ عمـ الديف أبي الربيع
سميماف بف أحمد بف عمر بف عبد الرحمف العمرم المالكي،

قاضي القدس (ت  838ق)

المشيكر بابف عكجاف

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف الشيخ عمـ الديف

أبي الربيع سميماف بف أحمد بف عمر بف عبد الرحمف العمرم

كاف متكليا لقضاء القدس بعد كالده
ثـ عزؿ (ت  848ق)

المالكي.
1

العميمي ،األنس الجميؿ ،ج .377-362/2بركات ،بشير عبد الغني ،تاريخ القضاء كاإلفتاء في بيت المقدس ،مركز

الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية ،ص  ،490 ،437-423ط1436 ،1ق2015-ـ.
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عبلء الديف أبك الحسف عمي بف الشيخ غرس الديف أبي

كاف متكليا لقضاء القدس في الفترة

أميف الديف سالـ بف إبراىيـ المغربي الصنياجي المالكي

تكلى قضاء القدس سنة ( 845ق)

شمس الديف محمد البساطي المالكي

تكلى قضاء القدس سنة (  846ق)

التيجاني المالكي

كاستمر إلى أف تكفي سنة ( 854ق)

البركات خميؿ الطرابمسي المالكي

( 844-842ق)
(ت  873ق)

شرؼ الديف أبك الركح عيسى بف شمس الديف محمد المغربي تكلى قضاء القدس سنة ( 847ق)

برىاف الديف أبك إسحؽ إبراىيـ بف زيف الديف أبي المعالي تكلى قضاء القدس سنة (  858ق)

منصكر التممساني المالكي

محمد بف محمد بف عامر المالكي

كماؿ الديف محمد بف الشيخ بف الصفا إبراىيـ بف أبي الكفاء

شمس الديف محمد بف أحمد بف شداد الشافعي ثـ المالكي

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف سعيد المغراكم المالكي

كلي قضاء صفد (ت  858ق)

تكلى قضاء القدس سنة (  866ق)

تكلى قضاء القدس سنة (  870ق)
كلي قضاء الرممة ،ثـ القدس سنة

( 854ق) ،عزؿ عدة مرات ،كتكفي
كىك باؽ عمى قضاء القدس سنة

شمس الديف محمد بف عمي المغربي المالكي ،المشيكر بالفبلح

( 873ق)

باشر الحكـ نيابة عف القاضي
المغراكم في القدس (ت  876ق)
قاضي القدس

جماؿ الديف يكسؼ المارديني المالكي

لـ يذكر سنة التعييف أك الكفاة
نكر الديف أبك الحسف عمي بف إبراىيـ البدرشي البحرم المالكي

المصرم

تكلى قضاء القدس سنة ( 875ق)
حتى كفاتو (ت  878ق)

حميد الديف أبك حامد محمد بف بدر الديف أبي عبد اهلل أكؿ مف كلي قضاء المالكية بالخميؿ
سنة (874ق) ،ثـ القدس كالخميؿ

الحسيني البكرم المالكي ،المشيكر بابف المغربي

سنة ( 875ق) ،ثـ عزؿ أكاخرىا.
(ت  878ق)

عبلء الديف أبك الحسف عمي بف شمس الديف محمد الياشمي تكلى قضاء القدس سنة ( 864ق)،
ثـ عزؿ ،ثـ تكلى قضاء غزة ،ثـ

المالكي ،المشيكر بابف المزكار
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قضاء القدس مرة أخرل سنة (878
ق) ،كبقي في القدس حتى عاـ

( 882ق) ،ثـ أقاـ بالقاىرة كىك

مستمر عمى كاليتو حتى تكفي سنة
شرؼ الديف أبك زكريا يحيى بف شمس الديف أبي عبد اهلل

محمد المغربي األندلسي األنصارم

( 885ق)

كاف متكليا لقضاء القدس في الفترة
(892-889ق)
(ت  895ق)

أبك عبد اهلل محمد بف سعد الديف أبك الجكد الغزاكم

قاضي القدس
(ت  892ق)

قاضي القدس في الفترة

شمس الديف أبك البركات محمد بف خميفة

( 895-893ق)
تقي الديف أبك بكر بف ناصر الديف محمد بف العمـ المالكي

كلي قضاء الرممة
سنة ( 875-873ق)
ثـ القدس سنة ( 896-895ق)
(ت  897ق)

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف إبراىيـ بف مازف الرجبي

كلي قضاء غزة ستة أشير سنة

الغزم المالكي

( 891ق) ،ثـ قضاء القدس في
الفترة ( 896-893ق)
(ت  900ق)

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف األزرؽ المغربي

األندلسي المالكي

عبد اهلل بف محمد السبتي المالكي

تكلى قضاء القدس سنة ( 896ق)
كىي نفس سنة كفاتو
كلي قضاء صفد
(ت  910ق)
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شمس الديف محمد بف الشيابي أحمد بف الدنيسرم المالكي

كلي قضاء الرممة
( 918ق)

قاضي القدس

أبك الفكز محمد المالكي المقدسي

( 926ق)

كلي قضاء الرممة

تاج الديف عبد الكىاب األبيارم المالكي

(ت قبؿ  942ق)
قاضي غزة

محمد بف يكسؼ المالكي

( 944ق)
كلي قضاء صفد

محمد بف عبد اهلل بف محمد السبتي المالكي

(ت في الفترة )966-934
قاضي القدس

صالح بف عمر العممي

( 966ق)
قاضي القدس في الفترة

سعد الديف أبك بكر بف محمد العممي

( 970-959ق)

قاضي نكاحي بيت المقدس

يكسؼ بف الجماؿ بف أبي بكر العممي المالكي

( 971ق)
فخر الديف عثماف بف سعد الديف محمد بف العمـ

قاضي القدس ( 977ق)

عبد المحسف بف نكر الديف عمى بف محمد الزرقاني

قاضي القدس ( 980ق)

محمد بف سالـ النفاتي

قاضي القدس ( 1074ق)
قاضي القدس ( 1223ق)

مبارؾ المغربي

الذيف اشتيركا باإلفتاء أك تكلكا منصب اإلفتاء:
فترة التعييف أك تاريخ الكفاة

اسـ العمـ
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شرؼ الديف أبك الحسف عمي بف المفضؿ بف عمي المخمي المقدسي

ت  611ق

االسكندراني
شياب الديف أبك العباس أحمد بف الشيخ عمـ الديف أبي الربيع سميماف

ت  838ق

بف أحمد بف عمر بف عبد الرحمف العمرم المالكي ،المشيكر بابف
عكجاف
شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف األزرؽ المغربي األندلسي

ت  896ق

المالكي
محمد بف محمد بف عبد السبلـ

954ق

ناصر الديف أحمد المالكي

 963ق

أحمد شياب الديف بف أبي النصر الحامدم األنصارم
محمد بف محمد بف الطيب التافبلتي

1068-1057ق
ت  1191ق

الذيف تكلكا منصب اإلمامة في المسجد األقصى:
اسـ العمـ

فترة التعييف أك تاريخ الكفاة

شرؼ الديف أبك الحسف عمي بف المفضؿ بف عمي المخمي المقدسي

ت  611ق

أبك إبراىيـ إسماعيؿ بف محمد بف يكسؼ األنصارم األندلسي األيبذم.

ت  656ق

االسكندراني

أبك بكر جماؿ الديف محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل البكرم

الكائمي الشريشي األندلسي المالكي.

ت  685ق

أبك محمد كماؿ الديف عبد اهلل بف عمي بف سميماف الكحاؿ الغرناطي

ت  711ق

أبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد بف عمي بف محمد بف أحمد

ت  813ق

بف يمثىبت األندلسي المقدسي المالكي.
خميفة بف مسعكد بف مكسى المغربي الجابرم المالكي.

ت  833ق

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد الرحمف بف مسعكد بف محمد

ت  889ق

المالكي.

بف مكسى الجابرم ،المغربي األصؿ ثـ المقدسي المالكي.
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كماؿ الديف أبك البركات محمد بف محمد بف عبد الرحمف بف مسعكد

المغربي األصؿ المقدسي المالكي .كيعرؼ كأبيو بابف خميقة ،كىك لقب
جده عبد الرحمف.

ت  897ق

محمد بف يحيى المكقت المالكي.

ت  1119ق

أحمد بف أحمد بف محمد بف يحيى المكقت المالكي.

ت  1186ق

الذيف تكلكا منصب التدريس:
فترة التعييف أك تاريخ الكفاة

اسـ العمـ
أبك بكر محمد بف الكليد بف محمد الفيرم الطرطكشي

أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف أحمد بف العربي المالكي
أبك محمد كماؿ الديف

ت  520ق
ت  543ق

عبد اهلل بف عمي بف سميماف الكحاؿ

ت  711ق

أبك الحسف عمي بف أحمد بف عبد الرحمف بف حسف بف حديدة

ت  719ق

الغرناطي المالكي.

األنصارم األندلسي.

أبك عبد اهلل محمد بف إبراىيـ ،الشيير بابف غصف اإلشبيمي.

ت  723ق

أبك عبد اهلل محمد بف عمي محمد بف أحمد مثبت الخكالني

ت  746ق

األنصارم األندلسي المالكي.

أبك محمد جماؿ الديف عبد اهلل بف سميماف بف عبد اهلل بف حرز
اهلل األجارم ثـ المقدسي المالكي.

أبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد بف عمي بف محمد بف

ت  805ق
ت  813ق

أحمد بف يمثىبت األندلسي المقدسي المالكي.
عبد اهلل بف إبراىيـ البسكرم المغربي المالكي.

ت  829ق

شياب الديف أبك العباس أحمد بف الشيخ عمـ الديف أبي الربيع

ت  838ق

ت  833ق

خميفة بف مسعكد بف مكسى المغربي

سميماف بف أحمد بف عمر بف عبد الرحمف العمرم المالكي،
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المشيكر بابف عكجاف

أحمد بف محمد بف يحيى الشيير بالمكقت ،القدسي المكلد ،الغزم

األصؿ ،المالكي ،ثـ الحنفي.

يكسؼ بف عمي الكرفمي الطرابمسي المغربي المالكي.

ت  1171ق
ت  1345ق

الذيف تكلكا منصب الخطابة في المسجد األقصى:
اسـ العمـ

عبلء الديف عمي بف محمد بف عمي بف عبد اهلل

فترة التعييف أك سنة الكفاة

بف بيراـ الحمبي ثـ الدمشقي المالكي.

أحمد بف أحمد بف محمد بف يحيى المكقت

ت  814ق

ت  1186ق

المالكي.

كممف تكلى منصب الحسبة:

عمي بف محمد الياشمي المالكي (ت  885ق) ،باشر حسبة نابمس.
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المطمب الرابع :المدن الفمسطينية التي سكنيا أو انتسب إلييا عمماء المالكية.
بالرغـ مف قمة انتشار المذىب المالكي في فمسطيف مقارنة بالمذاىب الفقيية األخرل ،إال أنو
كمف خبلؿ ىذا البحث ،تبيف كجكد عدة مدف فمسطينية احتضنت المالكييف الذيف سكنكا فييا أك زاركىا
تبركا كطمبا لمعمـ ،كما كأف بعض عمماء المالكية تكلكا مناصب ذات أىمية كالقضاء في تمؾ المدف.
كلعؿ مف أبر المدف الفمسطينية التي تكاجد بيا أتباع المذىب المالكي ،أك تكفكا كدفنكا فييا:
القدس ،الرممة ،غزة ،المجدؿ ،الخميؿ ،نابمس ،يافا ،صفد ،قيسارية ،عسقبلف.
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الفصل الثاني
_______________________________________________________________________ 

عمماء المذىب المالكي في فمسطين.

المبحث األول :العمماء من القرن الثاني إلى الخامس اليجري.
المطمب األول :أبو عبد اهلل عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي( .1ت  191ه).
مكلى زبيد بف الحارث العتقي ،أصمو مف الشاـ مف فمسطيف ،مف مدينة الرممة .كسكف مصر ،كلو
بمصر مسجد يعرؼ بمسجد العتقي .مكلده سنة ثبلث كثبلثيف أك ثماف كعشريف كمائة.
ركل عف مالؾ كالميث كعبد العزيز بف الماجشكف كمسمـ بف خالد الزنجي كغيرىـ .كركل عنو أصبغ
كسحنكف كعيسى بف دينار كالحارث بف مسكيف كيحيى بف يحيى األندلسي كأبك زيد بف الغمر كمحمد
بف عبد الحكـ كغيرىـ كخرج عنو البخارم في صحيحو.
األجالء عميو:
ثناء
ّ
ذكر ابف القاسـ لمالؾ ،فقاؿ :عافاه اهلل ،مثمو كمثؿ جراب مممكء مسكان.
كقاؿ الدارقطني :ابف القاسـ صاحب مالؾ مف كبار المصرييف كفقيائيـ.
قاؿ أبك عمر بف عبد البر كاف فقييا قد غمب عميو الرأم ككاف رجبلن صالحان مقبلن صاب انر ،كركايتو في
المكطأ عف مالؾ صحيحة قميمة الخطأ .ككاف فيما ركاه عف مالؾ متقنان حسف الضبط.
سئؿ مالؾ عنو كعف ابف كىب ،فقاؿ ابف كىب عالـ كابف القاسـ فقيو.
أصحو عف مالؾ ،ليس
كقاؿ النسائي :ابف القاسـ ثقة رجؿ صالح ،سبحاف اهلل! ما أحسف حديثو ك ٌ
يختمؼ في كممة أحد كلـ يرك أحد المكطأ عف مالؾ أثبت مف ابف القاسـ ،كليس أحد مف أصحاب
1
البستي (354ىػ) ،الثقات،
ابف حباف ،أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معبد التميمي الدارمي ي
ج ،374/8دائرة المعارؼ العثمانية -اليند ،ط1393 ،1ىػ1973-ـ .ابف أبي حاتـ ،الجرح كالتعديؿ ،ج.279/5

السيكطي ،حسف المحاضرة ،ج .303/1القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج .261-244/3ابف عبد البر ،االنتقاء،

ص .51-50

سعد ،جميرة تراجـ الفقياء المالكية ،ج .646-645/2مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج.88/1

الحجكم ،الفكر السامي ،ج.520-516/1
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مالؾ عندم مثمو ،قيؿ لو :فأشيب؟ قاؿ :كال أشيب كال غيره ،ىك عجب مف العجب :الفضؿ ،كالزىد،
كصحة الركاية ،كحسف الدراية ،كحسف الحديث ،حديثو يشيد لو.
كقاؿ ابف كىب ألبي ثابت :إف أردت ىذا الشأف -يعني فقو اإلماـ مالؾ -فعميؾ بابف القاسـ ،فإنو
انفرد بو كشغمنا بغيره .كبيذا الطريؽ رجح القاضي أبك محمد عبد الكىاب البغدادم مسائؿ المدكنة
لركاية سحنكف ليا عف ابف القاسـ ،كانفراد ابف القاسـ بمالؾ كطكؿ صحبتو لو ،كأنو لـ يخمط بو غيره
إال في شيء يسير ،ثـ ككف سحنكف أيضا مع ابف القاسـ بيذه السبيؿ ،مع ما كانا عميو مف الفضؿ
كالعمـ.
قاؿ ابف الحارث :ىك أفقو الناس بمذىب مالؾ .قاؿ :كسمعنا شيكخنا يفضمكف ابف القاسـ عمى جميع
أصحابو في عمـ البيكع .كقاؿ لو مالؾ اتؽ اهلل كعميؾ بنشر ىذا العمـ.
كقاؿ أبك إسحاؽ الشيرازم :جمع بيف الفقو كالكرع .صحب مالكان عشريف سنة ،كتفقو بو كبنظرائو.
ذكر ابتداء طمبو وسيرتو في ذلك:
قاؿ ابف كضاح :سمع ابف القاسـ مف الشامييف كالمصرييف كانما طمب كىك كبير كلـ يخرج لمالؾ حتى
سمع مف المصرييف .كقاؿ أصبع :قاؿ ابف القاسـ حممت أحاديث المصرييف فكقع في نفسي طمب
الفقو ،فأتيت أبا شريح ككاف صالحان حكيمان ،فاستشرتو كقمت لو :أردت أف أشخص إلى مالؾ ،فقاؿ
لي :ما أحسف الفقو ،كاف كاف أىمو يعترييـ الكبر ،كلكف اطمب فإف تكسد العمـ خير مف تكسد الجيؿ.
قاؿ :ترنمت بأثر ذلؾ ،فرأيت في منامي كأف بازيان رفرؼ عمى رأسي أك عمى حجرم ،فأخذتو فبقرت
جكفو .فقاؿ لي قائؿ :ال تضيع جكفو فإف حشكه جكىر ،فعبر الرؤيا عمى رجؿ كاف بصي انر بالعبادة
فقاؿ :البازم سيد الطير ،كالعالـ سيد الناس ،كلئف صدقت رؤياؾ لترثف عمـ عالـ ،فاتؽ اهلل يا عبد
الرحمف .فأمرني أف أخرج إلى مالؾ كألزمو .فخرج إلى مالؾ كسمع منو كالزمو.
كالبف القاسـ سماع مف مالؾ عشركف كتابان ،ككتاب المسائؿ في بيكع اآلجاؿ.
ذكر فضمو وعبادتو وورعو وكرامتو وشيء من خبره
قاؿ ابنو مكسى :قاؿ لنا أبي ،كأمرنا بالصبلة كالخير ثـ قاؿ :كنت كأنا ابف ثماف عشرة سنة أختـ في
كؿ يكـ ،كأحسبو قاؿ ككؿ ليمة القرآف.
قاؿ الحارث ابف مسكيف :سمعت ابف القاسـ يقكؿ :الميـ امنع الدنيا مني كامنعني منيا بما منعت بو
صالحي عبادؾ .فكاف في الكرع كالزىد شيئان عجيبان .قاؿ :كانما كاف مشتغبلن بالعبادة كالعفاؼ .قاؿ
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سحنكف :ككاف مالؾ معمـ ابف القاسـ في العمـ ،ككاف معممو في العبادة سميماف بف القاسـ .كقاؿ ابف
القاسـ فييما :رجبلف أقتدم بيما في ديني ،سميماف في الكرع ،كمالؾ في العمـ.
كمف كبلمو :الكرع أشد ما في ىذا الديف .فقيؿ لو يا أبا عبد اهلل ككيؼ ذلؾ .فقاؿ :أنا أمرنا كنيينا
فمف فعؿ ما أمر بو كترؾ ما نيي عنو فذاؾ أكرع الناس.
كاف ابف القاسـ ال يقبؿ جكائز السمطاف ،ككاف يقكؿ :ليس في قرب الكالة كال في الدنك منيـ خير.
ككاف أكالن يأتييـ ،ثـ ترؾ ذلؾ.
وفاتو:
كتكفي –رحمو اهلل -بمصر لتسع خمكف مف صفر سنة إحدل كتسعيف كمئة ،كلو ثبلث كستكف سنة،
كقيؿ :تكفي سنة اثنتيف كتسعيف كىك ابف ستيف سنة.
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المطمب الثاني :أبو القاسم الفرج بن كنانة بن نزار بن عتبان بن مالك الضمري( 1ت بعد  200ه)

األندلسي ،ال ٌشذكني ،قاضي الجماعة بقرطبة ،الفارس .مف كلد عمرك بف أمية الضمرم الكناني،

نسبو في كنانة ،كمسكنو في جند فمسطيف بشذكنة.2

ككاف مف أىؿ العمـ كالعبادة ،ككانت لو رحمة إلى المشرؽ ،سمع فييا مف عبد الرحمف بف القاسـ كعبد
اهلل ابف كىب كغيرىما مف أىؿ العمـ.
كاله الحكـ بف ىشاـ بف عبد الرحمف قضاء قرطبة سنة ثماف كسبعيف كمئة ،فمـ يزؿ قاضيا إلى
سنة مائتيف ،ككاف قاضيان أياـ فتنة الربض ،فاستنقذ اهلل بشفاعتو كثي انر ،ذلؾ أنو دخؿ عمى األمير فقاؿ
لو :إف قريشان حاربت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كطردتو ،كبالغت في أذاه ،كىك يدعكىـ إلى
اليدل ،ثـ كاف مف صفحو عنيـ لما أظيره اهلل عمييـ ما عممت ،كأنت أحؽ الناس باالقتداء بو لمكانؾ
مف قرابتو كخبلفة اهلل في عباده ،فسكف عنيـ كبذؿ لسيئاتيـ األماف عمى الجبلء عف قرطبة.
ككاف الفرج مع فيمو فارسان شجاعان ،يتصرؼ لمسمطاف في قكد الخيؿ كسد الثغكر ،كقيادتيا ،كقد
كاله األمير الحكـ ،سرقسطة عند انتقاض طاعة بعض أىميا ،لمكانو منيـ؛ فألؼ كممتيـ كصمحت بو
أحكاليـ.
ككاف فارسان شجاعان شريفان حكيمان جزالن خي انر فاضبلن ،صاحب قدر جميؿ في الناس كمكاف مكيف
عند السمطاف ،كلو ذرية بشذكنة ذككا نباىة ،تردد فييـ قضاء بمدىـ.

1

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج .145-144/4النباىي ،أبك الحسف عمي بف عبد اهلل بف محمد بف محمد ابف

الحسف الجذامي النباىي المالقي األندلسي (ت792ىػ) ،المرقبة العميا فيمف يستحؽ القضاء كالفتيا= تاريخ قضاة
األندلس ،ص  ،53دار اآلفاؽ الجديدة – بيركت ،ط1403 ،5ق1983-ـ .سعد ،جميرة تراجـ الفقياء المالكية،
ج.930-929/2
2

بمدة في األندلس نزليا جند فمسطيف مف العرب .كىي جميمة القدر ،جامعة لخيرات البر كالبحر ،كريمة البقعة عذية

التربة .الحميرم ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ (ت  900ق) ،الركض المعطار في خبر األقطار ،ص
 ،339تحقيؽ :إحساف عباس ،مؤسسة ناصر لمثقافة -بيركت ،ط1980 ،2ـ.
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المطمب الثالث :محمد بن عبد الحميد بن طالب بن مدرك بن عبد الحميد بن غانم البواب ،مولى
معاوية بن ىشام( .1ت  332ه)

مف أىؿ قرطبة رحؿ إلى المشرؽ سنة ثبلث عشرة كثبلثمئة فسمع :مف أبي بكر جابر بالرممة،
كمف يحيى بف زكرياء بف يعقكب المقدسي .ذكره الرازم كركل عنو.
كقاؿ العائذم :ىك مف بني غانـ ،ككاف بكابا عمى باب الكامؿ كأمينا في الزىراء ،ككاف مف أىؿ الخير
كالشرؼ.
تكفي -رحمو اهلل -في صفر سنة اثنتيف كثبلثيف كثبلثمئة.

المطمب الرابع:أبو الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن إب ارىيم بن راىويو بن مخمد التّميمي ،ثم
الحنظمي ،المروزي ،ثم البغدادي ،القاضي ،الفقيو( 2.ت  336ه)

المترجـ أبك الحسف محمد مشيكر
المعركؼ جده إسحاؽ -بابف راىكيو -كىك إماـ مشيكر ،ككالد
ى
أيضا.
تفقو عند إسماعيؿ بف إسحاؽ ،كحدث عف محمد بف المغيرة السكرم اليمذاني.
حدث عنو :عبيد اهلل بف عمر القيسي البغدادم نزيؿ قرطبة الفقيو الشافعي المعركؼ بعبيد ،كأبك
مركاف السعدم القرطبي ،كأبك المفضؿ الشيباني.
كقاؿ أبك بكر الخطيب :ككاف ثقة ،عالما بمذىب اإلماـ مالؾ بف أنس .كلما انحدر القاضي أبك
الحسيف عمر بف أبي عمر محمد بف يكسؼ األزدم إلى كاسط بسبب البريدييف ،استخمؼ عمى القضاء
بالجانب الشرقي مف بغداد أبا الطيب بف راىكيو ،كجعمو عمى النظر إلى كقت رجكعو ،ككانت غيبتو
عف بغداد مدة يسيرة ،ثـ عاد ،كذلؾ في سنة ست كعشريف كثبلثمئة.

1
2

ابف الفرضي ،تاريخ عمماء األندلس ،ج.55/2
الخطيب البغدادم ،أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم (ت  463ىػ) ،تاريخ بغداد ،ج،352/4

تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ،ط1422 ،1ىػ2002-ـ .القاضي عياض ،ترتيب
المدارؾ ،ج .22-20/5ابف فرحكف ،الديباج المذىب ج .187/2سعد ،جميرة تراجـ الفقياء المالكية ،ج-1187/3
.1188
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قاؿ القاضي عياض" :مف أئمة المالكية بالعراؽ ،ككاف ثقة ،كىك مشيكر في مالكية البغدادييف ،كذكره
أبك القاسـ الشافعي كعده في فقياء مف لقيو مف أصحاب مالؾ كح ٌذاقيـ كنظٌارىـ كأئمة مذىبيـ".
ككلي قضاء الرممة كبيا تكفي –رحمو اهلل -سنة ست كثبلثيف كثبلثمئة.
المطمب الخامس :أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن تمام( .1ت  341ه)

مف أىؿ طميطمة ،2سمع مف كىب بف عيسى ،ككىب بف مسرة .كرحؿ إلى المشرؽ مع أخيو تماـ

فسمع بمكة :مف أبي سعيد األعرابي كغيره.
كتكفي ببيت المقدس :سنة إحدل كأربعيف كثبلثمئة.
المطمب السادس :أبو القاسم مسممة بن القاسم بن إبراىيم بن عبد اهلل بن حاتم( .3ت  353ه).
المحدث ،الرحاؿ ،أبك القاسـ األندلسي ،القرطبي.
مف أىؿ قرطبة ،سمع باألندلس :مف محمد بف عمر بف لبابة ،كأبي حفص بف أبي تماـ ،كأحمد بف
خالد ،كمحمد بف قاسـ ،كمحمد بف عبد اهلل بف قاسـ ،كعبد اهلل بف يكسؼ ،كمحمد بف زكرياء ،كقاسـ
بف أصبغ ،كسيد أبيو بف العاصي المرادم اإلشبيمي.
كرحؿ إلى المشرؽ قبؿ العشريف كثبلثمئة ،فسمع بالقيركاف :مف أحمد بف مكسى ،المعركؼ بابف
التمار ،كمف عبد اهلل بف محمد بف فطيس ،كمف عبد اهلل بف مسركر.
كسمع باطرابمس :مف صالح بف أحمد بف صالح الككفي.
كبإقريطش :4مف أحمد بف محمد بف خمؼ ،كمف يحيى بف عثماف األندلسي مف ساكني إقريطش.
1

ابف الفرضي ،تاريخ عمماء األندلس ،ج.63-62/2

3

ابف حجر العسقبلني ،أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر (ت852ق) ،لساف الميزاف ،ج-35/6

2
مدٌنةإسبانٌة تقععلىبعد75كٌلومتراًجنوبالعاصمةاإلسبانٌةمدرٌد https://ar.wikipedia.org.

 ،36تحقيؽ :دائرة المعارؼ النظامية -اليند ،مؤسسة األعممي لممطبكعات -بيركت ،ط1390 ،2ق1971-ـ .ابف
الفرضي ،تاريخ عمماء األندلس ،ج .130-128/2الذىبي ،سير أعمـ النببلء ،ج .110/16البغدادم ،إسماعيؿ بف
محمد بف أميف بف مير سميـ الباباني (ت  1399ق) ،ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ،ج ،432/2دار

إحياء التراث العربي -بيركت ،بدكف طبعة ،بدكف تاريخ .كحالة ،عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني ،معجـ
المؤلفيف ،ج ،235/12مكتبة المثنى -بيركت ،بدكف طبعة ،بدكف تاريخ.
4

إحدل جزر اليكناف ،كتعرؼ اليكـ باسـ جزيرة (كريت)https://ar.wikipedia.org/wiki/ .
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كباإلسكندرية :مف ابف أبي مطر.
كسمع بمصر :مف محمد بف زياف الحضرمي ،كمف أبي جعفر أحمد بف محمد الطحاكم ،كمف أبي
الطاىر العبلؼ ،كمف محمد بف عبد اهلل البيراني.
بالقمزـ :1مف محمد بف أحمد القاضي بيا ،كمف محمد بف عبد اهلل المعركؼ بغساف ،كمف محمد
كسمع ي
بف عبد اهلل بف قنقؿ القمزمي ،كمف سميماف بف محمد بف دكس المالكي.

كسمع بجدة :مف عبد اهلل بف أحمد بف حمكية الجنابي.
كسمع بمكة :مف محمد بف إبراىيـ الديبمي ،كمف عبد الرحمف بف محمد بف عبد اهلل المقرئ ،كمف أبي
جعفر العقيمي ،كأبي سعيد بف األعرابي ،كمحمد بف المؤمؿ العدكل.
كسمع بالرممة :مف يحيى بف مكسى.
كدخؿ العراؽ فسمع بالبصرة :مف أبي ركؽ اليزاني ،كمف أبي عمي المؤلؤم محمد بف أحمد ،كمف
محمد بف عمي الزعفراني ،كمف أحمد بف محمد بف سالـ التسترم .ككتب بكاسط :عف عمي بف عبد اهلل
بف مبشر.
كسمع ب مدينة بغداد :مف الحسيف بف إسماعيؿ القاضي المحاممي ،كمحمد بف أحمد بف الجيـ القاضي
المالكي ،كعبد اهلل بف محمد بف زياد النيسابكرم .كسمع بسيراؼ :2مف جعفر بف محمد بف الحسف
األصبياني .كسمع بالمدائف :مف سيؿ بف إبراىيـ بف سيؿ القاضي.
كدخؿ اليمف ،فكتب عف جماعة منيـ :يحيى بف عبد اهلل بف كميب قاضي صنعاء ،كعبد األعمى بف
محمد بف الحسيف البكسي خطيب صنعاء .كىاركف بف أحمد بف محمد ،لقيو بعمقاف ما بيف صنعاء
كعدف .كسمع :مف أبي سميماف ربيع بف سميماف صاحب صبلة الجند.
ككتب بالشاـ :مف يعقكب بف حجر العسقبلني ،كابف أبي قرصافة .كانصرؼ إلى األندلس ،كقد جمع
حديثا كثيرا.

1

بمد قديـ ،يبني في مكضعو السكيس ،كبحر القمزـ :البحر األحمر .المعجـ الكسيط ،ج.754/2
 2مدينة أثرية قديمة تقع في محافظة بكشير في جنكب إيراف عمى

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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الخميج

العربي.

قاؿ ابف حجر :كاف في أياـ المستنصر األمكم ،ضعيؼ ،كقيؿ :كاف مف المشبية .ركل عف أبي
الحباب .كىذا رجؿ كبير القدر ما ىن ىسبو إلى التشبيو ٌإال ىمف عاداه،
جعفر الطحاكم ،كأحمد بف خالد بف ٌ
كلو تصانيؼ في الفف ،ككانت لو رحمة لقي فييا األكابر ،كجمع تاريخا في الرجاؿ ،ىش ىرط فيو أف ال
يذكر ٌإال ىمف أغفمو البخارم في "تاريخو" ،كىك كثير الفكائد ،في مجمد كاحد.

قاؿ يحيى بف الييثـ" :رجؿ صالح لقيتو بقرطبة ،ككاف يمزـ مجمس أحمد بف محمد بف الجسكر،
يحضر السماع عنده حسبة .كقاؿ :ناـ مسممة بف قاسـ ليمة في بيت المقدس كأبكاب المسجد عميو
مطبقة ،فاستيقظ في الميؿ فرأل مع نفسو أسدان عظيما راعو ،فسكف ركعو ،كعاكد نكمو ،فمما أصبح
ىما ٌإنو ىسييكؼ بصرؾ ،فبادر إلى بمدؾ ،قاؿ :فى يكفت عينو الكاحدة
سأؿ معب انر عنو فقاؿ :ذاؾ جبرائيؿ ،أ ى
في البحر منصرفان ،كعمي باألندلس ،ككاف قكـ باألندلس يتحاممكف عميو ،كربما كذبكه".
كسئؿ القاضي محمد بف يحيى بف مفرج عنو فقاؿ :لـ يكف كذابان ،كلكف كاف ضعيؼ العقؿ.
ومن تصانيفو:
( التاريخ الكبير) ك (ذيمو).
( ما ركل الكبار عف الصغار).
( كتاب في الخط في التراب) ،ضرب مف القرعة.
كتكفي –رحمو اهلل -سنة ثبلث كخمسيف كثبلثمئة ،كىك ابف ستيف سنة.
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المطمب السابع :أبو بكر محمد بن أحمد بن سيل بن نصر الرممي ،المعروف بابن النابمسي ( .1ت
 364ه)

كبير أىؿ مدينة الرممة ،كفقيييا ،ككاف مطاعان في بمده مسمكعان منو ،يمت ىبع الرأم ،ككاف فقييان زاىدان،
ذامان ليـ،
مالكي المذىب ،ذا يسار كظيكر ،ككاف شديدان عمى بني عبيد ،حيف ممككا مصر كالشاـٌ ،

منف انر لمعامة عنيـ ،قاليان ليـ.

قاؿ ابف سعدكف" :ككاف شيخان صالحان".
قاؿ أبك إسحاؽ الرقيؽ في تاريخو" :ىك رجؿ معركؼ بالعمـ ،ككاف يفتي في المحافؿ باستحبلؿ دـ مف
أتى مف المغرب ،كيستنفر الناس لقتاليـ ،يريد بني عبيد .قاؿ :ككاف أغمظ عمييـ مف القرامطة".
قاؿ القاضي رضي اهلل تعالى عنو :كانما سمؾ في ىذا ،مسمؾ شيكخ القيركاف في خركجيـ عمييـ ،مع
أبي يزيد ،العتقادىـ كفر بني عبيد قطعان ،كقالكا ألبي يزيد :أنت رجؿ مف أىؿ القبمة ،نقاتؿ بؾ ،مف
كفر باهلل كرسكلو.
ذكر محنتو رحمو اهلل تعالى
كمما ذكره الرقيؽ ،كابف أبي يزيد ،كابف سعدكف ،ككاف رحمو اهلل تعالى ،لما قاـ األعصـ القرامطي،
بالرممة بجيكشو،
كنيض إلى الشاـ ،كاسمو الحسف بف أبي منصكر ،كأتى مف مكضعو باإلحساء ،فى ىحؿ ٌ
سنة سبع كخمسيف كثبلثمئة ،كفر أىمامو أميرىا ،لـ يسع أبا بكر ىذا ٌإال مداراتو عمى بمده ،لئبل
يستبيحو ،فأدخمو الرممة ،كلـ يخالفو أىؿ البمد ،ككقكا كثي انر مف شره.
ثـ زحؼ األعصـ إلى مصر ،كحاصر القاىرة ،كبيا العبيدم صاحب القيركاف ،الممقب
بالمعز ،إثر كصكلو إلييا كغبلمو جكىر الصقمي ،إلى أف ىزمكا األعصـ ،كفر أماميـ إلى بمده،
اإلحساء ،كذلؾ في سنة أربع كستيف كثبلثمئة.

1

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج .286-284/5سعد ،جميرة تراجـ الفقياء المالكية ،ج.1153-1152/3

الكتاني ،أبك محمد عبد العزيز بف أحمد بف محمد بف عمي التميمي الدمشقي (ت  466ق) ،ذيؿ تاريخ مكلد العمماء
ككفياتيـ ،ص  ،97تحقيؽ :عبد اهلل أحمد سمماف الحمد ،دار العاصمة -الرياض ،ط1409 ،1ق .القفطي ،عمي بف
يكسؼ (ت  646ىػ) ،المحمدكف مف الشعراء كأشعارىـ ،ص  ،118-117تحقيؽ :حسف المعمرم ،دار اليمامة،
1390ىػ1970-ـ .الزركمي ،خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس (ت  1396ق) ،األعبلـ ،ج،311/5
دار العمـ لممبلييف ،ط2002 ،15ـ
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صؿ بيا ،قىبض
كانبعث عساكرىـ ،فخرج أبك بكر النابمسي مف الرممة خائفان منيـ إلى دمشؽ ،فمما يح ٌ
كحمؿ إلى مصر مع ابنو ،في جممة األسرل الذيف قبض عمييـ في اليزيمة،
عميو بعض عظمائيا ،ي

ككانكا نحك ثمانمئة ،ف يشيركا عمى الجماؿ ،كأمر بضرب أعناقيـ عمى النيؿ ،كرمي جثثيـ بو ،إال
النابمسي ،فإنو أمر أف يسمخ مف جمده ،بعد أف قتؿ ابنو بيف يديو فرمى بنفسو -لما سمع ذلؾ -عف

الجمؿ الذم كاف عميو.
عرؼ السمطاف ،أني أفدم نفسي لخمسمئة ألؼ ،فدخؿ جكىر ثـ خرج ،فقاؿ :اذىبكا بو
كقاؿ لجكىرٌ :
كجمس عمى
كاسمخكه ،فرمى بنفسو ثانية ،ىفميطـ شديدان ،ىك يحمؿ إلى المنظر ،فىطيرح عمى كجيو باألرض ،ي

كنفخ كما تينفخ الشاة ،ثـ يسمخ ،كىك في كؿ ىذا
كمسؾ جدان .ك ىشؽ السبلخكف عرقكبيو ،ي
صدره ككركيو ،ي
يق أر القرآف بصكت قكم كترتيؿ ،إلى أف انتيى السمخ إلى كتفيو ،فتغاشى ،ثـ مات ،فصمب جسده
بناحية ،كجمده بعد أف يحشي بناحية ،رحمة اهلل تعالى عميو.
كذكر أبك الحسف بف جيضـ في كتابو ،في صدؽ فراسة المؤمف ،قاؿ :لما قدـ أبك الحسف عمي بف
محمد بف سيؿ الرممة ،خرج إليو جماعة يمقكنو ،كمنيـ كالد أبي بكر النابمسي ،كابنو أبك بكر معو،

فمما نظر الشيخ إليو ،قاؿ :مرحبان بشييد مصر .ككاف ىذا في سنة عشريف ،كاستشيد في التاريخ
المتقدـ بعد ىذا بنيؼ كأربعيف سنة.
قاؿ ابف سعدكف :لما أيتي بأبي بكر ،كبابنو أسيريف ،اختار الشيخ أف يقتؿ ابنو قبمو ،حتى
يحتسبو ،كيككف في ميزانو فكاف ذلؾ ،فدعا اهلل تعالى عمى قاتمو أف يفجعو اهلل بابنو ،ككاف لممعز كلد
اسمو عبد اهلل ،لقبو الميدم ،فقبؿ اهلل دعاء الشيخ ،كأماتو في حياة أبيو ،كأفجعو بو.
تكفي –رحمو اهلل -شييدان في سنة ثبلث كستيف كثبلثمئة.
المطمب الثامن :أبو عبد اهلل محمد بن عمي بن الحسن بن أبي الحسين القرطبي( .1ت372ه)

مف أىؿ قرطبة ،سمع :مف قاسـ بف أصبغ كغيره .كرحؿ مع أخيو حسف فسمعا بمصر :مف عبد اهلل

بف جعفر الكرد ،كأبي أحمد البغدادم ،كمحمد بف الخياش ،كأبي بكر بف أبي المكت ،كأبي يعقكب
الباكردم ،كأبي أحمد بف المعسر ،كحمزة بف محمد الكناني ،كمحمد بف قاسـ بف شعباف القرطبي،
1

المقرم ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد التممساني (ت  1041ق) ،نفح الطيب مف غصف األندلس

الرطيب كذكر كزيرىا لساف الديف بف الخطيب ،ج ،57/2تحقيؽ :إحساف عباس ،دار صادر -بيركت ،ط1968 ،1ق.
ابف الفرضي ،تاريخ عمماء األندلس ،ج.85/2
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كأحمد بف سممة الضحاؾ ،كسعيد ابف السكف ،كأبي العباس أحمد بف الحسف الرازم ،كأبي بكر بف
خركؼ ،كجماعة سكاىـ مف المصرييف .كسمع بالرممة كبيت المقدس ،غير كاحد.
ككاف ضابطان لكتبو ،بصي انر بالنحك كالمغة ،فصيحان بميغان ،طكيؿ المساف .كٌاله المستنصر باهلل القضاء
في ككر الثغر األعمى ،ككلي الشرطة بببلد المغرب.
تكفي -رحمو اهلل -سنة اثنتيف كسبعيف كثبلثمئة.
المطمب التاسع :سعيد بن مرشد العكي ،من أىل شذونة ،يكنى أبو عثمان( .ت  373ه).

1

سمع :مف كىب بف مسرة ،كأحمد بف حزـ ،كمحمد بف أحمد الخراز القركم.

ككاف مشاك ار في األحكاـ ،2كرحؿ حاجا في آخر عمره ،فتـ حجو كدخؿ بيت المقدس ،ثـ قدـ مصر
منصرفا ،فتكفي بيا آخر يكـ مف شعباف سنة ثبلث كسبعيف كثبلثمئة.
المطمب العاشر :أبو غالب تمام بن عبداهلل بن تمام المعافري( .3ت  377ه).
كلد سنة خمس كثبلثمئة ،كىك مف أىؿ طميطمة ،سمع مف كىب بف عيسى الطميطمي ،ككىب بف مسرة
الحجارم ،كسمع بالقيركاف مف أبي عبد اهلل محمد بف مسركر العساؿ كغيره.
كرحؿ حاجان فسمع بمكة مف ابف األعرابي ،كمف أبي محمد عبد الرحمف بف يحيى الزىرم ،كمف ابف
فراس ،كأبي رجاء المقرئ.
كدخؿ الشاـ فسمع بيا كثيرا ،كلقى بغزة أبا الحسف بف أبي عياش شيخا ،حدثيـ عف الطيراني ،عف
عبد الرزاؽ بتفسير القرآف.
كتب عنو ابف الفرضي ،كجماعة مف عمماء المالكية مف أىؿ األندلس.
تكفي -رحمو اهلل -بطميطمة سنة سبع كسبعيف كثبلثمئة.
1
2

ابف الفرضي ،تاريخ عمماء األندلس ،ج.204/1
كاف في قرطبة دار لشكرل القضاء ،ككاف أعضاؤىا مف جمة العمماء ،يرجع إلييـ في تقرير األحكاـ ،ككثي ار ما يذكر

في تراجـ عمماء األندلس أف فبلنا كاف مشاك ار أك طمب فبلف لمشكرل فأبى .مراد ،مسعكداني ،تاريخ القضاء عند العرب

مف العصر الجاىمي حتى العصر العباسي اإلسبلمي ،ص  ،176دار الكتب العممية -بيركت ،ط1435 ،1ق-
2014ـ.
3

ابف الفرضي ،تاريخ عمماء األندلس ،ج.116-115/1
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المطمب الحادي عشر :أبو عبد اهلل محمد بن أبي الحسام طاىر القيسي التدميري ،1المعروف
بالشييد( .2ت  379ه)

كرع فاضؿ ،مف أىؿ بيت جبللة كصبلح ،برع بخصالو المحمكدة ،فكاف في نفسو فقييان عالمان ،زاىدان
خي انر ،ناسكان متبتبلن.
طمب العمـ في حداثة سف في بمده ،كرحؿ في التماسو إلى قرطبة ،فركل الحديث ،كتفقو بأىؿ الشكرل
المفتيف ،كناظرىـ كأخذ بحظ كافر مف العمـ ،كناقش أىؿ الكرع مف عمماء قرطبة في أحكاؿ بمده تدمير،

كسقاىـ ككجكه مستغبلتيـ ،كأخذ فييا أجكبتيـ فجاءت مفيدة نافعة ،كرسخ في ًعمـ السنة كنافس في

صالح العمؿ كالحسبة.
ثـ ارتحؿ إلى المشرؽ عند إتماـ ثبلثيف سنة ،فسكف الحرميف ثمانية أعكاـ يتعيش فييا مف عمؿ يده
–النسخ -ككاف يرحؿ إلى بيت المقدس أيضان.
ثـ رحؿ إلى العراؽ ليمقى الشيخ أبا بكر األبيرم الفقيو المالكي ،فمقيو كأخذ بأكفر حظ منو ،كدخؿ
مدينة كاسط ،كاستكثر مف لقاء العمماء كالفقياء ،كصحب األخيار كالنساؾ كتألفيـ كاقتدل بيـ ،كلبس
الصكؼ ،كأعرض عف شيكات الدنيا ،فأصبح عالمان عامبلن منقطع القريف ،قد جربت منو دعكات
مجابة كحفظت لو كرامات ظاىرة يطكؿ القكؿ في تعدادىا ،حمميا عنو ركاة صدؽ ،ثـ انصرؼ مجيبان
دعكة كالده أبي الحساـ إذ كاف ال يزاؿ يستدعيو مع حجاج األندلس.
فقدـ تدمير في سنة ست أك سبع كثبلثمئة فتجنب أبك عبد اهلل -رحمو اهلل  -النزكؿ بمدينة مرسية
قاعدة تدمير كطنو ،كنزؿ خارجان منيا بالقرية المنسكبة إلى بني طاىر.
ككاف ال يرل سكنى مرسيو كال الصبلة في مسجدىا الجامع لداخمة تتبعيا فيو ،كابتنى ىناؾ لنفسو بيتان،
سقفو بحطب الشعر أك الطرفاء يأكم إليو ،ككانت لو ىناؾ جنينة يعمرىا بيده كيقتات بما يتخذه فييا
مف البقؿ كالثمر.

1
2

نسبة إلى بقعة في األندلس كىي شرؽ قرطبة .الحمكم ،معجـ البمداف ،ج.19/2
الضبي ،أبك جعفر أحمد بف يحيى بف أحمد بف عميرة (ت599ق) ،بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ األندلس ،ص

 ،84-83دار الكاتب العربي -القاىرة1967 ،ـ.
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ككاف ال يدع في خبلؿ ذلؾ الجياد مع محمد بف أبي عامر كقكاده ،كشيؿ معو فتح مدينة سمكرة،
كفتح مدينة قممرية ،1مف قكاعد جميقية ،2ثـ ترؾ سكنى قريتو ىذه ،كرحؿ إلى الثغر ،ككاصؿ الرباط
بفركجو المخكفة.
ككاف لو بأس كشدة كشجاعة كثقافة ،تحدث عنو فييا أىؿ الثغر بحكايات عجيبة ،كلـ يزؿ مرابطان

بطمبيرة 3إلى أف استشيد مقببلن غير مدبر ،حميد المقاـ كذلؾ في سنة تسع كسبعيف كثبلثمئة.
المطمب الثاني عشر :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن يحيى بن ُمفَِّرج( .4ت  380ه)

ا إلماـ ،الفقيو ،الحافظ ،القاضي ،مكلى عبد الرحمف بف الحكـ ،األمكم ،األندلسي ،القاضي المعركؼ
كالده بالقبتكرم.5
ككاف جد أبيو يمفىرج ،صاحب الركاب لمحكـ بف عبد الرحمف الداخؿ ،ككاف أبكه أحمد بف يحيى ،رجبلن
صالحان ،ككلد ىك سنة خمس عشرة كثبلثمئة في أكليا ،ككاف سكناه بقرطبة بقرب "عيف قنت أكرية".
سمع بقرطبة :مف قاسـ بف أصبغ كثيرا ،كمف محمد بف عبد اهلل بف أبي دليـ ،كمحمد بف محمد بف
عبد السبلـ الخشني ،كأحمد بف عبادة الرعيني كنظرائيـ.
كرحؿ إلى المشرؽ سنة سبع كثبلثيف كثبلثمئة فسمع بمكة :مف أبي سعيد ابف األعرابي ،كأبي الحسف
بف نافع الخزاعي ،كمحمد بف جبريؿ العجيفي في جماعة سكاىا كاله مف المكييف.
1

ىي مدينة تقع في كسط البرتغاؿ ،تشتير الحتضانيا إحدل أعرؽ جامعات أكركبا كىي جامعة قممرية.

https://ar.wikipedia.org/wiki
2
3
4

منطقة تقع شماؿ غرب إسبانياhttps://ar.wikipedia.org/wiki.
ىي مدينة باألندلس (إسبانيا) تقع في مقاطعة طميطمةhttps://ar.wikipedia.org/wiki .
ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج .308-307/2ابف الفرضي ،تاريخ عمماء األندلس ،ج .95-93/2الذىبي ،سير

أعبلـ النببلء ،ج .391-390/16الذىبي ،تذكرة الحفاظ ،ج .142/3ابف تغرم بردم ،النجكـ الزاىرة ،ج.159/4
الضبي ،بغية الممتمس .50-49 ،المقرم ،نفح الطيب ،ج .219-218/2البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج.43/2

الزركمي ،األعبلـ ،ج .312/5كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .19/9اليافعي ،أبك محمد عفيؼ الديف عبد اهلل بف أسعد بف
عمي بف سميماف (ت 768ىػ) ،مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف ،ج ،93/2تحقيؽ:
خميؿ المنصكر ،دار الكتب العممية-بيركت ،ط1417 ،1ىػ 1997 -ـ . .ابف العماد ،أبك الفبلح عبد الحي بف أحمد
بف محمد (ت  1089ق) ،شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،ج ،422/4تحقيؽ :محمكد األرناؤكط ،دار ابف كثير-
دمشؽ ،ط1406 ،1ق1986-ـ .الحميدم ،أبك عبد اهلل محمد بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح بف حميد األزدم الميكرقي

(ت488ىػ) ،جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس ،ص  ،40الدار المصرية لمتأليؼ كالنشر -القاىرة1966 ،ـ.
5

كقيؿ" :الفنتكرم" ،نسبة إلى "عيف فنت أكرية".
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كسمع بمدينة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ :مف المركاني قاضييا .كسمع في اليمف :مف القاسـ جعفر
بف محمد بف األعجـ .كسمع بمصر مف جماعة منيـ :أبك الحسف محمد بف أيكب الرقي ،المعركؼ:
بالصمكت ،كأبك الحسف أحمد بف عبد اهلل الناقد ،كغيرىـ.
كدخؿ الشاـ فسمع بدمشؽ :مف أبي الحسف أحمد بف سميماف حذلـ القاضي ،كابي يعقكب
األكزاعي ،كأبي الميمكف عبد الرحمف بف راشد ،كأبي القاسـ بف أبي العقب في جماعة سكاىـ.
كسمع ببيت المقدس :مف أبي عبد اهلل محمد بف إبراىيـ بف جعفر الرازم ،كالفضؿ بف عبيد اهلل
الياشمي .كبغزة :مف أبي محمد مسممة بف سعيد الغزم .كبعسقبلف مف أبي محمد أحمد بف محمد بف
عبيد بف آدـ العسقبلني ،كأبي الميمكف محمد بف عبد اهلل بف أحمد بف مطرؼ القاضي األطركش.
كبطبرية :مف أبي الحارث ابف كديع قاضييا .كبقيسارية :مف أبي الحسف أحمد بف عبد اهلل بف عبد
الرحيـ القاضي كأبي عمي الحسف بف مركاف البزاز .كسمع بالرممة :مف أبي القاسـ أحمد بف طاىر
القاضي ،كأبي القاسـ عمر بف عبد الرحيـ بف إبراىيـ ابف الكاثؽ باهلل الياشمي كغيرىما.
كعدد الشيكخ الذيف لقييـ أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف يحيى كركل عنيـ في جميع األمصار التي
دخميا مع مف كتب عنو باألندلس مائتا شيخ كشيخا.
حدث عنو :شيخو أبك سعيد بف يكنس ،كأبك الكليد بف الفرضي ،كابراىيـ بف شاكر ،كعبد اهلل بف ربيع
التميمي ،كأبك عمر الطممنكي ،كخمؽ كثير.
كقدـ األندلس مف رحمتو سنة خمس كأربعيف كثبلثمئة ،كاتصؿ بأمير المؤمنيف المستنصر باهلل رحمو
اهلل ،ككانت لو مكانة خاصة عنده .كألؼ لو عدة دكاكيف ،كاستقضاه عمى أستجة ،1ثـ استقضاه عمى
رية ،فمـ يزؿ قاضيان عمييا إلى أف تكفي المستنصر.
كقاؿ أبك عبد اهلل بف عفيؼ" :كاف ابف مفرج مف أغنى الناس بالعمـ ،كأحفظيـ لمحديث .ما رأيت مثمو
في ىذا الفف ،مف أكثؽ المحدثيف كأجكدىـ ضبطا".
ككاف حافظا لمحديث ،عالما بو ،بصي ار بالرجاؿ ،صحيح النقؿ ،لو تآليؼ.

1

مدينة بمقاطعة إشبيمية جنكب فرنسا ،كانت تعرؼ بمدينة القطف في فترة الحكـ اإلسبلمي لؤلندلس.

https://ar.wikipedia.org/wiki
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من مصنفاتو:
( فقو الحسف البصرم) ،في سبعة مجمدات.
( فقو الزىرم) ،في عدة أجزاء.
( جمع مسند حديث قاسـ بف أصبغ) ،في مجمدات.
تكفي -رحمو اهلل -سنة ثمانيف كثبلثمئة ،كدفف في مقبرة الربض ،كشيد جنازتو أىؿ العمـ.
المطمب :الثالث عشر :أبو الوليد ىاشم بن يحيى بن حجاج البطميوسي( .1ت  385ه)

مف أىؿ بطميكس ،2سمع بقرطبة :مف محمد بف عبد الممؾ بف أيمف ،كقاسـ بف أصبغ ،كابف

أبي دليـ كغيرىـ.
كرحؿ إلى المشرؽ سنة ثماف كثبلثيف كثبلثمئة فسمع بمكة :مف أبي سعيد بف األعرابي ،كأبي إسحاؽ
ابف فراس ،كأبي رجاء محمد بف حامد البغدادم ،كأبي الحسف بف نافع ،كأبي أحمد محمد بف عبد اهلل
الخزار ،كأبي يحيى محمد بف عبد الرحمف بف عبد اهلل المقرئ كأبي محمد عبد الرحمف بف أسد
الكازركني ،كمحمد بف محمد بف معركؼ الصيدالني ،كأبي العباس الكندم ،كابف أشتة المغربي ،كأبي
يعقكب إسحاؽ بف محمد بف حمداف التسترم ،كأبي الحسف عمي بف أحمد االصبياني ،كأبي بكر
الدينكرم.
كسمع ببيت المقدس :مف الفضؿ بف عبيد اهلل الياشمي ،كمحمد بف إبراىيـ السراج ،كأبي سعيد،
كمحمد بف إبراىيـ المقدسي ،كأحمد بف محمكد الشمعي.
كسمع بغزة :مف أبي الحسف عمي بف العباس بف أبي عياش الغزم .كتب عنو تفسير عبد الرزاؽ،
حدث بو عف الظيراني.

1

الذىبي ،أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق) ،تاريخ اإلسبلـ ككفيات

المشاىير األعبلـ ،ج ،586/8تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ،ط2003 ،1ـ .ابف
الفرضي ،تاريخ عمماء األندلس ،ج.169/2
2

مدينة باألندلس تقع في إسبانيا عمى الحدكد البرتغالية ،أسسيا عبد الرحمف بف محمد بف مركاف ،ككانت عاصمة

دكلة بنك األفطسhttps://ar.wikipedia.org/wiki.
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كسمع بمصر :مف بكر بف محمد بف العبلء القشيرم ،كحمزة الكناني ،كأبي الحسف بف بيزاذ الفارسي،
كأب ي عمي بف مميح الطرائفي ،كابف السكف ،كأبي مكسى عبد الكريـ بف احمد بف شعيب ،كعبد الرحمف
بف سممكنة الرازم ،كأبي الطاىر الجامي ،كابف الكرد ،كأبي العباس الرازم ،كأبي عبد الرحمف زيد بف
أحمد الزىرم.
كسمع باطرابمس :مف أبي بكر بف دحماف المصيصي .كسمع باإلسكندرية :مف أبي القاسـ العبلؼ،
كأبي العباس العطار .كبالقيركاف :مف محمد بف مسركر العساؿ ،كحبيب ابف الربيع .كسمع بباجة
القيركاف :مف أبي أحمد محمد بف محمد بف أبي سعيد ،كأبي الحسيف يعرؼ :بابف الصباغ ،كأبي
محمد عبد اهلل بف فطيس.
ككاف مقيما بحاضرة بطميكس ،كسعي بو إلى السمطاف فامتحف ،كأسكف قرطبة ،فق أر الناس عميو كثيرا،
كسمع منو ابف الفرضي ،كقاؿ :كاف ال بأس بو في ضبطو.
تكفي -رحمو اهلل -بمدينة بطميكس سنة خمس كثمانيف كثبلثمئة.
المطمب الرابع عشر :أبو إسحاق إبراىيم بن حارث بن عبد الممك بن مروان األنطي المقري( .1ت
 391ه)

مف أىؿ قرطبة ،رحؿ إلى المشرؽ سنة ثمانيف كثبلثمئة.
فسمع بمكة :مف أبي يعقكب يكسؼ بف أحمد الشيباني ،كأبي حفص بف عراؾ ،كأبي القاسـ السقطي،
كغير كاحد :مف الشيكخ .كسمع بمصر مف جماعة مف شيكخيا.
كدخؿ بيت المقدس ،ككتب ىناؾ ،كقد كتب عنو بعض الناس ،كلـ يكف مف أىؿ الضبط ،إال أنو كاف
طاى ار عفيفان خي انر.
تكفي -رحمو اهلل -سنة إحدل كتسعيف كثبلثمئة.

1

ابف الفرضي ،تاريخ عمماء األندلس ،ج.29-28/1
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المطمب الخامس عشر :أبو عبد اهلل عبيد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القيسي( .1ت
 392ه).

كيعرؼ بابف حميد ،مف أىؿ قرطبة ،سمع :مف قاسـ بف أصبغ ،كابف أبي دليـ ،كمحمد بف
معاكية القرشي كغيرىـ ،كرحؿ سنة اثنتيف كأربعيف كثبلثمئة ،فسمع بمصر :مف أحمد بف سممة
اليبللي ،كمحمد بف محمد الخياش ،كابف جراف كغيرىـ.
كسمع ببيت المقدس :مف أحمد بف محمكد الشمعي ،كبعسقبلف :مف أحمد ابف محمد بف عبيد
ابف آدـ ،كبالرممة :مف أحمد بف عيسى ،كمف أبي الفتح حفيد أبي القاسـ النكرم كغير كاحد سكل
ىؤالء مف الشامييف كالمصرييف.
كسمع باإلسكندرية :مف عبد الرحمف بف عمر كالعبلؼ ،كبطرابمس :مف محمد بف يحيى
المصيصي ،كبالقيركاف :مف عبد اهلل بف مسركر كغيره.
ككاف شيخا فاضبل كثير الصبلة ،كالتبلكة لمقرآف كالجياد ،سمع الناس منو كثيرا.
كرحؿ إلى المشرؽ رحمة ثانية بعد ما أسف ،فحج سنة إحدل كتسعيف كثبلثمئة ،ثـ كصؿ إلى
المدينة المنكرة –عمى ساكنيا أزكى الصبلة كالسبلـ -كزار قبر الحبيب.
تكفي -رحمو اهلل -بعد خركجو منيا بمكضع يقاؿ لو" :السكيداء" ،كذلؾ في عقب المحرـ سنة اثنتيف
كتسعيف كثبلثمئة.
المطمب السادس عشر :أبو القاسم خمف بن قاسم بن سيل بن محمد بن يونس بن األسود
األزدي( .2ت  393ه)

المعركؼ بابف الدباغ ،محدث ،حافظ ،رحالة ،مقرئ.
مف أىؿ قرطبة ،ككاف مكلده سنة خمس كعشريف كثبلثمئة .رحؿ إلى المشرؽ سنة خمس كأربعيف
كثبلثمئة فتردد ىناؾ نحك خمس عشرة سنة.
1
2

ابف الفرضي ،تاريخ عمماء األندلس ،ج.384/1
ابف الفرضي ،تاريخ عمماء األندلس ،ج .163/1الحميدم ،جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس ،ص .211-209

ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج .355/1الضبي ،بغية الممتمس ،ص  .289-286الذىبي ،سير أعبلـ النببلء،

ج .114-113/17الذىبي ،تذكرة الحفاظ ،ج .153/3البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج .348/1الزركمي ،األعبلـ،
ج .311/2كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .107/4ابف الجزرم ،شمس الديف أبك الخير محمد بف محمد بف يكسؼ (ت
 833ق) ،غاية النياية في طبقات القراء ،ج ،272/1مكتبة ابف تيمية ،بدكف طبعة1351 ،ق.
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سمع بقرطبة :مف أحمد بف يحيى بف الشامة ،كمحمد بف ىشاـ القركم ،كمحمد بف معاكية كنظرائيـ.
كسمع بمصر :مف جماعة المحدثيف بيا ،منيـ :حمزة بف محمد الكناني ،كأبك محمد بف الكرد ،كابف
السكر ،كأبي العباس الرازم.
كسمع في ببلد الشاـ مف جماعة منيـ :ابف أبي الخصيب بالرممة ،كأبي الميمكف القاضي بعسقبلف،
كأبي عبد اهلل السراج ،كالفضؿ بف عبيد اهلل الياشمي ببيت المقدس.
كسمع بدمشؽ :مف أبي الميمكف بف راشد صاحب أبي زرعة ،كابف أبي العقب ،كغيرىما.
كسمع بمكة :مف أبي الحسف الطكسي ،كبكير المعركؼ بالحداد ،كأبي الحسف الخزاعي ،كأبي بكر
اآلجرم ،كغيرىـ مف المكييف كالغرباء القادميف عمييـ في المكسـ.
كعدة شيكخو الذيف لقييـ ككتب عنيـ مئتاف كستة كثبلثكف شيخا.
كجكده ،كتكسع في اكتتاب الحديث ،ككاف حافظا لمحديث،
كق أر القرآف عمى جماعة مف أىؿ القراءات ى
عالمان ،منسكبان إلى فيمو.
ركل ع نو جماعة مف الكبار منيـ :أبك عمر بف عبد البر ،كأبك عمر الداني ،كأبك الكليد الفرضي،
كغيرىـ.
من مصنفاتو:
( مسند أحاديث مالؾ).
( مسند أحاديث شعبة).
( الكنى التي لمصحابة).
( أقضية شريح).
( الخائفيف).
( زىد بشر الحافي).
كتكفي –رحمو اهلل -سنة ثبلث كتسعيف كثبلثمئة.
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المطمب السابع عشر :أبو عبد اهلل محمد بن يحيى بن زكرياء بن يحيى التميمي ،المعروف بابن
برطال أو ابن رطال( .1ت  394ه)

مف أىؿ قرطبة :سمع مف أحمد بف خالد يسيرا ،كمف قاسـ بف أصبغ كثيرا ،كمف محمد بف عيسى بف
رفاعة ،كأحمد بف دحيـ بف خميؿ كغيرىـ.
حججا ،كسمع بمكة :مف أبي إسحؽ فراس
كرحؿ إلى المشرؽ سنة إحدل كأربعيف كثبلثمئة فحج
ن
كغيره ،كسمع بالقمزـ :مف عبد اهلل بف محمد بف يكسؼ ،كسمع بمصر :مف أحمد ابف جامع السكرم،
كبكر بف العبلء القشيرم ،كحمزة بف محمد بف عمي الكناني ،كعبد اهلل بف جعفر بف الكرد ،كأبي أحمد
المفسر ،كأحمد بف الضحاؾ اليبللي ،كأبي حفص عمر بف أحمد العطار ،كعمي بف حمداف النمرم
القاضي ،كاسماعيؿ بف يعقكب بف حراب ،كأبي العباس أحمد بف الحسف الرازم ،كغيرىـ.
كرحؿ إلى الشاـ كسمع فييا ببيت المقدس :مف أبي القاسـ إبراىيـ بف أحمد بف عبد اهلل الخمنجي،
كسمع بالرممة :مف أبي محمد إسماعيؿ بف محمد بف محفكظ ،المعركؼ :بابف السني.
ركل عنو :عبد اهلل ابف الفرضي ،كسراج بف عبد اهلل ،كغيرىـ.
كانصرؼ إلى األندلس فكٌاله اإلماـ الناصر لديف اهلل عبد الرحمف بف محمد ،قضاء ككرة رية ،ككلى في
صدر دكلة المؤيد ،قضاء ككرة جياف ،كأحكاـ الشرطة ،فمـ يزؿ كذلؾ إلى أف تكفى محمد بف يبقى ابف
زرب ،فكلى قضاء الجماعة بقرطبة كالصبلة ،كذلؾ يكـ االثنيف لثبلث عشرة ليمة خمت مف شير
رمضاف سنة إحدل كثمانيف كثبلثمئة ،فاستخمؼ عمى الصبلة إبراىيـ بف محمد الشرفي ،كلـ يزؿ يمي
أحكاـ القضاء إلى أف عمت سنو ،كتفمت ذىنو ،فصرؼ عف خطة القضاء يكـ الثبلثاء لست خمكف مف
المحرـ سنة اثنتيف كتسعيف كثبلثمئة ،ككلى الك ازرة ،فكانت مدتو في خطة القضاء عشرة أعكاـ كثبلثة
أشير ،كثبلثة كعشريف يكمان.
ككاف شيخا مسمتان ،جميبلن ،كقك انر ،حميمان ،متكاضعان ،كثير الصياـ ،ككانت أحكامو التي تكالىا بنفسو
قبؿ أف تضعؼ منتو بعيدة مف الحيؼ ،لـ تحفظ لو قضية جكر ،كال غيرتو الدنيا ،كال أحالت منو شيئا،
ككاف باطنو كظاىره سبلمة كنزاىة.

1

ابف الفرضي ،تاريخ عمماء األندلس ،ج .109-107/2الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ ،ج .743/8الذىبي ،سير أعبلـ

النببلء ،ج.114-113/17
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تكفي -رحمو اهلل -سنة أربع كتسعيف كثبلثمئة ،كدفف في مقبرة قريش ،كصمى عميو ابنو ،ككانت
جنازتو عظيمة مشيكرة مف طبقات الناس ،ككاف الثناء عميو حسنان ،كالدعاء لو كثي انر .ككاف يكـ تكفي
ابف ست كتسعيف سنة كتسعة عشر يكما.
المطمب الثامن عشر :أبو الحسن عمي بن خمف بن ذي النون بن أحمد بن عبد اهلل بن ىذيل بن
جحيش ابن سنان بن فومة بن عياض العبسي( .1ت  417ه)

المقرئ ،مف أىؿ قرطبة كأصمو مف إشبيمية ،كلد في النصؼ مف شير رمضاف سنة سبع عشرة
كأربعمئة .سمع ببمده مف أبي محمد بف خزرج كغيره.
كرحؿ إلى المشرؽ فحج كدخؿ الشاـ ،كسمع ببيت المقدس مف أبي الفتح نصر بف إبراىيـ المقدسي.
كركل بمصر عف أبي العباس أحمد بف نفيس المقرئ ،كعف محمد بف الكليد األندلسي .كسمع مف أبي
عبد اهلل القضاعي كتاب الشياب مف جمعو ،كعميو عكؿ الناس فيو.
ككاف رحمو اهلل مف جمة المقرئيف كفضبلئيـ ،كعممائيـ ،كخيارىـ .كأق أر الناس القرآف بالمسجد الجامع
بقرطبة كأسمعيـ الحديث فيو .ككاف ثقة فيما ركاه ضابطا لما كتبو ،شير بالخير كالصبلح كالتكاضع
كالزىد بالدنيا كالرضا منيا باليسير كالتقمؿ منيا ،كشيرت إجابة دعكتو.
كلـ يزؿ طالبا لمعمـ إلى أف تكفي رحمو اهلل بقرطبة ليمة الثبلثاء لثبلث عشرة خمت مف جمادل األكلى
سنة ثماف كتسعيف كأربعمئة .كدفف بمقبرة الربض ككانت جنازتو مشيكرة.

1

ابف بشككاؿ ،أبك القاسـ خمؼ بف عبد اهلل بف عبد الممؾ (ت  587ق) ،الصمة في تاريخ أئمة األندلس ،ص ،402

تحقيؽ :السيد عزت العطار الحسيني ،مكتبة الخانجي ،ط1374 ،2ق1955-ـ.
77

المطمب التاسع عشر :أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن يوسف المالكي الحافظ ،يعرف بابن الفخار.1
(ت  419ه)

الفخار ،كالممقب
نزيؿ بمنسية ،الفقيو ،الحافظ المحدث ،الزاىد ،الناسؾ ،المجاب الدعكة .المعركؼ بابف ٌ

بالحافظ

مف أىؿ قرطبة ،ركل عف أبي عيسى الميثي ،كأبي جعفر بف عكف اهلل ،كأبي جعفر التميمي ،كأبي
محمد الباجي كغيرىـ.
كرحؿ إلى المشرؽ فأدل الفريضة كسكف مدينة النبي صمى اهلل عميو كسمـ كأفتى بيا ككاف يفخر بذلؾ
عمى أصحابو كيقكؿ :لقد شككرت بمدينة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ دار مالؾ بف أنس كمكاف
شكراه .كلقي جماعة مف العمماء فذاكرىـ كأخذ عنيـ.
ككاف مف أىؿ العمـ كالذكاء ،كالحفظ كالفيـ ،ككاف عارفا بمذاىب األئمة كأقكاؿ العمماء أكدا لمركايات
يحفظ المدكنة كينصيا مف حفظو.
كقيؿ :أنو ق أر ليـ يكما كرقتيف أك ثبلثة مف أكؿ كتاب السمـ مف المدكنة عف ظير قمب نسقا متتابعا،
كحكى غيره أنو كاف يحفظ النكادر البف أبي زيد كيكردىا مف صدره دكف كتاب.
كذكر أف بعض رؤساء قرطبة أراد أف يرسمو إلى البربر سفي ار فأبى مف ذلؾ كقاؿ :إني رجؿ في جفا،
كاني أخاؼ أف ينالني بمكركه منيـ .فقاؿ لو بعض الكزراء :رجؿ صالح يخاؼ المكت؟ فقاؿ :إف أخفو

فقد أخافو أنبياء اهلل صمكات اهلل عمييـ .ىذا مكسى عميو السبلـ حكى عنو ربو عز كجؿ أنو قاؿ :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ
ﱡﭐﱈﱉﱊﱋ ﱠ.2
كحكى عف نفسو أنو حج الفريضة ،كزار مسجد النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،ثـ صار إلى بيت المقدس
فتعبد فيو زمانان ،ثـ انصرؼ إلى مكة مجاك انر ،ككاف يسقي بيا الماء إلى أف حضر المكسـ مف العاـ

1

القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،ج .289-286/7ابف بشككاؿ ،الصمة ،ص  .234-233ابف فرحكف ،الديباج

المذىب ،ج .236/2مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج .167-166/1ابف تغرم بردم ،النجكـ الزاىرة ،ج .268/4ابف
العماد ،شذرات الذىب ،ج .97/5الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ج .374-372/17الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ ،ج.312/9
الزركمي ،األعبلـ ،ج .312/6كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .97/11سعد ،جميرة تراجـ الفقياء المالكية ،ج-1161/3

 .1162الصفدم ،صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل (ت  764ق) ،الكافي بالكفيات ،ج ،173/4تحقيؽ :أحمد
األرناؤكط كتركي مصطفى ،دار إحياء التراث العربي -بيركت ،ط1420 ،1ق2000-ـ.
2

سكرة الشعراء ،آية رقـ (.)21
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الثاني ،فحج حجة ثانية ،كتراءل لو النبي صمى اهلل عميو كسمـ في نكمة فكاف يسمـ عميو كيصافحو
كيبتسـ إليو كيقكؿ لو :يا محمد حجؾ مقبكؿ أكالن كآخ انر يرحمؾ اهلل ،فانصرؼ إذا شئت مغفك ار لؾ
كالحمد هلل رب العالميف.
تكفي –رحمو اهلل -لتسع خمكف مف شير ربيع األكؿ سنة تسع عشرة كأربعمئة.
المطمب العشرون :أبو األصبغ عيسى بن أحمد السبأي  ( .1كان حيا سنة  419ه)

مف أىؿ إشبيمية ،ذكره ابف خزرج كقاؿ :كاف مف أىؿ الفضؿ كالثقة ،رحؿ إلى المشرؽ سنة سب وع

كستيف كثبلثم ئة ،فركل عف أبي عمي الحسف في شعباف ،كالحسف بف رشيؽ؛ كأحمد بف محمد البمخي،
كلقي بغزة ابف كصيؼ كأخذ عنو.
قاؿ ابف خزرج :كأجاز لي سنة تسع عشرة كأربعمئة في صفر.
المطمب الحادي والعشرون :زياد بن عبد اهلل بن محمد بن زياد بن أحمد بن زياد بن عبد الرحمن
بن زياد ( .2ت  430ه)

كىك مف أىؿ قرطبة ،يكنى :أبك عبد اهلل.
ركل عف أبيو كأبي محمد الباجي كأجا از لو .كأصميـ مف الشاـ .كمنزؿ بني زياد بيا برقعة بقرب قبر
إبراىيـ عميو السبلـ ،كقريب مف غزة .كيقاؿ أيضا أف اسميا حمو .ركل عف زياد ىذا أبك عبد اهلل بف
عتاب ،كأبك إسحاؽ بف شنظير كقاؿ :مكلده في جمادل اآلخرة سنة سبع كأربعيف كثبلثمئة.
كتكفي في صدر صفر سنة ثبلثيف كأربعمئة كسنو خمس كثمانكف سنة ،كدفف بمقبرة أـ سممة،
كتكلى القضاء في الفتنة في بعض الككر.

1
2

ابف بشككاؿ ،الصمة ،ص .412
ابف بشككاؿ ،الصمة ،ص .186
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المطمب الثاني والعشرون :أبو محمد عبد اهلل بن الوليد بن سعيد بن بكر األنصاري( .1ت  449ه)

كلد سنة ستيف كثبلثمئة ،كدخؿ بيت المقدس في عاـ ثمانيف كثبلثمئة (380ق) ،ككاف مف سادة

المغاربة كفضبلئيـ ،أخذ العمـ عف أبي محمد عبد اهلل بف أبي زيد القيركاني كغيره مف عمماء الغرب
اإلسبلمي.
سمع مف أبي محمد بف أبي زيد ،كأبي الحسف القابسي ،كاألجدابي.
سمع منو القاضي أبك الكليد الباجي ،كأبك العباس الرازم ،كمركاف بف عبد الممؾ المكاتي الطنجي،
كخمؽ كثير.
قاؿ أبك الكليد الباجي :شيخ صالح ،ثقة ،مصحح لكتبو ،كثير الركاية .كقاؿ ابف بشككاؿ :كاف ثقة فيما
ركاه ،ثبتا دينا فاضبل ،حافظا لمرأم ،مالكي المذىب .كقاؿ القاضي عياض :سمع باألندلس ...كرحؿ
فسمع بإفريقية كمصر كالحجاز ...كغمبت عميو الركاية.
تكفي –رحمو اهلل -بالشاـ في رمضاف سنة ثماف كأربعيف كأربعمئة.
المطمب الثالث والعشرون :أبو الحسن صادق بن خمف بن صادق بن لبيال األنصاري( .2ت بعد
 470ه)

مف أىؿ طميطمة سكف برغش ،ركل بطميطمة عف أبي بكر أحمد بف يكسؼ العكاد ،كعف أبي محمد
القاسـ بف ىبلؿ كغيرىما .كرحؿ إلى المشرؽ كحج كدخؿ بيت المقدس كأخذ عف نصر بف إبراىيـ
المقدسي كأكثر عنو.
ككاف سماعو منو في سنة اثنتيف كخمسيف كأربعمئة ،كأخذ أيضان عف أبي الخطاب العبلء بف حزـ
كركاه.
كسمع منو في البحر في انصرافيما إلى األندلس ،ككتب بخطو عممان كثي انر ى

1

اليافعي ،أبك محمد عفيؼ الديف عبد اهلل بف أسعد بف عمي بف سميماف (768ق) ،مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في

معرفة ما يعتبر في حكادث الزماف ،ج ،51/3تحقيؽ :خميؿ المنصكر ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1417 ،1ق-
1997ـ .السمىفي ،مشيخة الشيخ األجؿ أبي عبد اهلل محمد الرازم ،ص .195-191الكتاني ،ذيؿ تاريخ مكلد العمماء

ككفياتيـ ،ص  .201الضبي ،بغية الممتمس ،ص  .352السيكطي ،حسف المحاضرة ،ج .451/1الحميدم ،جذكة
المقتبس في ذكر كالة األندلس ،ص  .266سعد ،جميرة تراجـ الفقياء المالكية ،ج.774-773/2
2

ابف بشككاؿ ،الصمة ،ص .483
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ككاف رجبلن فاضبلن دينان ،متكاضعان ،عفيفان ،محافظان عمى أعماؿ البر ،حدث بيسير ككاف ثقة في
يثني عميو بالخير كالصبلح.
ركايتو ،كأ ى
تكفي –رحمو اهلل -بعد سنة سبعيف كأربعمئة.
المطمب الرابع والعشرون :أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خمف بن سميمان بن أيوب القرشي
ندقَة ( .1ت 520
الفيري األندلسي المالكي ،المشيور بالطُّرطُوشي ومنيا أصمو ،ويعرف بابن أبي ُر َ
ه)
نشأ باألندلس ببمده طيرطيكشة ثـ تحكؿ لغيرىا مف ببلد األندلس ،كصحب القاضي أبا الكليد الباجي
بسرقسطة ،كأخذ عنو مسائؿ الخبلؼ ككاف يميؿ إلييا ،كتفقو عميو كسمع منو كأجاز لو .ثـ رحؿ إلى
المشرؽ ،فحج كدخؿ بغداد كالبصرة ،كتفقو عند أبي بكر الشاشي ،كابف المعيد المتكلي كأبي سعيد
الجرجاني كغيرىـ مف أئمة الشافعية .كسمع بالبصرة مف أبي عمي التسترم.
كمف شيكخو أبك عبد اهلل محمد بف عبد الرحمف بف عمي التجيبي بف ظافر بف عطية المخمي
اإلسكندراني ،أحد شيكخ أبي عبد اهلل التجيبي.
كممف أخذ عنو باإلجازة :القاضي عياض ،كتب إليو يجيزه بجميع ركاياتو كمصنفاتو.
سكف الشاـ مدة كدرس بيا كالزـ االنقباض كالقناعة ،كذاع صيتو ىناؾ ،كأخذ عنو الناس عممان كثي انر،
ككاف إمامان عالمان زاىدان كرعان دينان متكاضعان متقشفان متقمبلن مف الدنيا راضيان باليسير منيا.
1

ابف العربي ،قانكف التأكيؿ ،ص  .438ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج .248-244/2ابف بشككاؿ ،الصمة ،ص

 .545الضبي ،بغية الممتمس .139-135 ،السيكطي ،حسف المحاضرة ،ج .452/1ابف العماد ،شذرات الذىب،
ج .104-102/6ابف خمكاف ،كفيات األعياف ،ج .265-262/4ابف تغرم بردم ،النجكـ الزاىرة ،ج،232-231/5
الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ ،ج .325/11الصفدم ،الكافي بالكفيات ،ج .116-115/5البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج.85/2

الزركمي ،األعبلـ ،ج .134-133/7كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .96/12عماد الديف الكاتب األصبياني ،أبك عبد اهلل
محمد بف محمد صفي الديف بف نفيس الديف (ت 597ىػ) ،خريدة القصر كجريدة العصر (ىذا ىك الجزء الثاني مف قسـ
شعراء المغرب كاألندلس) ،ص  ،292-290تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ،الدار التكنسية لمنشر1971 ،ـ .المقرم،
أبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يحيى التممساني (ت 1041ىػ) ،أزىار الرياض في أخبار
القاضي عياض ،ج ،165-162/3تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ،طبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر– القاىرة،

 1358ىػ 1939 -ـ.
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كذكر ابف العربي في رحمتو عف براعة شيخو الطرطكشي في المناظرات التي كانت تحصؿ في مدينة
بيت المقدس حيث قاؿ" :كقد حضرنا يكمان مجمسان عظيمان فيو الطكائؼ ،كتكمـ التسترم الحبر الييكدم
عمى دينو فقاؿ :اتفقنا عمى أف مكسى نبي مؤيد بالمعجزات ،يم ىعمـ بالكممات ،فمف ادعى أف غيره نبي
فعميو الدليؿ .كأراد مف طريؽ الجداؿ أف يرد الدليؿ في جيتنا حتى يطرد لو المراـ ،كتمتد أطناب
أح ىم ىد ،فقد اتفقنا
كعم ىـ الكممات ىكىبش ىر بً ٍ
الكبلـ .فقاؿ لو الفيرم :إف أردت مكسى الذم أيي ىد بالمعجزات ي
عميو معكـ ،كآمنا بو كصدقناه ،كاف أردت بو مكسى آخر فبل نعمـ ما ىك.
فاستحسف ذلؾ الحاضركف كأطنبكا في الثناء عميو ،ككانت نكتة جدلية عقمة قكية ،فبيت الخصـ
كانقضى الحكـ".
ككاف مجانبان لمسمطاف معرضان عنو كعف أصحابو شديدان عمييـ مع مبالغتيـ في بره ،كامتحف في دكلة
الناس مف األخذ عنو.
العبيدييف باإلخراج مف اإلسكندرية ،كالتزـ الفسطاط كمنع ي
عند نزكؿ اإلماـ الطرطكشي اإلسكندرية كاف األمير قد قتؿ العمماء فييا ،فكجد البمد عاطبلن عف العمـ،
فأقاـ بيا كبث عممان جمان ،ككاف يقكؿ :إف سألني اهلل تعالى عف المقاـ باإلسكندرية  -لما كانت عميو
في أياـ الشيعة العبيدية مف ترؾ إقامة الجمعة كمف غير ذلؾ مف المناكر التي كانت في أياميـ -
ضبلالن فكنت سبب ىدايتيـ.
أقكؿ لو :كجدت قكمان ي
كحكي عنو أنو تزكج باإلسكندرية امرأة مكسرة ،حسنت حالو بيا ،ككىبت لو دار ليا سرية ،كصير
مكضع سكناه معيا عمكىا كأباح قاعتيا كسفميا لمطمبة ،فجعميا مدرسة كالزـ التدريس .كتفقو عنده
جماعة مف اإلسكندرانييف.
كيذكر أف الطيرطيكشي كاف صاحب نزىة مع طمبتو ،في أكثر األكقات يخرج معيـ إلى البستاف فيقيمكف
األياـ المتكالية في فرجة كمذاكرة كمداعبة ،مما ال يقدح في حؽ الطمبة بؿ يدؿ عمى فضميـ كسبلمة

صدكرىـ.
ككاف الطرطكشي يذكر بني حديد ذك انر قبيحان لما كانكا عميو مف أخذ المككسات كالمعكنة عمى المظالـ.
ككاف يفتي بتحريـ الجبف الذم يأتي بو النصارل ،كيفتي بقطع محرمات كثيرة ،فخاطب بذلؾ بنك حديد
كذكركه لمسمطاف ،فأرسؿ إليو األفضؿ كزير خميفة مصر -كىك مف العبيدية ،-فمما اجتمع بو أكرمو
كصرفو صرفان حسنان ،كجعؿ لو عشرة دنانير في كؿ شير يأخذىا مف جزية الييكد ،بعد الرغبة إليو
في ذلؾ.
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من تصانيفو:
( بدع األمكر كمحدثاتيا).
( بر الكالديف).
( رسالة العدة عند الكركب كالشدة).
( سراج الممكؾ مطبكع بمصر).
( سراج اليدل).
( شرح رسالة ابى زيد القيركاني).
( كتاب الحكادث كالبدع).
( كتاب في تحريـ جبف الركـ).
( كتاب الفتف).
( كتاب الكبير في مسائؿ الخبلؼ).
( مختصر تفسير القرآف لمثعالبي).
( المختصر في فركع المالكية).
تكفي -رحمو اهلل -باإلسكندرية سنة عشريف كخمسمئة.
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المطمب الخامس والعشرون :أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن أحمد المعروف
بابن العربي المعافري اإلشبيمي( .1ت  543ه).

اإلماـ العبلمة الحافظ المتبحر ختاـ عمماء األندلس كآخر أئمتيا كحفاظيا ،مف أىؿ إشبيمية ،كلد

سنة ثماف كستيف كأربعمئة ،كرحؿ مع أبيو إلى المشرؽ عاـ خمس كثمانيف كأربعمئةً ،
كسنوي نحك سبعة
عشر عامان ،ككاف قد تأدب ببمده كق أر القراءات ،كسمع مف خالو الحسف بف عمر اليكزني كطائفة
باألندلس.
كسمع ببغداد مف :طراد بف محمد الزينبي ،كأبي عبد اهلل بف طمحة النعالي ،كأبي الخطاب ابف
البطر ،كجعفر السراج ،كابف الطيكرم ،كغيرىـ.
كبدمشؽ مف :الفقيو نصر بف إبراىيـ المقدسي ،كأبي الفضؿ بف الفرات ،كطبقتيما.
كببيت المقدس مف :الحافظ مكي بف عبد السبلـ الرميمي ،كأبي بكر الطرطكشي ،كغيرىما.

1

ابف العربي ،قانكف التأكيؿ ،ص .443-433ابف بشككاؿ ،الصمة ،ص  ،559-558الضبي ،بغية الممتمس ،ص

 .99-92ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج .256-252/2النباىي ،المرقبة العميا .107-105 ،ابف تغرم بردم،
النجكـ الزاىرة ،ج .302/5األنس الجميؿ ،ج .،302/1الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ج.204-197/20الذىبي ،تذكرة
الحفاظ ،ج.63-61/4

ابف خمكاف ،كفيات األعياف ،ج .297-296/4الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ ،ج.836-834/11

المقرم ،نفح الطيب ،ج .43-25/2المقرم ،أزىار الرياض ،ج .65-62/3مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج-199/1

 .201البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج .90/2ابف سعيد المغربي ،أبك الحسف عمى بف مكسى بف سعيد األندلسي
المغرب في يحمى المغرب ،ج ،254/1تحقيؽ :شكقي ضيؼ ،دار المعارؼ -القاىرة ،ط1955 ،3ـ.
(ت685ىػ)  ،ي
طمح
الفتح بف خاقاف ،أبك نصر الفتح بف محمد بف عبد اهلل بف خاقاف ابف عبد اهلل القيسي اإلشبيمي (ت528ق) ،ىم ي

كمسريح الػتأنس في يممىح أىؿ األندلس ،ص  ،300-297تحقيؽ :محمد عمي شكابكة ،دار عمار -مؤسسة
األنفس ى
الرسالة ،ط1403 ،1ق1983-ـ .السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر (ت 911ق) ،طبقات المفسريف
العشريف ،ص  ،105تحقيؽ :عمي محمد عمر ،مكتبة كىبة -القاىرة ،ط1396 ،1ق .الداككدم ،شمس الديف محمد
بف عمي بف أحمد الداككدم المالكي ( ت  945ق) ،طبقات المفسريف ،ج ،171-167/2تحقيؽ :لجنة مف العمماء
بإشراؼ الناشر ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1403 ،1ق1983-ـ .األدنو كم ،محمد بف أحمد ( ت قبؿ القرف 11

ق) ،طبقات المفسريف ،ص  ،181-180تحقيؽ :سميماف بف صالح الخزم ،مكتبة العمكـ كالحكـ -السعكدية ،ط،1
1417ق1997-ـ .الذىبي ،أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق) ،العبر في

خبر مف غبر ،ج ،469-468/2تحقيؽ :أبك ىاجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ ،دار الكتب العممية -بيركت،
ط1405 ،1ق1985-ـ.
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ذكر دخول بيت المقدس من كتابو قانون التأويل:
"فدخمنا األرض المقدسة ،كبمغنا المسجد األقصى ،فبلح لي بدر المعرفة ،فاستنرت بو أزيد مف ثبلثة

ت إلى مدرسة الشافعية بباب األسب ً
اط،
أعكاـ ،كحيف صميت بالمسجد األقصى فاتحة دخكلي لو ،ىع ىم ٍد ي
ٍى
فألفيت بيا جماعة مف عممائيـ في يكـ اجتماعيـ لممناظرة ......فكررت راجعان إلى منزلي كقد تىأكىبنًي
إف كانت لؾ نية
حرصي القديـ ،كغمبني عمى جدم في التحصيؿ كالتعميـ ،فقمت ألبي رحمة اهلل عميوٍ :
عمـ مف فييا ...،كمشيت إلى
أعمـ ى
في الحج ،فامض لعزمؾ ،فإني لست برائـ عف ىذه البمدة حتى ى
شيخنا أبي بكر ً
الف ٍي ًرم رحمة اهلل عميو ،ككاف ممتزمان مف المسجد األقصى -طيره اهلل -بمكضع يقاؿ
لو الغكير بيف باب األسباط كمحراب زكريا عميو السبلـ ،فمـ نمقو بو ،كاقتفينا أثره إلى مكضع منو يقاؿ
لو السكينة فألفيناه بيا ،فشاىدت ىديو ،كسمعت كبلمو ،فامتؤلت عيني كأذني منو ... ،كنفعني اهلل بو
أعظـ أمؿ ،فاتخذت بيت المقدس مباءة ،كالتزمت فيو القراءة ،ال
في العمـ كالعمؿ ،كيسر لي عمى يديو
ى
أ ٍقبًؿ عمى دنيا ،كال أكمـ إنسيان ،نكاصؿ الميؿ بالنيار فيو ،كخصكصان بقبة السٍم ًسمىة ،كأدخؿ إلى مدارس
الحنفية كالشافعية في كؿ يكـ ،لحضكر التناظر بيف الطكائؼ ،ال تيٍم ًي ىينا تًجارة ،كىال تى ٍش ىغميىنا ً
صمىةي ىرًحـ،
ىى ى
اصمىةي ىكلًي ،ىكتيقىاةي ىع يدك.
كال تى ٍقطى يع ىنا يم ىك ى
فمـ تمر بنا إال مدة يسيرة حتى حضر عندنا بالغكير كنحف نتناظر فقيو الشافعية عطاء المقدسي
فسمعني كأنا أستدؿ عمى أف يمد ىع ٍج ىكوة كدرىـ ،بً يمدم ىع ٍج ىكة ال يجكز ،كقمت :الصفقة إذا جمعت مالي
ربا كمعيما أك مع أحدىما ما يخالفو في القيمة سكاء كاف مف جنسو ،أك مف غير جنسو ،فإف ذلؾ ال
يجكز ،لما فيو مف التفاضؿ عند تقدير التقسيط كالنظر كالتقكيـ في المقابمة بيف األعكاض ،كىذا أصؿ

1
اخ ىنا!
ضت ًف ىر ي
عظيـ في تحصيؿ مسائؿ الربا .فأعجب الفيرم ذلؾ ،كالتفت إلى عطاء كقاؿ لو :قىي ى
فقاؿ لو عطاء :بؿ طارت .كذلؾ في الشير الخامس أك السادس مف ابتداء قراءتي.

ككرد عمينا برسـ زيارة الخميؿ صمكات اهلل عميو كسبلمو  ...كخرجت إلى عسقبلف متساحبلن ،فألفيت
يغب ًم ىيزابو ،فأقمت بيا ال أرتكم منو نحكان مف ًس ً
تة أشير".
بيا ىب ٍح ىر ىأدب ىي يعب يع ىب يابوي ،ىك ي
يي
كحج في مكسـ سنة تسع كثمانيف كأربعمئة ،فسمع بمكة :الحسيف بف عمي الطبرم كغيره ،ثـ عاد
إلى بغداد ،كصحب أبا بكر الشاشي ،كأبا حامد الغزالي ،كأبا بكر الطرطكشي ،كغيرىـ مف العمماء
كاألدباء ،فدرس عندىـ الفقو كاألصكؿ ،كقيد الحديث كاتسع في الركاية ،كأتقف مسائؿ الخبلؼ

1

أم خرجت مف البيضة .لساف العرب ،ج.225/7
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كاألصكؿ كالكبلـ عمى أئمة ىذا الشأف مف ىؤالء كغيرىـ ،فجمع كصنؼ كبرع في األدب كالببلغة
كذاع صيتو.
ثـ خرج مف بغداد إلى األندلس فأقاـ باإلسكندرية عند أبي بكر الطرطكشي ،ثـ رجع ىك إلى
األندلس سنة خمس كتسعيف كأربعمئة ،كقدـ بمده إشبيمية بعمـ كثير لـ يأت بو أحد قبمو ممف كانت لو
متبحر في العمـ ،ثاقب
نا
سنادا منيفنا ،ككاف
عمما شريفنا كا ن
رحمة إلى المشرؽ .فقد أدخؿ إلى األندلس ن
الذىف ،عذب العبارة ،كريـ الشمائؿ ،كثير األمكاؿ.
كلي قضاء إشبيمية فى يحمد ،كأجاد السياسة ،ككاف ذا شدة كسطكة ،ثـ يعزؿ فأقبؿ عمى التصنيؼ
كنشر العمـ.
روى عنو :عبد الخالؽ بف أحمد اليكسفي ،كابف صابر الدمشقي كأخكه ،كأحمد بف خمؼ اإلشبيمي
القاضي ،كالحسف بف عمي القرطبي ،كأبك بكر محمد بف عبد اهلل ابف الجد الفيرم ،كمحمد بف إبراىيـ
بف الفخار ،كمحمد بف يكسؼ بف سعادة ،كمحمد بف عمي الكتامي ،كمحمد بف جابر الثعمبي ،كنخبة
بف يحيى الرعيني ،كالحافظ أبك القاسـ السييمي ،كعبد المنعـ بف يحيى بف الحمكؼ الغرناطي كعمي بف
أحمد بف لباؿ الشريشي كخمؽ كثير.
ككاف رحمو اهلل تعالى فصيحان أديبان شاع انر كثير الخير مميح المجمس ،كممف أخذ عنو في اجتيازه

لسبتة 1القاضي أبك الفضؿ عياض ،كلقيو أيضان بإشبيمية كبقرطبة فناكلو ككتب عنو كاستفاد منو.
تصانيفو:
( أحكاـ القرآف).
( أعياف األعياف).
( األمد األقصى بأسماء اهلل الحسنى كصفاتو العمى).
( اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ).
( أنكار الفجر المنير في التفسير) ،ثبلثيف مجمدا.

1

ىي مدينة إسبانية كذاتية الحكـ تقع عمى القارة األفريقية داخؿ التراب المغربي الذم يعتبرىا مدينة محتمة ،تقع

مقابؿ لمضيؽ جبؿ طارؽ ،تحدىا مف الشماؿ كالجنكب كالشرؽ البحر األبيض المتكسط.
.https://ar.wikipedia.org/
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( تبييف الصحيح كتعييف الذبيح).
( ترتيب الرحمة).
( ترتيب المسالؾ في شرح مكطأ مالؾ).
( تفصيؿ التفضيؿ بيف التحميد كالتيميؿ).
( التكسط في معرفة صحة االعتقاد كالرد عمى مف خالؼ السنة مف ذكم البدع كاإللحاد).
( الحاكمة في الفتاكل).
( حديث اإلفؾ).
( الدكاىي كالنكاىي في الرد عمى ابف حزـ الظاىرم).
( رسالة الكافي في أف ال دليؿ عمى النافي).
( السمفيات).
( ستر العكرة).
( سراج المريديف).
( شرح الجامع الصحيح لمبخارم).
( شرح حديث أـ زرع).
( شرح حديث جابر).
( شرح غريب الرسالة).
( عارضة األيحكذم في شرح سنف الترمذم).
( العقد األكبر لمقمب األصغر).
( قانكف التأكيؿ).
( القبس في شرح مكطأ مالؾ بف أنس).
( قصيدة في القراءة).
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( كتاب الخبلفيات).
( كتاب السباعيات).
( كتاب المسمسبلت).
( مفتاح المقاصد).
( ناسخ القرآف كمنسكخو).
كتكفي -رحمو اهلل -في ربيع األكؿ سنة ثبلث كأربعيف كخمسمئة منصرفو مف مراكش ،كحمؿ جثمانو
الطاىر إلى مدينة فاس كدفف بيا.

المطمب السادس والعشرون :أبو الحسن عمي بن أحمد بن أبي بكر الكناني ،يعرف بابن حنين.1
(ت  569ه).

سكف مدينة فاس ،كأصمو مف طميطمة ،ككلد بقرطبة سنة ست كسبعيف كأربعمئة ،كنشأ بيا ،كسمع مف
أبي عبد اهلل بف الطبلع مكطأ مالؾ بقراءة أبيو أحمد ،كسمع أيضا مف أبي الحسف العبسي كأخذ عنو
القراءات ،كأبي بكر حازـ بف محمد ،كأبي القاسـ بف مدير ،كأبي بحر األسدم ،كأبي الكليد بف خشرـ،
كأخذ عف أبي الحسف بف شفيع ،كأبي عمراف المقرلء اإللبيرم ،كأبي القاسـ بف األبرش ،كسمع عميو

المكطأ ك ً
السير بفاس ،كق أر القرآف بجياف عمي أبي عامر محمد بف حبيب ،كرحؿ حاجان فأدل الفريضة
في سنة خمسمئة ،ثـ حج بعدىا مرتيف كلقي أبا حامد الغزالي كصحبو كسمع منو أكثر المكطأ ركاية
أبي بكر ،كسمع جممة مف كعظو ككبلمو كفكائده كلـ يستجزه ،كيحكى أنو دعا لو أف يمتعو اهلل فكاف
كذلؾ ،كلقي أيضا رزيف بف معاكية األندلسي ،كغيرىما .كأقاـ ببيت المقدس يعمـ القرآف نحكان مف تسعة
أشير ،ثـ انصرؼ إلى المغرب كاستكطف مدينة فاس كذلؾ في سنة ثبلثيف كخمسمئة أك نحكىا،
أسف.
كتصدر إلقراء القرآف بالمسجد المنسكب إليو منيا ،كحدث كأخذ عنو الناس كعمر ك ى
1

الذىبي ،أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  847ق) ،المستممح مف كتاب التكممة،

ص ،314-313تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي -تكنس ،ط1429 ،1ق2008-ـ .ابف األبار،
محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر القضاعي البمنسي ( ت  658ق) ،التكممة لكتاب الصمة ،ج ،210/3تحقيؽ :عبد

السبلـ اليراس ،دار الفكر لمطباعة -لبناف1414 ،ق1995-ـ .المراكشي ،الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ الصمة،
ج .126-125/3الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ ،ج.411/12
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ركل عنو :أبك القاسـ بف بقي كأبك زكرياء التادلي.
تكفي –رحمو اهلل -بفاس سنة تسع كستيف كخمسمئة.
المطمب السابع والعشرون :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن إبراىيم القرشي الياشمي األندلسي.1
(ت  599ه)

الشيخ اإلماـ ،الشيير الكبير ،الكلي العارؼ باهلل تعالى ،شيخ السالكيف ،كاماـ العارفيف ،كقدكة
المحققيف.
نزيؿ بيت المقدس ،كاف إمامان كبي انر ،عارفان ،قانتان ،مخبتان ،مف أىؿ الجزيرة الخضراء .قدـ مصر بعدما
صحب بببلد المغرب جماعة مف أعبلـ الزىاد ،ككاف يقكؿ" :صحبت ستمئة شيخ اقتديت منيـ بأربعة:
الشيخ أبي الربيع ،كالشيخ أبي الحسف ابف طريؼ ،كالشيخ أبي زيد القرطبي ،كالشيخ أبي العباس
الجكزم".
فإنو أخذ عنو كبلمو كجمعو في كتاب
كسمؾ عمى يده جماعة :منيـ أبك العباس القسطبلنيٌ ،

(الفصكؿ).

كخرج أبك عبد اهلل القرشي مف مصر إلى بيت المقدس فأقاـ بو إلى حيف كفاتو عشية الخميس
الحجة سنة تسع كتسعيف كخمسمئة عف خمس كخمسيف سنة ،كدفف ىنالؾ ،كقبره كاف
السادس مف ذم ٌ
ظاى انر ،كقد زاره المقرم عندما جاء إلى بيت المقدس سنة ثماف كعشريف كألؼ.
كمف كبلمو" :مف لـ يدخؿ في األمكر باألدب لـ يدرؾ مطمكبو منيا" .كقكلو" :العاقؿ يأخذ ما صفا

ﱉﱋ ﱌ
فإنو تعالى يقكؿ :ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱊ
كيدع التكمؼٌ ،
ﱗ ﱙﱚﱛﱜﱠ .2
ﱘ
ﱐ ﱒﱓ ﱔﱕ ﱖ
ﱑ
ﱍ ﱎﱏ
كقاؿ" :مف لـ يراع حقكؽ اإلخكاف بترؾ حقكقو حرـ بركة الصحبة".

1

المقرم ،نفح الطيب ،ج .54/2ابف العماد ،شذرات الذىب ،ج .556/6الصفدم ،الكافي بالكفيات ،ج .57/2ابف

خمكاف ،كفيات األعياف ،ج .306-305/4الذىبي ،العبر ،ج .127-126/3الذىبي تاريخ اإلسبلـ ،ج.1181/12
الزركمي ،األعبلـ ،ج.319/5
2

سكرة يكنس ،اآلية .107
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المبحث الثاني :العمماء من القرن السابع والثامن اليجري.
المطمب األول :أبو الحسن عمي بن محمد بن عمي بن جميل المعافري( .1ت  605ه)
مالقي ،استكطف الشاـ كعرؼ ىنالؾ بزيف الديف ،أبك الحسف ،ابف جميؿ.
ركل باألندلس عف بعض شيكخيا ،كبسبتة عف أبي الصبر الفيرم ،كرحؿ إلى المشرؽ ،فأخذ

ببجاية :2عف أبي محمد عبد الحؽ بف الخراط.

كبدمشؽ :عف أبي الطاىر الخشكعي ،كأبي محمد القاسـ بف أبي القاسـ عمي ابف عساكر ،كذكر
أبك عبد اهلل بف مجبر أف لو ركاية عف أبي القاسـ عمي بف عساكر.
كبالمسجد األقصى :عف جماؿ الديف أبي القاسـ عبد الرحيـ بف عمي بف إسحاؽ بف شيث بف
مركاف القرشي سنة أربع كست مئة ،كأبي الفرج يحيى بف أبي الرجاء محمكد بف أبي الفرج سعد بف أبي
طاىر أحمد بف محمكد بف أحمد بف محمد الثقفي سنة اثنتيف كثمانيف كخمسمئة ،كمخمص الديف أبي
الفضؿ يكنس بف محمد بف بندار الصكفي الدينكرم السبأم.
كحج ،كلقي ىنالؾ أعبلما فركل عنيـ.
ركل عنو ببيت المقدس :أخكه أبك زيد عبد الرحمف ،كأبك الحسف بف محمد بف خركؼ القرطبي.
ككاف كرعان زاىدان ،فاضبلن حافظان لمحديث ،عارفان بالقراءات ،إمامان في النحك ،حسف الخط ،اشتير

في ببلد الشاـ بمتانة الديف ككماؿ الفضؿ.

كلما افتتح صبلح الديف بيت المقدس التمس إماما يككف خطيبو كصاحب الصبلة بو ،فأجمع مف

حضر ىناؾ مف العمماء كاألفاضؿ المشار إلييـ عمى أنو ال أحؽ مف أبي الحسف ىذا بذلؾ المنصب،

فقدمو لذلؾ ،كاياه عنى عماد الديف األصبياني كاتب السمطاف صبلح الديف رحميما اهلل بقكلو في
كتابو :الفتح القسي في الفتح القدسي" :كرتب السمطاف في قبة الصخرة إمامان مف أحسف القراء تبلكة،
كأزينيـ طبلكة ،كأنداىـ صكتا ،كأسماىـ في الديانة صيتان ،كأعرفيـ بالقراءات السبع بؿ العشر ،كأطيبيـ
1

ابف األبار ،التكممة لكتاب الصمة ،ج .222/3المراكشي ،الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة ،ج-265/3

 .267ابف العماد ،شذرات الذىب ،ج .32/7الذىبي ،المستممح ،ص  .321الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ ،ج،183/43
الذىبي ،العبر ،ج .139/3ابف تغرم بردم ،النجكـ الزاىرة ،ج .197/6الزركمي ،األعبلـ ،ج .331-330/4المنذرم،

أبك محمد زكي الديف عبد العظيـ بف عبد القكم (ت 656ق) ،التكممة لكفيات النقمة ،ج ،167/2تحقيؽ :بشار عكاد

معركؼ ،مؤسسة الرسالة -بيركت ،ط1405 ،3ق1984-ـ.
2مدينة جزائرية تقع عمى ساحؿ البحر األبيض

المتكسط https://ar.wikipedia.org.
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في العرؼ كالنشر ،كأغناه كأقناه ،كأكاله لما كٌاله ،ككقؼ عميو دا انر كأرضان كبستانان ،كأسدل إليو معركفان

دا انر كاحسانان".1

كاستمرت حالو كذلؾ معمكـ الجبللة إلى أف تكفي ،فكانت جنازتو مشيكدة لـ يتخمؼ عنيا أحد ،حتى
إف النصارل الذيف كانكا بالكنيسة ىنالؾ ،اتبعكا جنازتو كرمكا بعض ثيابيـ عمى نعشو ،كأخذ بعضيـ
يناكؿ بعضان إياىا كيمسحكف بيا عمى كجكىيـ تبركان بو.
ككانت كفاتو –رحمو اهلل -سنة خمس كستمئة.
المطمب الثاني :شرف الدين أبو الحسن عمي بن المفضل بن عمي بن مفرج بن حاتم بن حسن بن
جعفر المقدسي( .2ت  611ه)

الشيخ ،اإلماـ ،المفتي ،الحافظ الكبير المتقف ،شرؼ الديف ،أبك الحسف ابف القاضي األنجب أبي
المكارـ المقدسي ،ثـ اإلسكندراني ،المالكي.

1

عماد الديف الكاتب األصبياني ،أبك عبد اهلل محمد بف محمد صفي الديف بف نفيس الديف حامد (ت 597ىػ) ،الفتح

القسي في الفتح القدسي ،ص  ،79دار المنار ،ط1425 ،1ق2004-ـ.
2

ابف الشعار ،كماؿ الديف أبك البركات المبارؾ بف الشعار المكصمي ( ت  654ق) ،قبلئد الجماف في فرائد شعر ىذا

الزماف ،ج ،42/5تحقيؽ :كامؿ سمماف الجبكرم ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط2005 ،1ـ .ابف عبد اليادم
المقدسي ،أبك عبد اهلل محمد بف اليادم الدمشقي الصالحي (ت  744ق) ،طبقات عمماء الحديث ،ج ،170/4تحقيؽ:
أكرـ البكشي كابراىيـ الزيبؽ ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع -بيركت ،ط1417 ،2ق1996-ـ .السيكطي،
جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر ( ت  911ق) ،طبقات الحفاظ ،ص  ،492دار الكتب العممية -بيركت ،ط،1

1403ق .باخرمة ،أبك محمد عبد اهلل الطيب بف عبد اهلل بف أحمد بف عمي (ت  947ق) ،قبلدة النحر في كفيات
أعياف الدىر ،ج ،151/4تحقيؽ :بكجمعة بكرم كخالد زكارم ،دار المنياج -جدة ،ط1428 ،1ق2008-ـ .الغزم،
أبك المعالي شمس الديف محمد بف عبد الرحمف (ت  1176ق) ،ديكاف اإلسبلـ ،ج ،291/4تحقيؽ :سيد كسركم
حسف ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1411 ،1ق1990-ـ .القنكجي ،محمد صديؽ حسف خاف البخارم (ت 1308

ق) ،التاج المكمؿ مف مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ ،ص  ،69إصدارات ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،إدارة الشؤكف
اإلسبلمية -دكلة قطر ،ط1428 ،1ق2007-ـ .المنذرم ،التكممة لكفيات النقمة ،ج .307-306/2الذىبي ،تذكرة
الحفاظ ،ج .124-123/4الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ج .66/22الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ ،ج .79/44ابف خمكاف،
كفيات األعياف ،ج .292-290/3الصفدم ،الكافي بالكفيات ،ج .136/22التنبكتي ،أبك العباس أحمد بابا بف أحمد
بف عمر بف محمد التكركرم (ت  1036ىػ) ،نيؿ االبتياج بتطريز الديباج ،ص  ،317تحقيؽ :عبد الحميد عبد اهلل
اليرامة ،دار الكاتب -ليبيا ،ط1420 ،2ق2000-ـ .السيكطي ،حسف المحاضرة ،ج .354/1ابف العماد ،شذرات

الذىب ،ج .87/7الزركمي ،األعبلـ ،ج .23/5كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .244/7اآلغا ،ياسيف طاىر كنبيمة فخرم،
مصنفكف عمماء في أرض اإلسراء ،ص  ،318-317سمسمة دراسات فمسطينية ( ،)8مركز اإلعبلـ العربي.
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كلد سنة أربع كأربعيف كخمسمئة ،كتفقو باإلسكندرية عمى :الفقيو صالح ابف بنت معافى ،كأبي الطاىر
بف عكؼ الزىرم ،كعبد السبلـ بف عتيؽ السفاقسي ،كأبي طالب أحمد بف المسمـ المخمي ،كبرع في
المذىب المالكي.
كسمع منيـ ،كمف الحافظ أبي طاىر السمىفي ،كلزمو سنكات ،كأكثر عنو ،كانقطع إليو ،كأسمع كلده

محمدا منو.

كسمع أيضا مف :القاضي أبي عبيد نعمة بف زيادة اهلل الغفارم ،كبدر الخذاداذم ،كعبد الرحمف بف
خمؼ اهلل المقرئ ،كأبي محمد العثماني ،كعبد اهلل بف برم النحكم ،كعمي بف ىبة اهلل الكاممي ،كمحمد
بف عمي الرحبي ،كخمؽ كثير بالثغر كمصر كالحرميف.
كجمع ،كصنؼ ،كتصدر لئلشغاؿ ،كناب في الحكـ باإلسكندرية مدة ،ثـ درس بمدرستو التي ىناؾ
مدة ،ثـ إنو تحكؿ إلى القاىرة ،كدرس بالمدرسة التي أنشأىا الصاحب ابف شكر إلى أف مات .ككاف
مقدما في المذىب المالكي ،ككاف متكرعان ،حسف األخبلؽ ،جامعان لفنكف ،انتفع بو خمؽ كثير.
أجاز لو مف المغرب :مسند كقتو أبك الحسف عمي بف أحمد بف حنيف ،كجماعة.
حدث عنو :المنذرم ،كالرشيد األرمكم ،كزكي الديف البرزالي ،كمجد الديف عمي بف كىب القشيرم،
كالعمـ عبد الحؽ ابف الرصاص ،كالشرؼ عبد الممؾ بف نصر الفيرم المغكم ،كاسحاؽ بف بمككيو
الصكفي ،كالحسف بف عثماف القابسي المحتسب ،كالجماؿ محمد بف سميماف اليكارم ،كالقاضي شرؼ
الديف أبك حفص السبكي ،كمحمد بف مرتضى بف أبي الجكد ،كالشياب إسماعيؿ القكصي ،كالنجيب
أحمد بف محمد السفاقسي ،كمحمد بف عبد الخالؽ بف طرخاف األرمكم ،كالمحيي عبد الرحيـ بف
الدميرم ،كغيرىـ.
مصنفاتو:
لو مصنفات كثيرة جمعت في كتيب منيا:1
( كتاب األدعية).
( أربعكف حديثان عف أربعيف شيخان في أربعيف بابان ألربعيف صحابيا)ن.
1

التركي ،محمد بف تركي ،معجـ مؤلفات الحافظ ابف المفضؿ المقدسي ،ص  ،57-17دار العاصمة لمنشر

كالتكزيع -السعكدية ،ط1430 ،1ق2009-ـ.
92

( كتاب األربعيف في فضؿ الدعاء كالداعيف).
( كتاب األربعيف المرتبة عمى طبقات األربعيف).
( األربعكف المسمسمة).
( األربعكف).
( األمالي).
( األمنية في كيفية النسبة عمى أمية).
( التتمة لكفيات األئمة).
( تحقيؽ الجكاب عمف أجيز لو ما فاتو مف الكتاب).
( تخريج أربعيف حديثان سباعية لمسمفي).
( تخريج أربعيف حديثان البف درباس).
 جزء فيو( :الجكاب عف األحاديث الكاردة في الصكت).
 جزء فيو( :إف مما أدرؾ الناس مف كبلـ النبكة األكلى ،إذا لـ تستح فاصنع ما شئت).
 جزء فيو( :طرؽ حديث عبد الرحمف بف أبي ليمى في الصبلة عمى النبي صمى اهلل عميو
كسمـ).
( حديث ابف المفضؿ).
( كتاب الصياـ).
( الفكائد المخرجة مف حديث الجريرم).
( الفكائد المنتخبة).
( متشابو األسماء كاألنساب).
( مصباح الدجاجي في ثبلثية البخارم).
( المعجـ).
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( مصنؼ في الصبلة الكسطى).
( منظكمة في حكـ تارؾ الصبلة).
كاف ىذا العالـ الجميؿ صاحب العمـ الكبير كالباع الطكيؿ لـ يحظى مف الباحثيف بالقدر الكافي مف
العناية ،فما زالت أكثر مؤلفاتو مجيكلة عند البعض.
كتكفي -رحمو اهلل -في شعباف سنة إحدل عشرة كستمئة ،كدفف بسفح المقطـ بالقاىرة.
المطمب الثالث :محمد بن أحمد بن جبير بن سعيد بن محمد الكناني .ت  614ه.

1

إماـ صالح ،جميؿ ،كاتب ،أديب ،بميغ.

كغرب ،كعاد إلى غرناطة .مكلده ببمنسية سنة تسع
شرؽٌ ،
بمنسي األصؿ ،ثـ غرناطي االستيطافٌ .
كثبلثيف كخمسمئة ،كقيؿ :بشاطبة سنة أربعيف كخمسمئة.
حالو:
م النفس ،كريـ األخبلؽ ،أنيؽ الطريقة
كاف أديبان بارعان ،شاع انر مجيدانٌ ،
سنيان فاضبلن ،نزيو الميمة ،سر ٌ
في الخط .كتب بسبتة عف أبي سعيد عثماف بف عبد المؤمف ،كبغرناطة عف غيره مف ذكم ق اربتو ،كلو
كتكجو إلى المشرؽ .كجرت بينو كبيف طائفة مف أدباء عصره،
فييـ أمداح كثيرة ،ثـ نزع عف ذلؾ،
ٌ
مخاطبات ظيرت فييا براعتو كاجادتو.

1

الذىبي ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق) ،معرفة القراء الكبار عمى

الطبقات كاألعصار ،ص  ،327دار الكتب العممية -بيركت ،ط1417 ،1ق1997-ـ .ابف خميس ،أبك بكر محمد بف
محمد بف عمي بف خميس المالقي (ت بعد  639ق) ،مطمع األنكار كنزىة البصائر كاألبصار ،ص ،149-138
تحقيؽ :عبد اهلل المرابط الترغي ،دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ،ط1420 ،1ق1999-ـ .الفاسي ،أبك الطيب تقي
الديف محمد بف أحمد بف عمي الحسني المكي المالكي (ت  832ق) ،ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد ،ج،41/1

تحقيؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1410 ،1ق1990-ـ .لساف الديف ابف الخطيب ،أبك
عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف سعيد السمماني الغرناطي األندلسي (ت  776ق) ،اإلحاطة في أخبار غرناطة،
ج ،152-146/2دار الكتب العممية -بيركت ،ط1994-1424 ،1ـ .مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج.251/1
المراكشي ،الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة ،ج .503/3ابف الشعار ،قبلئد الجماف ،ج .96-91/5ابف تغرم

بردم ،النجكـ الزاىرة ،ج .221/6ابف العماد ،شذرات الذىب ،ج .110/7ابف األبار ،التكممة لكتاب الصمة،
ج .109/2الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ج .66/22الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ ،ج .213-211/44الزركمي ،األعبلـ،
ج .319/5كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج.245/8
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رحمتو:
كحج في كؿ كاحدة منيا .فرحؿ عف غرناطة سنة ثماف
رحؿ مف األندلس إلى المشرؽ ثبلث مراتٌ ،
كسبعيف كخمسمئة ،بصحبة أبي جعفر بف حساف ،ثـ عاد إلى كطنو غرناطة سنة كاحد كثمانيف
كصنؼ الرحمة المشيكرة ،كذكر فييا ما شاىده مف عجائب البمداف ،كغرائب المشاىد،
كخمسمئة،
ٌ

الرفادة عمى تمؾ المعالـ المكرمة
كبدايع ٌ
الصنايع ،كىك كتاب مؤنس ممتع ،مثير سكاكف النفكس إلى ٌ
كالمشاىد العظيمة.
كلما شاع الخبر المبيج بفتح بيت المقدس عمى يد السمطاف الناصر صبلح الديف األيكبي ،قكم عزمو
عمى عمؿ الرحمة الثانية ،فتحرؾ إلييا مف غرناطة ،سنة خمس كثمانيف كخمسمئة ،ثـ آب إلى غرناطة

سنة سبع كثمانيف كخمسمئة.
ثـ رحؿ الثالثة مف سبتة ،بعد مكت زكجتو عاتكة أـ المجد بنت الكزير أبي جعفر الكقٌشي ،ككاف ىكمًفان

تجكؿ بمصر
بيا ،فعظـ كجده عمييا .فكصؿ مكة ،كجاكر بيا طكيبلن ،ثـ بيت المقدس ،ثـ ٌ
يحدث ،كيؤخذ عنو إلى أف لحؽ بربو.
كاإلسكندرية ،فأقاـ ٌ
مشيختو:
ركل باألندلس عف أبيو ،كأبي الحسف بف محمد بف أبي العيش ،كأبي عبد اهلل بف أحمد بف عركس،
كابف األصيمي .كأخذ العربية عف أبي الحجاج بف يسعكف.
السبتي .كأجاز لو أبك الكليد بف سبكة ،كابراىيـ بف
كبسبتة :عف أبي عبد اهلل بف عيسى التميمي ٌ
الميانجي،
الغساني التكنسي ،كأبك حفص عمر بف عبد المجيد بف عمر القرشي ٌ
إسحاؽ بف عبد اهلل ٌ
نزيبل مكة ،كأبك جعفر أحمد بف عمي القرطبي الفنكي ،كأبك الحجاج يكسؼ بف أحمد بف عمي بف

إبراىيـ بف محمد البغدادم ،كصدر الديف أبك محمد عبد المطيؼ الحجرم رئيس ال ٌشافعية بأصبياف.
كببغداد :العالـ الحافظ المتبحر نادرة الفمؾ أبك الفرج ،ككناه أبك الفضؿ ابف الجكزم.
السممي الجكارم ،كأبك سعيد عبد
كبدمشؽ :أبك الحسف أحمد بف حمزة بف عمي بف عبد اهلل بف عباس ٌ
اهلل بف محمد بف أبي عصركف ،كأبك الطاىر بركات الخشكعي ،كسمع عميو ،كعماد الديف أبك عبد اهلل
محمد بف محمد بف حامد األصبياني مف أئمة الكتاب ،كأخذ عنو بعض كبلمو ،كغيره ،كأبك القاسـ
عبد الرحمف بف الحسيف بف األخضر بف عمي بف عساكر ،كسمع عميو ،كأبك الكليد إسماعيؿ بف عمي
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الربعي ،كعبد الرحمف بف إسماعيؿ بف أبي سعيد
بف إبراىيـ كالحسيف بف ىبة اهلل بف محفكظ بف نصر ٌ
حياف بف عبد العزيز ،كابنو.
الصكفي العارؼ أبك البركات ٌ
كبحرافٌ :
ٌ
الصكفي ،كأجازكا لوٌ .
كحدث باإلجازة عف الحافظ أبي الكليد ابف الدباغ ،كمحمد بف عبد اهلل التميمي السبتي.
أخذ عنو :أبك إسحاؽ بف مييب ،كابف الكاعظ ،كأبك تماـ بف إسماعيؿ ،كأبك الحسف بف نصر بف فاتح
بف عبد اهلل الب ٌجائي ،كأبك الحسف بف عمي ال ٌشادم ،كأبك سميماف بف حكط اهلل ،كأبك زكريا ،كأبك بكر
يحيى بف محمد بف أبي الغصف ،كأبك عبد اهلل بف حسف بف مجبر ،كأبك العباس بف عبد المؤمف
البناني ،كأبك محمد بف حسف المٌكاتي ،كابف تامتيت ،كابف محمد المكركرم ،كأبك عمر بف سالـ،
ٌ
كعثماف بف سفياف بف أشقر التٌميمي التكنسي.

كممف أخذ عنو باإلسكندرية :رشيد الديف أبك محمد عبد الكريـ بف عطاء اهلل ،كبمصر رشيد الديف بف
ٌ
الجياب ،كابنو جماؿ القضاة.
العطٌار ،كفخر القضاة ابف ٌ
ركل عنو أيضا :الزكي المنذرم ،كالكماؿ الضرير ،كأبك الطاىر إسماعيؿ الممنجي ،كعبد العزيز
الخميمي ،كطائفة.
التصكؼ ،كتركية ما عنده.
سكف غرناطة ،ثـ مالقة ،ثـ سبتة ،ثـ فاس ،منقطعا إلى إسماع الحديث ك ٌ
كفضمو كبير.
تصانيفو:
 رحمة ابف جبير.
 ديكاف شعر في مجمد( ،نتيجة كجد الجكانح في تأبيف القريف الصالح) في مراثي زكجو أـ
المجد.
 نظـ الجماف في التشكي مف إخكاف الزماف.
تكفي –رحمو اهلل -باإلسكندرية ليمة األربعاء التاسع كالعشريف لشعباف أربع عشرة كستمئة.
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المطمب الرابع :أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عمي بن جميل المعافري( .1ت  640ه)

كاف مف أىؿ العمـ .أخذ عف شيكخو بمالقة ،كق أر عمى أخيو الحاج أبي الحسف بالمسجد األقصى،
كيحمؿ عف أبي الفرج األصبياني بإجازة ،كعف غيره مف الشيكخ .ق أر عميو بعض الشيكخ كأخذكا عنو،
ككاف ثقة عدالن في الركاية.
تكفي -رحمو اهلل -سنة أربعيف كستمئة.

المطمب الخامس :أبو الحسن عمي بن أبي نصر فاتح بن عبد اهلل ،البجائي ( .2ت 652ه)

فقيو مالكي ،مف كبارىـ ،كاف متقنان ،ضابطان ،أمينان ،ثقةن ،عدالن ،صد انر في الزىد كالكرع كاالنقباض،

مف حفاظ فقياء مذىب اإلماـ مالؾ.

مف أىؿ بجاية ،كبيا كلد سنة ست كستيف كخمسمئة .أبكه ركمي أسمـ ككاف ذا كجاىة كنباىة،
كرحؿ إلى األندلس ،قبؿ التسعيف كخمسمئة ،كانتيي مف غربيا إلى مالقة كاشبيمية ،ثـ رحؿ بعدىا إلى
المشرؽ في نحك الستمئة ،فسمع بمكة :أبا محمد يكنس بف يحيى الياشمي ،كسمع ببيت المقدس :أبا
الحسيف بف جبير ،كبدمشؽ :أبا القاسـ عبد الصمد بف محمد الحرستاني ،كأبا محمد عبد الكاحد بف
إسماعيؿ بف طاىر الدمياطي ،كباإلسكندرية :أبا القاسـ الحسيف بف عبد السبلـ ،كأبا القاسـ عبد
الرحمف بف عبد اهلل بف عتيؽ بف أحمد بف باقي ،كلقي أبا الحسف عمي بف إسماعيؿ اإلبيارم.
سمع كأي ًخذ عنو ،ككاف مف أىؿ اإلتقاف كالعدالة كالضبط كاألمانة.
ثـ عاد إلى بجابة فىأى ىأ
قر كأى ى
تكفي –رحمو اهلل -ببجاية ليمة التاسع كالعشريف مف جمادل اآلخرة سنة اثنتاف كخمسيف كستمئة.،

1

ابف عسكر كابف خميس ،أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف عبيد اهلل بف الخضر بف ىاركف الغساني (ت  636ق)

كأبك بكر محمد بف محمد بف عمي بف خميس (ت  639ق) ،مطمع األنكار كنزىة البصائر كاألبصار=أعبلـ مالقة،
ص ،258تحقيؽ :عبد اهلل المرابط الترغي ،دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ،ط1420 ،1ق1999-ـ.
2

ابف األبار ،التكممة لكتاب الصمة ،ج .253-252/3المراكشي ،الذيؿ كالتكممة ،ج .13/5الذىبي ،المستممح ،ص

 .342-341النتبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص  .321ابف قنفذ ،أبك العباس أحمد بف حسف بف الخطيب القسنطيني (ت

 810ق) ،الكفيات البف قنفذ ،ص  ،321تحقيؽ :عادؿ نكييض ،دار اآلفاؽ الجديدة -بيركت ،ط1403 ،4ق-
1983ـ .نكييض ،عادؿ ،معجـ أعبلـ الجزائر -مف صدر اإلسبلـ حتى العصر الحاضر ،ص  ،38مؤسسة
نكييض الثقافية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر -بيركت ،ط1400 ،2ق1980-ـ.
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المطمب السادس :ضياء الدين أبو العباس أحمد بن عمر األنصاري األندلسي القرطبي ،يعرف بابن
المزين( .1ت  656ه).

ً
المحدث ،المتفنف ،الفيٌامة.
اإلماـ ،العمدة ،العبلمة ،الفقيو،
ٌ
كاف مكلده بقرطبة سنة ثماف كسبعيف كخمسمئة .سمع مف أبي القاسـ بف عبد الرحمف بف ممجكـ،
كأبي عبد اهلل محمد التجيبي التممساني ،كأبي محمد عبد اهلل بف حكط اهلل ،كعبد الحؽ اإلشبيمي ،كأبي

األصبغ بف الدباغ ،كأبي محمد قاسـ بف فيرة الشاطبي.
رحؿ لمكة كالقدس كاإلسكندرية كمصر كغيرىا ...كحصؿ لو شأف عظيـ ،ككاف يشار إليو بالببلغة
كالعمـ كالتقدـ في عمـ الحديث كالفضؿ التاـ.
كعنو أخذ أئمة منيـ :الحافظ أبك الحسف بف يحيى القرشي ،كالقاضي أبك الحسف اليحصبي ،كأبك
عبد اهلل بف فرح القرطبي صاحب (التذكرة) ،كشرؼ الديف الدمياطي.
مصنفاتو:
( المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ).
( اختصار صحيح البخارم).
( مختصر الصحيحيف).

1

مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج .278/1ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج .242-240/1الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ،

ج .226-224/48الذىبي ،العبر ،ج .278/3السيكطي ،حسف المحاضرة ،ج .457/1ابف العماد ،شذرات الذىب،
ج .477/7باخرمة ،قبلدة النحر في كفيات أعياف الدىر ،ج .245/5المراكشي ،الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ
كالصمة ،ج .524/1الزركمي ،األعبلـ ،ج .186/1كحالة ،ج .27/2اليكنيني ،قطب الديف أبك الفتح مكسى بف محمد
(ت  726ق) ،ذيؿ مرآة الزماف ،ج ،95/1دار الكتاب اإلسبلمي -القاىرة ،ط1413 ،2ق1992-ـ .ابف تغرم بردم،
أبك المحاسف جماؿ الديف يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم الحنفي (ت  874ق) ،المنيؿ الصافي

كالمستكفى بعد الكافي ،ج ،44/2تحقيؽ :محمد أميف ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،دكف طبعة ،دكف تاريخ .ابف
قطمكبغا ،أبك الفداء زيف الديف قاسـ بف قطمكبغا السكدكني الجمالي الحنفي (ت  879ق) ،الثقات ممف لـ يقع في
الكتب الستة ،ج ،438/1تحقيؽ :شادم بف محمد بف مكسى آؿ نعماف ،مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية
كتحقيؽ التراث كالترجمة -اليمف ،ط1432 ،1ق2011-ـ .حاجي خميفة ،مصطفى بف عبد اهلل القسنطيني المعركؼ

بكاتب جمبي (ت  1067ق) ،سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ ،ج ،186/1تحقيؽ :محمكد عبد القادر األرناؤكط،
مكتبة إرسيكا -إستانبكؿ2010 ،ـ .ابف كثير القرشي ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي ثـ البصرم ثـ
الدمشقي (ت  774ق) ،البداية كالنياية ،ج ،213/13دار الفكر1407 ،ق1986-ـ.
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( كشؼ القناع عف حكـ الكجد كالسماع).
( التذكرة في ذكر المكتى كأحكاؿ اآلخرة).
تكفي رحمو اهلل -باإلسكندرية سنة ست كخمسيف كستمئة.
المطمب السابع :أبو إبراىيم إسماعيل بن محمد بن يوسف األنصاري األندلسي األُبَّذي(1ت 656
ه).

الممقب في الببلد المشرقية ببرىاف الديف ،كأيبذة ،بمد باألندلس.
سمع بدمشؽ :مف الشيخ عمر بف طبرزد كحدث عنو ،كسمع ببيت المقدس :عمى الشيخ حسف بف
أحمد األكقي ،كبالمدينة عمى ساكنيا الصبلة كالسبلـ :عمى الجماؿ عبد المنعـ الكاسطي ،كحج سنة
ثبلث كعشريف كستمئة ،كسمع بمكة مف جماعة مف الشيكخ .كزار حمب م اررا.
كرتب بالبيت المقدس إماما بالصخرة ،الى أف سمـ البيت المقدس إلى الفرنج سنة اثنتيف كأربعيف
كستم ئة ،فمما استعاد المسممكف البيت المقدس رتب في إمامة الصخرة غيره فمـ يثابر عمى ذلؾ ،كأقاـ
بالبيت المقدس مجاك انر لـ يخرج منو ،ككاف صاحب ديف كافر كحسف صحبة ،ككرـ أخبلؽ ،كحسف
قناعة.
تكفي –رحمو اهلل -ببيت المقدس ليمة الخميس الثالث كالعشريف مف محرـ سنة ست كخمسيف كستمئة.

1

ابف العديـ ،كماؿ الديف عمر بف أحمد بف ىبة اهلل بف أبي جارد العقيمي (ت  660ق) ،بغية الطمب في تاريخ

حمب ،ج ،1821-1820/4تحقيؽ :سييؿ زكار ،دار الفكر -بيركت ،بدكف طبعة ،بدكف تاريخ .ابف الصابكني ،أبك
حامد جماؿ الديف محمد بف عمي بف محمكد (ت  680ق) ،تكممة إكماؿ اإلكماؿ في األنساب كاألسماء كاأللقاب ،ص
 ،9دار الكتب العممية -بيركت ،بدكف طبعة ،بدكف تاريخ .ابف ناصر الديف الدمشقي ،شمس الديف محمد بف عبد اهلل
(أبي بكر) بف محمد بف أحمد بف مجاىد القيسي الدمشقي الشافعي (ت  842ق) ،تكضيح المشتبو في ضبط أسماء

الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ ،ج ،126-125/1تحقيؽ :محمد نعيـ العرقسكسي ،مؤسسة الرسالة -بيركت ،ط،1
1993ـ .المقرم ،نفح الطيب ،ج .15/2الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ ،ج .231/48الصفدم ،الكافي بالكفيات ،ج.127/9
القنكجي ،التاج المكمؿ ،ص  .276اليكنيني ،ذيؿ مرآة الزماف ،ج.123/1
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المطمب الثامن :أبو الحسين يحيى بن عمي بن عبد اهلل بن عمي بن مفرج ،القرشي النابمسي( .1ت
 662ىـ)

الرشيد العطار ،المصنؼ ،اإلماـ ،الحافظ ،المحدث ،رشيد الديف ،أبك الحسيف القرشي ،األمكم،
النابمسي األصؿ ،ثـ المصرم ،المالكي.
كانت كالدتو سنة أربع كثمانيف كخمسمئة بالقاىرة ،كسمع مف أبيو أبي الحسف ،كعمو أبي القاسـ عبد
الرحمف ،كأبي القاسـ البكصيرم ،كاسماعيؿ بف ياسيف ،كعمي بف حمزة الكاتب ،كاألثير أبي الطاىر
ابف بناف ،كعبد المطيؼ بف أبي سعد ،كمحمد بف عبد المكلى ،كمحمد بف يكسؼ الغزنكم ،كالعماد
الكاتب ،كابف نجا الكاعظ ،كزكجتو فاطمة ،كحماد الحراني ،كعمي بف خمؼ الككمي ،كمحمد بف يكسؼ
اآلممي ،كابف المفضؿ الحافظ كعنو أخذ عمـ الحديث.
كسمع بدمشؽ مف :الكندم ،كابف الحرستاني ،كابف مبلعب ،كبمكة كالمدينة مف جماعة .كخرج عنيـ
(معجما).
كركل الكثير كأفاد كانتخب .ككاف ثقةن ،عارفان بفف الحديث ،مميح الخط ،حسف التخريج ،ككاف حافظان

ثبتان ،كاليو انتيت رئاسة الحديث بالديار المصرية .ككقؼ جممة كتبو.

ركل عنو :الدمياطي ،كأبك الحسيف اليكنيني ،كقاضي القضاة أبك العباس بف صصرم ،كأبك محمد
شعباف اإلربمي ،كعبد الرحيـ الساعاتي ،كأبك المعالي بف البالسي ،كعبد القادر الصعبي ،كأبك بكر بف
أبي الحسف بف الحصيف ،كالتاج أبك بكر بف عبد الرزاؽ العسقبلني ،كأحمد بف محمد بف اإلخكة،
كالكماؿ عبد الرحمف بف يعيش السبتي ،كداكد بف يحيى الفقير ،كيكسؼ الكفيرم الفراء ،كأبك الفتح
إبراىيـ بف عمي بف الخيمي ،كخمؽ كثير.

 1ابف جماعة ،أبك عبد اهلل محمد بف إبراىيـ بف سعد بف جماعة الكناني الحمكم الشافعي (ت  733ق) ،مشيخة ابف
جماعة ،ص  ،342تحقيؽ :مكفؽ بف عبد القادر ،دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ،ط1988 ،1ـ .الذىبي ،شمس الديف
أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق) ،المعيف في طبقات المحدثيف ،ص  ،211تحقيؽ:
ىماـ عبد الرحيـ سعيد ،دار الفرقاف -األردف ،ط1404 ،1ق .ابف عبد اليادم ،طبقات عمماء الحديث ،ج.229/4
الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ ،ج .12/49الذىبي ،تذكرة الحفاظ ،ج .505/1الذىبي ،العبر ،ج .306/3اليكنيني ،ذيؿ مرآة
الزماف ،ج .315-314/2ابف تغرم بردم ،النجكـ الزاىرة ،ج.217/7

ابف العماد ،شذرات الذىب ،ج.540/7

السيكطي ،حسف المحاضرة ،ج .356/1حاجي خميفة ،سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ ،ج .141/5الزركمي ،األعبلـ
 .159/8كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .213 /13اآلغا ،مصنفكف عمماء ،ص .487
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لو تصانيف منيا:
( معجـ شيكخو).
( مختصر الركاة عف مالؾ).
( تحفة المستزيد في األحاديث الثمانية األسانيد).
( حكائج العطار في عقر الحمار).
( ركاية أمة اهلل مريـ بنت أبي القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل القرشي عف آخريف).
( غرر الفكائد المجمكعة في بياف ما كقع في صحيح مسمـ مف األحاديث المقطكعة).
( كسيمة الراغبيف كتحفة الطالبيف الكاردة في الصبلة عمى سيد المرسميف).
( نزىة الناظر في ذكر مف حدث عف أبي القاسـ البكلي مف الحفاظ األكابر).
تكفي –رحمو اهلل -في القاىرة سنة اثنتاف كستيف كستمئة.
المطمب التاسع :أبو بكر جمال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل البكري ،الوائمي،
الشريشي ،األندلسي ،المالكي( .1ت  685ه)

كاف إمامان عالمان فاضبلن زاىدان كرعان ،مف أعياف العمماء كأكابر المحدثيف ،مالكي المذىب ،كلو
معرفة باألدب ،كلو يد في النظـ.

1

الذىبي ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق) ،معجـ شيكخ الذىبي ،ص

 ،468تحقيؽ :ركحية عبد الرحمف السيكفي ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1410 ،1ق1990-ـ .النعيمي ،عبد
القادر بف محمد الدمشقي (ت  927ق) ،الدارس في تاريخ المدارس ،ص  ،90-89تحقيؽ :إبراىيـ شمس الديف ،دار

الكتب العممية -بيركت ،ط1410 ،1ق1990-ـ .حاجي خميفة ،مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي القسنطيني (ت
 1067ق) ،كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،ج ،155/1مكتبة المثنى -بغداد ،بدكف طبعة1941 ،ـ.
اليكنيني ،ذيؿ مرآة الزماف ،ج .300-292/4الصفدم ،الكافي بالكفيات ،ج .93/2المقرم ،نفح الطيب ،ج.131/2
ابف العماد ،شذرات الذىب ،ج .685/7ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج .319/2ابف جماعة ،مشيخة ابف جماعة ،ص

 .287الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ ،ج .231-230/51البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج .135/2الزركمي ،األعبلـ،
ج.323/5
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ككاف الشيخ جماؿ الديف الشريشي -رحمو اهلل تعالى -جامعان لعمكـ كثيرة ،منفردان بيا كالنحك،
كفنكنو مف عمـ التصريؼ ،كالعركض ،كالقكافي ،كاألصكؿ كفنكنو ،كالتفسير ،كالفقو عمى مذىب اإلماـ
مالؾ ،كاالستقبلؿ بو عممان كاتقانان ،كافادة لكؿ مف قصده فييا ،ككاف أحد أفراد الزماف في العمـ ،لـ يكف
في زمانو مثمو عممان كعمبلن ،ككاف متضمعان في معرفة األدب معانيو ،كمبانيو ،كبديعو ،كلو االستقبلؿ
بالنظـ البديع ،كالنثر الصنيع ،مع المشاركة في غير ذلؾ كالحديث النبكم ،كأسماء رجالو ،كالكبلـ
عمى صحيحو كضعيفو ،كأحكامو ،كلو في ذلؾ التصانيؼ الفائقة ،ككاف عمماء عصره مجتمعيف عمى
عممو كعممو ،كاستقبللو بالعمكـ اإلسبلمية ،ككاف حسف المناظرة ،مميح المذاكرة ،حسف العشرة ،كثير
اإلنصاؼ ،غزير الديانة ،كاسع الفضيمة ،لو الحرمة الكافرة عند الممكؾ فمف دكنيـ.
كلما كرد دمشؽ في سنة ست كخمسيف كستمئة ،أقبؿ عميو الممؾ الناصر يكسؼ -رحمو اهلل-
إقباالن عظيمان ،كفكض إليو مشيخة الرباط الذم بناه بالجبؿ .ككاف كثير االحتراـ لو ،كيقكؿ :ما جعمناه
شيخان في ىذا المكاف إال لنخدمو ال ليخدمنا.
سافر إلى القدس بعد الستيف كستمئة ،كتكلى بالقدس مكاضع منيا شيخ الحرـ .كتنقؿ في الديار
المصرية فدرس بالفاضمية ،كالديار الحجازية ،كالديار الحمبية.
ثـ عاد إلى دمشؽ ،كتكلى مشيخة المالكية ،كمشيخة الحديث بتربة أـ صالح ،كمشيخة الرباط
الناصرم ،ككاف بو مف يقكـ مقامو ،فمـ يزؿ مباشره حتى مات.
ككاف كثير االعتناء بالحديث ،رحؿ بسببو إلى الببلد ،كأخذ الناس عنو ،كانتفع بو جماعة مف
العمماء ،كسمع باإلسكندرية مف محمد بف عماد الحراني كغيره ،كبدمشؽ مف أبي نصر بف الشيرازم
كمكرـ بف أبي الصقر ،كبحمب مف ابف يعيش النحكم ،كبإربؿ مف الفخر اإلربمي ،كببغداد مف أبي
الحسف القطيعي ،كابف ركزبو ،كابف سيركر ،كابف المتي ،كابف السباؾ ،كنصر بف عبد الرزاؽ الحنبمي،
كقدـ دمشؽ كطمب لمقضاء فامتنع زىدان ،كبقي المنصب شاغ انر ألجمو إلى أف مات رحمو اهلل.
ركل عنو :ابنو كماؿ الديف ،كابف تيمية ،كالمزم ،كابف العطار ،كالبرزالي ،كالصيرفي ،كابف
الخباز ،كخمؽ سكاىـ .كأجاز لمشيخ شمس الديف الذىبي مركياتو.
من مصنفاتو:
 كتاب (التعميقات الكفية) ،كىك شرح كبير في مجمديف ،شرح فيو ألفية ابف معطي بالنحك
المسماة (الدرة األلفية).
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 كتاب (االشتقاؽ).
كاف مكلده بشريش -بمدة بقرب إشبيمية مف ببلد األندلس -سنة إحدل كستمئة ،كتكفي -رحمة
اهلل -يكـ االثنيف ثامف عشر رجب سنة خمس كثمانيف كستمئة بالصالحية برباط الممؾ الناصر ،كىك
شيخو يكمئذ .كدفف بسفح قاسيكف تجاه الرباط الناصرم يكـ الثبلثاء.
المطمب العاشر :أبو محمد عبد اهلل بن عمي بن سميمان الكحال( .1ت  711ه)
الشيخ اإلماـ العالـ كماؿ الديف أبك محمد الغرناطي المالكي.

كاف رجبلن صالحان عارفان بالنحك كالقراءات ،كلو مشاركة في الفقو ،كأق أر الناس بحمب نحك عشر

سنيف ،كعاد إلى المغرب ،كجدد عيده بأىمو ،كبعض شيكخو .ثـ إنو رجع ،كأقاـ بالقدس شيخ اإلقراء،

كمدرسان كامامان لممالكية ،كحدث بالقدس .كتصدر لئلقراء بالقدس مع ابف جبارة كبعده ،كقدـ دمشؽ

إماما عبلمة ذا فنكف.
كحمب كجاكر بالحرميف كأق أر بيـ جميعا .ككاف ن
ق أر عمى أبي جعفر أحمد بف عمي بف عمر الرعيني ،كأبي جعفر بف الزبير .ككاف قد ق أر عمى
الشياب بف مزىر صاحب السخاكم.

كق أر عميو ابف خطيب جبريف ،كابف أبي زكنكف ،كشمس الديف محمد الزنجيمي النقيب ،كالعبلمة محمد
بف عمي بف يحيى الغرناطي ،كمفتي القدس عز الديف بف عمر بف أحمد بف محمد األمكم الحيراصي.

تكفي -رحمو اهلل -سنة إحدل عشرة كسبعمئة بالقدس.

المطمب الحادي عشر :عمي بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسن بن حديدة األنصاري األندلسي.2
(ت  719ه)

اإلماـ ،الكاعظ ،المذكر أبك الحسف عمي بف أحمد بف حديدة األندلسي ،شيخ بيت المقدس.

1

الصفدم ،صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ (ت  764ق) ،أعياف العصر كأعكاف النصر ،ج ،708/2تحقيؽ :عمي أبك

زيد كآخريف ،دار الفكر دمشؽ-سكريا ،ط1418 ،1ق1998-ـ .ابف حجر العسقبلني ،أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف
محمد بف أحمد بف حجر (ت  852ق) ،الدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنة ،ج ،52/3تحقيؽ :محمد عبد المعيد
ضاف ،مجمس دائرة المعارؼ العثمانية -حيدر آباد -اليند ،ط1392 ،2ق1972-ـ .ابف الجزرم ،غاية النياية في
طبقات القراء ،ج.436-435/1
2

ابف حجر العسقبلني ،الدرر الكامنة ،ج .13/4الذىبي ،شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت 748

ق) ،ذيؿ تاريخ اإلسبلـ (يضـ ىذا الذيؿ تراجـ ميمة لعدد مف عمماء اإلسبلـ في الفترة ما بيف 701ق750-ق)،
ج ،186/1تحقيؽ :مازف بف سالـ باكزير ،دار المغني لمنشر كالتكزيع -الرياض ،ط1419 ،1ق1998-ـ.
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كلد نحك سنة خمس كستيف كستمائة ،حفظ (المكطأ) ،كق أر (صحيح مسمـ) عمى ابف كحيمة ببجاية،
كبرع في التفسير ،كتكمـ عمى الناس كأخذ التصكؼ عف خطيب مالقة عبد اهلل الساحمي ،كأبي عمي
المرجاني ،ككعظ بالمغرب ،ثـ انتقؿ إلى الشاـ ،كحج مرات ،كلو زكايا كأتباع كمحبكف ،كأقاـ مدة
باإلسكندرية.
تكفي –رحمو اهلل -ببيت المقدس ،في رمضاف سنة تسع عشرة كسبعمئة.
المطمب الثاني عشر :أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم ،الشيير بابن غصن اإلشبيمي( .1ت  723ه)

أبك عبد اهلل محمد بف إبراىيـ ،الشيير بابف غصف اإلشبيمي ،مكلده سنة ثبلث كخمسيف كستمئة،2

كىك مف كلد شداد بف أكس األنصارم ،الجزيرم ،نسبتو إلى الجزيرة الخضراء.

اإلماـ ،المقرئ ،الزاىد ،عرض عمى األستاذ ابف أبي الربيع المكطٌأ مف حفظو ،كأخذ عنو

النحك ،ككاف مف أكلياء اهلل تعالى الصالحيف ،كعباده الناصحيف ،آم انر بالمعركؼ ،ناىيان عف المنكر،

قكاالن بالحؽ ،ال تأخذه في اهلل لكمة الئـ ،عارفان بمتكف الحديث كأحكامو ،فقييان متقنان لمذاىب األئمة
ٌ
األربعة كالصحابة كالتابعيف ،ال يقبؿ مف أحد شيئان ،مخمصان هلل تعالى ،يتكمـ عمى المنبر عمى عادة
أىؿ العمـ مف تعميـ المسائؿ الدينية.

كق أر بمضمف الكافي كمفردة يعقكب البف شريح عمى أبي القاسـ بف الطيب ،كبالسبع عمى

عبيد اهلل بف أحمد بف أبي الربيع ،كركل القراءات عف أبي الحكـ بف منظكر ،كعف األستاذ شيخ النحاة
أبي الحسيف بف أبي الربيع.

كممف ق أر عميو خميؿ إماـ المالكية
كأق أر القرآف بمكة ٌ
مدة بالقراءات كبالمدينة كبيت المقدسٌ ،
بالحرـ ،كالشياب الطبرم إماـ الحنفية بالحرـ كياقكت بف عبد اهلل الجكاىرم كعمر بف عبد اهلل الدىمكم

اليمني أيضان بمكة .كالشيخ محمد بف صالح شيخ المدينة المنكرة عمى ساكنيا أفضؿ الصبلة كالسبلـ.
كببيت المقدس ،ق أر عميو أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف أحمد بف مثبت ،كمحمد بف مقمد القدسي.

مصنفاتو:

( الكافي) كاختصره في كتاب (لمح اإلشارات) ،في عمـ القراءات.
( التقييد).
( معجزات النبي صمى اهلل عميو كسمـ).

تكفي -رحمو اهلل -في سنة ثبلث كعشريف كسبعمئة بالقدس.
1
2

المقرم ،نفح الطيب ،ج .208/2ابف الجزرم ،غاية النياية في طبقات القراء ،ج.48-47/2
كقيؿ سنة إحدل كثبلثيف كستمئة.
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المطمب الثالث عشر :أبو الحسن عمي بن عتيق بن عبد الرحمن بن عمي الفاسي ،المعروف بابن
الصياد( .1كان حيا سنة  726ه).

رحؿ مف ببلده لمحج ثـ دخؿ صفد فأقاـ بيا كاق أر اآلداب ثـ رحؿ إلى ببلده ،ككاف ماى ار في األصكؿ
كالفقو كالتفسير قميؿ ذات اليد كلو نظـ.
قاؿ الصفدم في الكافي" :قرأت بعض ديكاف أبي تماـ الطائي بصفد سنة ست كعشريف كسبعمئة

في شير رمضاف عمى الشيخ اإلماـ العبلمة األديب الفقيو :أبي الحسف عمي بف عتيؽ بف عبد الرحمف
بف الصياد المالكي الفاسي ،بعدما ركاه لي أجمع عف الشيخ :أبي بكر محمد بف أحمد بف أبي بكر

المخمي األشبيمي ،عف الشيخ أبي العباس أحمد األندرشي ،عف القاضي أبي الحجاج ابف يسعكف ،عف

ابف عكف المصرم عف أبي مالؾ كأبي عكف الكندم كابف ميدم جميعا ،عف أبي تماـ الطائي".
المطمب الرابع عشر :عمر بن عمي بن سالم بن صدقة( .2ت  731ه)
تاج الديف أبك حفص المخمي اإلسكندرم المالكي ،المعركؼ بابف الفاكياني.

كاف شيخان فقييان مالكيان نحكيان ،لو ديانة كتصكف كمصنفات .حج ثبلث مرات ،كقدـ دمشؽ في

شير رمضاف سنة إحدل كثبلثيف كسبع مئة ،بعد زيارتو القدس ،كتكجو منيا إلى الحجاز.

سمع مف التٌقي بف دقيؽ العيد ،كالبدر بف جماعة ،كسمع عمى القاضي جماؿ الديف أبي بكر
محمد بف عبد العظيـ بف السقطي المصرم (سنف ابف ماجو) بإجازتو مف عبد العزيز بف باقا ،بقراءة

المحدث تقي الديف عتيؽ بف عبد الرحمف العمرم ،في مجالس آخرىا في ربيع اآلخر سنة سبع
كسبعمئة بالقاىرة بشاطئ النيؿ كأجاز لو.

1

ابف حجر العسقبلني ،الدرر الكامنة ،ج .95/4الصفدم ،الكافي بالكفيات ،ج .230/11بنعبد اهلل ،معممة الفقو

2

الذىبي ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق) ،المعجـ المختص

المالكي ،ص .298

بالمحدثيف ،ص  ،183تحقيؽ :محمد الحبيب الييمة ،مكتبة الصديؽ -الطائؼ ،ط1408 ،1ق1988-ـ .ابف كثير
القرشي ،البداية كالنياية ،ج .168/14السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر (ت  911ق) ،بغية الكعاة في
طبقات المغكييف كالنحاة ،ج ،221/2تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،مكتبة عيسى البابي الحمبي ،ط1384 ،1ق-
1964ـ .الفاسي ،ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد ،ج .248-247/2الصفدم ،أعياف العصر كأعكاف النصر،

ج .644/3ابف حجر العسقبلني ،الدرر الكامنة ،ج .210-209/4ابف العماد ،شذرات الذىب ،ج .169/8حاجي
خميفة ،سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ ،ج .419/2الزركمي ،األعبلـ ،ج .56/5كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج.299/7
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كسمع (الترمذم) ك(الشفا) عمى ابف طرخاف ،كق أر القرآف عمى المكيف األسمر ،كحضر دركس ابف

المنير ،كأقاـ بمصر سنيف ،ثـ عاد إلى بمده.

كتكاليفو حسنة دالة عمى فضمو ،ركل عنو المحدث عبد اهلل بف حديدة شيئا مف تكاليفو .كأجاز لعبد
الكىاب اليركم.
من تصانيفو:
( التحرير كالتحبير) في شرح (رسالة ابف أىبي ىزٍيد القيركاني) ،في فقو المالكية ،في أربعة
مجمدات.
( رياض األفياـ) في شرح (عمدة األحكاـ) ،لمحافظ عبد الغني المقدسي ،في الحديث ،في
مجمديف.

 ( المنيج المبيف في شرح األربعيف) في شرح األربعيف النككية.
( الفجر المنير في الصبلة عمى البشير النذير).
( الغاية القصكل في الكبلـ عمى آيات التقكل).
( التحفة المختارة في الرد عمى منكر الزيارة).
( الممعة في كقفة الجمعة).
( اإلشارة) في النحك.
( المكرد في المكلد).
 كلو نظـ كنثر.

كاف مكلده سنة أربع كخمسيف كستمئة ،كتكفي –رحمو اهلل -ليمة الجمعة سابع جمادل األكلى ،سنة

كصمي عميو بدمشؽ حيف بمغيـ خبر مكتو.
إحدل كثبلثيف كسبعمئة في اإلسكندرية .ي
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المطمب الخامس عشر :أبو الروح عيسى بن مسعود بن منصور بن يحيى بن يونس المنكالتي
الحميري الزواوي المالكي( .1ت  743ه)

الفقيو ً
اإلماـ ،العمدة المتقيف ،األلمعي ،الذكي ،الزكي.

كاف فقييان عالمان متفننان في العمكـ ،ككانت لو اليد الطكلى في عمـ الفقو كاألصكؿ كالعربية

كالفرائض ،ككما أنو إماـ في الفقو ،كاليو انتيت رياسة الفتكل في مذىب مالؾ بالديار المصرية
كالشامية.
حفظ مختصر ابف الحاجب في ثبلثة أشير كنصؼ ،ثـ حفظ المكطأ .تفقو ببجاية عف جماعة
كدرس بمصر كحصؿ بو
منيـ أبك يكسؼ يعقكب الزكاكم ،كقدـ اإلسكندرية كتفقو بيا عف جماعة ،ى
النفع ،كانتيت إليو رئاسة الفتكل ىناؾ.
كتكلى القضاء بنابمس ،ثـ بدمشؽ ،كناب عف قاضي القضاة بمصر شرؼ الديف بف مخمكؼ،

ثـ عف قاضي القضاة تقي الديف األخنائي.

مصنفاتو:

( إكماؿ اإلكماؿ) ،في الحديث ،شرح فيو صحيح مسمـ ،في اثني عشر مجمدان.

( شرح جامع األميات البف الحاجب) ،في فقو المالكية ،بمغ فيو إلى كتاب الصيد في سبعة
مجمدات.

( مناقب اإلماـ مالؾ).
( تاريخ) كبير ،شرع في جمعو ،فكتب منو عشرة مجمدات.

 كاختصر جامع ابف يكنس (الجامع لمسائؿ المدكنة كالمختمطة).
 كلو رد عمى تقي الديف بف تيمية في مسألة الطبلؽ،

كصٌنؼ في الكثائؽ كالمناسؾ كفي عمـ المساحة.
 ى
كاف مكلده سنة أربع كستيف كستمئة ،كتكفي -رحمو اهلل -في سنة ثبلث كأربعيف كسبعمئة بالقاىرة.

1

الشككاني ،محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني (ت  1250ق) ،البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف

السابع ،ج ،520-519/1دار المعرفة -بيركت .مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج .314/1ابف فرحكف ،الديباج
المذىب ،ج .72/2ابف حجر العسقبلني ،الدرر الكامنة ،ج .50-49/4الزركمي ،األعبلـ ،ج.109/5
117

المطمب السادس عشر :محمد بن عمي محمد بن أحمد مثبت الخوالني األنصاري ،األندلسي،
المالكي( .1ت  746ه)

أبك عبد اهلل ،نزيؿ القدس الشريؼ ،كلد بقرية بينكنس مف األندلس ثـ انتقؿ إلى غرناطة ،فأخذ

القراءات عف أبي جعفر بف الزبير ،ثـ قصد الحج ،فق أر بتكنس عمى أبي العباس البطرني ،ثـ دخؿ
مكة بعد العشر كسبعمئة ،فق أر عمى أبي محمد الدالصي ،كأبي عبد اهلل القصرم ،ثـ قدـ القدس سنة

ثماني عشرة كسبعمئة ،فأق أر بيا إلى أف تكفي ،كممف ق أر عميو كلداه أحمد كعمي.

ذكره الفقيو الرحالة خالد البمكم في زيارتو لبيت المقدس كعده الرابع مف الشيكخ الذيف أخذ

عنيـ في المسجد األقصى المبارؾ ،كترجمو فقاؿ" :كرابعيـ في التعداد ،العديـ األقراف كاألنداد ،الشيخ

الفقيو المقرم الصالح شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف عمي محمد بف مثبت الخكالني األندلسي...

رحؿ عف األندلس فتى يافعا ،فجد في طمب العمـ ،فكعى كفيـ كعمؿ بما عمـ كاستقاد كأفاد ...كثي ار ما

كنت أحضر مجالسو العمية ،كفكائده العممية ،كدركسو الفقيية كالنحكية".

كاليو أشار الرحالة ابف بطكطة في رحمتو عند ما تحدث عف فضبلء بيت المقدس المشيكريف
بقكلو" :كمنيـ مدرس المالكية كشيخ الخانقاة الكريمية أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف مثبت الغرناطي
نزيؿ القدس".2
تكفي -رحمو اهلل -سنة ست كأربعيف كسبعمئة.

1

ابف الجزرم ،غاية النياية في طبقات القراء ،ج .207/2البمكم ،أبك البقاء خالد بف عيسى بف أحمد بف إبراىيـ بف

أبي خالد (ت بعد  767ىػ) ،تاج المفرؽ في تحمية عمماء المشرؽ ،ج ،268-266/1تحقيؽ :الحسف السائح ،طبع
تحت إشراؼ المجنة المشتركة لنشر التراث اإلسبلمي بيف حككمة المممكة المغربية كحككمة دكلة اإلمارات العربية

المتحدة.

2

ابف بطكطة ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ المكاتي الطنجي (ت  779ىػ) ،رحمة ابف بطكطة

المسماة تحفة النظار في غرائب االمصار كعجائب األسفار ،ج ،47/1دار الشرؽ العربي.
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المطمب السابع عشر :عثمان بن يوسف بن أبى بكر بن محمد بن إبراىيم بن محمد بن محمد
األنصارى ،الشيخ فخر الدين النويرى المكى المالكي ( .1ت  756ه )

سمع مف الحافظ شرؼ الديف الدمياطي ،كمف أبي الحسف عمي بف نصر اهلل الصكاؼ،
كالقاضي جماؿ الديف محمد بف عبد العظيـ بف السقطي ،كعمى أبى الحسف عمي بف ىاركف الثعمبي،
كالشريؼ مكسى بف عمي بف أبي طالب المكسكم .كبمكة عمى الرضي الطبرم ،كعمى أخيو صفي
الديف الطبرم ،كحدث عنيما كعف أبي بكر بف أحمد بف عبد الدائـ ،كعيسى بف عبد الرحمف المطعـ،
المنجا ،كسمع مف جماعة آخريف بمصر كدمشؽ.
الحجار ،ككزيرة بنت
ٌ
كأحمد بف أبي طالب ٌ
كسمع منو جماعة مف األعياف .منيـ :الحافظاف أبك عبد اهلل الذىبي ،كشياب الديف أحمد بف
أيبؾ الدمياطي -كماتا قبمو، -كالحافظاف :أبك الفضؿ بف العراقي ،كأبك الحسف الييثمي ،كغيرىما.
ذكره الذىبي في المعجـ المختص ،فقاؿ" :القاضي اإلماـ العبلمة المحدث ،الفقيو الكرع
الصالح جماؿ اإلسبلـ ،ككاف أخي كحبيبي كشيخي كك ٌادم ،أحسف اهلل جزاءه ،أحكـ المذىب كأفتى
كدرس ،كارتحؿ في طمب الحديث كجالستو غير مرة ،ككاف كثير الحج كالمجاكرة كالتألو كالصدؽ
ٌ
كاإلخبلص كاالتٌباع ،ق ٌؿ مف رأيت في مسبلخو مثمو".
كقاؿ عنو في معجـ الشيكخ الكبير ..":كقد عيف لقضاء الشاـ مرة ،كقؿ مف رأيت مثمو مف العمماء دينا
ككرعا كاتباعا لآلثار كبغضا لمباطؿ".
كعيف لقضاء دمشؽ ،ثـ صرؼ إلى غزة ،ككلى
ككاف الشيخ فخر الديف كلي قضاء القاىرةٌ ،
كدرس فى سنة سبع كأربعيف كسبعمئة.
بمكة تدريس الحديث لكزير بغدادٌ ،

1

الفاسي ،أبك الطيب تقي الديف محمد بف أحمد بف عمي الحسني المكي المالكي (ت  832ق) ،العقد الثميف في

تاريخ البمد األميف ،ج ،187-185/5تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1418 ،1ق-
 1998ـ .الممطي ،زيف الديف عبد الباسط بف أبي الصفاء غرس الديف خميؿ بف شاىيف (ت  920ىػ) ،نيؿ األمؿ في

ذيؿ الدكؿ ،ج ،278/1تحقيؽ :عمر عبد السبلـ تدمرم ،المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر -بيركت ،ط 422 ،1ىػ -
2002ـ .ابف رافع ،تقي الديف محمد بف ىجرس بف رافع السبلمي (ت  774ق) الكفيات البف رافع ،ج،189/2
تحقيؽ :صالح ميدم عباس كبشار عكاد معركؼ ،مؤسسة الرسالة -بيركت ،ط1402 ،1ق1982-ـ .الذىبي ،أبك
عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق) ،معجـ الشيكخ الكبير لمذىبي ،ج،440/1

تحقيؽ :محمد الحبيب الييمة ،مكتبة الصديؽ -الطائؼ ،ط1408 ،1ق1988-ـ .الذىبي ،المعجـ المختص

بالمحدثيف ،ص  .156ابف حجر العسقبلني ،الدرر الكامنة ،ج .266/3الفاسي ،ذيؿ التقييد في ركاة األسانيد،
ج .174/2الصفدم ،الكافي بالكفيات ،ج.342/19
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كحضر عنده قاضي القضاة عز الديف بف جماعة ،كمكفؽ الديف الحنبمي ،كجماعة مف فضبلء
الشامييف ،كتردد إلى مكة مرات ،كجاكر بيا كرات.
النكيرة ،فى سابع عشر ذم الحجة سنة ست كخمسيف كسبعمئة.
تكفي –رحمو اهلل -ببمده ٌ
المطمب الثامن عشر :أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن ،القرشي
المقري التممساني( .1ت  759ه)

باحث ،أديب ،قاض ،مف أكابر عمماء المذىب المالكي في كقتو ،كلد كنشأ بتممساف ،كتعمـ بيا

كبتكنس كالمغرب.

ىذا الرجؿ مشار إليو بالعدكة لمعربية اجتيادان كخكفان كحفظان كعناية كاطبلعان كنقبلن كنزاىة ،سميـ

الصدر محافظان عمى العمؿ حريصان عمى العبادة ،قائمان عمى العربية كالفقو كالتفسير أتـ القياـ ،كيحفظ
الحديث كيتفجر بحفظ األخبار كالتكاريخ كاآلداب ،كيشارؾ مشاركة فاضمة في األصميف كالجدؿ

كالمنطؽ ،كلو شعر جيد كيتكمـ في طريؽ الصكفية كبلـ أرباب المقاؿ كيعتني بالتدكيف فييا.

أخذ بتممساف عف ابني اإلماـ ،كحافظيا كمفتييا عمراف المشذالي ،كاألستاذ إبراىيـ بف حكيـ

البمكم ،كأبك محمد المجاصي ،كالقاضي أبك عمي حسيف السبتي ،كقاضي الجماعة الكاتب أبك عبد

المو بف ىدية ،كمحمد بف حسف الزىرم التكنسي ،كاماـ الحديث كالعربية عبد المييمف الحضرمي،

كالفقيو المحقؽ السطي ،كالقاضي أبك إسحاؽ بف أبي يحيى ،كالشقيقاف أبك عبد المو محمد كأبك العباس

أحمد ابنا كلي المو محمد بف محمد بف مرزكؽ العجيسي في جماعة آخريف.

أخذ عنو ً
اإلماـ الشاطبي ،كلساف الديف ابف الخطيب ،كابف خمدكف ،كابف عباد ،كابف عبلؽ،

كابف زمرؾ ،كعبد اهلل بف جزم ،كالقيجاطي ،كغيرىـ كثير.

مشرقا ،فمقي بيا جمٌة ،منيـ الفقيو أبك عبد اهلل محمد بف يحيى الباىمي ،ابف
رحؿ إلى بجاية ٌ
الزكاكم ،فقيو ابف فقيو.
المسفٌر .كمنيـ قاضييا أبك عبد اهلل محمد ابف الشيخ أبي يكسؼ يعقكب ٌ
كمنيـ أبك عمي حسف بف حسف إماـ المعقكالت بعد ناصر الديف.

كبتكنس قاضي الجماعة كفقيييا أبك عبد اهلل بف عبد السبلـ ،كحضر دركسو ،كقاضي المناكح أبك

محمد المخمي ،كىك حافظ فقيائيا في كقتو ،كالفقيو أبك عبد اهلل بف ىاركف ،شارح ابف الحاجب في

الفقو كاألصكؿ.
1

لساف الديف ابف الخطيب ،اإلحاطة في أخبار غرناطة ،ج .144-116/2ابف فرحكف ،الديباج المذىب ،ج.264/2

التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص  .427-420مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج .334/1نكييض ،معجـ أعبلـ الجزائر،
ص  .313-312البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج .160/2الزركمي ،األعبلـ ،ج .38-37/7كحالة ،معجـ المؤلفيف،
ج.181/11
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حج فمقي بمكة إماـ الكقت أبا عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف التٌكزرم ،المعركؼ
ثـ ٌ
الزائريف كالمجاكريف كأىؿ البمد.
بخميؿ ،كاماـ المقاـ أبا العباس
رضي الديف الشافعي ،كغير كاحد مف ٌ
ٌ
تيمية ،كصدر الديف
قيـ الجكزية ،صاحب ابف ٌ
ثـ دخؿ الشاـ ،فمقي بدمشؽ شمس الديف بف ٌ
الغمارم المالكي ،كأبا القاسـ بف محمد اليماني الشافعي كغيرىـ.
كببيت القدس أبا عبد اهلل بف مثبت ،كالقاضي شمس الديف بف سالـ ،كالفقيو أبا عبد اهلل بف عثماف،

كغيرىـ.

كعاد إلى بمده ،ثـ دخؿ المغرب كعبر إلى األندلس ،كانتيت بو الرحمة إلى غرناطة .كعاد،

فانقطع لئلقراء كخدمة العمـ .كلما كلي أبك عناف المريني سنة تسع كأربعيف كسبعمئة ( 749ق)،
كاستتب أمره بعد كفاة أبيو سنة اثنتاف كخمسيف كسبعمئة ( 752ق) ،ىكٌاله قضاء الجماعة بفاس،
فاستقؿ بذلؾ أعظـ االستقبلؿ ،كأنفذ الحؽ ،كأىالف الكممة ،كأثر التسديد ،كحمؿ الكؿ ،كخفض الجناح،

فحسنت عنو القالة ،كأحبتو الخاصة كالعامة .كبنى لو أبك عناف " المدرسة المتككمية " الشييرة بالطالعة

الكبرل.

ثـ اعتزؿ القضاء ،كرحؿ إلى األندلس في ميمة كمؼ بيا جمادم الثانية سنة ست كخمسيف

كسبعمائة .كلما أنيى ميمتو "أراد التخمي إلى ربو" ،فكشي بو إلى أبي عناف ،فنقـ عميو ،كسعى العمماء
لديو ،فزالت نقمتو كعفا عنو ،فعاد إلى فاس.
من مصنفاتو:

( الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمنو مف معاني السنة كآم الفرقاف).

( القكاعد) اشتمؿ عمى ألؼ قاعدة كمائتي قاعدة ،قاؿ الكنشريسي" :كىك كتاب غزير العمـ كثير
الفكائد لـ يسبؽ بمثمو بيد أنو يفتقر إلى عالـ فتاح".

( المحاضرات) ،كىك مشتمؿ عمى حكايات كاشارات كفكائد.
( التحؼ كالطرؼ).

( نظـ الآللي في سمكؾ األمالي).

( الحقائؽ كالرقائؽ) ،في التصكؼ.
( رحمة المتبتؿ) ،في التصكؼ.

( إقامة المريديف) ،في التصكؼ.
( لمحة العارض لتكممة ألفية ابف الفارض) ،نظـ.
تكفي – رحمو اهلل -بمدينة فاس في أخريات محرـ مف عاـ تسعة كخمسيف كسبعمئة ،ثـ نقمت

رفاتو بعد سنة إلى تممساف مقر أسبلفو.
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المطمب التاسع عشر :أحمد بن محمد بن الحسن الجزائري ( .1ت  760ه)
محدث ،عالـ ،مف الفقياء .رحؿ إلى المشرؽ كسمع مف العز الحراني ،كالنظاـ الخميمي ،كىك

آخر مف حدث عنو بالسماع .تكفي بمدينة غزة في فمسطيف .أرخو أبك المعالي تقي الديف محمد بف

رافع السبلمي في كتابو "الكفيات" الذم جعمو ذيبل لتاريخ البرزالي.2

المطمب العشرون :أبو البقاء خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراىيم بن أبي خالد البموي القنطوري
األندلسي.3

(ت بعد 767ه)

القاضي عمـ الديفً ،
اإلماـ العالـ الكامؿ المتفنف الفاضؿ الكاتب الرحمة األريب المطمع

األديب ،كتب بتكنس شيئان يسي انر عمى أميرىا كتكلى قضاء بعض الجيات باألندلس.

أخذ عف كالده ،كعبد العزيز القكرم ،كأبي رشيد كعبد المؤمف الجاناتي ،كعبد الرحمف الجزكلي

كابنو محمد ،كأبي مكسى ابف ً
اإلماـ ،كأبي عمراف المشذالي ،كابف عبد السبلـ ،كابف ىاركف ،كابف
بداؿ ،كاب ف البراء ،ترجـ شيكخو في رحمتو كأطاؿ الثناء عمييـ كغالبيـ أجازه إجازة عامة ،كأخذ أيضان
عف ابف عبد الستار ،كعيسى بف مخمكؼ المغيمي ،كابف عمر كغيرىـ مما ىك كثير ،رحؿ كأفاد

كاستفاد مف أعبلـ مف أىؿ المشرؽ كالمغرب ،ألٌؼ الرحمة المسماة تاج المفرؽ في تحمية عمماء

المغرب كالمشرؽ مشحكنة بالفرائد كالفكائد كفييا مف األدب كالعمكـ ما ال يتجاكزه الرائد.
1

المقريزم ،تقي الديف أحمد بف عمي (ت  845ق) ،درر العقكد الفريدة في تراجـ األعياف المفيدة ،ج،271/1

تحقيؽ :محمكد الجميمي ،دار الغرب اإلسبلمي – بيركت ،ط1423 ،1ق2002-ـ .ابف قاضي شيبة ،تقي الديف أبي
بكر بف أحمد بف قاضي شيبة األسدم الدمشقي (ت  851ق) ،ج ،150/2تحقيؽ :عدناف دركيش ،المعيد العممي

الفرنسي لمدراسات العربية -دمشؽ ،بدكف طبعة1994 ،ـ . .ابف حجر العسقبلني ،شياب الديف أحمد بف عمي بف

محمد بف محمد بف عمي بف أحمد (ت  854ىػ) ،المجمع المؤسس لممعجـ المفيرس ،ج ،257/3تحقيؽ :يكسؼ عبد
الرحمف المرعشمي ،دار المعرفة -بيركت ،ط1413 ،1ىػ1992-ـ .ابف حجر العسقبلني ،الدرر الكامنة ،ج.310/1
ابف رافع ،الكفيات البف رافع ،ج .225/2نكييض ،معجـ أعبلـ الجزائر ،ص .98
2

3

ذكر أف كفاتو كانت في القاىرة.

ابف القاضي ،أبك العباس أحمد بف محمد بف أبي العافية المكناسي (ت  1025ىػ) ،جذكة االقتباس في ذكر مف حؿ

مف األعبلـ مدينة فاس ،ص  ،192-186دار المنصكر لمطباعة كالكراقة -الرباط ،ط1393 ،1ق1973-ـ.
البغدادم ،إسماعيؿ بف محمد بف أميف بف مير سميـ الباباني (ت  1399ق) ،إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ
الظنكف ،ج ،210/3دار إحياء التراث العربي -بيركت ،بدكف طبعة ،بدكف تاريخ .لساف الديف ابف الخطيب ،اإلحاطة
في أخبار غرناطة ،ج .286/1المقرم ،نفح الطيب ،ج .532/2التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص  .173مخمكؼ ،شجرة
النكر الزكية ،ج .329/1البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج .343/1الزركمي ،األعبلـ ،ج .297/2كحالة ،معجـ المؤلفيف،
ج.17/4
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ضمف رحمتو المذككرة دخؿ إلى فمسطيف كذكر فييا مف أخذ عنيـ مف عمماء مدينة الخميؿ

كبيت المقدس :كشمس الديف محمد بف كامؿ الشافعي ،كأبي الحسف عمي الكاسطي ،كأبي عبد اهلل
محمد بف عمي بف إبراىيـ األمكم القرشي الشافعي ،كشمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف سالـ بف عبد
الناصر الكناني الشافعي قاضي بيت المقدس ،كالخطيب أبي البركات زيف الديف عبد الرحيـ بف بدر

الديف أبي عبد اهلل محمد بف إبراىيـ بف جماعة الشافعي ،كصبلح الديف خميؿ بف كيكمدم بف عبد اهلل

الشافعي ،كشمس الديف محمد بف عمي بف محمد بف مثبت الخكالني األندلسي ،كمحمد بف محمد بف

الحسيف بف أبي الحسيف بف صالح بف طاىر بف نباتة صاحب الخطب الشييرة.
تكفي -رحمو اهلل -بعد سنة سبع كستيف كسبعمئة.

المطمب الحادي والعشرون :أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن يحيى ،الكومي ،الندرومي ،المغربي.1
(ت نحو  775ه)

عالـ بالحديث ،مشارؾ في عدة عمكـ ،مف فقياء المالكية.

مف أىؿ ندركمة ،كىي بمدة في الجزائر .رحؿ إلى المشرؽ ،فأخذ عف معاصريو مف عمماء

الحديث ،في بيت المقدس كدمشؽ كمكة كالقاىرة.

لو ثبت ترجـ فيو بايجاز لمعمماء الذيف أخذ عنيـ ،يستفاد مف ىذا الثبت إف المتر ىجـ كاف في
بيت المقدس في الفترة مف سنة إحدل كخمسيف كسبعمئة ،كسنة سبع كستيف كسبعمئة.

كمر بمصر سنة ثماف كخمسيف كسبعمئة ،ككاف في دمشؽ سنة
كحج سنة سبع كخمسيف كسبعمئةٌ ،
خمس كسبعيف كسبعمئة .كذكر كفاة كالده سنة ثبلث كتسعيف كستمئة.
كفي (الثبت) نصكص باإلجازة لو مف بعض العمماء بخطكطيـ ،كصبلح الديف خميؿ ابف

كيكمدم العبلئي ،كمحمد بف محمد التكنسي ،كسميماف بف سالـ الغزم ،كاإلماـ إسماعيؿ بف عمر ابف
كثير كآخريف.

قاؿ الزركمي" :كرأيت في ثبت الندركمي  -مخطكط -إجازة بخط ابف كثير ،في بيت مف

الشعر ىذا نصو:

1

أجزتيـ ما قد سئمت ،بشرطو  ...ككاتبو إسماعيؿ ابف كثير".2

الزركمي ،األعبلـ ،ج .40/7كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .310/11نكييض ،معجـ أعبلـ الجزائر ،ص -330

.331
2

الزركمي ،األعبلـ ،ج.320/1
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المطمب الثاني والعشرون :أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم بن المواتي
الطنجي ،1المعروف بابن بطوطة (ت  779ه) .الرحالة ،المؤرخ.

كاف مكلد ابف بطكطة سنة ثبلث كسبعمئة في مدينة طنجة في المغرب ،كقد كلد ألسرة تكلى

كثير مف أفرادىا منصب القضاء ،كلذلؾ تعيده كالداه بالرعاية ،كعمبل عمى تعميمو ،ليتييأ لتكلي
القضاء كما تكاله غيره مف أفراد أسرتو ،كلكنو ما إف بمغ سف الثانية كالعشريف حتى ىفت نفسو إلى

أداء فريضة الحج ،فابتدأ رحمتو.

قاؿ ابف الخطيب في اإلحاطة " :كاف مشاركا في شيء يسير كرحؿ إلى المشرؽ في رجب

سنة خمس كعشريف كسبعمائة ،فجاؿ الببلد كتكغؿ في عراؽ العجـ ،ثـ دخؿ اليند كالسند كالصيف،
كرجع عمى اليمف فحج سنة ست كعشريف كسبعمائة ،كلقي مف الممكؾ كالمشايخ خمقا كثي ار كجاكر ،ثـ

رجع إلى ال يند فكاله ممكيا القضاء ،ثـ خمص فرجع إلى المغرب ،فحكى بيا أحكالو كما اتفؽ لو كما

استفاد مف أىميا.

كحدث بغرائب مما رآه فمف ذلؾ أنو زعـ أنو دخؿ القسطنطينية فرأل في كنيستيا اثني عشر

ألؼ أسقؼ .ثـ انتقؿ إلى العدكة ،كدخؿ ببلد السكداف ثـ استدعاه صاحب فاس كأمره بتدكيف رحمتو.

قاؿ :ابف حجر" :كقرأت بخط ابف مرزكؽ أف أبا عبد اهلل بف جزم نمقيا كحررىا بأمر

السمطاف أبي عناف ،ككاف البمفيقي رماه بالكذب ،فبرأه ابف مرزكؽ".

ثـ إنو بعد انتياء رحمتو تكلى القضاء في الدكلة المرينية بقية حياتو ،كأنو ال يعمـ أحدا جاؿ الببلد

كرحمتو ،كأنو كاف جكادا محسنا .كتمقبو جمعية كمبردج في كتبيا كأطالسيا بأمير الرحاليف المسمميف.
ومن أشير مؤلفاتو:
 تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب األسفار(رحمة ابف بطكطة).
كفي نابمس (بفمسطيف) أسرة تدعى (بيت بطبكط) كتعرؼ ببيت المغربي كبيت كماؿ ،تقكؿ إنيا مف
نسؿ ابف بطكطة.
تكفي –رحمو اهلل -في مراكش سنة تسع كسبعيف كسبعمئة.
1

ابف حجر العسقبلني ،الدرر الكامنة ،ج .227/5لساف الديف ابف الخطيب ،اإلحاطة في أخبار غرناطة ،ج.206/3

الزركمي ،األعبلـ ،ج .236-235/6كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .236-235/10البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج.169/2
ابف بطكطة ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ المكاتي الطنجي (ت  779ىػ) ،تحفة النظار في

غرائب األمصار كعجائب األسفار = رحمة ابف بطكطة ،مقدمة المحقؽ ،ج ،22 -14/1تحقيؽ :محمد عبد المنعـ
العرياف كمصطفى القصاص ،دار إحياء العمكـ -بيركت ،ط1407 ،1ىػ1987-ـ.
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المطمب الثالث والعشرون :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر من مرزوق
العجيسي( .1ت بعد  780ه)

ً
المحدث ،المسند ،الراكية ،الرحاؿ ،العالـ المفضاؿ ،نادرة
اإلماـ الجميؿ ،العالـ المتبحر ،الفقيو
ٌ
الزماف في الحفظ كاإلتقاف .كاف إلفان مألكفان كثير األتباع ،متسع الركاية مشاركان في فنكف مف أصكؿ

كفركع كتفسير ،كيكتب كيقيد كيؤلؼ كيشعر.

يعرؼ بابف مرزكؽ الجد ،كالشيير بالخطيب ،كيمقب بشمس الديف.مف أىؿ تممساف ،بيتو بيت عمـ

كدراية ،كديف ككالية ،كعمو ،كأبيو ،كجده ،كجد أبيو ،ككلديو محمد كأحمد ،كحفيده ،كحفيد حفيده.

رحؿ مع أبيو إلى المشرؽ سنة ثماني عشرة كسبعمئة (718ق) ،فحج كجاكر ثـ رجع سنة

اثنتيف كثبلثيف كسبعمئة ( 732ق) ،كقد أخذ في رحمتو عف نحك ألفي شيخ مف أىؿ المشرؽ كالمغرب،
جمعيـ في برنامج مشيختو المسماة( :عجالة المستكفى المستجاز في ذكر مف سمع مف المشايخ دكف

مف أجاز مف أئمة المغرب كالشاـ كالحجاز) ،منيـ أبك اليمف ابف عساكر ،كناصر الديف بف المنير،

كابف راشد ،كعثماف النكيرم ،كأبك البركات التكزرم ،كعبد العزيز زكنكف التنكخي ،كالمغيمي ،كأبك

إسحاؽ الصفاقسي ،كأخكه محمد ،كأبك حياف ،كمحمد بف جابر الكادم آشي ،كابف البراء ،كمحمد

الزبيدم ،كابف عبد الرفيع ،كابف عبد السبلـ ،كابف ىاركف ،كالناصر المشذالي ،كمحمد بف عبد اهلل

الزكاكم ،كابنو ً
اإلماـ ،كمجمكعة كبيرة مف العمماء األجبلء الذيف يطكؿ ذكرىـ .كلكف ال بد مف تسميط

رجـ كما ذكر ابف فرحكف قد أخذ عف خطيب القدس محمد بف أحمد بف الصائغ،
المتى ى
الضكء عمى أف ي
كمحمد بف عمي بف مثبت األندلسي.
كعنو أخذ مف ال يعد كثرة ،منيـ :ابنو أحمد ،كبرىاف الديف بف فرحكف ،كأبك إسحاؽ الشاطبي ،كابف

الخطيب القسنطيني.

1

لساف الديف ابف الخطيب ،اإلحاطة في أخبار غرناطة ،ج .98-75/3ابف فرحكف ،الديباج المذىب ج-290/1

 .292ابف حجر العسقبلني ،الدرر الكامنة ،ج .96-93/5السيكطي ،بغية الكعاة ،ج .47-46/1المقرم ،نفح
الطيب ،ج .418-390/5الزركمي ،األعبلـ ،ج .329/5مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج .340/1المقريزم ،درر
العقكد الفريدة ،ج .236-235/3التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص  .455-450ابف قنفذ ،الكفيات البف قنفذ ،ص .373
مقديش ،محمد بف سعيد السفاقصي (ت  1228ق) ،نزىة األنظار في عجائب التكاريخ كاألخبار ،ج ،587/1تحقيؽ:
عمي الزكاكم كمحمد محفكظ ،دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ،ط1988 ،1ـ .الحفناكم ،أبك القاسـ محمد ،تعريؼ
الخمؼ برجاؿ السمؼ ،ج ،144-136/1مطبعة بيير فكنتانة الشرقية -الجزائر1324 ،ق1906-ـ .ابف حجر

العسقبلني ،أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد (ت 852ىػ) إنباء الغمر بأبناء العمر ،ج ،206/1تحقيؽ:

حسف حبشي ،المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية-لجنة إحياء التراث اإلسبلمي -مصر ،بدكف طبعة1389 ،ىػ-
1969ـ.
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كعده السبلكم مف
كلي أعماالن عممية كسياسية ،كتقدـ عند ممكؾ المغرب ،كسجنو بعضيـٌ .

أعياف الكزراء بفاس في أياـ السمطاف أبي سالـ المريني .كتقمبت بو األحكاؿ حتى استكلى عمى تممساف
مف ال يطيؽ اإلقامة معو ،فرحؿ إلى القاىرة ،فاتصؿ بالسمطاف األشرؼ ،فى ىكٌاله مناصب عممية استمر
قائما بيا إلى أف تكفي.

مصنفاتو:

كىي عديدة في فنكف متنكعة ،ككميا بديعة كثيرة الفائدة ،تدؿ عمى كثرة اطبلعو ،منيا:
( إزالة الحاجب عف فركع ابف الحاجب).

( تمييد المسالؾ إلى شرح الفية ابف مالؾ) ،في النحك.
( تيسير المراـ في شرح عمدة األحكاـ) ،في الحديث.
( شرح أحكاـ الصغرل) ،في الحديث.

( عجالة المستكفز المستجاز في ذكر مف سمع مف المشائخ ،دكف مف أجازه مف أئمة المغرب
كالشاـ كالحجاز).

( إيضاح المراشد فيما تشتمؿ عميو الخبلفة مف الحكـ كالفكائد)
( اإلمامة)

( المفاتيح المرزكقية) ،في شرح الخزرجية.
( عقيدة أىؿ التكحيد ،المخرجة مف ظممات التقميد)

( المسند الصحيح الحسف ،مف أخبار السمطاف أبي الحسف).
( جنى الجنتيف في شرؼ الميمتيف :ليمة القدر ،كليمة المكلد).
( شرح الشفاء) ،لـ يكممو.

كتكفي -رحمو اهلل -بعد الثمانيف كسبعمئة بالقاىرة كدفف بيف ابف القاسـ كأشيب.
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المطمب الرابع والعشرون :عبد اهلل محمد بن عمي بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسن بن حديدة،
(ت  783ه)

1

سمي محمدان .2جماؿ الديف ابف حديدة ،قاؿ الزبيدم :كبنك حديدة قبيمة مف األنصار.
كربما ٌ
كلد سنة إحدل كعشريف كسبعمائة ،كسمع مف ابف شاىد الجيش ،كاسماعيؿ التفميسي ،كابف اإلخكة،

كغيرىـ.

مقدسي األصؿ .سكف القاىرة ككاف بيا خازف الكتب في الخانقاه الصبلحية.
مؤرخ عني بالحديث ،ككتب األجزاء كالطباؽ ،ككاف يركم الشفا كثبلثيات البخارم ،كيذكر أنو سمع

حدث عنو بالثبلثيات.
الحجار ،كلـ يظفركا لو بذلؾ ،مع أنو ٌ
مف ٌ
من مصنفاتو:

األمي ،كرسمو إلى ممكؾ األرض مف عربي كعجمي)
النبي
( المصباح المضي ،في كتٌاب
ٌ
ٌ
فرغ مف تأليفو بمصر في ذم القعدة سنة تسع كسبعيف كسبعمئة.

تكفي -رحمو اهلل -في شعباف سنة ثبلث كثمانيف كسبعمئة في مصر.

المطمب الخامس والعشرون :محمد بن محمد بن عمي بن حزب 3اهلل المالكي الوادي آشي( .4ت
 788ه)

جده( ،ابف حزب اهلل).
يكنى أبك عبد اهلل ،كيمقب بشمس الديف ،كيعرؼ باسـ ٌ
مف أىؿ كادم آش في األندلس ،قدـ حمب فسمع منو الشيخ برىاف الديف المحدث شيئا مف

نظمو .كذكره لساف الديف ابف الخطيب في تاريخ غرناطة فقاؿ" :كىك فاضؿ ،دمث األخبلؽ ،سيؿ

الجانب ،خفيؼ الركح ،كثير الدعابة ،لو خط حسف كاقتدار عمى النظـ ،كاحكاـ لبعض الصناعات.
1

ابف حجر العسقبلني ،إنباء الغمر ،ج .247-246/1ابف العماد ،شذرات الذىب ،ج .482/8ابف تغرم بردم،

النجكـ الزاىرة ،ج .217/11الزركمي ،األعبلـ ،ج .286/6كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج.303/10
2

ترددت بعض المصادر باسـ المترجـ فقيؿ( :محمد أك عبد اهلل) بف عمي بف أحمد بف حديدة ،كالصكاب الذم يراه

الباحث أنو :عبد اهلل بف محمد بف عمي بف حمد بف حديدة  ،حيث أف مكلده سنة 721ىػ ،كعمي بف أحمد بف حديدة
تكفي سنة 719ىػ  ،لذلؾ فإف صاحب الترجمة ال يمكف أف يككف ابنو كلكف حفيده كاهلل أعمـ.
3

4

في الدرر الكامنة (حرز اهلل) ،كالصكاب (حزب اهلل) كىك اسـ جده الذم يعرؼ بو.
لساف الديف ابف الخطيب ،اإلحاطة في أخبار غرناطة ،ج .252-249/2ابف حجر العسقبلني ،إنباء الغمر،

ج .328/1ابف حجر العسقبلني ،الدرر الكامنة ،ج .466-465/5ابف العماد ،شذرات الذىب ،ج .523/8العميمي،
األنس الجميؿ ،ج .363/2البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج .172/2الزركمي ،األعبلـ ،ج .43-42/7كحالة ،معجـ
المؤلفيف ،ج.466-465/11
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كاتصؿ بباب السمطاف ممؾ المغرب ،كحسنت حالو ،كجرت بينو كبيف أبي الحجاج المتسافرم مكاتبات
كمطارحات لما دخؿ رندة .ككاف أبك الحجاج معم ار أديبا فقييا".

رحؿ إلى المشرؽ فحج ،ثـ زار بيت المقدس كاستكطنيا ،كلقيو المحدث برىاف الديف ابف

جماعة ،كحمؿ عنو مف نثره كنظمو.

كذكره مجير الديف الحنبمي في األنس الجميؿ فقاؿ :الشيخ اإلماـ ،العالـ العبلمة ،شمس الديف.

كاف يستحمؼ في الثبكت بالشيادة عمى الخط بالقدس الشريؼ ،رأيت إسجالو في بعض المستندات

مؤرخا في شير صفر سنة إحدل كثمانيف كسبعمائة".
لو تآليؼ كفضائؿ ،منيا:

سماه (عرؼ الطٌيب في كصؼ الخطيب).
 كتاب ٌ
 نظـ.

كتكفي –رحمو اهلل -بدمشؽ سنة ثماف كثمانيف كسبعمئة.

المطمب السادس والعشرون :محمد بن يحيى بن سميمان التممساني ،المعروف بجمال الدين
المغربي( .1ت  794ىـ)

قاض ،مف أىؿ تممساف ،كبيا نشأ كتعمـ .كاف عارفا بالمعقكالت ،رحؿ إلى المشرؽ فكلي قضاء

(حماة) ثـ (طرابمس الشاـ) فمدينة دمشؽ.

تصدل ألذل األكابر كتعزير بعضيـ ،فككتب فيو السمطاف ،فقدـ مصر ،ثـ نفي إلى مدينة الرممة

بفمسطيف كمات بيا سنة أربع كتسعيف كسبعمئة.

المطمب السابع والعشرون :محمد بن قاسم بن قاسم بن مخموف الحسنى الصقمى المالكي( .2ت
 794ه)

الشريؼ أبك عبد اهلل ،المعركؼ بالبنزرتي المالكي ،نزيؿ الحرميف الشريفيف.

1

ابف طكلكف ،أبك الفضؿ شمس الديف محمد بف عمي بف أحمد بف عمي الدمشقي الصالحي الحنفي (ت  953ق)،

الثغر البساـ في ذكر مف كلي قضاء الشاـ = قضاة دمشؽ ،ص  ،252-251تحقيؽ :صبلح الديف المنجد ،مطبكعات

المجمع العممي العربي -دمشؽ ،بدكف طبعة1956 ،ـ .نكييض ،معجـ اعبلـ الجزائر ،ص .83
2

الفاسي ،العقد الثميف ،ج .339-338/2الفاسي ،ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد ،ج .207/1ابف حجر

العسقبلني ،إنباء الغمر ،ج ،447/1ابف العماد ،شذرات الذىب ،ج.574/8
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كلد سنة ست كثبلثيف كسبعمئة ،سمع بدمشؽ :جامع الترمذم ،كسنف أبى داكد ،عمى عمر بف

أميمة ،كعمى محمكد بف خميفة المنبجي :سنف النسائي بفكت معيف ،في أصؿ السماع ،كعمى إبراىيـ
بف عبد اهلل الزيتاكم :سنف ابف ماجة بنابمس.

سمع منو :الشيخ عبد الرحيـ األميكطي ،كالتقي الفاسي محمد بف عمي بف أحمد.
كجاكر بالحرميف سنيف كثيرة كق أر بيا الكتب الستة كغيرىا لمتبرؾ في كثير مف األكقات كفي

بعضيا لمركاية .ككاف لو إلماـ بالحديث مف كثرة قراءتو ،كلو حظ كافر مف العبادة ،مع حسف الطريقة.

ككاف قدـ إلى المدينة ،في حدكد سنة سبعيف كسبعمئة ،كسكنيا مدة سنيف ،كالزـ قراءة الحديث

النبكم عند الحجرة النبكية ،كصار يتردد إلى مكة ،حتى أدركو األجؿ.

تكفي –رحمو اهلل -بمكة في شكاؿ سنة أربع كتسعيف كسبعمئة كدفف بالمعبلة.

المطمب الثامن والعشرون :عمي بن أحمد بن عبد العزيز بن القاسم بن عبد الرحمن بن القاسم بن

العقيمي ،الياشمي ،المالكي ( .1ت  798ه )
عبد اهلل َ
المعركؼ بالشييد الناطؽ ،القاضي نكر الديف ،أبك الحسف النكيرم المكي ،إماـ المالكية
بالحرـ المكي الشريؼ ،كلد في شعباف سنة أربع كعشريف كسبعمئة ،كسمع بمكة مع أخيو القاضي أبى
الفضؿ النكيرم ،عمى عيسى بف عبد اهلل الحجي :صحيح البخارم .كعميو كعمى الزيف الطٌبرم ،كمحمد
الترمذم.
بف الصفي ،كببلؿ عتيؽ ابف العجمي ،كالجماؿ المطرم :جامع ٌ
السباعية
المحب ،كصفكة القرل ،كعمى عيسى بف الممكؾ :األحاديث
لجده
الزيف :السيرة ٌ
كعمى ٌ
ٌ
ٌ
كالثمانية ،لمؤنسة خاتكف ،كغير ذلؾ مف مسمكعات أخيو القاضي أبى الفضؿ ،كغيرىا بمكة عمى
جماعة ،كبالمدينة مع أخيو أيضا عمى الزبير بف عمي األسكانى :الشفاء لمقاضي عياض ،كعمى
المطرم ،كخالص البيائي :إتحاؼ الزائر البف عساكر.
الحجار :عدة أجزاء .كأجاز لو مع أخيو مف مصر ،في سنة إحدل
كعمى عمي بف عمر حمزة ٌ
السديد اإلريمي ،كأبك نعيـ بف
كأربعيف كسبعمئة ،بدر الديف الفارقي ،كبدر الديف حسف بف محمد بف ٌ
اإلسعردم ،كأحمد بف محمد بف عمر الحمبي ،كأحمد بف عمى المشتكلي ،كصبلح الديف يكسؼ بف

أحمد بف عبيد المكقٌع ،كابف شاىد الجيش ،كأحمد بف محمد بف أحمد بف اإلخكة ،كأبك الفتح الميدكمى،
كآخركف.

1

ابف حجر العسقبلني ،الدرر الكامنة ،ج .19/4ابف حجر العسقبلني ،إنباء الغمر ،ج .537/1الفاسي ،العقد الثميف،

ج.237-236/5
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كمف القدس :األديب تاج الديف عبد الباقي بف عبد المجيد اليماني ،كآخركف .كمف دمشؽ :مسندىا
المزم ،كأبك عبد اهلل الذىبي ،كعبد الرحيـ بف إبراىيـ
أحمد بف عمي الجزرم ،كالحافظاف أبك الحجاج ٌ
بف إسماعيؿ بف أبى اليسر ،كعمي بف العز عمر المقدسي ،كعمي بف عبد المؤمف بف عبد العزيز بف

السبلكم ،كمحمد بف إسماعيؿ بف الخباز ،كعمتو نفيسة
عبد الحارث ،كشمس الديف محمد بف عمر ٌ
كحدث
مناع التٌكريتي ،كأحمد بف عمر بف عفاؼ المكسكم ،كآخركفٌ .
بنت إبراىيـ ،كعبد الرحمف ابف ٌ

بالحرميف.

المالكية في الحرـ المكي بعد عمر بف عبد اهلل المالكي ،ابف أخي الشيخ
ككاف قد كلي إمامة
ٌ
خميؿ المالكي حتى مات ،كذلؾ ثبلثة كثبلثكف سنة كأشير ،كناؿ بسبب اإلمامة مف التٌكاررة كالمغاربة

دنيا كثيرة ،كمعظـ ذلؾ مف التٌكاررة ،ككاف يذكر أف ما اكتسبو مف الدنيا ،قبؿ أف يمي اإلمامة ،مف
أمو.
تركة الشيخ خميؿ المالكي ،كىك زكج ٌ

كناب في الحكـ عف أخيو القاضي أبى الفضؿ في غالب كاليتو ،كسئؿ في إخراج مرسكـ مف
صاحب مصر بكاليتو في الحكـ بمكة ،فامتنع مف ذلؾ ،رعاية لخاطر أخيو ،كلـ ينب لشياب الديف بف
ظييرة.
ككاف ذا مركءة كعصبية لمف ينتمي إليو ،كخبرة بأمر دنياه ،ككاف يذاكر بأشياء حسنة ،ككلى
كدرس الفقو لؤلشراؼ صاحب مصر ،كغيره.
تدريس الحديث بالمنصكريةٌ ،
تكفى –رحمو اهلل -يكـ الجمعة الثامف مف جمادل اآلخرة ،سنة ثماف كتسعيف كسبعمئة بمكة،
كدفف بالمعبلة ،كخمفو في اإلمامة كلداه :بياء الديف عبد الرحمف ،كشياب الديف أحمد.
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المطمب التاسع والعشرون :إبراىيم بن عمي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون
اليعمري( .1ت  799ه).

اإلماـ ،العبلمة ،الفقيو ،األصكلي ،المتفنف ،قاضي القضاة ،برىاف الديف.

التكنسي األصؿ المدني المكلد كالمنشأ ،مف أىؿ بيت عمـ أبكه كعمو كجده .نشأ في االشتغاؿ

كعالما بالرجاؿ كطبقاتيـ،
عالما بالفقو كالنحك كاألصكؿ كالفرائض كالكثائؽ كعمـ القضاء،
ن
بالعمـ ،كاف ن
بعيدا مف التصنع
مشارنكا في األسانيد ،كاسع العمـ فصيح القمـ ذا بياف ،كر ويـ األخبلؽ حمك المنظر ،ن
طبعا كألطفيـ عبارة ،كثير األكراد كالتبلكة ،يحيي آخر الميؿ بيما إلى أف
كالرياء ،مف أىرؽ أىؿ زمانو ن
تكفي ،جميؿ الييئة بيي المنظر يبلزـ بيتو ،قميؿ االجتماع بالناس.
رحؿ إلى مصر عدة مرات كالى القدس كدمشؽ سنة اثنتيف كتسعيف كسبعمئة ،تكلى القضاء

بالمدينة المنكرة -عمى ساكنيا أزكى الصبلة كالسبلـ -في ربيع اآلخر سنة ثبلث كتسعيف فسار فييا

سيرة حسنة ،كلـ تأخذه في المو لكمة الئـ ،كأظير مذىب مالؾ بيا بعد خمكلو ،فيابتو الرعية كانتصؼ
مف الظالـ ،ثـ حصؿ لو فالج في شقو األيسر فأبطؿ حركتو ثـ مات.

سمع الحديث عمى كالده كعمو ،كالمحدث أبي عبد اهلل الكاد آشي ،كالشيخ أبي عبد المو

المطرم ،كالشرؼ األىبكطي قاضي المدينة كخطيبيا ،كالشرؼ األسكاني ،كالبدرم األقشيرم ،كالجماؿ

أيضا بكلده العبلمة
الدمنيكرم ،كابف جابر اليراكم ،كالشيخ محمد بف عرفة نزيؿ الحرميف ،كاجتمع ن
محمد بف محمد بف عرفة في حجة سنة اثنتيف كتسعيف ،كعنده نزؿ لما جاء لممدينة فعرض عميو
مصنفاتو ،فأشار عميو ابف عرفة بإفراد مقدمة شرحو عمى ابف الحاجب عف الشرح لينتفع بيا عمى

حدتيا ،فأجاز لو جميع مسمكعاتو كمركياتو كتصانيفو ،كأجاز لو أيضا جميع مف تقدـ ما يجكز ليـ

كعندىـ.

نخبل ،إنما يسكف بالكراء كيأكؿ بالسمؼ كالد ٍيف مع كثرة عيالو ،كتآليفو
عاش لـ يممؾ نا
دار كال ن
في غاية اإلفادة التساع عممو.
من مصنفاتو:

( تسييؿ الميمات في شرح جامع األميات) ،شرح فيو مختصر ابف الحاجب.
( تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ).
1

بدر الديف القرافي ،محمد بف يحيى بف عمر (ت  1008ق) ،تكشيح الديباج كحمية االبتياج ،ص  ،24-23تحقيؽ:

عمي عمر ،مكتبة الثقافة الدينية -القاىرة ،ط1425 ،1ق2004-ـ .الحفناكم ،تعريؼ الخمؼ ،ج.191-190/1
التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص  .35-33ابف حجر العسقبلني ،الدرر الكامنة ،ج .53-52/1ابف حجر العسقبلني،

إنباء الغمر بأبناء العمر ،ج .531/1ابف العماد ،شذرات الذىب ،ج .608/8المقريزم ،درر العقكد الفريدة ،ص .75
مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج .320-319/1الحجكم ،الفكر السامي ،ج .321/2سعد ،جميرة تراجـ الفقياء
المالكية ،ج .64-63/1البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج .18/1الزركمي األعبلـ ،ج.52/1
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( الديباج المذىب في أعياف المذىب).

( درر الغكاص في محاضرة الخكاص).
( كشؼ النقاب الحاجب مف مصطمح ابف الحاجب).
( إرشاد السالؾ إلى أفعاؿ المناسؾ).

( المنتخب في مفردات ابف البيطار) ،في الطب.

كلو مما لـ يكتمؿ( :بركؽ األنكار) في سماع الدعكل ،كاختصار تنقيح القرافي سماه (إقميد األصكؿ)،

ككتاب في الحسبة.

كاف مكلده بالمدينة المنكرة بعد الثبلثيف كسبعمئة بيسير ،كتكفي -رحمو اهلل -عاشر ذم الحجة

سنة تسع كتسعيف كسبعمئة ،عف نحك مف سبعيف سنة ،كدفف في البقيع.

المطمب الثالثون :الشيخ موسى المغربي المالكي( .1ت نحو  800ه)
كاف رجبل صالحا مف ذكم الكرامات ،كىك الذم كاف سببا لترتيب صبلة المالكية بالقدس الشريؼ،

تكفي بمدينة سيدنا الخميؿ عميو الصبلة كالسبلـ ،كدفف عند الشيخ عمر المجرد بزاكيتو في حدكد
الثمانمئة.

1

العميمي ،األنس الجميؿ ،ج.363/2
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المبحث الثالث :العمماء من القرن التاسع اليجري.
المطمب األول :عمي بن يوسف بن مكي بن عبد اهلل الدميري المصري ،المعروف بنور الدين ابن
الجالل المالكي( .1ت  803ه)

أصمو مف حمب ككاف جده مكي يعرؼ بابف نصر ،ثـ قدـ مصر كسكف دميرة ،فكلد لو بيا
يكسؼ فاشتغؿ بفقو المالكية ،ثـ سكف القاىرة كناب عف البرىاف األخنائي كعرؼ بجبلؿ الدميرم ،ككلد
لو (عمي) ىذا فاشتغؿ حتى برع في مذىب مالؾ ،كلـ يكف يدرم مف العمكـ شيئان سكل الفقو ،ككاف
كثير النقؿ لغرائب مذىبو شديد المخالفة ألصحابو إلى أف اشتير صيتو بذلؾ ،كناب في الحكـ مدة ثـ
كلي القضاء استقبلالن ،كعيب بذلؾ ،ألنو اقترض ماالن بفائدة حتى بذلو لمكالية ،ككاف حنؽ مف ابف
خمدكف في شيء ،فحممو ذلؾ عمى ىبلؾ نفسو بما صنعو مف بذؿ الرشكة ليمي الحكـ ،ككاف منحرؼ
المزاج مع المعرفة التامة باألحكاـ ،فاتفؽ أنو حضر مع القاضي صدر الديف المناكم مجمسان فعرضو
في قضية ،فغضب الصدر ككممو بكبلـ فاحش فتأثر منو ،كلـ يقدر عمى أف يجاكبو ،فحصؿ لو
انكسار مف ذلؾ الكقت.
ككاف قد كلي نكر الديف قضاء المالكية في أكائؿ سنة ثبلث كثمانمئة بعد ابف خمدكف ،ثـ
سافر مع العسكر إلى قتاؿ تيمكر لنؾ بحمب ،فتكفي قبؿ أف يصؿ في جمادل اآلخرة مف السنة
المذككرة ،كدفف بالمٌجكف مف ببلد نابمس كقد جاكز السبعيف.

1

الطيطاكم ،أحمد رافع بف محمد الحسيني القاسمي الطيطاكم الحنفي (ت  1355ق) ،التنبيو كاإليقاظ لما في ذيكؿ

تذكرة الحفاظ ،ص  ،86مطبعة الترقي1348 ،ق .المقريزم ،أحمد بف عمي بف عبد القادر (ت  845ق) ،السمكؾ
لمعرفة دكؿ الممكؾ ،ج ،69/6تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1418 ،1ىػ1997-ـ.

الطباع ،عثماف مصطفى ،إتحاؼ األعزة في تاريخ غزة ،ج ،25/4تحقيؽ :عبد المطيؼ زكي أبك ىاشـ ،مكتبة

اليازجي -غزة1420 ،ق1999-ـ .ابف حجر العسقبلني ،إنباء الغمر ،ج .176/2الممطي ،نيؿ األمؿ في ذيؿ الدكؿ،
ج .52/3ابف العماد ،شذرات الذىب ،ج .52/9ابف تغرم بردم ،النجكـ الزاىرة ،ج.23/13
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المطمب الثاني :عبد اهلل بن سميمان بن عبد اهلل بن حرز اهلل األجاري ثم المقدسي المالكي( .1ت
 805ه)

قاضي القضاة ،جماؿ الديف ،أبك محمد ،المشيكر بابف الشحاذة.
أكؿ مف كلي قضاء المالكية استقبلال بالقدس الشريؼ ،كاف مف أىؿ العمـ ،كيدرس بالمدرسة
المالكية بالقدس ،ككاف يستحمؼ في الثبكت بالشيادة عمى الخط ،ثـ اشتغؿ بالقضاء.
كال تكجد لو ترجمة كافية إال ما ذكره صاحب األنس الجميؿ عف بعض األكابر الثقات المعتمد عمى
نقميـ ،كأنو كاف يتيما فقيرا ،كأف كالدتو كانت تسأؿ الناس ،فكانت تذىب إلى بعض الفقياء بالمكتب
كتقكؿ لو :يا كلدم! اشتغؿ بالقرآف ،كاناأقكـ بكفايتؾ فيما تحتاجو ،فكاف يق أر كتذىب ىي تسأؿ الناس
كتأتي لو بما يقكتو ،فحفظ القرآف كاشتغؿ بالعمـ في مذىب اإلماـ مالؾ رضي اهلل عنو ،كانتيى بو
الحاؿ إلى أف كلي القضاء ببيت المقدس فكاف أكؿ قضاة المالكية بو.
قاؿ الشيخ ابف حجر العسقبلني :لقيتو بالرممة فسمعت عميو فكائد ابف ماسي مف آخر جزء
األنصارم بحضكره لو عمى الميدكمي كاجازتو منو".
كقاؿ في األنس الجميؿ" :كقد كقفت عمى مستند ثابت عميو إسجالو في ذلؾ المستند بخط
نفسو ،كىك مؤرخ في شير رمضاف سنة ثماف كتسعيف كسبعمئة ،كال شؾ أنو كاف في ذلؾ التاريخ
مستخمفا ،كأف استقبللو بالقضاء كاف بعد الثمانمئة ،كاني كقفت عمى بعض إسجاالتو نيابة في سنة
ثمانمئة ،ثـ رأيت في إسجاالتو في سنة اثنتيف كثمانمئة يذكر فييا أف كاليتو متصمة بالمكاقؼ الشرعية
السمطانية المالكية الناصرية  -يعني بو فرج بف برقكؽ  -كلعميا السنة التي أشتغؿ فييا بالقضاء.
كأخبرني شيخ اإلسبلـ الكمالي ابف أبي شريؼ :أف جده ألمو -القاضي شياب الديف ابف عكجاف
المالكي -كلي قضاء القدس الشريؼ بعد كفاة القاضي جماؿ الديف ابف الشحاذة في سنة خمس
كثمانمئة".
كتكفي –رحمو اهلل -سنة خمس كثمانمئة أك التي قبميا كاهلل أعمـ.

1

السخاكم ،أبك الخير شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد (ت 902ىػ)،

الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع ،ج ،20/5منشكرات مكتبة دار الحياة -بيركت ،ط1412 ،1ق1992 -ـ .ابف حجر
العسقبلني ،المجمع المؤسس لممعجـ المفيرس ،ج .23-22/2العميمي ،األنس الجميؿ ،ج.364-363/2
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المطمب الثالث :عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر خمدون الحضرمي
المالكي( .1ت  808ه)

الشيير بابف خمدكف ،اإلماـ أبك زيد ،كلي الديف اإلشبيمي ،قاضي القضاة.
كاف فصيحا ،فاضبل ،جميؿ الصكرة ،حسف الخمؽ ،عاقبل ،رفيع القدر ،صادؽ الميجة ،كقكر
الضيـ ،صعب المقادة ،قكم الجأش ،طامح لقنف
المجمس،
اليمة ،عزكفا عف ٌ
خاص ٌي ا ٌلز ٌ
ٌ
م ،عالي ٌ
صكر ،بارع الخطٌ ،حسف العشرة ،مفخرة
الرئاسةٌ ،
متقدـ في فنكف عقمية كنقمية ،كثير الحفظ ،صحيح التٌ ٌ
مف مفاخر التٌخكـ المغربية.

أصمو مف إشبيمية ككلد في أكؿ رمضاف سنة اثنتيف كثبلثيف كسبعمئة بتكنس ،كحفظ القرآف
كالشاطبيتيف ،كمختصر ابف الحاجب الفرعي ،كالتسييؿ في النحك ،كتفقو بأبي عبد اهلل محمد بف عبد
اهلل الحياني ،كأبي القسـ محمد بف القصير ،كق أر عميو التيذيب ألبي سعيد البراذعي كعميو تفقو ،كانتاب
مجمس قاضي الجماعة أبي عبد اهلل محمد بف عبد السبلـ كاستفاد منو ،كعميو كعمى أبي عبد اهلل
الكادياشي سمع الحديث ،ككتب بخطو أنو سمع صحيح البخارم عمى أبي البركات البمقيني كبعضو
باإلجازة ،كالمكطأ عمى ابف عبد السبلـ ،كصحيح مسمـ عمى الكادياشي .كأخذ القراءات السبع إفرادا
كجمعا بؿ ق أر ختمة أيضا ليعقكب عف المكتب أبي عبد اهلل محمد ابف سعد بف نزاؿ األنصارم كعرض
عميو الشاطبيتيف كالتقصي ،كالعربية عف كالده ،كأبي عبد اهلل محمد بف العربي الحصارم ،كأبي عبد
اهلل بف بحر ،كالمقرم أبي عبد اهلل محمد بف الشكاس الزكاكم ،كأبي عبد اهلل بف القصار ،كالزـ العبلء
أبا عبد اهلل اإلشبيمي ،كانتفع بو ،ككذا أخذ عف أبي محمد عبد المييمف الحضرمي ،كأبي عبد اهلل
محمد بف إبراىيـ اآلبمي شيخ المعقكؿ بالمغرب كآخريف ،كاعتنى باألدب كأمكر الكتابة كالخط ،كأخذ
ذلؾ عف أبيو كغيره ،كمير في جميعو كحفظ المعمقات كحماسة األعمـ كشعر حبيب بف أكس كقطعة
مف شعر المتنبي كسقط الزند لممعرم.
1

ابف خمدكف ،عبد الحمف بف محمد بف محمد ،أبك زيد ،كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي (ت  808ىػ) ،رحمة ابف

خمدكف ،ص  ،275-274 ،42-36تحقيؽ :محمد بف تاكيت الطنجي ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1425 ،1ىػ-
2004ـ .لساف الديف ابف الخطيب ،اإلحاطة في أخبار غرناطة ،ج .372/3ابف حجر العسقبلني ،إنباء الغمر،
ج .340-339/2السخاكم ،الضكء البلمع ،ج .145/4ابف تغرم بردم ،النجكـ الزاىرة ،ج .156-155/13ابف تغرم
بردم ،المنيؿ الصافي ،ج .209-205/7السيكطي ،حسف المحاضرة ،ج .462/1ابف العماد ،شذرات الذىب،

ج .114/9التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص  .251-250الشككاني ،البدر الطالع ،ج .337/1الزركمي ،األعبلـ،
ج .330/3كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج.529/1
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أخذ عنو اإلماـ ابف مرزكؽ الحفيد ،كالشيخ البسيمي ،كالبدر الدماميني ،كالعبلمة البساطي
كغيرىـ.
رحؿ إلى فاس كغرناطة كتممساف كاألندلس ،كتكلى أعماال ،كاعترضتو دسائس ككشايات ،كعاد
م
إلى تكنس .ثـ تكجو إلى مصر فأكرمو سمطانيا الظاىر برقكؽ .ككلي فييا قضاء المالكية ،كلـ يتز ٌ

م ببلده .كعزؿ ،كأعيد .كتكفي فجأة في القاىرة كىك متكليا لمقضاء.
م القضاة محتفظا بز ٌ
بز ٌ

كرحؿ إلى المشرؽ كأدل فريضة الحج كزار بيت المقدس ،ككصؼ زيارتو ليا فقاؿ" :ككصمت
إلى القدس كدخمت المسجد ،كتبركت بزيارتو كالصبلة فيو ...كقضيت مف سنف الزيارة كنافمتيا ما
يجب ،كانصرفت إلى مدفف الخميؿ عميو السبلـ .كمررت في طريقي إليو ببيت لحـ ...ثـ ارتحمت مف
مدفف الخميؿ إلى غزة ،كارتحمت منيا ،فكافيت السمطاف بظاىر مصر ،كدخمت في ركابو أكاخر شير
رمضاف سنة اثنيف كثمانمئة".
مصنفاتو:
( العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالعجـ كالبربر) ،في سبعة مجمدات.
( رحمة ابف خمدكف).
 ككتاب في (الحساب).
 كرسالة في (المنطؽ).
( شفاء السائؿ لتيذيب المسائؿ).
( لباب المحصؿ في أصكؿ الديف) ،كىك تمخيص كتاب (المحصؿ لفخر الديف الرازم).
 شرح (الرجز البف الخطيب) ،في األصكؿ.
 شرح (قصيدة ابف عبدكف).
 شرح (قصيدة البردة).
( طبيعة العمراف).
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 كلو شعر.
كتكفي –رحمو اهلل -في يكـ األربعاء ألربع بقيف مف شير رمضاف سنة ثماف كثمانمئة ،كدفف بمقابر
الصكفية خارج باب النصر ،كلو مف العمر ست كسبعكف سنة.
المطمب الرابع :أبو العباس أحمد بن محمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن ُمثَِّبت ،األندلسي،
المقدسي ،المالكي( .1ت  813ه)
شياب الديف ،العالـ المسند ،مقرئ بيت المقدس ،إماـ المسجد األقصى.
كلد في رجب سنة ثبلثيف كسبعمئة ببيت المقدس ،كأخذ عف عمماء بيت المقدس كمكة كالقاىرة
كغيرىا ،كسمع الكثير مف الميدكمي ،كالعبلئي ،كالبياني ،كالعز بف جماعة ،كالعماد محمد بف مكسى
بف السيرجي ،كالعفيؼ اليافعي ،كخميؿ المالكي ،كالفخر عثماف النكيرم ،كأبي الحرـ القبلنسي ،كأبي
عبد اهلل ابف الخباز ،كمحمد بف عمر بف عبد العزيز الجزرم ،كمحمد بف عمر بف قاضي شيبة،
كالخطيب عبد اهلل بف المحب الطبرم ،كيكسؼ بف الحسف الحنفي ،كالتقي الحرازم ،كغيرىـ.
سمع منو جماعة منيـ :ابف حجر العسقبلني ،كالتقياف أبك بكر القمقشندم كابف فيد .قاؿ عنو
ابف حجر" :ككاف إماـ المسجد األقصى ،خطو رديا كفيمو بطيا ،2في نقمو يزيد عمى ما ذكره الحافظ
النكر الييثمي" ،كقد كصفو الشياب العسجدم" :بالمحدث الفاضؿ" ،كالشياب أبك محمكد" :بالفقيو
المحدث" ،كابف الشيخ اإلماـ كالعز بف جماعة" :بالحذؽ" .ككاف يعرؼ بمقرئ بيت المقدس.
تكفي –رحمو اهلل -في سنة ثبلث عشرة كثمانمئة 3ببيت المقدس.

1

السخاكم ،أبك الخير شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد (ت 902ىػ)،

الجكاىر كالدرر في ترجمة شيخ اإلسبلـ ابف حجر ،ص  ،157تحقيؽ :إبراىيـ باجس عبد المجيد ،دار ابف حزـ
لمطباعة كالنشر كالتكزيع -بيركت ،ط1419 ،1ق1999-ـ .السخاكم ،الضكء البلمع ،ج.151/2

ابف حجر

العسقبلني ،المجمع المؤسس لممعجـ المفيرس ،ج .450/1المقريزم ،درر العقكد الفريدة ،ج .383/1العميمي ،األنس
الجميؿ ،ج .364/2الدباغ ،ببلدنا فمسطيف ،ج.351/9
2

قاؿ السخاكم مستدركاي عمى ىذه العبارة" :رأيت مف كتب تجاه كفيمو بطيا :أم فيـ خطو" .الضكء البلمع،

ج.151/2
3

في األنس الجميؿ " :تكفي سنة 808ىػ".
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المطمب الخامس :عمي بن محمد بن عمي بن عبد اهلل بن بيرام الحمبي ،ثم الدمشقي ،المالكي.1
(ت  814ه)

عبلء الديف ،كيعرؼ بابف القرمي.
نشأ بدمشؽ كاحترؼ بالنسخ كبالشيادة ،ثـ كقع عمى الحكاـ كناب في الحكـ عف البرىاف
الصنياجي المالكي ،ككلي قضاء المجدؿ ،كتكقيع الدست ،ثـ قضاء غزة بعناية فتح اهلل ،ككاف صديقو
قديما ،ثـ كلي قضاء دمياط مضافان لغزة ،كمشيخة البيبرسية بالقاىرة ،كخطابة القدس ،ككاف متكاضعان
بشكشان كثير المداراة كالخدمة لمناس ،كال يمر بو أحد بغزة إال أضافو كخدمو كراح كىك يشكره ،كقد
سمع في صباه ابف أميمة كجماعة مف أصحاب الفخر كابف القكاس.
تكفي -رحمو اهلل -في ذم الحجة سنة أربع عشرة كثمانمئة.
المطمب السادس :محمد بن عمي بن معبد بن عبد اهلل الشمس المقدسي المدني ثم القاىري
المالكي ،2ويعرف بالمدني( .ت  819ه)

كلد سنة تسع كخمسيف كسبعمئة ،كاشتغؿ قميبلن كأخذ عف جماؿ بف خير كالزمو ،كسمع
الحديث مف محي الديف بف عبد القادر الحنفي كحدث ،ثـ كلي تدريس الحديث بالشيخكنية فباشره مع
قمة عممو بو مدة ثـ نزؿ عنو ،ثـ كلي القضاء بعناية فتح اهلل كاتب السر في األياـ الناصرية ،ثـ
صرؼ ثـ أعيد ثـ صرؼ في األياـ المؤيدية ثـ أعيد ،ككاف مشكك انر في أحكامو ،ككقعت لو كائنة
صعبة مع شريؼ حكـ بقتمو ،فأنكر عميو ذلؾ أىؿ مذىبو كلـ يكف بالماىر في مذىبو.

1
2

ابف حجر العسقبلني ،إنباء الغمر ،ج .501/2السخاكم ،الضكء البلمع ،ج.322/5
ابف الصيرفي ،عمي بف داكد بف إبراىيـ المعركؼ بالخطيب الجكىرم (ت  900ق) ،نزىة النفكس كاألبداف في

تكاريخ الزماف ،ج ،375/2تحقيؽ :حسف حبشي ،مطبعة دار الكتب كالكثائؽ القكمية ،ط1970 ،1ـ .ابف حجر
العسقبلني ،أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد (ت  852ىػ) ،رفع اإلصر عف قضاة مصر ،ج،173/1

تحقيؽ :عمي محمد عمر ،مكتبة الخانجي -القاىرة ،ط1418 ،1ق1998-ـ .ابف فيد ،أبك الفضؿ تقي الديف محمد
بف محمد بف محمد الياشمي المكي الشافعي (ت  871ق) ،لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ ،ج ،173/1دار الكتب
العممية -بيركت ،ط1419 ،1ق1998-ـ .ابف حجر العسقبلني ،إنباء الغمر ،ج .118/3ابف تغرم بردم ،النجكـ
الزاىرة ،ج .145/14المقريزم ،السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ ،ج .424/6السخاكم ،الضكء البلمع ،ج.220/8
السخاكم ،كجيز الكبلـ ،ص  .444السخاكم ،الجكاىر كالدرر ،ج .591/2الممطي ،نيؿ األمؿ في ذيؿ الدكؿ،

ج .301/3ابف العماد ،شذرات الذىب ،ج .207/9التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص  .486بدر الديف القرافي ،تكشيح
الديباج ،ص .200
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تكفي –رحمو اهلل -في عاشر ربيع األكؿ سنة تسع عشرة كثمانمئة.
المطمب السابع :خميل بن ىارون بن ميدي بن عيسى بن محمد أبو الخير الصنياجي الجزائري
المغربي المالكي ( .1ت  826ه)

نزيؿ مكة ،اشتغؿ بببلد الغرب بالعربية كغيرىا ،كلقي ىناؾ جمعا مف العمماء كالصمحاء فحفظ
عنيـ ،كعمف لقيو بالديار المصرية ،كالشامية ،كالحجازية.
ككاف قد انقطع بمكة نحك عشريف سنة ،كتزكج بيا زينب ابنة اليافعي ،كق أر بمكة الكثير عمى :ابف
صديؽ ،كالزيف المراغي ،كالقاضي عمي النكيرم ،كالشريؼ عبد الرحمف الفاسي ،كأبي اليمف الطبرم،
كغيرىـ .كبالمدينة :عمى إبراىيـ بف فرحكف ،كسميماف السقا ،كجماعة.
كببيت المقدس :عمى أبي الخير ابف العبلئي ،كالشيخ محمد بف أحمد بف محمد القرمي ،كعمي
بف محمد بف أحمد البعمي ،كابراىيـ كمحمد ابني إسماعيؿ القمقشندم ،كطائفة.
كبالقاىرة :عمى السراج البمقيني .كباإلسكندرية :عمى عبد اهلل بف أبي بكر الدماميني ،كمحمد
بف يكسؼ بف أحمد السبلر ،ككاف قد ق أر بتكنس عمى ابف عرفة ،كأجاز لو خبلئؽ.
من مصنفاتو:
( تذكرة اإلعداد ليبلؿ يكـ المعاد).
( أشرؼ مسمكع في تحقيؽ أبحاث المكضكع).
تكفي –رحمو اهلل -ثامف رمضاف سنة ست كعشريف كثمانمئة بالمدينة النبكية المشرفة ،كدفف
بالبقيع كقد قارب الستيف.

1

الطيطاكم ،التنبيو كاإليقاظ لما في ذيكؿ تذكرة الحفاظ ،ص  .129ابف حجر العسقبلني ،المجمع المؤسس لممعجـ

المفيرس ،ج .19/3السخاكم ،الضكء البلمع ،ج .206-205/3المقريزم ،درر العقكد الفريدة ،ج .66/2ابف فيد،
لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ ،ص  .187حاجي خميفة ،كشؼ الظنكف ،ج .385/1البغدادم ،ىدية العارفيف،
ج .353/1كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .130/4نكييض ،معجـ أعبلـ الجزائر ،ص .196-195
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المطمب الثامن :نصر الزواوي المغربي المالكي( .1ت  826ه)
نزيؿ بيت المقدس ،عالـ مف الصمحاء الزىاد العباد ،لو مشاركة في عمـ العربية .أخذ عف
اإلماـ ابف مرزكؽ ،أخذ عنو السنكسي كثي ار مف العربية كالزمو كثيرا .رحؿ إلى المشرؽ كأقاـ بالقدس
قريبا مف عشريف سنة ،كتكفي كدفف بيا .قاؿ السخاكم" :ذكره العيني ككصفو بالعمـ كالفضؿ كالزىد".
المطمب التاسع :عبد اهلل بن إبراىيم البسكري المغربي المالكي( .2ت  829ه)
الشيخ اإلماـ العالـ ،الصالح ،الزاىد ،العارؼ ،المقرئ.

كلد في بسكرة كبيا نشأ كتعمـ ،رحؿ إلى المشرؽ كنزؿ بيت المقدس ،ككاف مف كبار المقرئيف
السبلمية ،ككاف يقرئ الناس بيا،
في كقتو ،كيعرؼ القراءات كغير ذلؾ ،فتكلى مشيخة دار القرآف ٌ
فانتفع بو خمؽ كثير ،ككاف مف فضبلء فقياء المالكية ،يستحضر مف (المدكنة) كثي انر.
ىسف
ككاف لمناس فيو اعتقاد ،ي
كيحكى عنو مكاشفات كأمكر عجيبة ال تيحكى إال عف كبار األكلياء ،كأ ى

حتى صار يحمؿ في بساط ،كلعمو قارب التسعيف أك جاكزىا ،كفضائمو جمة ،كمناقبو كثيرة.

تكفي –رحمو اهلل -في ثاني جمادل األكلى ،سنة تسع كعشريف كثمانمئة ،كدفف بماميبل ،بالقرب مف
حكش البسطامية.

1

ابف مريـ المديكني ،محمد بف محمد بف أحمد المميتي (ت  1028ق) ،البستاف في ذكر العمماء كاألكلياء بتممساف،

ص  ،295تحقيؽ :محمد بف أبي شنب ،المطبعة الثعالبية -الجزائر ،بدكف طبعة1226 ،ق1907-ـ .السخاكم،
الضكء البلمع ،ج .201/10نكييض ،معجـ أعبلـ الجزائر ،ص  .168التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص .348
2

العميمي ،األنس الجميؿ ،ج ..366-365/2السخاكم ،الضكء البلمع ،ج .4/5األزىرم ،محمد البشير ظافر،

اليكاقيت الثمينة في أعياف مذىب عالـ المدينة ،ص  ،176-175طبع بمطبعة العباسية التابعة لجمعية العركة الكثقى،
1324ق .األنصارم ،سعيد ،تراجـ أىؿ مقبرة مأمف اهلل ،ص  ،92صادر عف قسـ إحياء التراث اإلسبلمي -القدس،
1406ق1986-ـ .نكييض ،معجـ أعبلـ الجزائر ،ص 42
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المطمب العاشر :محمد بن أحمد بن عمي بن محمد الحسيني الفاسي المكي المالكي( .1ت 832
ه)

ً
اإلماـ ،الفقيو ،العالـ المطمع المتفنف ،المؤرخ الرحاؿ ،المؤلؼ المتقف.
تقي الديف الفاسي ،أبك عبد اهلل كأبك الطيب ،نزيؿ الحرميف الشريفيف ،أصمو مف فاس .كاف
مكلده في ربيع األكؿ سنة خمس كسبعيف كسبعمئة بمكة كنشأ بيا كبالمدينة المنكرة عمى ساكنيا أزكى
الصبلة كالسبلـ.
سمع بالحرميف ،كديار مصر ،كالشاـ ،كاليمف .قاؿ الحافظ ابف حجر" :رافقني في السماع
بمصر كالشاـ كاليمف كغيرىا ككنت أكده كأعظمو".
ككاف لو شيكخ كثيركف جدا ،تنكعت اختصاصاتيـ كببلدىـ نتيجة رحبلتو المستمرة ،كلعميـ
نحك خمسمائة شيخ ،منيـ :البرىاف ابف فرحكف ،كعبد الرحمف بف المنير ،كبيراـ ،كالكانكغي ،كابف
صدقة ،كالتاج أحمد بف محمد بف عبد اهلل بف محبكب ،كالزيف عبد الرحمف بف األستاذ الحمبى،
كالمقرئ شياب الديف أحمد بف محمد بف محمد بف عياش الدمشقي ،كالحافظ ابف حجر العسقبلني،
كالفيركزآبادم ،كالنكر الييثمي ،كالزيف العراقي ،كغيرىـ كثير.
كزار المسجد األقصى ،كسمع بو عمى مسنده أبي الخير أحمد بف الحافظ صبلح الديف خميؿ
بف كيكمدم العبلئي ،كعمى غيره .كبغزة عمى أحمد بف محمد بف عثماف الخميمي .كبالرممة عمى
المحدث شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد ،المعركؼ بالميندس .كتكررت زيارتو لمقدس كغزة
كنابمس كالرممة.

1

باخرمة ،أبك محمد عبد اهلل الطيب بف عبد اهلل بف أحمد بف عمي (ت  947ق) ،تاريخ ثغر عدف كتراجـ عممائيا،

ص  ،231-230تحقيؽ :عمي حسف عمي عبد الحميد ،دار الجيؿ -بيركت ،ط1408 ،2ق1978-ـ .الفاسي ،العقد
الثميف ،ج .49-44/2ابف فيد ،لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ ،ص  .192-188ابف حجر العسقبلني ،إنباء
الغمر ،ج .429/3السخاكم ،الضكء البلمع ،ج .18/7المقريزم ،درر العقكد الفريدة ،ج .123/3السيكطي ،طبقات
الحفاظ ،ص  .550السيكطي ،ذيؿ طبقات الحفاظ ،ص  .250-249ابف القاضي ،درة الحجاؿ ،ج .280/2بف
العماد ،شذرات الذىب ،ج .199/7التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص  .518الشككاني ،البدر الطالع ،ج.115-114/2

مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج .365/1الزركمي ،األعبلـ ،ج .331/5كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .300/8حاجي
خميفة ،كشؼ الظنكف،ج ،679 ،470 ،372 ،306/1ج .1015،1150/2البغدادم ،إيضاح المكنكف ،ج.236/1
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تكلى قضاء المالكية بمكة سنة سبع كثمانمئة ،فيك بحر عمـ ككنز فكائد ،لـ يخمؼ بالحجاز
مثمو ،ككاف إماما عبلمة فقييا ،حافظا لؤلسماء كالكنى ،ذا معرفة تامة بالشيكخ كالبمداف ،كيد طكلى في
الحديث كالتاريخ كالفقو كاألصكؿ.
كاف لطيؼ الذات حسف األخبلؽ ،عارفا باألمكر الدينية كالدنيكية ،لو غكر كدىاء كتجربة،
كحسف عشرة كحبلكة لساف ،بحيث يجمب القمكب بحسف عبارتو كلطيؼ إشاراتو.
ككتب الكثير كأفاد كانتفع الناس بو كأخذكا عنو ،كدرس كأفتى كحدث بالحرميف كالقاىرة كدمشؽ
كببلد اليمف بجممة مف مركياتو كمؤلفاتو ،سمع منو األئمة كفي األحياء بمكة جماعة ممف أخذ عنو،
كأبي إسحاؽ التازم ،كغيره.
من مصنفاتو:
( العقد الثمف في تاريخ البمد األميف) ثمانية مجمدات ،عمى حركؼ اليجاء.
( شفاء الغراـ بأخبار البمد الحراـ).
( تحفة الكراـ بأخبار البمد الحراـ) كسماه أيضا (عجالة القرل لمراغب في تاريخ أـ القرل).
( تحصيؿ المراـ مف تاريخ البمد الحراـ).
( المقنع مف أخبار الممكؾ كالخمفاء).
( ذيؿ كتاب النببلء لمذىبي) مجمداف.
( ذيؿ كتاب التقييد لمعرفة ركاة السنف كاألسانيد البف نقطة).
النبكية ،مجمد ضخـ في خزانة الرباط.
( سمط الجكاىر الفاخر) في السيرة
ٌ
( إرشاد الناسؾ إلى معرفة المناسؾ).
( مختصر حياة الحيكاف لمدميرم).
( األحاديث األربعكف المتباينة المتف كاإلسناد).
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كاشترط في كقؼ كتبو أال تعار لمكي ،فسرؽ أكثرىا كضاع.
كتكفي -رحمو اهلل -بمكة سنة اثنيف كثبلثيف كثمانمئة.
المطمب الحادي عشر :خميفة بن مسعود بن موسى المغربي الجابري المالكي( .1ت  833ه)
الشيخ القدكة ،العالـ الصالح ،صاحب الكرامات ،شيخ المغاربة في بيت المقدس ،كامامة المالكية
بالمسجد األقصى الشريؼ.
مف بني جابر قبيمة مف المغرب ،كيسمى عبد الرحمف أيضان ،كلكنو بخميفة أشير ،العالـ
الصالح صاحب الكرامات ،مكلده في سنة تسع كأربعيف كسبعمئة ،اشتغؿ بببلده كقدـ إلى بيت المقدس
عمى طريؽ السياحة في سنة أربع كثمانيف كسبعمئة ،فحج إلى بيت اهلل الحراـ كرجع كظيرت لو
مكاشفات ،ثـ كلي مشيخة المغاربة بالقدس كامامة المالكية بالمسجد األقصى الشريؼ ،كصارت لو
كجاىة كجبللة ،كتزايد اعتقاد الناس فيو ،كذكركه بالصبلح كالتعبد.
كحكى القاضي شياب الديف بف عكجاف المالكي ،أنو لما حج كزار النبي صمى اهلل عميو
كسمـ ،رآه في النكـ ،كقاؿ لو" :سمـ عمى خفير إيميا إذا رجعت إلييا" ،فقاؿ" :كمف ىك يا رسكؿ اهلل؟
فقاؿ" :خميفة".
تكفي –رحمو اهلل -في يكـ السبت مستيؿ ذم القعدة سنة ثبلث كثبلثيف كثمانمئة كدفف
بمامبل.


1

العميمي ،األنس الجميؿ ،ج .366/2السخاكم ،الضكء البلمع ،ج .187/3األزىرم ،اليكاقيت الثمينة ،ص .148

الدباغ ،ببلدنا فمسطيف ،ج .360/9األنصارم ،تراجـ أىؿ مقبرة ماميبل ،ص .84-83
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المطمب الثاني عشر :أحمد بن سميمان بن أحمد بن عمر بن عبد الرحمن العمري المالكي .1ت
 838ىـ

قاضي القضاة ،العبلمة ،شياب الديف ،أبك العباس ،المشيكر بابف عكجاف.
فقييا ،عارفان بمذىبو ،ككاف فاضبلن ،مف
ن
كلد سنة ثبلث كستيف كسبعمئة ،كاشتغؿ بالعمـ ،فكاف عالمان،
أىؿ العمـ كالديف ،يفتي كيدرس ،كيعرؼ صناعة القضاء.
كلي قضاء المالكية بالقدس بعد القاضي جماؿ الديف بف الشحاذة في سنة خمس كثمانمئة ،فيك ثاني
مالكي حكـ بالقدس ،ككقع لو العزؿ كالكالية مرات ،ككؿ مدة تككف مدة يسيرة ،كطالت مدتو ،كحسنت
سيرتو في كاليتو ،كأثنى عميو أىؿ عصره ،ككانت أحكامو مرضية ،كأمكره مسددة.
تكفي -رحمو اهلل -في شير جمادل األكلى سنة ثماف كثبلثيف كثمانمئة كدفف بماميبل .
المطمب الثالث عشر :محمد الرياحي المغربي المالكي( .2ت بعد  840ه)
كاف حسف الخمؽ ،كبارعا في الفقو كاألصميف ممف أخذ عف ابف مرزكؽ كغيره .أقاـ في البرلس نحك
ستيف سنة كانتفع بو جماعة مف أىميا كغيرىـ ،كالشياب أحمد بف يكسؼ بف عمي بف األقيطع ،كعمر
بف عمي بف عمر البحيرم الخراشي.
تكفي –رحمو اهلل -بعد األربعيف كثمانمئة كىك راجع مف زيارة بيت المقدس بقرية بقرب العباسة كدفف
بيا.

1

السخاكم ،الضكء البلمع ،ج .307/1العميمي ،األنس الجميؿ ،ج .367-366/2األزىرم ،اليكاقيت الثمينة ،ص

 .157األنصارم ،تراجـ أىؿ مقبرة مأمف اهلل ،ص.49
2

التنبكتي ،أبك العباس أحمد بابا بف أحمد بف عمر بف محمد التكركرم (ت  1036ىػ) ،كفاية المحتاج لمعرفة مف

ليس في الديباج ،ج ،145/2تحقيؽ :محمد مطيع ،المممكة المغربية -ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية1421 ،ق-
200ـ .السخاكم ،الضكء البلمع ،ج ،121/10ج .108/6التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص .510بدر الديف القرافي،
تكشيح الديباج ،ص.219
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المطمب الرابع عشر :محمد بن عمر اليواري ،1أبو عبد اهلل( .ت  843ىـ)

فقيو ،متصكؼ زاىد متقشؼ ،ذائع الصيت في أقطار المغرب الكبير ،كلد في مغراكة ،كانتقؿ إلى
بجاية فأخذ عف عبد الرحمف الكغميسي ،كأحمد بف ادريس كغيرىما ،ثـ سافر إلى فاس ،كأخذ عف

مكسى العبدكسي كالقباب.
رحؿ إلى المشرؽ فحج كدخؿ القاىرة كلقي بيا الحافظ العراقي كغيره كأخذ عنيـ ،كجاكر مدة بالحرـ
الشريؼ بيف مكة كالمدينة ،ثـ زار بيت المقدس كدمشؽ ،كعاد إلى كىراف كاستقر بيا إلى أف كافاه
األجؿ.
لو مصنفات منيا:
( التسييؿ).
( تبصرة السائؿ).
( التبياف).
( السيك كالتنبيو) منظكمة غير معربة كال قائمة األكزاف.
تكفي -رحمو اهلل -سنة ثبلث كأربعيف كثمانمئة.

1

ابف القاضي ،أبك العباس أحمد بف محمد بف أبي العافية المكناسي (ت 1025ق) ،ذيؿ كفيات األعياف المسمى درة

الحجاؿ في أسماء الرجاؿ ،ج ،289/2تحقيؽ :محمد األحمدم أبك النكر ،المكتبة العتيقة -تكنس ،ط1391 ،1ق-

1971ـ .التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص .518-516ابف مريـ ،البستاف ،ص .314-228الحفناكم ،تعريؼ الخمؼ،
ص .172-170السخاكم ،الضكء البلمع ،ج .272/8مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج .366/1الزركمي ،األعبلـ،
ج .315-314/6كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .95/11نكييض ،معجـ أعبلـ الجزائر ،ص .337
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المطمب الخامس عشر:
محمد بن عمار بن محمد بن أحمد القاىري المصري المالكي( .1ت  844ه)
الشمس أبك ياسر كالد أبي سيؿ كيعرؼ بابف عمار ،نشأ في كنؼ كالده ككاف صالحا ،فحفظ
القرآف ،كالعمدة ،كالشاطبية ،كألفية الحديث كالنحك ،كالرسالة الفرعية ،كمختصر ابف الحاجب األصمي
كغير ذلؾ...
عرض عمى جماعة كالتقي عبد الرحمف بف البغدادم ،كأبي عبد اهلل بف مرزكؽ الكبير،
كالصدر المناكم ،كالضياء العفيفي ،كنصر اهلل الكناني الحنبمي ،كالبمقيني كابنو البدر ،كاألبناسي،
كاماـ الصرغتمشية ،كالغمارم .كالنكريف الدميرم أخي بيراـ كعمي بف قطز الحكرم المقرم ،كعمى كؿ
مف الثبلثة األخيريف ق أر الشاطبية تامة .ككذا ق أر القرآف كالعمدة بتماميا عمى الكلي عبد اهلل الجبرتي
صاحب الزاكية الشييرة بالقرافة .كأجازكه كميـ في آخريف ممف لـ يكتب بخطو أنو أجاز .كتبل عمى
الحكرم ألبي عمرك في ختمتيف :األكلى لمسكسي ،كالثانية لمدكرم انتيى فييا إلى الحزب مف ياسيف.
أخذ عم كـ الحديث عف العراقي ،ق أر عميو نكتو عمى ابف الصبلح دراية بحضرة الييثمي رفيقو،
كابف الممقف ،ق أر عميو تقريب النككم كقطعة مف شرحو لمعمدة ،كالبمقيني ،ق أر عميو قطعة مف محاسف
االصطبلح لو ،كالزمو في دركس التفسير بالبرقكقية ،كفاطمة ابنة ابف المنجا كفاطمة كعائشة ابنتا ابف
عبد اليادم كطائفة.
أخذ العربية كالصرؼ عف المحب بف ىشاـ كالزمو مدة ،ككذا الزـ الغمارم حتى أخذ عنو
أيضا النحك كالمغة كغيرىما مف العمكـ المسانية كالعركض مع قطعة مف الكشاؼ ،كمف شرح لو عمى
1

ابف تغرم بردم ،أبك المحاسف جماؿ الديف يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم الحنفي (ت  874ق)،

الدليؿ الشافي عمى المنيؿ الصافي ،ص  ،664تحقيؽ :فييـ محمد شمتكت ،مطبعة دار الكتب المصرية -القاىرة،
ط 1998 ،2ـ .المقريزم ،أبك العباس تقي الديف أحمد بف عمي بف عبد القادر ،السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ ،ج،482/7
تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1418 ،1ق1997-ـ .ابف تغرم بردم ،النجكـ
الزاىرة ،ج .488/15ابف حجر العسقبلني ،إنباء الغمر ،ج .176-175/4السخاكم ،الضكء البلمع ،ج-232/8
 .234السيكطي ،بغية الكعاة ،ج .204-203/1الشككاني ،البدر الطالع ،ج .232/2ابف القاضي ،درة الحجاؿ،

ج .311/2حاجي خميفة ،كشؼ الظنكف ،ج ،406/1ج ،1170/2ج .1288/2البغدادم ،إيضاح المكنكف ،ج،36/3
ج ،364/3ج .574/4مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج .349-348/1الزركمي ،األعبلـ ،ج .311/6كحالة ،معجـ
المؤلفيف ،ج.75-74/11
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ابف الحاجب الظاىر أنو األصمي ،كالعز بف جماعة في كثير مف الفنكف التي كاف يقرئيا كق أر ىك عميو
كؿ مختصر ابف الحاجب األصمي مع قطعة مف كؿ مف التمخيص كمف شرحيو المطكؿ كالمختصر.
كأخذ أصكؿ الفقو أيضا عف ابف خمدكف مع سماع قطعة مف مقدمة تاريخو كتفقو في االبتداء
بأبي عبد اهلل محمد الزكاكم ،ثـ لقي أبا عبد اهلل بف عرفة باإلسكندرية في قفكلو مف الحج ،فق أر عميو
قطعة صالحة مف مؤلفو الشيير ،ككذا أخذ الفقو أيضا عف بيراـ ،كعبيد البشكالسي ،كابف خمدكف،
كناصر الديف أحمد بف التنسي كآخريف.
كصحب غير كاحد مف الصكفية كمحمد المغيربي خادـ اليافعي كانتفع بو في السمكؾ كغيره بأبي عبد
اهلل محمد الدكالي المغربي.
كأذف لو معظـ شيكخو في اإلقراء كاإلفتاء كابف عرفة كابف الممقف كالعز بف جماعة ،كاستقر
معيدا بجامع طكلكف؛ بؿ مدرسا لمفقو بالمسممية بمصر عكضا عف ابف مكيف ،كبقبة الصالح إسماعيؿ
داخؿ البيمارستاف عكضا عف ابف خمدكف ،كعمؿ لكؿ منيما أجبلسا حافبل شيده األكابر ،كبالبرقكقية
بعد البساطي ،كشيخا لمصكفية بزاكية الجبرتي ثـ تركيا.
كناب في القضاء ،كحج في سنة خمس كثمانمائة حجة اإلسبلـ ككانت الكقفة الجمعة ،كزار
بيت المقدس.
درس كأعاد كأفتى كحدث كأفاد كانتفع بو األفاضؿ خصكصا في إقامتو بمصر كىك المفتتح
لقراءة تمخيص ابف أبي جمرة مف البخارم عند ضريحو أكؿ كؿ سنة.
بالجممة فقد كاف إماما عالما ،عبلمة في الفقو كأصكلو ،كالعربية كالصرؼ متقدما فييما،
مشاركا في كثير مف الفنكف ،ممتع المحاضرة الفكائد ،حسف االعتقاد في الصالحيف ،أما ار بالمعركؼ،
كثير االبتياؿ ،محظكظا في استجبلب األكابر بعزة نفس كشيامة ،قؿ أف يكجد في آخر عمره في
مذىبو مجمكعو ،كلكال مزيد حدتو التي أدت إلى أف خرج عميو جذاـ قبؿ مكتو بسنيف كاستمر يتزايد إلى
مكتو ألخذ عنو الجـ الغفير.
قاؿ جاره يحيى العجيسي :أنو كاف إذا ناب في القضاء ال يقبؿ مف أحد شيئا ،ال ىدية كال
غيرىا ،كينفذ األحكاـ في األكابر كاألصاغر.
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من مصنفاتو:
( غاية اإللياـ في شرح عمدة األحكاـ) في ثبلثة مجمدات.
( األحكاـ في شرح غريب عمدة األحكاـ).
( زكاؿ المانع في شرح جمع الجكامع).
( جبلب المكائد في شرح تسييؿ الفكائد) في ثمانية مجمدات.
( الكافي في شرح المغنى البف ىشاـ) في أربعة مجمدات.
( مختصر تكضيح ابف ىشاـ كشرحو).
( شرح مختصر ابف الحاجب الفرعي).
( مختصر شرح ألفية العراقي)
( منتيى المراـ في تحصيؿ مثير الغراـ إلى زيارة القدس كالشاـ).
تكفي –رحمو اهلل -يكـ السبت رابع عشر ذم الحجة سنة أربع كأربعيف كثمانمئة.
المطمب السادس عشر :محمد بن يحيى أو إبرىيم بن عبد الرحمن ،أبو الفضل بن أبي زكريا بن
أبي محمد التممساني المغربي المالكي ( .1ت  845ه)

كيعرؼ بابف اإلماـ ،كىك بكنيتو أشير ،كبيت بني اإلماـ مشيكر بتممساف ،رحؿ أبك الفضؿ
منيا في سنة عشر كثمانمئة لقضاء فريضة الحج ،فأقاـ بتكنس عدة أشير ،ثـ قدـ القاىرة كمضى
منيا إلى مكة فحج ،كعاد إلييا ،ثـ سافر منيا بعد مدة إلى ببلد الشاـ في سنة اثنتي عشرة ،فزار بيت
المقدس ،كتزاحـ عميو الناس بدمشؽ حيف عممكا فضيمتو ،كأجمٌكه كأخذكا عنو ،ثـ عاد إلى القاىرة فداـ
بيا أشيرا ،ثـ رجع إلى كطنو.
1

المقريزم ،درر العقكد الفريدة ،ج .87/3السخاكم ،الضكء البلمع ،ج .74/10التنبكتي ،كفاية المحتاج ،ج.156/2

التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص  .521بدر الديف القرافي ،تكشيح الديباج ،ص  .220ابف القاضي ،درة الحجاؿ،
ج .289/2ابف مريـ ،البستاف ،ص  .221-220الحفناكم ،تعريؼ الخمؼ ،ج .332-330/2مخمكؼ ،شجرة النكر
الزكية ،ج .366/1نكييض ،معجـ أعبلـ الجزائر ،ص.75-74
138

كاف صاحب فنكف عديدة مف أنكاع العمكـ العقمية كالنقمية ،قؿ عمـ إال كيشارؾ فيو مشاركة
جيدة ،كيجارم أربابو مجاراة حسنة ،مع حسف السمت كفصاحة العبارة كجكدة الكبلـ المكفي المراد
الداؿ عمى معرفة ما يتكمـ فيو مف ذلؾ الفف ،كيجمع إلى ذلؾ طريقة جميمة مف تصكؼ كزىد كشرؼ
نفس كقناعة كاعراض عف حب الشرؼ كالرياسة.
قاؿ المقريزم" :اجتمعت بو غير مرة فرأيت منو ما يسر النفس كيبيجيا".
تكفي –رحمو اهلل -سنة خمس كأربعيف كثمانمئة.
المطمب السابع عشر :عيسى بن شمس الدين محمد التجاني المغربي المالكي( .1ت  854ه)
قاضي القضاة ،شرؼ الديف ،أبك الركح ،الشيخ ،اإلماـ ،العبلمة ،المحقؽ.
كاف مف أكابر أىؿ العمـ كلي قضاء بيت المقدس بعد البساطي ،ككاف متكليا في سنة سبع
كأربعيف كثمانمئة ،كباشر بعفة كشيامة ،كلـ يؿ القضاء مثمو في العفة كالتقكل كالعمـ ،ككاف لو ىيبة
زائدة ككقع في القمكب ،ككاف مف قضاة العدؿ كالعالميف العامميف ال يحابي أحدا في الحكـ ،كال تأخذه
في اهلل لكمة الئـ ،كمما كقع لو أف نائب القدس مبارؾ شاه حيف كلي النيابة كدخؿ القدس ،ركب
القضاة لمقائو عمى العادة كألبس خمعة السمطاف ،ككاف قد أمسؾ جماعة مف الفبلحيف ،فمما كصؿ بيـ
إلى باب الخميؿ قصد شنقيـ أك شنؽ كاحد منيـ ،فأمر بذلؾ فتقدـ إليو القاضي شرؼ الديف عيسى
المالكي كقاؿ لو :ما الذم تريد تفعؿ بحضكرنا؟ فقاؿ لو :اشنؽ ىؤالء ،قاؿ :بأم طريؽ؟ قاؿ :لصكص
قاتمكف لمنفس ،فقاؿ لو :ىؿ ثبت ىذا عمييـ بالطريؽ الشرعي؟ قاؿ النائب :نحف ال نحتاج إلى ثبكت،
فقاؿ لو القاضي :تقتؿ مسمما عمدا بحضكرم بغير حؽ ىذا ال سبيؿ إليو ،كلكف تدخؿ إلى المدينة
كتنظر في أمرىـ ،فإف ثبت عمييـ ما يقتضي قتميـ قتمناىـ ،كاال فبل سبيؿ إلى قتميـ ،فشدد النائب في
أمرىـ ،كقاؿ :ال بد مف قتميـ ،فقاؿ لو القاضي :كاهلل لك قتمتيـ بحضكرم لكنت اقتمؾ بيدم ،كأعمقؾ
إلى جانبيـ كما أنت بخمعة السمطاف ،فمـ يقدر النائب عمى مراجعتو لييبتو ،كدخؿ إلى المدينة كلـ
يستطع قتميـ ،كلو مثؿ ذلؾ أخبار كثيرة.
كاستمر عمى القضاء بالقدس إلى أف تكفي-رحمو اهلل -في سنة أربع كخمسيف كثمانمئة.
1

العميمي ،األنس الجميؿ ،ج .368/2السخاكم ،الضكء البلمع ،ج.159 ،156/6
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المطمب الثامن عشر :عمي بن محمد بن أحمد بن عبد اهلل األسفاقسي ،الغزي األصل ،المكي،
المالكي( .1ت  855ه)

نكر الديف ،كيعرؼ بابف الصباغ.
كلد في العشر األكؿ مف ذم الحجة سنة أربع كثمانيف كسبعمئة بمكة كنشأ بيا ،فحفظ القرآف
كالرسالة في الفقو كألفية ابف مالؾ ،كعرضيما عمى الشريؼ الرحمف الفاسي ،كعبد الكىاب بف العفيؼ
اليافعي ،كالجماؿ ابف ظييرة ،كقريبو أبي السعكد ،كسعد النككم ،كعمي بف محمد بف أبي بكر الشيبي،
كمحمد بف سميماف بف أبي بكر البكرم ،كأجاز لو ،كأخذ في الفقو عف أكليـ كالنحك عف الجبلؿ عبد
الكاحد المرشدم ،كسمع عمى الزيف المراغي سداسيات الرازم ،ككتب الخط الحسف ،كباشر الشيادة مع
إسراؼ عمى نفسو لكنو كاف ساكنا مع القكؿ بأنو تاب.
من مصنفاتو:
( الفصكؿ الميمة لمعرفة األئمة).
( العبر فيمف شفو النظر).
قاؿ السخاكم" :أجاز لي".
تكفي –رحمو اهلل -في ذم القعدة سنة خمس كخمسيف كثمانمئة كدفف بالمعبلة.

1

السخاكم ،الضكء البلمع ،ج .283/5حاجي خميفة ،كشؼ الظنكف ،ج .1271/2الزركمي ،األعبلـ ،ج .8/5كحالة،
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المطمب التاسع عشر :محمد بن محمد بن محمد بن عمي بن إبراىيم بن عبد الخالق المحب أبو
القاسم النويري الميموني القاىري المالكي( .1ت  857ه)

المعركؼ بأبي القاسـ النكيرم نسبة إلى نكيرة قرية مف قرل الصعيد ،كلد في رجب سنة إحدل
كثمانمئة بالميمكف كىي أيضا قرية مف قرل مصر ،كقدـ القاىرة فحفظ القرآف كعدة مختص ارت ،كتبل
بالعشر عمى غير كاحد ،منيـ :ابف الجزرم الذم لقيو بمكة ،كالزـ البساطي في الفقو كغيره مف العمكـ
العقمية كأذف لو باإلفتاء كالتدريس .كأخذ عف اليركم ،كابف حجر ،كالزيف الزركشي ،كغيرىـ.
كبرع في الفقو كاألصميف كالنحك كالصرؼ كالعركض كالقكافي كالمنطؽ كالمعاني كالبياف كالحساب
كالفمؾ كالقراءات كغيرىا ...كصنؼ في أكثر ىذه الفنكف.
من مصنفاتو:
 أكمؿ شرح المختصر الفرعي لشيخو البساطي ،مف السمـ إلى الحكالة ،في ك ارريس.
( بغية الراغب) في شرح فركع ابف الحاجب.
( التكضيح) في شرح التنقيح لمقرافي في مجمد.
( نظـ أرجكزة في النح ك كالصرؼ كالعركض كالقكافي في خمس مائة بيت كخمسة كأربعيف بيتا
كشرحيا).
( مقدمة في النحك).
( منظكمة في القراءات الثبلث الزايدة عمى السبع كشرحيا)

1

ابف إياس الحنفي ،محمد بف أحمد (ت930ق) ،بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ،ج ،313/2تحقيؽ :محمد مصطفى،

مكتبة دار الباز -مكة1404 ،ق 1984-ـ .ابف فيد ،أبك الفضؿ تقي الديف محمد بف محمد بف محمد الياشمي المكي
الشافعي (ت  871ق) ،الدر الكميف بذيؿ العقد الثميف في تاريخ البمد األميف ،ص  ،361-360تحقيؽ :عبد الممؾ بف
عبد اهلل بف دىيش ،دار خضر لمطباعة كالنشر -بيركت ،ط1421 ،1ق2000-ـ .السخاكم ،الضكء البلمع،
ج .248-246/9السخاكم ،كجيز الكبلـ ،ص  .679التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص  .532التنبكتي ،كفاية المحتاج،
ج .167/2ابف العماد ،شذرات الذىب ،ج .427/9بدر الديف القرافي ،تكشيح الديباج ،ص  .208-207الممطي ،نيؿ

أألمؿ في ذيؿ الدكؿ ،ج .400/5الشككاني ،البدر الطالع ،ج .257-256/2ابف القاضي ،درة الحجاؿ ،ج-290/2
 .291البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج .199/2الزركمي ،األعبلـ ،ج .47/7مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج.349/1
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( نظـ نزىة ابف اليائـ كشرحيا)
( قصيدة في عمـ الفمؾ كشرحيا)
( شرح طيبة النشر في القراءات العشر) لشيخو ابف الجزرم في مجمديف.
( القكؿ الجاذ لمف ق أر بالشاذ).

( ك ارريس) تكمـ في إحداىا عمى آية :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑﱠ ،1كأخرل فييا أجكبة عمى إشكاالت معقكلية ،كأخرل مف نظمو في أشياء فقيية.
حج كجاكر كأقاـ بغزة كالقدس كدمشؽ كغيرىا مف الببلد ،كانتفع بو الناس في ىذه النكاحي.
قاؿ السخاكم" :كاف إماما عبلمة متفننا فصيحا مفكىا بحاثا ذكيا ،آم ار بالمعركؼ ناىيا عف المنكر،
صحيح العقيدة ،شيما مترفعا عمى بني الدنيا مغمظا ليـ في القكؿ ،متكاضعا لمطمبة كالفقراء ،كربما
يفرط ،ذا كرـ بالماؿ كاإلطعاـ ،يتكسب بالتجارة بنفسو كبغيره ،مستغنيا عف كظائؼ الفقياء يعرض

عميو التدريس بمدارس كالقضاء فأبى".

تكفي –رحمو اهلل -يكـ اإلثنيف رابع جمادل األكلى سنة سبع كخمسيف كثمانمئة بمكة.
المطمب العشرون :محمد بن عمي بن عبد اهلل أبو الفيض بن العالء بن الجمال المالكي ( .2ت بعد
 857ه)

الحمبي األصؿ ،الشغرم المكلد ،المصرم المنشأ ،المالكي ،الكفائي ،الجكاؿ.
كلد في رجب سنة خمس كثمانيف كسبعمئة في ضكاحي دمشؽ كأبكه متكجو إلى القدس ،ثـ
انتقؿ بو إلى القاىرة ،فنشأ بيا كق أر القرآف ،كتبل بو ألبي عمرك عمى الجماؿ النكيرم ،كالرسالة الفرعية.
كتفقو بالجماؿ األقفيسي ،كالزيف عبادة كآخريف ،كبحث في فركع ابف الحاجب ،كعيكف المجالس البف
القصار ،كالمذىب في قكاعد المذىب البف رشد ،كحضر عند الزيف العراقي ،كالفرسيسي كقاؿ إنو ق أر
عميو السيرة البف سيد الناس ،كسمع األذكار عمى الشرؼ بف الككيؾ ،كالشياب أحمد بف حسف
1
2

سكرة التكبة ،آية رقـ.18 :
السخاكم ،الضكء البلمع ،ج.195-193/8
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البطائحي بقراءة الكمكتاتي ،كقطعة مف مسمـ ككذا مف النسائي الكبير كمنيا الختـ بقراءة شيخنا كالشفا
كمف لفظو المسمسؿ كغير ذلؾ ،كالحصف الحصيف عمى مؤلفو ابف الجزرم ،ككذا سمع عمى شيخنا
كآخريف .ثـ رحؿ سنة خمس عشرة إلى دمشؽ ثـ إلى حمب فسمع حافظيا البرىاف.
حج في سنة ست كعشريف ،ثـ رجع إلى المدينة النبكية فجاكر بيا التي تمييا ،كبيا رأل النبي
صمى اهلل عميو كسمـ جالسا عمى كرسي بالركضة ،فقاـ مف في المسجد ييرعكف إليو كيقبمكف يده ،كىك
يقكؿ :لكؿ كممتيف ،إلى أف كصمت النكبة إليو ،فقبؿ يده ثـ قاؿ لو :يا رسكؿ اهلل كأبك الفيض؟ قاؿ:
شأنؾ االنتقاؿ .فقمت :يا رسكؿ اهلل لممكت؟ قاؿ :ال ،في الدنيا.
فحج سنة ثماف كعشريف ،كرحؿ إلى ببلد كثيرة كجاب مدف عديدة في اليمف كفارس
كالعراؽ كالشاـ كغيرىا ،كزار القدس كالخميؿ سنة أربعيف.
في سنة ثماف كأربعيف لقيو السخاكم بالقاىرة ،ككذا لقيو البقاعي في نفس السنة بسعيد
السعداء ،كذكر إنو جمع كتابا في التعبير كأثنى عميو.
قاؿ السخاكم" :كتحمى بشعار الصكفية ،ككاف لطيؼ الذات حسف العشرة ،حدث بعدة أماكف،
سمع منو الفضبلء .سمعت منو المسمسؿ كغيره؛ بؿ سمع منو بعض أصحابنا ببيت المقدس في سنة
سبع كخمسيف ،كمات بعد بيسير رحمو اهلل".
تكفي –رحمو اهلل – بعد سنة سبع كخمسيف كثمانمئة.
المطمب الحادي والعشرون :إبراىيم بن منصور التممساني ( .1كان حيا سنة  858ه)
برىاف الديف أبك إسحاؽ بف زيف الديف أبي المعالي ،قاض ،محدث ،مف أكابر فقياء المالكية.
كلد كنشأ بتممساف ثـ رحؿ إلى المشرؽ ،كدخؿ فمسطيف ،كاستكطف بيت المقدس ،ككلى
قضاءىا سنة ثماف كخمسيف كثمانمئة.

1

العميمي ،األنس الجميؿ ،ج .369/2نكييض ،معجـ أعبلـ الجزائر ،ص.65-64
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المطمب الثاني والعشرون :محمد بن محمد بن عامر الشمس القاىري المالكي ويعرف بابن عامر.1
(ت  858ه)

كلد في ربيع األكؿ سنة خمس كتسعيف كسبعمائة كحفظ القرآف ككتبا ،كاشتغؿ في الفقو
كغيره ...مف شيكخو :البساطي كالشياب بف تقي ،ككاف يذكر أنو سمع عمى التقي الدجكم.
ناب في القضاء مدة عف البساطي كامتنع البدر بف التنسي مف استنابتو ،ثـ كلي قضاء دمشؽ
عكضا عف األميف سالـ في أكاخر شعباف سنة خمسيف كثمانمئة ،ثـ عزؿ في رمضاف مف التي تمييا
بالشياب التممساني ،فمما قاـ سركر المغربي عمى قاضي اإلسكندرية الجماؿ بف الدميني ،حسف
لمظاىر عزلو كاالستقرار بيذا عكضو ففعؿ ،ثـ لـ يمبث أف أعيد الجماؿ كرجع ابف عامر إلى محؿ
اقامتو بالقاىرة معزكال ،ككؿ ذلؾ سنة أربع كأربعيف ،فتصدل لئلفتاء كاستقر في تدريس الفقو
بالشيخكنية بعد الزيف عبادة ،كعمؿ اجبلسا ثـ انتزع منو ليحيى العجيسي ،كراـ البدر المشار إليو
تعكيضو عنو بتدريس الجمالية كظيفتو فما تـ ،فتألـ ابف عامر كلزـ بيتو إلى أف عيف لقضاء صفد،
فتكجو إلييا كباشره حتى مات في أكائؿ جمادل اآلخرة سنة ثماف كخمسيف كثمانمئة.
كقد كتب عمى مختصر الشيخ خميؿ شرحا سماه:
( التفكيؾ لمرمكز كالتكميؿ عمى مختصر الشيخ خميؿ) .لـ يكمؿ.
قاؿ السخاكم" :كقفت عمى مجمد منو انتيى فيو إلى الحج".
كترجمو بعض المؤرخيف بقكلو :رجؿ جيد ،خير ،عالـ ،فاضؿ ،حسف السيرة ،سمع الحديث كأجاز لو
خمؽ.
تكفي –رحمو اهلل -سنة ثماف كخمسيف كثمانمئة.

1

السخاكم ،الضكء البلمع ،ج .88-78/9التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص  .550البغدادم ،إيضاح المكنكف،

ج .312/3البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج.200/2
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المطمب الثالث والعشرون :محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد

الرحمن ،أبو القاسم الحميري ،الفاسي األصل ،القسنطيني ،التونسي ،ثم المقدسي ،المالكي( .1ت

 859ه)

فقيو مالكي ،مف كبارىـ .نشأ في قسنطينة كأخذ عف مشيختيا ،كارتحؿ إلى المشرؽ كدخؿ
الحجاز كجاكر بمكة سنة ثبلثيف كثمانمئة فما بعدىا ،ثـ قدـ بيت المقدس فقطنو حتى مات.
قاؿ السخاكم" :ككاف بارعا في الفقو متقدما فيو ،ككتب لصاحب المغرب" .كىك كالد أحمد بف
محمد المعركؼ بالخمكؼ ،الشاعر األديب الناثر.
تكفي –رحمو اهلل -سنة تسع كخمسيف كثمانمئة ببيت المقدس.
المطمب الرابع والعشرون :يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن صالح بن عمي بن عمر بن عقيل
الزرماني العجيسي ،المغربي ،المالكي( .2ت  862ىـ)

اإلماـ العبلمة ،شرؼ الديف ،عالـ بالنحك كالعربية كتاريخ الصحابة ،لو مشاركة في كثير مف العمكـ.
كلد سنة سبع كسبعيف كسبعمئة بأرض عجيسة ،كنشأ ببجاية كتعمـ بيا كبقسنطينة كعنابة كتكنس،
فأخذ عف أشياخيا عمكـ الفقو كالحديث كالتفسير كالنحك كالمعاني كالبياف كغير ذلؾ.
كرحؿ إلى المشرؽ سنة أربع كثمانمئة فأخذ عنو جماعة في سفاقس كقابس كطرابمس الغرب
كاإلسكندرية ،ككاد أف يستأسره الفرنج فخمصو اهلل منيـ.
كدخؿ القاىرة ،فحج ،كزار بيت المقدس كدمشؽ كحمب فما دكنيا .ثـ استكطف القاىرة متصديا
لئلقراء كالتأليؼ كالمطالعة ،كدرس بالشيخكنية كبجامع ابف طكلكف كاألشرفية القديمة كالخركبية كغيرىا.
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السخاكم ،الضكء البلمع ،ج .36/8التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص  .531التنبكتي ،كفاية المحتاج ،ج .165/2بدر

الديف القرافي ،تكشيح الديباج.193 ،
2

السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر (ت  911ق) ،نظـ العقياف في أعياف األعياف ،ص ،177

تحقيؽ :فيميب حتي ،المكتبة العممية -بيركت .السخاكم ،الضكء البلمع ،ج .231/10ابف تغرم بردم ،النجكـ الزاىرة،

ج .193/16التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص  .635الشككاني ،البدر الطالع ،ج .338/2بدر الديف القرافي ،تكشيح
الديباج ،ص  .250الزركمي ،األعبلـ ،ج .153/8كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .206/13نكييض ،معجـ أعبلـ
الجزائر ،ص .230-229
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قاؿ السخاكم" :كاف إماما نحكيا فصيحا مفكىا ،قكم الحافظة ،ذاك ار لممح كثيرة كنكادر متقنة،
حافظا لجمؿ مستكثرة مف أخبار الناس المتقدمة كأياميـ ،خصكصا كقائع الصحابة .حمك الكبلـ مع
مف يريد مع اظيار الشجاعة ....كقد اجتمعت بو م ار ار كسمعت مف فكائده".
من مصنفاتو:
( شرح ألفية ابف مالؾ) في أربعة مجمدات ،أك ثبلث ،كعدة شركح عمى األلفية أيضا.
( شرح صحيح البخارم) لـ يكممو.
( التذكرة) قاؿ السخاكم" :فييا فكائد".
تكفي رحمو اهلل -بمنزلو مف المدرسة الناصرية بالقاىرة سنة اثنتاف كستيف كثمانمئة.
المطمب الخامس والعشرون :محمد بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد المشدالي،
الزواوي ،المالكي( .1ت  865ه)

مفسر ،عالـ بالحديث كرجالو ،أصكلي ،فرضي ،فقيو ،مف أشير عمماء المالكية في عصره.
كيعرؼ في المشرؽ بأبي الفضؿ ،كفي المغرب بابف أبي القاسـ.
كلد في ليمة النصؼ مف رجب سنة إحدل كعشريف كثمانمئة ،ببجاية كحفظ بيا القرآف كتبل
بالسبع عمى أبيو ،كحفظ شيئا كثي ار مف المختصرات؛ بؿ كالمطكالت ،كأخذ عف أبي يعقكب يكسؼ
الربعي الصرؼ كالعركض ،كعمى أبي بكر التممساني العربية كالمنطؽ كاألصكؿ كالميقات ،كعمى

1

القمصادم ،أبك الحسف عمي بف محمد بف عمي األندلسي ( ت 891ق) ،رحمة القمصادم ،ص  ،128-127تحقيؽ:

محمد أبك األجفاف ،المكتبة التكنسية لمتكزيع ،بدكف طبعة1978 ،ـ .السخاكم ،الضكء البلمع ،ج .180/9السيكطي،
نظـ العقياف ،ص  .160السيكطي ،بغية الكعاة ،ج .247/2بدر الديف القرافي ،تكشيح الديباج ،ص .205-204
التنبكتي ،كفاية المحتاج ،ص  .177التنبكتي ،نيؿ االبتياج .542-541،ابف القاضي ،درة الحجاؿ ،ج.293/2
الشككاني ،البدر الطالع ،ج .249-247/2البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج/2ج .202/2مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية،

ج.379/1كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .260-259/11نكييض ،معجـ أعبلـ الجزائر ،ص  .302-301نكييض،
معجـ المفسريف ،ج.803-802/2
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البيركم في النحك ،كعمى إبراىيـ بف أحمد ابف أبي بكر فيو كفي المنطؽ ،كعمى الحسناكم في
الحساب ،كعمى أبيو :فيما تقدـ كفي األصكؿ كالمعاني كالبياف كالتفسير كالحديث كالفقو.
ثـ رحؿ إلى تممساف فبحث عمى ابف مرزكؽ ،كعمى سائر عممائيا في عدة عمكـ ،ثـ عاد إلى
بجاية في سنة أربع كأربعيف كثمانمئة ،كقد برع في العمكـ كاتسعت دائرتو ككثرت معارفو كبرز عمى
أقرانو؛ بؿ عمى مشايخو ،كتصدر لئلقراء ببجاية إلى أف رحؿ منيا فدخؿ بمد عينتاب كقسنطينة
كحضر عند عممائيا ساكتا ،ثـ دخؿ تكنس في سنة خمسيف كثمانمئة ،كحضر عند جميع عممائيا
ساكتا أيضا.
ثـ رحؿ نحك المممكة المصرية فركب البحر فساقتو الريح إلى جزيرة قبرص ،ثـ دخؿ بيركت
كرحؿ إلى دمشؽ ثـ طكؼ ببلد الشاـ ،كقطف القدس مدة كشاع ذكره إلى أف مؤل األسماع كالبقاع.
ثـ حج كرجع إلى القاىرة ،كدرس الناس في عدة فنكف فبير العقكؿ كأدىش األلباب عمى
أسمكب غريب بعبارة جزلة كطبلقة كأنيا السيؿ ،بحيث يككف جيد الفاضؿ البحاث أف يفيـ ما يمقيو
حتى قاؿ لو الطمبة :تنزؿ لنا في العبارة ،فإنا ال نفيـ جميع ما تقكؿ .فقاؿ :ال تنزلكني إليكـ كدعكني
أرقيكـ إلي ،فبعد كذا ككذا مدة حدىا تصيركف إلى فيـ كبلمي ،فكاف األمر كما قاؿ.
ككاف جماعة مف أعياف تبلمذتو يطالعكف الدرس كيجتيدكف في ذلؾ غاية االجتياد حتى يظف
بعضيـ أنو يفكؽ عميو فإذا كقع الدرس أظير ليـ مف المباحث مالـ يخطر ليـ بباؿ ،مع امتحانيـ لو
م اررا ،فيجدكنو في خمكتو نائما غير مكترث بمطالعة كال غيرىا.
لقي اإلماـ السخاكم في القاىرة ،كخصو بترجمة كافية في كتابو "الضكء البلمع" .كمما قالو:
"كقد حصمت بيننا اجتماعات كصحبة ،كرأيت منو مف حدة الذىف ،كذكاء الخاطر ،كصفاء الفكر،
كسرعة اإلدراؾ ،كقكة الفيـ ،كسعة الحفظ ،كتكقد القريحة ،كاعتداؿ المزاج ،كسداد الرأم ،كاستقامة
النظر ،ككفكر العقؿ ،كطبلقة المساف ،كببلغة القكؿ ،كرصانة الجكاب ،كغ ازرة العمـ ،كحبلكة الشكؿ،
كخفة الركح ،كعذكبة المنطؽ ،ما لـ أره مف أحد ".
قاؿ عنو ابف اليماـ" :ىذا الرجؿ ال ينتفع بكبلمو كال ينبغي أف يحضر درسو إال حذاؽ
العمماء".
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كقاؿ البقاعي" :حضرت درسو بالجامع األزىر في فقو المالكية ،فظير لي أنني ما رأيت مثمو
كال رأل ىك مثؿ نفسو كأف مف لـ يحضر درسو لـ يحضر العمـ كال سمع كبلـ العرب كال رأل الناس
بؿ كال خرج إلى الكجكد".
كذكر البقاعي أف صاحب الترجمة ىك الذم أرشده إلى ما كضعو في التفسير مف المناسبات
بيف اآليات كالسكر.
من مصنفاتو:
 شرح جمؿ الخكنجي.
ثـ لـ يمبث أف رغب في السفر عف مصر ،كطاؼ الببلد ،كركب البحر ...إلى أف مات -رحمو اهلل-
غريبا فريدا في عينتاب ( بيف حمب كأنطاكية) ،سنة أربع كستيف كثمانمئة.
المطمب السادس والعشرون :محمد بن أحمد بن عمر بن شرف القاىري ،القرافي ،المالكي( .1ت
 867ه)

العبلمة ،شمس الديف ،أبك الفضؿ ،سبط العارؼ بالمو أبي جمرة ،كيعرؼ بالقرافي.
كلد في العشر األخيرة مف رمضاف سنة إحدل كثمانمئة ،كحفظ القرآف ،كالعمدة ،كالرسالة،
كالشاطبية ،كألفيتي :العراقي ،كابف مالؾ ،كغيرىا مف المتكف.
أخذ النحك عف كالده كناصر الديف البارنبارم كغيرىما ،كالفقو :عف الجماؿ األقفيسي ،كالشمس
الدفزم .كاألصكؿ عف الجد البرماكم ،كالصنياجي .كالفرائض كالحساب كمصطمح الحديث عف ابف
كثيرا ،كانتفع بو في الفقو كالنحك كاألصميف كالمعاني ،كسمع عميو غالب شرحو
حجر .كالزـ البساطي ن
لمختصر الشيخ خميؿ .كجكد الخط عمى ابف الصائغ .كسمع الحديث عمى غير كاحد :كالشرؼ ابف

الككيؾ ،كالجماؿ ابف الحمي ،كابف فضؿ المو ،كالشمكس :الشامي ،كابف البيطار ،كابف الجزرم ،كالزيف
كالزركشي ،كالكلي العراقى.
1

السخاكم ،الضكء البلمع ،ج .28-27/7بدر الديف القرافي ،تكشيح الديباج ،ص  .168-166التنبكتي ،نيؿ

االبتياج .544-543 ،التنبكتي ،كفاية المحتاج ،ج .181-180/2مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج .370/1كحالة،
معجـ المؤلفيف ،ج.304/8
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دخؿ االسكندرية مرنارا ،كحج مرتيف كجاكر سنة ست كثبلثيف كثمانمئة ،كدخؿ دمشؽ فسمع

بيا عمى ابف ناصر الديف ،كبيت المقدس ،كدخؿ دمياط.

برع في الفقو كأصكلو كالعربية كغيرىا كفاؽ الناس في التدقيؽ بحيث كاف يممي في كقت كاحد
عمى اثنيف مف مسطكريف مختمفيف بؿ عمى ثبلثة كال يجؼ قمـ كاحد منيـ.
كاف صاحب الترجمة يتكقد ذكاء ،مع الخط البديع كالعبارة الرائعة ،كالذىف الصافي ،كالعقؿ
التاـ ،كالتكاضع ،كاالحتماؿ ،كالصبر عمى األذل ،كالصحبة الحسنة لمناس .قؿ أف تجتمع محاسنو في
غيره.
ناب عف شيخو البساطي بعد سنة خمس كثبلثيف كثمانمئة ،فحمدت سيرتو ،كصار بالمحؿ
كدرس بالقمحية عقب
الجميؿ عند األكابر مع بذؿ الجيد في انفاذ األحكاـ ،ككاف قاضي المذىبٌ ،
البساطي ،كالبرقكقية عقب أبي الجكد ،كصار االعتماد في الفتاكل عميو لمزيد اتقانو كاختصاره

كتحريره ،كحسف إدراكو لمقاصد السائميف ،كحدث ،كعظمت رغبتو في السماع كاإلسماع.
من مصنفاتو:
 شرح الجركمية سماه (الدرر المضيئة).
 كراسة في (مسألة إحداث الكنائس).
( شرح عمى الممحة) لـ يكمؿ.
تكفي –رحمو اهلل -بعد مرضو بالربك كالسعاؿ كضيؽ النفس ،ليمة اإلثنيف رابع عشر ذم الحجة ،سنة
سبع كستيف كثمانمئة ،كدفف بالقرافة.
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المطمب السابع والعشرون :محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد العجيسي ،المغربي األصل،
القاىري ،المالكي( .1ت  871ه)

بدر الديف ،كيعرؼ كأبيو بالعجيسي ،كالناصرم :نسبة لممدرسة الناصرية لسكناه فييا.
نشأ في كنؼ كالده فحفظ القرآف كالرسالة كمختصر ابف الحاجب كألفية ابف مالؾ ،كعرض
عمى جماعة كأخذ الفقو كالعربية كغيرىما عف أبي القاسـ النكيرم ،كاألميف األقصرائي ،كالتقي الشمني،
كآخريف.
كاستقر بعد كفاة أبيو في تدريس الفقو بجامع طكلكف كاألشرفية القديمة كالخركبية كغيرىا حفظا
لمقاـ أبيو ،ككاف عاقبل متكددا .حج كزار بيت المقدس كدخؿ الشاـ كغيرىا.
تكفي –رحمو اهلل -في ربيع األكؿ سنة إحدل كسبعيف كثمانمئة.
المطمب الثامن والعشرون :محمد بن أحمد بن شداد الشافعي ثم المالكي( .2ت  871ه)
القاضي شمس الديف ،كاف مف فقياء الشافعية كباشر الحكـ نيابة عف قاضي القضاة الشيخ
برىاف الديف بف جماعة الشافعي ثـ انتقؿ إلى مذىب اإلماـ مالؾ ككلي القضاء بالقدس الشريؼ في
حدكد السبعيف كالثمانمئة أك بعدىا بيسير ،كدخؿ إلى القدس الشريؼ فمـ يقـ إال مدة يسيرة نحك شير
أك دكف ذلؾ ،فتعصب جماعة مف المالكية كالمغاربة كغيرىـ في أمره كشنعكا عميو كأشيع عزلو ،فتكجو
إلى القاىرة كأقاـ أياما يسيرة إلى أف تكفي.
تكفي -رحمو اهلل -سنة إحدل كسبعيف كثمانمئة.

1
2

السخاكم ،الضكء البلمع ،ج.74-73/10نكييض ،معجـ أعبلـ الجزائر ،ص .229
العميمي ،األنس الجميؿ ،ج.369/2
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المطمب التاسع والعشرون :أمين الدين سالم بن إبراىيم المغربي ،الصنياجي ،المالكي(1ت 873ه)

ماف مكلده بعد السبعيف كالسبعمئة .اشتغؿ في الفقو بببلد المغرب ،كقدـ إلى بيت المقدس

عالما فاضبل ،ككقع في أسر الكفار في سنة أربع كثبلثيف كثمانمئة ،كناظر األساقفة بببلدىـ كأفحميـ،
كأقاـ عندىـ مدة ثـ نجاه اهلل منيـ.
قدـ إلى دمشؽ ككلي قضاءىا ،ثـ كلي قضاء القدس ،ككانت كاليتو في سنة خمس كأربعيف
كثمانمئة ،ثـ أعيد إلى قضاء الشاـ ،فسار سيرة حسنة ،بحرمة كعفة كنزاىة ،ككاف يحفظ الشفاء غيبا.
تكفي -رحمو اهلل -سنة ثبلث كسبعيف كثمانمئة ،بعد عزلو مف قضاء دمشؽ.
المطمب الثالثون :محمد بن سعيد المغراوي المالكي( .2ت  873ه)
قاضي القضاة ،شمس الديف ،أبك عبد اهلل ،مكلده في سنة سبع كثمانمئة ،ككاف رجبل مباركا
يحفظ القرآف .قدـ مف ببلده إلى الرممة كأقاـ بيا ثـ كلي قضاءىا مدة طكيمة ،ثـ كلي قضاء القدس
الشريؼ في سنة أربع كخمسيف كثمانمئة ،ككقع لو العزؿ في الكالية مرات ،كتكفي كىك باؽ عمى
القضاء.
تكفي –رحمو اهلل -في نصؼ شعباف سنة ثبلث كسبعيف كثمانمئة.
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المطمب الحادي والثالثون :عبد الحميد بن عمر بن يوسف بن عبد اهلل الطوخي ثم األزىري
المالكي ( .1ت  875ه)

حفظ القرآف كاشتغؿ بالعمـ كجمس لتعميـ األبناء باألزىر ،ثـ بمكتب األيتاـ لسكدكف القصركم ،ككاف
فاضبل خي ار مف رفقاء الشيخ سميـ كالغاسقي كناصر الديف الكمكتاتي شيخ السبع كنحكىـ كممف يكثر
العبادة كالخير ،كحج كزار بيت المقدس.
تكفي -رحمو اهلل -سنة خمس كسبعيف كثمانمئة.
المطمب الثاني والثالثون :محمد بن عمي المغربي المالكي( .2ت  876ه)
القاضي شمس الديف ،المشيكر بالفبلح ،كاشتير بالفبلح ،ألنو كاف أكؿ قدكمو يقيـ بالقرل،
كيمبس لباس الفبلحيف فسمي بالفبلح ،كاف مف أىؿ العمـ ،كباشر الحكـ بالقدس الشريؼ نيابة عف
القاضي شمس الديف المغراكم.
تكفي –رحمو اهلل -سنة ست كسبعيف كثمانمئة.
المطمب الثالث والثالثون :عمي بن ابراىيم البدرشي البحري ،المصري ،المالكي( .3ت  878ه)
قاضي القضاة ،نكر الديف ،أبك الحسف ،البدرشي األصؿ ،القاىرم ،البحرم :نسبة لباب البحر.
الشيخ االماـ العالـ العبلمة ،كاف مف أىؿ العمـ ،كلو معرفة تامة بالعربية ،كعمـ الفرائض
كالحساب ،كالحديث النبكم الشريؼ ،ككاف مف جمساء القاضي زيف الديف بف مزىر كاتب السر
الشريؼ كأخصائو ،كمف جممة قراء الحديث الشريؼ بقمعة الجبؿ المنصكرم بالقاىرة ،ككاف يحترؼ
بالشيادة بالقاىرة ،ثـ باشر نيابة الحكـ بيا عف قاضي القضاة سراج الديف بف حريز.
كلي قضاء المالكية بالقدس الشريؼ سنة خمس كسبعيف كثمانمئة ،كدخؿ الييا في أكائؿ
المحرـ سنة ست كسبعيف ،فباشر بعفة كنزاىة كحرمة كشيامة ،كنشر العمـ كانتفع بو الطمبة ،كعمت
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كممتو كنفذ أمره لعفتو كشيامتو ،كمع ذلؾ كاف متكاضعا ليف الجانب يحب العمـ كنشره ،ككاف يحفظ
القرآف حفظا جيدا كيكثر مف التبلكة .كلو مصنؼ في النحك.
قاؿ العميمي" :كقد قرأت عميو قطعة مف آخر كتاب الخرقى في فقو مذىب اإلماـ أحمد قراءة
بحث كفيـ ،ثـ قرأت عميو قطعة مف أكؿ المقنع قراءة بحث كفيـ ،فكاف يقرر في العبارة تقري ار حسنا،
لعؿ كثي ار مف أىؿ المذىب ال يقرره ،كقرأت عميو في النحك ،كالزمت مجالستو كترددت إليو كثيرا،
كحصؿ لي منو غاية الخير كالنفع ،كلكف اخترمتو المنية بسرعة قبؿ بمكغ المراد منو".
كلما تكفي قاضي القضاة جماؿ الديف الديرم الحنفي في ربيع اآلخر حضر ضبط تركتو ،ثـ
مرض أياما حتى تكفي.
تكفي –رحمو اهلل -في صبيحة يكـ السبت ثاني جمادل األكلى سنة ثماف كسبعيف كثمانمئة،
فكاف بيف كفاتو ككفاة القاضي جماؿ الديف الديرم ،عشرة أياـ كدفف بباب الرحمة.
المطمب الرابع والثالثون :محمد بن حسين بن عمي بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد العزيز
المالكي( .2 1ت 878ه)

قاضي القضاة ،حميد الديف أبك حامد محمد بف بدر الديف أبي عبد اهلل الحسيني البكرم المالكي
القرشي الخميمي المشيكر بابف المغربي.
كاف يحفظ القرآف كيتقنو بالركايات ،ككلي قضاء بمد سيدنا الخميؿ عميو الصبلة كالسبلـ ،كىك
أكؿ مف كليو مف المالكية ،ثـ في سنة أربع كسبعيف كثمانمئة كلي قضاء القدس الشريؼ كأضيؼ إليو
قضاء بمد الخميؿ ،ثـ عزؿ في أكاخر سنة أربع كسبعيف ،كتكجو إلى القاىرة ،فكلي قضاء نابمس،3
كتكجو إلييا كتكفي بيا.
تكفي –رحمو اهلل -سنة ثماف كسبعيف كثمانمئة.
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المطمب الخامس والثالثون :أحمد بن شبوان بن عمر بن أبي الجود الحصيني ،العابدي ،المالكي.1
( ت 881ه )

أبك العباس ،مف فقياء المالكية ،لو مشاركة في عمـ الحديث كغيره ،مف قبيمة عربية قرب
مدينة الجزائر .رحؿ إلى المشرؽ كأخذ عف اإلماـ السخاكم كابف قاسـ كغيرىما .ثـ رحؿ إلى فمسطيف
كاستكطف مدينة غزة إلى أف مات بالطاعكف .قاؿ السخاكم" :شيخ فاضؿ مفنف ،ككاف مع فضيمتو
صالحا ،كمات شييدا".
تكفي –رحمو اهلل -سنة إحدل كثمانيف كثمانمئة.
المطمب السادس والثالثون :عمي بن شمس الدين محمد الياشمي المالكي( .2ت  885ه)
قاضي القضاة ،عبلء الديف ،أبك الحسف ،الكركي األصؿ ،المشيكر بابف المزكار.

كلي قضاء القدس في سنة أربع كستيف كثمانمئة ثـ عزؿ ككلي قضاء الكرؾ كقضاء غزة،
ككاف قد باشر حسبة نابمس.
كلما تكفي القاضي نكر الديف البدرشي كلي القضاء بعده بالقدس الشريؼ في مستيؿ شكاؿ
سنة ثماف كسبعيف كثمانمئة كلـ يدخؿ القدس إال في شير صفر سنة ثمانيف كثمانمئة كاستمر إلى
جمادم اآلخرة سنة اثنتيف كثمانيف كثمانمئة ،ثـ تكجو إلى القاىرة كأقاـ بيا كىك مستمر عمى الكالية
الى أف تكفي –رحمو اهلل -يكـ األحد تاسع عشر جمادم األكلى سنة خمس كثمانيف كثمانمئة كصمي
عميو بجامع المارديني ،ككاف عفيفا في مباشرتو ال يتناكؿ غير معمكمو المرتب عمى كقؼ المسجد
األقصى كىك في كؿ يكـ عشرة دراىـ فضة.

1
2

نكييض ،معجـ أعبلـ الجزائر ،ص  .212الضكء البلمع ،ج.312/1
العميمي ،األنس الجميؿ ،ج .372/2السخاكم ،الضكء البلمع ،ج.57-56/6
154

المطمب السابع والثالثون :محمد بن عبد الرحمن بن مسعود بن محمد بن موسى الجابري ،المغربي
األصل ،ثم المقدسي ،المالكي( .1ت  889ه)

الشيخ الناسؾ ،شمس الديف ،أبك عبد اهلل ،ابف الشيخ الصالح القدكة عبد الرحمف المدعك
(خميفة) ،كيعرؼ بابف خميفة.
أصمو مف بني (جابر) قبيمة مف المغرب ،كلد في حادم عشر رمضاف سنة إحدل كثمانمئة
ببيت المقدس ،كنشأ بو ،فحفظ القرآف عند الفقيو عبد اهلل البسكرم ،كتبله عمى عمي ابف المفت ،كحسف
العجمكني ،كحفظ الرسالة في فقو اإلماـ مالؾ ،كق أر فييا عمى حسف الدرعي المالكي ،كأخذ التصكؼ
عف كالده ،كسمع الحديث عمى محمد بف سعيد.
كا ف ذا ىمة كمركءة ،كعنده سخاء كمكارـ أخبلؽ ،ككاف مسمتا نير الشيبة ،جميؿ الييئة،
شديد السمرة ،كثير التبلكة ،حج غير مرة ،كدخؿ الشاـ.
كاستقر في إمامة المالكية بالمسجد األقصى ،كمشيخة القادرية بالقدس بعد كفاة كالده ،ككلي مشيخة
المغاربة ببيت المقدس ،ككذا مشيخة الفقراء المنتسبيف ألبي مديف ،كالمدرسة السبلمية ،كالتكقيت
بالمسجد األقصى .ثـ صرؼ عف مشيخة المغاربة في سنة اثنتيف كسبعيف كثمانمئة .كفي أكاخر عمره
أقبؿ عمى العبادة ،كترؾ النساء كتعزب إلى حيف كفاتو.
تكفي -رحمو اهلل -ليمة الخامس عشر مف شير جمادم اآلخرة سنة تسع كثمانيف كثمانمئة
كدفف عند كالده بمامبل.
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المطمب الثامن والثالثون :عبد القادر بن أحمد بن محمد الدميري ،المالكي ( .1ت  895ه)

قاض ،عرؼ بابف تقي ،كلد في جمادل األخيرة سنة أربع كعشريف كثمانمئة .تفقو عمى الشيخ عبادة

كالشيخ طاىر ،كأبي القاسـ النكيرم كأذف لو ،كناب في الفتيا عف الكلي السنباطي فمف بعده كأشير إليو
بالفضؿ ،كدرس لممالكية بالشيخكنية بعد الحساـ بف حريز ،كحج مرتيف كزار بيت المقدس ككتب عمى
الفتيا ،كعكؼ بمنزلو عمى الفتيا كالتدريس إلى أف استدعاه قايتبام في سنة نيؼ كثمانيف كثمانمئة بعد
صرؼ البرىاف المقاني فكاله قضاء المالكية ،كحمد الناس تكاضعو كتكدده.
تكفي –رحمو اهلل -ثامف ذم الحجة سنة خمس كتسعيف كثمانمئة.
المطمب التاسع والثالثون :يحيى بن محمد األنصاري المغربي األندلسي المالكي( .2ت  895ه)
قاضي القضاة ،العبلمة ،شرؼ الديف .كلد سنة ست كخمسيف كثمانمئة ،كسمع بببلده ،ككاف
مف أىؿ العمـ ماى ار في العربية ،اشتغؿ بالعمـ باألندلس عمى قاضي القضاة شمس الديف بف األزرؽ
الذم كلي قضاء القدس بعده ،كقدـ مف ببلد الغرب كأقاـ بحمب كبالقدس ،ثـ دخؿ القاىرة في سنة
ثماف كثمانيف كثمانمئة في أكؿ رمضاف ،فحضر مجمس قاضي القضاة قطب الديف الخيضرم
الشافعي قاضي دمشؽ كىك بالجامع األزرؽ ،كتكمـ في درسو فظير لو فضمو ،فسعى لو في قضاء
المالكية بالقدس .فكاله السمطاف في أكاخر سنة ثماف كثمانيف كثمانمئة مف غير بذؿ كال كمفة ،ثـ
حضر إلى القدس في صفر سنة تسع كثمانيف كثمانمئة ،كاستمر إلى شير ذم الحجة سنة اثنتيف
كتسعيف كثمانم ئة ،فكرد كتاب القاضي زيف الديف بف مزىر صاحب ديكاف اإلنشاء بعزلو ،فتكجو مف
القدس الشريؼ إلى القاىرة كأقاـ بيا أياما ثـ تكجو إلى الحجاز الشريؼ ،كسافر إلى ببلد جازاف.
ككانت كاليتو قضاء القدس بعد شغكره عف القاضي عبلء الديف بف المزكار نحك سبع سنيف؛ فإف
القاضي عبلء الديف تكجو مف القدس في سنة اثنتيف كثمانيف كثمانمئة ،كأقاـ بالقاىرة كىك باؽ عمى
الكالية إلى حيف كفاتو في سنة خمس كثمانيف كثمانمئة ،كلـ يستخمؼ أحدا عنو في الحكـ ،ثـ استمرت
الكظيفة عمى الشغكر نحك أربع سنيف بعد كفاتو إلى أف استقر بيا القاضي شرؼ الديف في التاريخ
المتقدـ ذكره.
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تكفي –رحمو اهلل -بجازاف في شكاؿ سنة خمس كتسعيف كثمانمئة.
المطمب األربعون :محمد بن عمي بن محمد بن عمي بن عمي بن قاسم بن مسعود أبو عبد اهلل
األصبحي الغرناطي األصل المالقي المالكي ( .1ت  896ه)

قاضي القضاة ،اإلماـ العبلمة ،المحقؽ ،شمس الديف ،أبك عبد اهلل ،كيعرؼ بابف األزرؽ.
كلد بمالقة كنشأ بيا كحفظ القرآف كغيره ،الزـ األستاذ إبراىيـ بف أحمد بف فتكح مفتي غرناطة
في النحك كاألصميف كالمنطؽ بحيث كاف جؿ انتفاعو بو ،كحضر مجمس أبي عبد المو السرقسطي
أيضا في الفقو كمجالس الخطيب أبي الفرج عبد المو بف أحمد البقني كالشياب
العالـ الزاىد مفتييا ن
قاضي الجماعة أحمد بف أبي يحيى ابف الشريؼ التممساني ،كمف شيكخو أيضا القاضي أبك إسحاؽ

إبراىيـ البدرم .كمف تبلميذه القاضي شرؼ الديف يحيى األندلسي كغيره.
كاف مف أىؿ العمـ كالصبلح حسف الشكؿ منكر الشيبة عميو األبية كالكقار ،ككلي القضاء
غربي مالقة في أياـ سعد بف عمي بف يكسؼ بف نصر صاحب األندلس ،ثـ قضاء مالقة نفسيا عف
أبي عبد اهلل محمد بف سعد ،ثـ قضاء كادياش عف أخيو أبي الحسف عمي بف سعد ،ثـ نقمو إلى مالقة،
ثـ لقضاء الجماعة بغرناطة .فمما استكلى عمييا اإلفرنج خرج منيا يستنفر ممكؾ األرض في نجدة
صاحب غرناطة؛ فتكجو لممكؾ المغرب فمـ يحصؿ منيـ نتيجة؛ فحضر إلى السمطاف الممؾ األشرؼ
(قايتبام) ،ككاف مشتغبل بقتاؿ سمطاف الركـ أبي يزيد بف عثماف ،فتكجو إلى مكة المشرفة كجاكر بيا
كزار النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كرجع إلى القاىرة المحركسة في أكؿ سنة ست كتسعيف كثمانمئة
فتكمـ لو في شيء يحصؿ منو ما يستعيف بو عمى القكت ،فكاله السمطاف قضاء المالكية بالقدس
الشريؼ في رابع رمضاف مف السنة المذككرة عكضا عف القاضي شمس الديف محمد بف مازف الغزم،
كقدـ إلى القدس في يكـ اإلثنيف سادس عشر شكاؿ سنة ست كتسعيف كثمانمئة ،كأقاـ بو نحك الشير
كىك يتعاطى األحكاـ بعفة كنزاىة مف غير تناكؿ شيء مف الناس ،ككاف مف قضاة العدؿ ككقع عميو
الثناء مف أىؿ العمـ كعامة الناس .ثـ حصؿ لو تكعؾ كاستمر إلى أف تكفي.
1
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من منصنفاتو:
( شفاء الغميؿ في شرح مختصر خميؿ) في فقو المالكية.
( ركضة األعبلـ بمنزلة العربية مف عمكـ اإلسبلـ).
( اإلبريز المسبكؾ في كيفية آداب الممكؾ).
( تخيير الرياسة كتحذير السياسة).
( بدائع السمؾ في طبائع الممؾ)
 كلو فتاكل.
 كلو نظـ .
تكفي –رحمو اهلل -في يكـ الجمعة بعد فراغ الصبلة سابع عشر ذم الحجة الحراـ سنة ست كتسعيف
كثمانمئة ،كصمي عميو في يكمو بعد صبلة العصر بالمسجد األقصى ،كدفف بمامبل إلى جانب حكش
البسطامي مف جية الغرب فكانت إقامتو بالقدس إحدل كستيف كيكما ،تكفي كلو خمس كستكف سنة.
المطمب الحادي واألربعون :محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن مسعود المغربي األصل المقدسي
المالكي( .1ت  897ه)

كماؿ الديف أبك البركات ،كيعرؼ كأبيو بابف خميقة ،كىك لقب جده عبد الرحمف.
كلد في سابع مف رمضاف سنة إحدل كخمسيف كثمانمئة ببيت المقدس ،كحفظ القرآف ،كالرسالة كبعض
المختصر ،كجكد القرآف عمى أبيو ،كبعضو عمى عبد الكريـ بف أبي الكفاء ،كاشتغؿ في النحك كغيره
عمى عبد الكىاب األنصارم ،كأبي العزـ الحبلكم ،كآخريف.
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حج مرتيف ،كدخؿ الشاـ غير مرة ،كالقاىرة في حياة أبيو ثـ بعده في سنة تسعيف كثمانمئة
كلقي حينئذ السخاكم فسمع منو ،ككاف قد سمع قبؿ ذلؾ عمى الجماؿ بف جماعة ،كالشمسيف:
القمقشندم ،كابف المكقت ،كغيرىـ.
كاستقر بعد كفات أبيو في إمامة جامع المغاربة بالمسجد األقصى ،كمشيخة المدرسة السبلمية ،كغير
ذلؾ .ككاف عبدا صالحا ،كأىؿ بيت المقدس يعتقدكنو ،كركم لو كرامات.
تكفي –رحمو اهلل -في ليمة الخميس ،كصمي عميو بعد الظير مف يكـ الخميس السابع
كالعشريف مف صفر سنة سبع كتسعيف كثمانمئة بالمسجد األقصى ،كدفف بمامبل عند كالده كجده ،ككاف
لجنازتو مشيد عظيـ شيده الخاص كالعاـ.
المطمب الثاني واألربعون :عيسى بن عمر الحسيني المغربي ،الشحيني ،المالكي( .1ت  897ه)
السيد الشريؼ ،شرؼ الديف .قدـ مف ببلده إلى القدس الشريؼ كأقاـ بيا مدة طكيمة ،ككاف
يحفظ القرآف ،كلو مشاركة في فقو المالكية ،كلي مشيخة المغاربة بالقدس الشريؼ ،فحصؿ لو ضعؼ
في بدنو كتكجو مف القدس إلى جية حمب ،فتكفي بيا سنة سبع كتسعيف كثمانمئة.
المطمب الثالث واألربعون :تقي الدين أبو بكر بن ناصر الدين محمد بن العمم المالكي( .2ت 897
ه)

المشيكر كالده بعرؽ ،ككاف القاضي تقي الديف أكال حنفي المذىب كأبيو ،ثـ انتقؿ إلى مذىب
اإلماـ مالؾ رضي اهلل عنو ،ككلي قضاء المالكية بالرممة في سنة ثبلث كسبعيف كثمانمئة ،كاستمر إلى
سنة خمس كسبعيف ،كتكجو إلى القاىرة لمسعي في قضاء القدس ،فمـ يتيسر لو ذلؾ؛ فأقاـ ىناؾ مدة
كعاد إلى القدس بعد كفاة كالده في شيكر سنة ثماف كسبعيف كثمانمئة.
ثـ استخمفو القاضي شمس الديف بف مازف المغربي في الحكـ بالقدس ،حيف تكجو إلى كطنو بغزة مف
أكائؿ شكاؿ سنة خمس كتسعيف كثمانمئة إلى أف قدـ إلى القدس في مستيؿ ربيع األكؿ سنة ست
كتسعيف كلـ يقدر لو كالية بعد ذلؾ.
1
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تكفي –رحمو اهلل -في شير ربيع األكؿ سنة سبع كتسعيف كثمانمئة كدفف بمامبل.
المطمب :الرابع واألربعون :محمد بن محمد بن حسين بن عمي بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن
عبد العزيز المالكي( .1كان حيا سنة  897ه).

شمس الديف أبك عبد اهلل بف حميد الديف أبي حامد البكرم المغربي األصؿ الخميمي المكلد
كالمنشأ المالكي إماميا كنزيؿ مكة كيعرؼ بابف أبي حامد.
كلد في رجب سنة أربع كستيف كثمانمئة بالخميؿ كنشأ بيا ،فحفظ القرآف كالشاطبية ،كالرسالة
المالكية ،كالكرقات ،كالجركمية ،كاأللفية ،كغيرىا ،كأخذ عف البرىاف بف قكقب النحك كسمع عميو المكطأ
كغيره ،ككذا ق أر النحك مع بعض الشاطبية عمى العبلء ابف قاسـ البطائحي ،كحضر عند الكماؿ بف
أبي شريؼ في التفسير كالنحك كغيرىما في آخريف ،كدخؿ القاىرة في سنة ست كثمانيف كثمانمئة،
فحضر عند السنيكرم في الفقو كغيره ،ككذا ق أر عمى العمـ سميماف البحيرم األزىرم ،كسمع مف
السخاكم المسمسؿ كغيره في سنة اثنتيف كتسعيف كثمانمئة ،ثـ لقيو بمكة في سنة ست كتسعيف
كثمانمئة ككاف مجاك ار بيا ،فق أر عميو في التي تمييا مناقب الشافعي البف حجر.
أق أر بمكة ابف محتسبيا سنقر ثـ انجمع عنو ،كتكسب بالكتابة ككلد لو ،كىك خير فاضؿ،
منجمع عمى نفسو ،بحيث كتب نسختيف مف شرح السخاكم لؤللفية ،كشرح ابف ماجو لمدميرم كغير
ذلؾ.
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المبحث الرابع :العمماء من القرن العاشر إلى الرابع عشر اليجري.
المطمب األول :يونس بن محمد بن خجا بردى ،القاىري ،القادري ،المالكي( .1كان حيا  899ه)
كاف كؿ مف جده ثـ أبيو حنفيا ،فكلد لو ىذا في شكاؿ سنة اثنتيف كستيف كثمانمئة ،كنشأ في
كنؼ أبيو كجده بزاكيتو التي بقرب مضارب الخيـ مف الرممة ،ككاف مؤدبو مالكيا ،فأقرأه في الرسالة
كغيرىا ،كق أر عمى المحيكم بف تقي ،كقاضي الجماعة المغربي قميبل ،كحج مع جده قبؿ بمكغو ،ثـ بعد
ذلؾ حيف إقامة أبيو بمكة مدة ثماف سنيف ،كتكرر لو ذلؾ ليجتمع لو مع الحج زيارة أبيو ،كفي غضكف
ذلؾ كسع الزاكية المشار إلييا كعمؿ ليا منا ار كمكتبا لؤليتاـ كسبيبل كغير ذلؾ كقبتيف عمى قبرم جده
كشيخو إيناؿ ،كؿ ىذا بإشارة الشيخ عبد القادر الطشطكخي أحد المعتقديف ،كحج أيضا في سنة ثماف
كتسعيف كثمانمئة كجاكر التي تمييا.
قاؿ السخاكم" :اجتمع بي سنة تسع كتسعيف فسمع مني المسمسؿ كغيره ،ككتبت لو اإلجازة
فيو ،كألبستو الخرقة الصكفية كأذنت لو ،كعنده أدب كفيو رائحة الخير بارؾ اهلل فيو ،كلـ يمبث أف جاء
الخبر بمكت شيخ القادرية ،فانزعج كثي ار كانقطع عميو ،ثـ سافر إلى المدينة النبكية".
المطمب الثاني :محمد بن إبراىيم الرجبي المالكي( .2ت  900ه)
القاضي شمس الديف ،المشيكر بابف مازف القركم.

كاف عمى مذىب االماـ الشافعي ،كباشر نيابة الحكـ بغزة كىك شافعي ،ثـ انتقؿ إلى مذىب
اإلماـ مالؾ ،ككلي قضاء المالكية بغزة في سنة إحدل كتسعيف كثمانمئة ،فأقاـ نحك ستة أشير ثـ
عزؿ ،ثـ كلي قضاء المالكية بالقدس الشريؼ في شير شكاؿ سنة ثبلث كتسعيف كثمانمئة ،بعد شغكره
عف القاضي شرؼ الديف يحيى المغربي األندلسي.
كاف يتردد إلى القدس كيعكد إلى كطنو بغزة ،ثـ عزؿ في شير رمضاف سنة ست كتسعيف
كثمانمائة ،كتكجو إلى مدينة غزة كأقاـ بيا ،كلـ يقدر لو كالية إلى حيف كفاتو.
تكفي -رحمو اهلل -بمدينة غزة في أكاخر ذم الحجة سنة تسعمئة.
1
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المطمب الثالث :محمد بن الصفا إبراىيم بن أبي الوفاء( .1كان حيا سنة  901ه)
السيد الشريؼ ،القاضي ،كماؿ الديف.
كاف عمى مذىب االماـ أبي حنيفة رضي اهلل عنو ،ثـ انتقؿ إلى مذىب اإلماـ مالؾ ،ككلي القضاء
بالقدس الشريؼ ،ككاف متكليا في سنة ست كستيف كثمانمئة ،ثـ عزؿ كانتقؿ إلى مذىبو األكؿ ،كناب
في الحكـ بالديار المصرية عف قاضي القضاة محب الديف بف الشحنة الحنفي مدة كاليتو ،ثـ بعد عزؿ
ابف الشحنة مف القضاء استمر ىك معزكال مف النيابة.
ككاف حيا يرزؽ سنة كاحد كتسعمئة.
المطمب الرابع :أحمد بن محمد بن حاتم بن عبد اهلل البسطي ،الصنياجي ،الحبسي ،الفاسي،
المالكي( .2ت  902ه)

نزيؿ القاىرة ،كيعرؼ بيف المصرييف بابف حاتـ.
كلد في جمادل الثانية سنة إحدل كخمسيف كثمانمئة بباب الحبسة مف فاس كنشأ بيا ،فحفظ
القرآف كالرسالة كالجركمية كألفية ابف مالؾ كغيرىا.
أخذ بتممساف عف جماعة منيـ :يحيى بف أحمد بف أبي القسـ العقباني ،كمحمد بف الجبلب،
كبقسطنطينية عف ابف القسـ بف أبي الحديد ،بؿ حضر بتكنس عند إبراىيـ الخدرم ،كق أر بطرابمس
المغرب عمى أحمد حمكلك القركم ،كابراىيـ الناجي ،كأخذ عنو الفقو كالفرائض ،كحضر عند أبي عبد
اهلل التريكي .كتحكؿ إلى القاىرة في سنة ثبلث كسبعيف كثمانمئة ،فأخذ بيا عف البرىاف األنصارم في
الرسالة كارتفؽ بو كبأخيو ،كحج معو في سنة أربع كسبعيف كثمانمئة ،كعف السنيكرم ،كالنكر بف
التنسي ،ككذا التقي الحصني ،كحضر عند سيؼ الديف الحنفي في التفسير كاألصكؿ ،كاألميف
األقصرائي .كمف باإلسكندرية :شعباف بف جنيبات ،كأجاز لو الشاكم.
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كاختص بتمر الكالي كبغيره مف األمراء ،كتزايد اختصاصو بالممؾ كصار يبيتو عنده في
بعض ليالي األسبكع ،مع اختصاصو قبؿ ذلؾ باألتابكي أيضا ،كبالغ كؿ منيما في إكرامو ،كاقتفى
أثرىما غير كاحد.
حج بيت اهلل الحراـ كجاكر أكثر مف مرة ،كما سافر لزيارة بيت المقدس ،ثـ دخؿ منو إلى
الشاـ كعاد إلى القاىرة ،ثـ إلى مكة.
قاؿ السخا كم" :رأيت منو استحضا ار في الفقو كبعض مشاركة ،كاستحضا ار لكثير مف أحكاؿ بعض
أئمة المغاربة ،كاتقانا فيما يبديو ،كتميز في الطب ،مع مزيد عقؿ ،كخبرة زائدة بمداخمة الناس
كاستجبلب الخكاطر ،بحيث صحب أكابر األمراء كالمباشريف فمف دكنيـ ،كحمد مف بعضيـ في
مخالطتو ليـ كمرابطتو معيـ ،كلسانو محفكظ ،كعقمو ممحكظ ،كقررت لو مرتبات".
تكفي –رحمو اهلل -سنة اثنتيف كتسعمئة كدفف بالمعبلة.
المطمب الخامس :عبد اهلل بن محمد السبتي المالكي( .1ت  910ه)
جماؿ الديف ،الشيخ العبلمة ،قاضي المالكية بصفد ،ابف قاضي القضاة شمس الديف السبتي ،كلد في
سنة إحدل كأربعيف كثمانمئة.
قاؿ في شذرات الذىب" :قاضي المالكية بصفد كابف قاضييا ،ككاف إماما عبلمة".
تكفي –رحمو اهلل -بصفد يكـ األربعاء ثامف عشر رجب سنة عشر كتسعمئة.
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المطمب السادس :محمد بن عبد القادر بن جبريل الغزي ،ثم الدمشقي ،المالكي( .1ت  928ه)

الشيخ العالـ العبلمة ،قاضي القضاة ،خير الديف ،أبك الخير.

كلد بغزة في ثاني عشر شكاؿ سنة اثنتيف كستيف كثمانمئة ،كاشتغؿ كبرع ،ثـ قدـ دمشؽ
كحضر دركس الشيخ عبد النبي المالكي ،كظيرت فضيمتو خصكصان في عمـ الفرائض كالحساب ،ثـ
كلي قضاء المالكية بالشاـ في ربيع اآلخر سنة إحدل عشرة كتسعمئة ،كسار في القضاء سيرة حسنة
بعفة كزىد كقياـ في نصرة الحؽ ،كاستمر حتى عزؿ في أكؿ رمضاف سنة اثنتيف كعشريف كتسعمئة،
فتكجو إلى بمده ،ثـ إلى مكة المشرفة ،كبيا تكفي.
تكفي –رحمو اهلل -في صفر سنة ثماف كعشريف كتسعمئة ،كدفف بالمعبلة.
المطمب السابع :عبد العزيز بن عبد الواحد بن محمد بن موسى المكناسي ،المغربي ،المالكي( .2ت
 964ه)

العالـ الفاضؿ ،األديب ،شيخ القراء بالمدينة المنكرة .كاف فاضبلن ،مفننان ،شاع انر ،صالحان ،دمث
األخبلؽ ،كثير التكاضع .لو كتب كشعر كأراجيز كمنظكمات شتى في ثمانية كعشريف عمما.
من مصنفاتو:
( منيج الكصكؿ كمييع السالؾ لؤلصكؿ) في أصكؿ الديف.
( نظـ جكاىر السيكطي) في عمـ التفسير.
( درر األصكؿ) في أصكؿ الفقو.
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ابف العماد ،شذرات الذىب ،ج .497-496/10ابف القاضي ،درة الحجاؿ ،ج .132/3التنبكتي ،نيؿ االبتياج ،ص

 .276-275حاجي خميفة ،كشؼ الظنكف ،ج ،751 ،361/1ج.1940 ،1924 ،1881 ،1210 ،1156/2
البغدادم ،إيضاح المكنكف ،ج .463/1البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج .584/1مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج.408/1
الزركمي ،األعبلـ ،ج .22/4كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .252/5نكييض ،معجـ المفسريف ،ج.288/1
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( نتائج األنظار ،كنخبة األفكار لمنظار) في الجدؿ.
( نظـ العقكد) في المعاني كالبياف.
( تحفة األحباب) في الصرؼ.
( غنية اإلعراب) في النحك.
( نزىة األلباب) في الحساب.
( الدر) في المنطؽ.
ككاف قد قدـ صاحب الترجمة إلى دمشؽ بعد أف زار بيت المقدس مف جية المدينة المنكرة -عمى
ساكنيا أزكى الصبلة كالسبلـ -في سنة إحدل كخمسيف كتسعمئة ،كدخؿ في سفرتو ىذه إلى حمب،
كاستجاز بيا الشمس السفيرم ،كالمكفؽ بف أبي ذر ،ثـ عاد إلى المدينة المنكرة.
تكفي –رحمو اهلل -بالمدينة المنكرة -عمى ساكنيا أزكى الصبلة كالسبلـ -سنة أربع كستيف كتسعمئة.
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المطمب الثامن :محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبد
اهلل بن أحمد بن قاسم الشيخ شمس الدين الحميري ،السبتي المالكي ( .1لم تذكر سنة وفاتو)

ذكره الغزم في الطبقة الثانية مف كتابو الككاكب السائرة في أعياف المئة العاشرة ،مما يعني أنو
تكفي في الفترة ما بيف 934ق إلى 966ق .كقاؿ في ترجمتو" :الشيخ شمس الديف ،القاضي بصفد
ابف قاضي قضاتيا كاف عالمان فاضبلن ،كسمع عمى شيخ اإلسبلـ الكالد شيئان مف صحيح مسمـ".
المطمب التاسع :عبد اهلل بن أحمد بن أحمد الرممي ،المالكي( .2ت  994ه)

باشر كظيفتي األذاف كالميقات بالجامع األمكم مدة ،ثـ كلي إمامة المالكية بو بعد كفاة القاضي محيي

الديف المالكي ،ثـ كلي رئاسة المؤذنيف بعد الشيخ بركات.
كاف صيتان ،حسف الصكت ،عارفان بالمكسيقى ،معرفة تامة ،كصكتو ما عمى حسنو في المؤذنيف
المكجكديف في عصره مزيد ،كلما مات أبكه خمؼ لو ماالن كثي انر ،كدنيا كاسعة فسعى في نيابة القضاء
عمى مذىب اإلماـ مالؾ ،فكلي النيابة في الصالحية ،ثـ بالكبرل ،ثـ امتحف في قصة القانجي ،كحبسو
عنده فيمف حبسيـ ،ككاف يحمؼ بالطبلؽ كثي انر ،كربما حمؼ في مجمس الحكـ بو ،حتى عاتبو بعض
قضاة القضاة ،فقاؿ لو :بمغني أنؾ تحمؼ بالطبلؽ كثي انر كىذا ال يميؽ .فقاؿ :ال .عمي الطبلؽ يا
أفندم.
تكفي –رحمو اهلل -يكـ الثبلثاء ثاني جمادل األكلى سنة أربع كتسعيف كتسعمئة.
المطمب العاشر :صالح بن عمر بن محمد العممي ،المالكي( .3ت  1002ه)

مف بيت عمـ ككالية كصبلح ،ليـ الرتب العمية في البيت المقدس ،كخرج منيـ عمماء كصمحاء

كثيركف ،كىك أخك الشيخ محمد العممي الصكفي المشيكر.
كاف قدـ إلى دمشؽ ككلي بيا نيابة قضاء المالكية بمحكمة الميداف ،حيف كاف عمو القاضي
فخر الديف عثماف بدمشؽ متخميا عف نيابة الحكـ بمحكمة الباب كشرع في طريؽ الزعماء ،فسعى البف
1

الغزم ،الككاكب السائرة ،ج.38/2

3

المحبي ،محمد أميف بف فضؿ اهلل بف محمد المحبي الحمكم الدمشقي (ت 1111ق) ،خبلصة األثر في أعياف القرف

2

الغزم ،الككاكب السائرة ،ج.144/3

الحادم عشر ،ج ،219/1ج ،239/2دار صادر -بيركت ،بدكف طبعة ،بدكف تاريخ.
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أخيو المذككر في نيابة المالكية بمحكمة السكيقة المذككرة ،ككاف ليـ تعمقات بالقدس فمـ يقدر عمى
اإلقامة بدمشؽ ،فكاف يتكطف بالقدس ككاف يتردد إلى الشاـ لزيارة أخيو الشيخ محمد كخالو العبلمة
محمد بف عمي مدرس الشبمية ،ككاف بينو كبيف الشيخ عمي بف محمد القمعي القدسي نزاع بسبب كقؼ
سيدم أحمد الثكرم ،فاتفؽ أف مات ذاؾ في شعباف غريبا في قرية مف قرل سيدم عمي بف عميؿ،
كمات ىذا في رابع عشر شير رمضاف سنة اثنتيف بعد األلؼ غريبا في مدينة الرممة.
المطمب الحادي عشر :عثمان بن عمي بن محمد بن محمد الغزي ،المالكي( .1ت  1009ه)
أحد أجبلء شيكخ العربية ،كممف تصدر بالديار المصرية لمتدريس في كؿ عمـ نفيس ،كاستفاد طمبة
العمـ مف فكائده ،كأتى العمكـ مف أبكابيا ،كجرد مرىفات السنة مف قرابيا.
كلد بمصر كبيا نشأ كأخذ عف شيكخ كثيريف ،كعنو أخذ جمع مف أكابر العمماء ،منيـ:
الشياب أحمد الخفاجى .كألؼ مؤلفات مفيدة.
تكفي –رحمو اهلل -بمصر يكـ السبت سابع عشر المحرـ سنة تسع بعد األلؼ ،كىك في عشر
السبعيف.

1

المحبي ،خبلصة األثر ،ج .109/3الخالدم ،أىؿ العمـ بيف مصر كفمسطيف ،ص  .19كحالة ،معجـ المؤلفيف،

ج.264/6
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المطمب الثاني عشر :أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي العيش ،المقري،

التممساني( .1ت 1041ه)

أبك العباس ،شياب الديف ،مؤرخ ،أديب ،حافظ ،لـ ير نظيره بجكدة القريحة ،كصفاء الذىف،
كقكة البديية ،ككاف آية باىرة في عمـ الكبلـ ،كالتفسير ،كالحديث ،كاألدب.
كلد بتممساف كنشأ بيا ،كحفظ القرآف ،كق أر بيا ،كحصؿ عمى عمو الشيخ الجميؿ العالـ أبي
عثماف سعيد بف أحمد المقرم التممساني مفتي تممساف ،كغيره.
كارتحؿ إلى فاس سنة تسع كألؼ ،كحضر مجمس عمي بف عمراف السبلسي في جامع
القركييف ،كناقشو في بعض مسائؿ الفقو ،فاعترؼ لو السبلسي بالتفكؽ عميو ،كأقر لو بقكة الحجة
كالنباىة.
ثـ انتقؿ إلى مراكش في نفس السنة فسر الخميفة المنصكر السعدم بمقدمو ،كأكرمو كقربو،
كتعرؼ المقرم في مراكش عمى جماعة مف العمماء كاألدباء جرت بينو كبينيـ مطارحات كمداعبات
كمساجبلت ،ذكر بعضيا في كتابو (ركضة اآلس) ،كقصد فاسا مرة ثانية ،فأسندت إليو سنة اثنتيف
كعشريف كألؼ كالية الفتكل كالخطابة كاإلمامة في جامع القركييف.

1

الخفاجي ،شياب الديف أحمد بف محمد بف عمر (ت  1069ق) ،ريحانة األلبا كزىرة الحياة الدنيا ،ج،182-174/2

تحقيؽ :محمد عبد الفتاح الحمك ،مطبعة عيسى البابي الحمبي ،بدكف طبعة1386 ،ق1966-ـ .المراكشي ،عباس بف
إبراىيـ السمبللي المراكشي المالكي (ت  1378ق) ،اإلعبلـ بمف حؿ مراكش كأغمات مف األعبلـ ،ج،308/2
تحقيؽ :عبد الكىاب بف منصكر ،المطبعة الكية ،ط1413 ،2ق1993-ـ .اإلفراني ،محمد بف الحاج بف محمد بف
عبد اهلل الصغير ،صفكة مف انتشر مف أخبار صمحاء القرف الحادم عشر ،ص  ،143تحقيؽ :عبد المجيد خيالي،

مركز التراث الثقافي المغربي -الدار البيضاء ،ط1425 ،1ق2004-ـ .القادرم ،محمد بف الطيب ( ت  1187ق)،
التقاط الدرر كمستفاد المكاعظ كالعبر مف أخبار كأعياف المائة الحادية كالثانية عشر ،ص  ،94تحثيؽ :ىاشـ العمكم
القاسمي ،دار اآلفاؽ الجديدة -بيركت ،ط1403 ،1ق1983-ـ .القنكجي ،أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف
عمي الحسيني البخارم (ت  1307ق) ،التاج المكمؿ مف جكاىر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ ،ص  ،318-316ك ازرة
األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية -قطر ،ط1428 ،1ق2007-ـ .المحبي ،خبلصة األثر ،ج .311-302/1األزىرم،
اليكاقيت الثمينة ،ج .29/1الحفناكم ،تعريؼ الخمؼ ،ج .58-44/1حاجي خميفة ،كشؼ الظنكف ،ج.1124/2
البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج .157/1الزركمي ،األعبلـ ،ج .237/1كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .78/2نكييض ،معجـ
أعبلـ الجزائر ،ص .311-309
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ثـ ارتحؿ في أكاخر شير رمضاف سنة سبع كعشريف كألؼ قاصدا حج بيت اهلل الحراـ ،ككرد
مصر بعد الحج ،كتزكج بيا مف السادات الكفائية ،كسكنيا ،ثـ زار بيت المقدس سنة تسع كعشريف
كألؼ ،كرجع إلى القاىرة ،ككرر منيا الذىاب إلى مكة ،كأممى بيا دركسا عديدة ،ككفد عمى طيبة -
عمى ساكنيا أفضؿ الصبلة كالسبلـ -سبع مرات ،كأممى الحديث النبكم بيا.
ثـ رجع إلى مصر في صفر عاـ تسع كثبلثيف ،كدخؿ القدس في رجب مف تمؾ السنة ،كأقاـ
خمسة كعشريف يكما ،ثـ كرد منيا إلى دمشؽ ،فدخميا في أكائؿ شعباف ،كأممى صحيح البخارم في
الجامع األمكم تحت قبة النسر بعد صبلة الصبح ،كحضره غالب أعياف عمماء دمشؽ ،كأما الطمبة فمـ
يتخمؼ منيـ كاحد ،ككاف يكـ ختمو حافبل جدا ،اجتمع فيو األلكؼ مف الناس ،كتكمـ بكبلـ في العقائد
كالحديث لـ يسمع نظيره أبدا ،ثـ ختـ الدرس بأبيات قاليا حيف كدع المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ،
ثـ رحؿ إلى مصر.
من مصنفاتو:
( قطؼ الميتصر مف أفناف المختصر) شرح لمختصر خميؿ في الفقو المالكي.
( نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب كذكر كزيرىا لساف الدينا ابف الخطيب).
( ركضة اآلس ،العاطرة األنفاس ،في ذكر مف لقيتيـ مف أعبلـ الحضرتيف :مراكش كفاس).
( أزىار الرياض في أخبار القاضي عياض).
( النفحات العنبرية في كصؼ نعاؿ خير البرية).
( فتح المتعاؿ في كصؼ النعاؿ).
( خبلصة فتح المتعاؿ كالنفحات العنبرية) كىي عبارة عف أرجكزة تحتكم عمى  190بيتا.
( أزىار الكمامة ،في أخبار العمامة ،كنبذة مف مبلبس المخصكص باإلسراء كاإلمامة).
( زبدة أزىار الكمامة) خبلصة الكتاب المتقدـ ،كىي أرجكزة تحتكم عمي  305أبيات.
( إضاءة الدجنة في عقائد أىؿ السنة)ػ
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( إتحاؼ المغرـ المغرل ،بتكميؿ شرح الصغرل).
( أعماؿ الذىف كالفكر في المسائؿ المتنكعة األجناس ،الكاردة مف سيدم محمد بف أبي بكر
بركة الزماف كبقية الناس).
( حاشية عمى شرح أـ البراىيف) لمسنكسي.
( كتاب إعراب القرآف).
( أسئمة كأجكبة شريفة ،حكت رقائؽ لطيفة كدقائؽ منيفة).
( حسف الثنا في العفك عف عمف جنى).
( القكاعد السرية في حؿ مشكبلت الشجرة النعمانية).
( رفع الغمط عف المخمس الخالي الكسط) منظكمة.
( نيؿ المراـ المغتبط لطمب المخمس الخالي الكسط) منظكمة.
( تاريخ األندلس) كىك نتؼ مف أخبار األندلس.
( المزدكجة) في الغزؿ.
( البدأة كالنشأة) أدب كنظـ.
( الدر الثميف في أسماء اليادم األميف) أرجكزة في أسماء النبي العربي الكريـ ،صمكات اهلل
كسبلمو عميو.
( الغث كالسميف كالرث كالثميف).
( شرح مقدمة ابف خمدكف).
( إتحاؼ أىؿ السيادة بضكابط حركؼ الزيادة) في النحك.
( أنكاء نيساف في أنباء تممساف) لـ يكممو.
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( الجنابد) فيرست ألسانيده.
( عرؼ النشؽ في أخبار دمشؽ).
( النمط األكمؿ في ذكر المستقبؿ).
تكفي –رحمو اهلل -بالقاىرة في جمادل األكلى سنة إحدل كأربعيف كألؼ ،كدفف بمقبرة المجاكريف.
المطمب الثالث عشر :يوسف بن عبد الرزاق بن أبي العطاء بن وفاء المصري ،المالكي( .1ت
 1051ه)

أبك المحاسف ،مف كلد السادة الكفائييف ،كاف شيخ اإلسبلـ كعمـ األعبلـ ،كاماما في العمميف،
كقدكة في الطريقتيف .ظيرت بركتو كعمت ،كانتشرت كراماتو كبيرت ،كسطعت أنكاره ،كنفعت عمكمو،
كلو الشعر الحسف كالنثر الذم يعجز عف محاكاتو أرباب الفصاحة كالمسف.
أخذ العمكـ عف أبي النجاء السنيكرم ،كأبى بكر الشنكاني ،كعف الدنكشرم ،كالشيخ فايد األزىرم،
كاألجيكرم ،كلبس الخرقة كتمقى الطريقة الكفائية الشاذلية عف عمو األستاذ محمد عف كالده أبي
المكارـ إبراىيـ بسنده.
كدرس كأممى الكثير ،كحضر دركسو األجبلء مف الشيكخ :كالغنيمي ،كالحمبي ،كحج م ارت ،كأتى بيت
المقدس.
تكفي –رحمو اهلل -بعد رجكعو مف الحج غرة صفر سنة إحدل كخمسيف كألؼ ،كصمي عميو بالجامع
األزىر في محفؿ لـ ير في تمؾ األعصار مثمو ،كدفف في زاكية سمفو السادات بني الكفاء رضي اهلل
عنيـ.

1

الحضيكي ،محمد بف أحمد بف عبد اهلل بف سميماف اإليسي (ت  1189ق) ،طبقات الحضيكي ،ص  ،608تحقيؽ:

أحمد بكمزكك ،مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء ،ط1427 ،1ق2006-ـ .المحبي ،خبلصة األثر ،ج-503/4
 .505اإلفراني ،صفكة مف انتشر ،ص  .60مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج.438/1
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المطمب الرابع عشر :أبو بكر بن يوسف السكتاني أو السجتاني ،المالكي( .1ت  1063ه)
كيعرؼ بمراكش بالمغارتي .العالـ العبلمة ،الحاج الرحالة ،الفقيو المتفنف ،الزاىد المتديف،
النزيو المتعفؼ ،النبيو المتصكؼ ،المحقؽ في سائر العمكـ.
مف أكابر العمماء كخبلصة األكلياء ،رحؿ إلى المشرؽ ثبلث مرات ،كجاكر بمصر كالحجاز
سنيف متعددة ،كسافر إلى القدس ،كحج أكثر مف عشر حجات.
أخذ بالمغرب عف الشيخ أحمد بابا ،كالشيخ أبي القاسـ بف محمد الدرعي ،كىك يركم عف ابف
مجبر عف ابف غازم ،كىذا أعمى سند يكجد في زمانو .كأخذ بمصر عف الشيخ إبراىيـ المقاني ،ككاف
مقيما في داره مف جممة أكالده ،كعف ابف مجمة الزرقاني ،كبالقدس عف الشيخ أحمد العممي ،كعنو أخذ
طريؽ التصكؼ ثـ انكفا لممغرب كاستقر بمراكش ،فبادر الناس لؤلخذ عنو ،فتصدر لمتدريس كنشر
العمـ ،فانتفع بو كثير ،ككاف عارفا بفف القراءات كلو فييا أجكبة نظما كنثرا ،مع الزىد في الدنيا كالتبتؿ
إلى عبادة ربو ،كالثقة فيما ينقمو كالتثبت فيما يركيو.
أخذ عنو العبلمة ابف سعيد المرغيثي ،كالشيخ أبك عبد اهلل بف ناصر ،كأبك سالـ العياشي الذم
قاؿ عنو في اقتفاء األثر" :لقيتو بمصر سنة تسع كخمسيف ،كصحبتو إلى المغرب في الرجكع،
كسمعت عميو بعض الشمائؿ ،كلقنني الذكر بظاىر بسكرة ،كأجاز لي مركياتو في العمميف الظاىر
كالباطف ،عف جميع أشياخو ،ككتب لي بخطو".
تكفي –رحمو اهلل -سنة ثبلث كستيف كألؼ ،كدفف خارج باب الدبغ أحد أبكاب مراكش كقبره
ىناؾ شيير.

1

العياشي ،أبك سالـ عبد اهلل بف محمد بف أبي بكر (ت  1090ق) ،اقتفاء األثر بعد ذىاب أىؿ األثر ،ص -115

 ،116تحقيؽ :نفيسة الذىبي ،منشكرات كمية اآلداب -الرباط ،مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء ،ط1996 ،1ـ.
القادرم ،محمد بف الطيب (ت  1187ق) ،نشر المثاني ألىؿ القرف الحادم عشر كالثاني ،ج ،66/2تحقيؽ :محمد
حجي كأحمد التكفيؽ ،مكتبة الطالب -الرباط ،ط1402 ،1ق1982-ـ .القادرم ،التقاط الدرر ،ص  .133اإلفراني،

صفكة مف انتشر ،ص  .210-207الحضيكي ،طبقات الحضيكي ،ص  .172-171األزىرم ،اليكاقيت الثمينة ،ص
 .107-106المراكشي ،اإلعبلـ ،ج.218-215/1
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المطمب الخامس عشر :أحمد بن محمد بن يونس المدعو عبد النبي بن أحمد عمي القشاشي( .1ت
 1071ه)

صفي الديف ،اإلماـ القدكة ،الجامع بيف عمكـ الشريعة كالحقيقة .كاف يمقب بعبد النبي لشدة حبو لمنبي
صمى اهلل عميو كسمـ ،ككاف يؤجر الناس كيجمعيـ عمى الصبلة عميو صمى اهلل عميو كسمـ.
أصؿ سمفو مف القدس ،فيك بدرم :نسبة إلى السيد بدر ،الكلي المشيكر المدفكف بزاكيتو بكادم النكر
ظاىر القدس الشريؼ ،كلو ذرية ال يحصكف كثرة ،كمناقبيـ ال تحصى ،كنسب السيد بدر يرجع إلى
سيدنا الحسيف بف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو ،إال أف الشيخ أحمد كاف يخفي نسبو اكتفاء
بنسب التقكل المفضي لمتنصؿ مف أسباب الفخر كالجاه في الدنيا ،فتبعتو عمى ذلؾ ذريتو .ككانت
كالدة الشيخ محمد المدني مف ذرية سيدنا تميـ الدارم رضي اهلل عنو ،كىـ كثيركف ببيت المقدس.
ككالدة صاحب الترجمة مف بيت األنصارم ،كليذا كاف يكتب بخطو أحمد المدني األنصارم كتارة سبط
األنصار.
رباه كالده كأقرأه بعض المقدمات الفقيية عمى مذىب اإلماـ مالؾ ،ألف كالده تمذىب بمذىب
شيخو الشيخ محمد بف عيسى التممساني ،ككاف مف كبراء العمماء كاألكلياء بالمدينة .كرحؿ بو كالده
إلى اليمف في سنة إحدل عشرة بعد األلؼ فأخذ عف أكثر عممائو كأكليائو خصكصا شيكخ كالده
المكجكديف إذ ذاؾ .كمكث عند كالده مدة ثـ حدث لو كارد مزعج فخرج سائحا مف اليمف حتى كصؿ
إلى مكة ،كمكث بيا مدة كصحب جماعة كعاد إلى المدينة كصحب بيا الشيخ أحمد بف الفضؿ بف
عبد النافع ابف الشيخ الكبير محمد بف عراؽ ،كالشيخ الكلي عمر بف القطب بدر الديف العادلي،
كالشيخ شياب الديف الممكاني ،كغيرىـ.

1

عبد الحي الكتاني ،محمد عبد الحي بف عبد الكبير ابف الحسني اإلدريسي (ت  1382ق) ،فيرس الفيارس كمعجـ

المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت ،ج ،971-970/2تحقيؽ :إحساف عباس ،دار الغرب اإلسبلمي-بيركت ،ط،2
1982ـ .األنصارم ،عبد الرحمف بف عبد الكريـ الحنفي المدني (ت 1195ىػ) تحفة المحبيف كاألصحاب في معرفة ما
لممدنييف مف األنساب ،ص  ،391تحقيؽ :محمد العركيسي المطكم ،المكتبة العتيقة-تكنس ،ط1390 ،1ىػ1970-ـ.
المحبي ،خبلصة األثر ،ج .346-342/1العياشي ،اقتفاء األثر ،ص  .161-158القادرم ،نشر المثاني،

ج .115-112/2القادرم ،التقاط الدرر ،ص  .149اإلفراني ،صفكة مف انتشر ،ص  .220-217الحضيكي ،طبقات
الحضيكي ،ص  .55-54البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج .161/1الزركمي ،األعبلـ ،ج .239/1كحالة ،معجـ المؤلفيف،
ج.170/2
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ككاف صاحب الترجمة قد رأل رؤيا كىك في مكة -أعزىا اهلل -عبرىا بأف الشيخ أحمد بف
عمي الشناكم بمغ لتربية المريديف فرحؿ إليو ،فمما رآه رحب بو ،كقاؿ لو مكاشفا :مرحبا بمف جاء
يقتبس منا ،فمزمو كتمذىب بمذىبو ،كسمؾ طريقتو ،كق أر كتبا في مشربو ،كأخذ عنو الحديث كغيره.
ككاف يقكؿ" :تشفعت بالشيخ" .كىذا كبلـ بديع يحتمؿ أنو تشفع بو إلى اهلل ،أك تحكؿ شافعيا
ألجمو ،ككاف حصؿ عمى مذىب اإلماـ مالؾ –رضي اهلل عنو ،-فمما تشفع صار يفتي بالمذىبيف .كال
زاؿ مبلزما لمشيخ الشناكم حتى اختص بو كزكجو ابنتو ،كصار ىك الخميفة مف بعده.
ثـ أخذ عف رفيؽ شيخو السيد أسعد البمخي ،كالزمو حتى مات ككرث أحكالو ،ثـ صحب خمقا
يطكؿ تعداد أسمائيـ ،ككاف جممة مف أخذ عنيـ في طريؽ اهلل تعالى نحك مائة شيخ.
كلـ يزؿ عمى قكة حالو حتى انتفع بو الناس عمى اختبلؼ طبقاتيـ ،كانتشر صيتو ،ككثرت
أتباعو في أقطار األرض ،كشيد لو أكلياء كقتو بأنو اإلماـ المفرد ،كالشيخ أيكب الدمشقي فإنو كتب
إليو كتبا يقكؿ في بعضيا" :إني ألعمـ أف لكؿ كقت صمد كأنؾ كاهلل صمد ىذا الكقت".
ككاف يحدث أنو ق أر (القرآف العظيـ) كمو عمى النبي صمى عميو كسمـ في النكـ ،كيحكى عنو
أيضا أنو ق أر عميو صمى اهلل عميو كسمـ (المقدمة العشماكية) في النكـ أيضا ،كذلؾ منقبة عظيمة
كاشارة لكماؿ الشيخ.
كما أنو كاف حافظا لممراتب الشرعية ،متضمعا مف أذكاؽ السنة ،كثير النكافؿ كالصياـ ،كامؿ
العقؿ كالكقار ،كلو مؤلفات كثيرة بمغت نحك خمسيف مؤلفا.
من مصنفاتو:
( حاشية عمى الشفا).
( حاشية عمى المكاىب المدنية).
( الكممة الكسطى في شرح حكـ ابف العطا) ،كختـ كؿ حكمة بحديث يناسبيا.
( حاشية عمى اإلنساف الكامؿ لمجيمي).
( بستاف العارفيف).
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( السمط المجيد في تمقيف الذكر ألىؿ التكحيد).
( بستاف العابديف كركض العارفيف).
( الدرة الثمينة فيما لزائر النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى المدينة).
( سبلسؿ أىؿ التكحيد).
( شرح عقيدة ابف عفيؼ).
( عقيدة منظكمة).
( كتاب النصكص).
( كممة الجكد في القكؿ بكحدة الكجكد).
( الكماالت اإلليية).
( الكنز األسنى في الصبلة كالسبلـ عمى الذات المكممة الحسنى).
( الكصية لؤلكالد كالبرية).
 كلو شعر.
تكفي -رحمو اهلل -نيار اإلثنيف آخر سنة إحدل كسبعيف كألؼ ،كدفف بالبقيع شرقي قبة السيدة حميمة
السعدية رضي اهلل تعالى عنيما.
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المطمب السادس عشر :محمد بن سالم النفاتي ،التونسي ،المالكي( .1ت  1074ه)

قاضي القدس ،مف بيت عمـ كصبلح ،كالده الشيخ المفتي سالـ النفاتي ،كشقيقو األكؿ أبك

الحسف قاضي الجماعة بتكنس ،كأما شقيقو الثاني الشيخ المفتي عمي النفاتي.
ككانت بيف أخيو القاضي أبك الحسف كبيف أبي الفضؿ المسراتي ضغائف سببيا حب الرئاسة.
كفي سنة تسع كأربعيف كألؼ خرج لزيارة النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ  -ككاف أبك الحسف أمير الركب
فمات بالينبع كقبره معركؼ ىناؾ ،عمى إثر ذلؾ كقع تأخير األخكيف عمي كمحمد عمى الفتيا ،كتكلى
مكانيما أبك الفضؿ ،كالشيخ أحمد الرصاع.
فساف ار إلى الحج ثـ لمديار الركمية كعرضا شكاية عمى األعتاب السمطانية كلقيا مف جبللتو
القبكؿ كصدرت األكامر كفؽ مرادىما ،فأما عمي فرجع لتكنس فاستقؿ بالفتيا مف غير منازع بعد عزؿ
الرصاع كالمسراتي.
كأما محمد فأقاـ في اسطنبكؿ سنيف ،ثـ في سنة أربع كسبعيف كألؼ قدـ منيا متقمدا لقضاء القدس،
ككانت لو كجاىة عند السمطاف كالعسكر مف لدف عيد أخيو ،فترقى بجاه أخيو.
كقد مدحو العياشي بقصيدة عندما زار بيت المقدس شك ار لو عمى ما لقيو منو مف بر ككرـ
كطيب لقاء كحسف تعامؿ.
تكفي –رحمو اهلل -في القدس بعد عاـ أربع كسبعيف كألؼ.

1

العياشي ،عبد اهلل بف محمد بف أبي بكر (ت  ،)1090ماء المكائد أك الرحمة العياشية ،ج ،457-401 /2تحقيؽ:

سعيد الفاضمي كسميماف القرشي ،دار السكيدم لمنشر كالتكزيع -أبك ظبي ،ط2006 ،1ـ .القادرم ،نشر المثاني،
ج .373/2مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج.442/1
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المطمب السابع عشر :عبد اهلل بن محمد بن أبي بكر العياشي المغربي ،المالكي( .1ت  1090ه)

نسبة إلى آؿ عياش قبيمة مف البربر ،عفيؼ الديف أبك سالـ ،اإلماـ العبلٌمة ،الشيخ القدكة،

الحافظ الحجة ،العالـ العامؿ ،الكلي الصالح ،العابد الناسؾ ،رحالة المغرب ،كمسند صقعو في عصره،
الذم قاؿ عنو اإلفراني" :أحد مف أحيا اهلل بيـ طريؽ الركاية بعد أف كانت شمسيا عمى أطراؼ
كجدد مف فنكف األثر كؿ رسـ محيؿ" .فقد كاف أحد األعبلـ كأكحد أفراد الزماف ،كمف أحيا اهلل
النخيؿٌ ،
بو الديف كطريؽ الركاية كالدراية.
أخذ أكال بفاس :عف األبار ،كالشيخ ميارة ،كأبي زيد ابف القاضي ،كأبي محمد بف عبد القادر
الفاسي ،كبدرعة :عف أبي عبد اهلل محمد بف ناصر .كرحؿ لممشرؽ كجاكر بالحرميف الشريفيف سنيف،
كحج م ار ار كأخذ عف أعبلميا ،كرحؿ لمشاـ كجاكر بالقدس كالخميؿ ،ثـ بمصر ،كلقي عمماء المشرؽ
كأخذ عنيـ ،كجمع عممي الحقيقة كالشريعة كرياسة الظاىر كالباطف.
سجؿ العياشي دخكلو إلى فمسطيف في رحمتو المسماة ماء المكائد ،حيث دخؿ إلى غزة ،ثـ
الرممة ،ثـ القدس التي كصؼ معالميا كمسجدىا كصفا دقيقا ،كذكر أنو سكف أثناء إقامتو بالقدس
(زاكية المغاربة) المكقكفة عمى الشيخ أبك مديف الحفيد ،ثـ انتقؿ إلى بيت بجكار ركاؽ الشيخ منصكر،
كلقي فييا جمة مف العمماء منيـ قاضي المالكية بالقدس الشيخ محمد بف سالـ النفاتي التكنسي ،كالشيخ
عمر بف محمد العممي ،كغيرىـ مف العمماء كالفضبلء ،ثـ مر مف بيت لحـ كصكال إلى مدينة الخميؿ
كزيارة المسجد اإلبراىيمي ،ثـ رجع إلى غزة مرة أخرل متكجيا إلى مصر.

1

العياشي ،عبد اهلل بف محمد بف أبي بكر (ت  ،)1090ماء المكائد أك الرحمة العياشية ،ج ،457-401 /2تحقيؽ:

سعيد الفاضمي كسميماف القرشي ،دار السكيدم لمنشر كالتكزيع -أبك ظبي ،ط2006 ،1ـ .األخضر ،محمد ،الحياة
األدبية في المغرب في عيد الدكلة العمكية ،ص  ،110-90دار الرشاد الحديثة -الدار البيضاء ،ط1977 ،1ـ.
العياشي ،اقتفاء األثر ،المقدمة ص  .69-11القادرم ،نشر المثاني ،ج .264-254/2القادرم ،التقاط الدرر ،ص
 .213-212اإلفراني ،صفكة مف انتشر ،ج .330-325/1الحضيكي ،طبقات الحضيكي ،ص .398-396
األزىرم ،اليكاقيت الثمينة ،ص  .183-178عبد الحي الكتاني ،فيرس الفيارس ،ج .835-832/2البغدادم ،ىدية

العارفيف ،ج .478/1الزركمي ،األعبلـ ،ج .130-129/4كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج .112/6مخمكؼ ،شجرة النكر
الزكية ،ج .455-454/1الحجكم ،الفكر السامي ،ج.333/2
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برع في الفقو كالتصكؼ ،فجالس المشايخ كأكابر األئمة في كقتو :كالشيخ عمي األجيكرم،
كالشيخ أبي ميدم الثعالبي ،كالشيخ أخد الخفاجي ،كالشيخ اليرزكرم ،كغيرىـ مف طبقتيـ ،كممف
اشتممت عميو فيارسو كرحمتو.
ككا ف محققا في العمكـ ال سيما في عمكـ القكـ مف الزىد كالكرع كالتكاضع ،كصدؽ الميجة
كالمعاممة كالمكدة ،كالسكينة كالكقار ،كالحرص عمى اتباع السنة النبكية ،كالتخمؽ بأخبلؽ النبكة،
كاإلقباؿ عمى ذلؾ كاإلعراض عما ال يعنيو.
مصنفاتو :كاف لممترجـ لو العديد مف المصنفات كالقصائد منيا:
( الحكـ بالعدؿ كاإلنصاؼ الرافع لمخبلؼ فيما كقع بيف فقياء سجمماسة مف االختبلؼ).
( إظيار المنة عمى المبشريف بالجنة).
( الككاكب الدرية في مناقب أشرؼ البرية).
( ىالة البدر في نظـ أسماء أىؿ بدر).
( المغريات في إصبلح الكتريات).
( المباحث المرضية فيما يتعمؽ ب(لك) الشرطية) ،كراسة في (لك) الشرطية.
( معكنة المكتسب كبغية التاجر المحتسب).
( إرشاد المنتسب إلى فيـ معكنة المكتسب).
( أجكبة الخميؿ عما استشكؿ مف كبلـ خميؿ).
( القكؿ المحكـ في صحة عقكد األصـ كاألبكـ).
( العبلكة فيمف ركع محؿ سجكد التبلكة).
( شرح المحمى) ،لـ يكمؿ.
( معرج الكصكؿ إلى أصكؿ أكؿ األصكؿ) ،نظـ في أصكؿ الطريقة الزركقية.
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( تنبيو ذكم اليمـ العالية عمى الزىد في الدنيا الفانية).
( كسيمة الغريؽ بأئمة الطريؽ) ،رجز نظـ فيو أبك سالـ شيكخ التربية الصكفية.
( ألفية في التصكؼ).
( التعريؼ كاإليجاز ببعض ما تدعك الضركرة إليو في طريؽ الحجاز) ،كيسمى( :الرحمة
الصغرل).
( ماء المكائد) أك (الرحمة العياشية).
( اقتفاء األثر بعد ذىاب أىؿ األثر) ،كيسمى أيضا( :مسالؾ اليداية إلى معالـ الركاية) أك
(العجالة المكفية بأسانيد الفقياء كالمحدثيف كالصكفية).
( إتحاؼ األخبلء بأسانيد المشايخ األجبلء).
كتكفي –رحمو اهلل -ضحكة يكـ الجمعة ثامف عشر ذم القعدة سنة تسعيف كألؼ ،بالطاعكف عف ثبلث
كخمسيف سنة.
المطمب الثامن عشر :محمد بن يحيى الموقت المالكي( .1ت  1119ه)
عائمة المكقت أصميا مف ببلد المغرب ،جاء منيا لغزة كلي اهلل العارؼ الشيخ محمد أبك العزـ ،كتكفي
بيا كدفف بزاكيتو التي كانت خارج سكر غزة عند البكابة الشرقية ،كظيرت ذريتو مف بعده ،كاشتيرت
العائمة بالمكقت لككف بعضيا تخصص بفف الميقات ،كمنيـ مف تعيف بتمؾ الكظيفة بغزة ،كانتقؿ فرع
منيا إلى مدينة الخميؿ ،ثـ إلى القدس الشريؼ ،كمنيـ مف تكلى كظيفة الميقات في المسجد األقصى
المبارؾ.
منيـ صاحب الترجمة :الشيخ اليماـ ،المحقؽ المقداـ ،إماـ السادة المالكية بالحرـ القدسي ،ذم األنكار
البيية ،كاف صالحا مف أىؿ الطريؽ ،سالكا أقكـ طريؽ ،ساى ار ليمو في المسجد كفي البقعة البيضاء،
دائـ التعبد .كاف ماى ار في عمـ الفمؾ كالتدقيؽ ،فريدا في فنو كالتحقيؽ.
1

الحسيني ،حسف بف عبد المطيؼ ،تراجـ أىؿ القدس في القرف الثاني عشر اليجرم ،تحقيؽ :سبلمة صالح النعيمات،
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تكفي –رحمو اهلل -سنة تسع عشرة كمئة كألؼ.
المطمب التاسع عشر :أحمد بن محمد بن يحيى الشيير بالموقت ،القدسي المولد ،الغزي األصل،
المالكي ،ثم الحنفي( .1ت  1171ه)

العبلمة المحدث ،كاف لو التضمع مف العمكـ سيما في عمـ الميقات ،كفضمو مشيكر .انتقؿ
بعض جدكده مف غزة ىاشـ العذبة المكرد ،كىك مف ذرية أبي العزـ أحد أكلياء المغاربة المشاىير،
ككاف بيت المترجـ بيت الميقات عف أبيو عف أجداده الثقات في المسجد األقصى ،فجد كشمر ذيمو
لمطمب باالجتياد كاالستعداد ،كبذؿ أكقات عنفكاف شبابو في التحصيؿ ،كىجر المضاجع كأسير
الجفكف القتناص الذخائر ،ككاف لو ذكاء مفرط كىمة شامخة.
كق أر العمكـ ببمدة القدس كلـ يذؽ كربة الغربة أكاف تحصيمو لمعمكـ ،كأخذ عف الشيخ عامر كعف
الشيخ محمد الخميمي ،كلما انفؾ يستفيد الغرر ،كيستزيد حتى جمس عمى منصة التصدر لئلفادة،
كأجازه شيكخو فبث العمكـ باألقصى ،كصار منيبلن لمصادر كالكارد بعد ما تضمع مف أعذب المكارد،
كنشر العمكـ كالنتائج ،كأنتيت لو حقائؽ العمكـ العقمية ،كألقت إليو مقاليدىا العمكـ النقمية ،ككاف
يتعاطى المتاجر الدنيكية بحيث ال تمد عينو إلى أىؿ التمتعات بكرـ الغرباء ال سيما أىؿ العمـ،
كيمنحيـ البشاشة.
كتكلي افتاء الحنفية بالقدس مرتيف مدة يسيرة كما طابت لو فكانت عميو عسيرة ،ككانت عميو
المدرسة األفضمية ،كجمع بيف إمامة الصخرة كامامة المالكية ،ككانت لو الثركة العظيمة ،ثـ آخر عمره
الزـ العبكدية في الدياجر سيما كقت السحر ،فكاف يحييو في مغارة الصخرة المشرفة ال يفتر عف ذلؾ،
مع االشتغاؿ بالمطالعة كالمراجعة إلى أف تكفي.
تكفي –رحمو اهلل -في يكـ الجمعة عاشر جمادم األكلى سنة إحدل كسبعيف كمئة كألؼ ،كدفف بمقبرة
مأمف اهلل.

1

المرادم ،أبك الفضؿ محمد خميؿ بف عمي بف محمد بف محمد الحسيني (ت  1206ق) ،سمؾ الدرر في أعياف القرف

الثاني عشر ،ج ،175/1دار البشائر اإلسبلمية ،ط1408 ،3ق1988-ـ.
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المطمب العشرون :أحمد بن محمد بن عبد اهلل الورزازي الدرعي التطواني( .1ت  1179ه)
أ بك العباس ،الشيخ العبلمة ،الحافظ الصالح ،المحدث األثرم ،حبر تطكاف كفخرىا ،القائؿ
بالحؽ العامؿ بو ،كاف عالما كبي ار بحاثا ،برع في الفقو كالحديث كالقراءات كسائر الفنكف ،ككاف ذا حزـ
كعزـ ،قكاال لمحؽ ال يبالي لكمة الئـ ،يحج بيت اهلل الحراـ كثيرا ،كيزكر بيت المقدس ،كأخبر أنو جاء
مف الحرـ المكي كحده عمى رجميو إلى بيت المقدس ،كلو مقاـ ليس لغيره في الحزـ كالنصرة لمديف.
قاؿ تمميذه ابف عجيبة عنو " :كاف شديد الشكيمة عمى أىؿ البدع ،ال يبالي بكالة زمانو ،يأمر
بالمعركؼ كينيى عف المنكر ،ال يخاؼ منيـ .ككاف اتيـ باالعتزاؿ كامتحف بذلؾ حتى دخؿ السجف
ثـ خمصو اهلل منو ،فزاد عزه كبعد صيتو كاتفؽ الناس عمى تعظيمو".
أخذ عف أبي العباس أحمد بف ناصر الدرعي ،كأبي العباس أحمد بف مبارؾ الممطي ،كأبي
طاىر الككراني ،كمحمد بف محمد بف شرؼ الديف الخميمي ،كعبد الرحمف بف محيي الديف بف سميماف
السميمي الحنفي الدمشقي ،كعبد القادر الصديقي المكي الحنفي ،كالتاج القمعي ،أجاز لو كالخكتو محمد
الكبير كعبد اهلل كمحمد الصغير .كلو فيرسة جمع فييا مركياتو عمف ذكر.
كجرل لو مع فقياء فاس كقائع كمباحث عممية ،ككقعت لو مع عمماء مصر مناظرة ثـ أجازكه  ،ثـ
ارتحؿ لثغر تطكاف ،كما زاؿ فييا يدرس كيجاىد الكفار.
تكفي –رحمو اهلل -في ذم القعدة عاـ تسعة كسبعيف كمئة كألؼ.
المطمب الحادي والعشرون :أحمد بن أحمد بن محمد بن يحيى الموقت المالكي( .2ت  1186ه)
قاؿ عنو المرادم في سمؾ الدرر " :كاف مف أعياف القدس كرؤسائيا" .كاف ممف ظير مف
عائمة المكقت ذلؾ المحدث الكبير الشيخ أحمد السابقة ترجمتو ،كأعقب كلده العالـ الفاضؿ أحمد-
المترجـ ،-قاؿ الطباع" :كرأيت بالقدس عمى طراة كتاب منسكخ سنة ثبلث كسبعيف كمئة كألؼ بخطو
ى
ما لفظو" :دخؿ في كقؼ الفقير إلى مكاله الغني أحمد بف أحمد بف محمد بف يحيى بف محمد بف أبي

1

الضعيؼ ،محمد بف عبد السبلـ (ت  1233ق) ،تاريخ الضعيؼ (تاريخ الدكلة السعيدة) ،ص  ،172تحقيؽ :أحمد

الغمارم ،دار المأثكرات -الرباط ،ط1406 ،1ق1986-ـ .الحضيكي ،طبقات الحضيكي ،ص  .113عبد الحي
الكتاني ،فيرس الفيارس ،ج .1111/2الزركمي ،األعبلـ ،ج .243/1المراكشي ،اهعبلـ ،ج.392/2
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الصفا بف إبراىيـ المكقت بالمسجد األقصى الشريؼ؛ كىك ابف أبي المغربي الشيير ببكابة غزة ىاشـ –
قدس سره كغفر لو."-
كقاؿ أيضا" :كرأيت عند بعض ذريتو كثيقة شرعية نصيا" :كجينا كقدرنا لناقؿ ىذه الكثيقة
مفخر السادات الكراـ السيد أحمد بف مفخر المدرسيف العظاـ الشيخ أحمد أفندم المكقت كظيفة
اإلمامة بجامع المغاربة ،كالكعظ بالمسجد األقصى ،كبكابة باب جامع المغاربة ،كقراءة كمحفؿ خاف
كالتصدير بداخؿ الحرـ الشريؼ ،كبكابة باب الرحمة ،كالتكقيت بالمسجد األقصى ،كخطابة كامامة
بجامع الصخرة ،بما ليا مف المعمكـ ،يقبضو مف يد متكلي الكقؼ كائنا مف كاف ،كما يتبع ذلؾ مف
الصرة الركمية كالعكائد المعتادة .في جمادل الثانية سنة إحدل كسبعيف كمائة كألؼ .كلو الكقؼ الكبير
المشيكر بالقدس عمى ذريتو"".
تكفي –رحمو اهلل -سنة ست كثمانيف كمئة كألؼ.
المطمب الثاني والعشرون :محمد بن محمد بن الطيب التافالتي األزىري الخموتي ،المالكي ثم
الحنفي( .1ت  1191ه)

فقيو ،أصكلي ،محدث ،باحث ،مفتي القدس الشريؼ ،عبلمة العصر ،الفائؽ عمى أقرانو ،كلو الفضؿ
الباىر ،ككاف في األدب الفرد الكامؿ ،لو الشعر الحسف مع البداىة في ذلؾ كسرعة نظمو ،كذكاؤه
يشؽ دياجر المشكبلت.
كلد بالمغرب األقصى ،كحفظ القرآف كىك ابف ثماف سنيف ،ثـ اشتغؿ في حفظ المتكف عمى كالده ،كق أر
عميو األجركمية ،كعمى الشيخ محمد السعدم الجزائرم السنكسية ،كمنظكمة في العبادات مختصرة في
المسائؿ الفقيية ،كدرس السنكسية لمطبلب قبؿ أكاف االحتبلـ ،كرحؿ مف ببلده في البر إلى طرابمس
الغرب كما كجبت عميو صبلة كال صياـ ،كمف طرابمس ركب البحر إلى الجامع األزىر فطمب العمـ
بمصر سنتيف كثمانية أشير ،كأخذ عف شيكخو اآلتي ذكرىـ ،ثـ سافر لزيارة كالده في البحر فأسره
الفرنج كذىبكا بو إلى مالطة مركز الكفر ،ثـ نجاه اهلل تعالى بعد سنتيف كأياـ.

1

المرادم ،سمؾ الدرر ،ج .108-102/4البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج .341/2الزركمي ،األعبلـ ،ج.269/7
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كناظرت و رىباف النصارل مناظرة كاسعة ،ككانت مدة المناظرة نحك ثمانية أياـ ،فأخرسيـ اهلل
كأكبتيـ ،ككقعكا في حيص بيص كألجمكا بمجاـ اإللزاـ .ككاف فييـ راىبا لو دراية بالمسائؿ المنطقية
كالعربية ،كيزعـ أف ىمتو بارعة ،كلما رآه صغير السف ،ككاف سنو إذ ذاؾ نحك تسع عشرة سنة ،قاؿ
لو :تصمح أف تككف مثؿ كلد كلدم ،فمف أيف جاءتؾ ىذه المعرفة التامة؟ فقاؿ لو :جميع ما سألتني
عنو ىك مف عمكـ البداية ،كلك خضت معي في مقاـ النياية ألسمعتؾ ما يصـ أذنيؾ ،كفي ىذا القدر
مر في
كفاية ،فترؾ المناظرة كرجع القيقرم .كشاع صيتو في مالطة بيف الرىباف كالكبراء ككاف إذا ٌ

السكؽ يحترمكنو.

ككاف يقكؿ :إف سبب خبلصو رؤيا مبشرة ،مف يكميا ركب سفينة النجاة متكجيان لئلسكندرية ،ثـ منيا
لمصر القاىرة ،ثـ سافر لمحجاز م ار انر ،كدخؿ اليمف ،كعماف ،كالبحريف ،كالبصرة ،كحمب ،كدمشؽ،
كلما كصؿ لمركـ باب المراد كتمتع بتمؾ المياد متكجان بتاج فتكل الحنفية إلى القدس الشريؼ الرفيعة
العماد ،استقر بيا.
كأخذ عف أجبلء منيـ الشمس محمد بف سالـ الحفني ،كعمى أخيو الشيخ يكسؼ الحفني،
البميدم ،كالشيخ أحمد الجكىرم،
كالشيخ أحمد الممكم ،كعف الشيخ عمي العركسي ،كالسيد محمد ى
كالشيخ أحمد األشبكلي نزيؿ الحرـ المكي ،كالشيخ أحمد الدمنيكرم ،كالشيخ عمر الطحبلكم ،كالشمس
محمد العمادم ،كالشيخ عبد الرحمف المطفي ،كغيرىـ ناس كثيركف.
كأما تصانيفو فإنيا ناىزت الثمانيف ما بيف منظكـ كمنثكر ككتب كرسائؿ في فنكف شتى ،كأما نظمو
فيك رائؽ جدان كمراسبلتو كأشعاره كثيرة.
من مصنفاتو:
( حسف التبياف في معنى مدلكؿ القرآف).
( التحريرات الرائقة كالرسالة الفائقة).
( تحفة المجديف بنصرة خير الديف).
( الخبر الكابؿ في تعطيؿ المطابؿ).
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( الدر األغمى بشرح الدكر األعمى).
( منحة الكدكد بشرح ما اليمو أبك السعكد).
( سؤاؿ :ىؿ الحكر العيف مف المبلئكة أـ ال؟)
( أسرار البسممة).
( غاية اإلرشاد في أحاديث الببلد).
( ما كرد في الفصد كالحجامة).
( النفح المعنكم في المكلد النبكم الشريؼ).
( المعراج).
( الصمح بيف المجتيديف).
( القيكة كالدخاف).
( االستقصا لما صح كثبت في المسجد األقصى).
( صخرة البيت المقدس).
( تحرم اإلصابة ،في أكس بف قيظي كالد عرابة).
 ديكاف شعر.
تكفي –رحمو اهلل -في ذم القعدة سنة إحدل كتسعيف كمائة كألؼ في بيت المقدس ،كدفف بمقبرة مأمف
اهلل.
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المطمب الثالث والعشرون :محمد بن عبد الوىاب بن عثمان المكناسي ،1المالكي( .ت  1213ه)
الفقيو ،األديب ،الكاتب ،السفير ،الرحالة ،الكزير الكبير.
نشأ بمكناس ،كاستخدمو المكلى محمد بف عبد اهلل في بعض األعماؿ ،ثـ استكزره كانتدبو
لكثير مف الميمات كعقد المعاىدات ،ثـ استعممو في السفارة بينو كبيف الدكؿ ،فجاؿ بسبب ذلؾ في
أكركبا كافريقيا كآسيا كما بينيا ،ككاف مف أىؿ الفضؿ كالديف قائما بمأمكريتو أحسف قياـ.
ككاف قد أرسمو أكال سفي ار عنو لدكلة إسبانيا كممكيا كارلكس الثالث ،لمنظر في أمر األسارل
المسمميف الذيف عندىا ،ككاف ذلؾ سنة ثبلث كتسعيف كمئة كألؼ ،فعقد معيا معاىدة ،كألؼ في ذلؾ
رحمة .ثـ ككجيو ثانيا سفي انر لحككمة مالطة كنابكلى فباحث األكلى سنة خمس كتسعيف كمئة كألؼ ،في
شأف األسرل ،كعقد مع ممؾ نابكلى اتفاقا ،كألؼ في ىذه السفارة رحمة أخرل .ثـ رحؿ لمحج مقمدا
التكاليؼ المكلكية في سفارة ثالثة لمدكلة العثمانية ،كذلؾ سنة مئتيف كألؼ ،كدخؿ القسطنطينية
العظمى ،كدمشؽ الشاـ ،كالقدس الشريؼ ،كزار الخميؿ ،كدخؿ الجزائر ،كتكنس ،كتممساف ،كلقى أعبلـ
تمؾ الببلد ،كاستفاد كأفاد ،ككتب في ذلؾ رحمة ثالثة .ثـ آب لمسقط رأسو ،كمحؿ أينسو ،مكناسة
الزيتكف ،حيث لو األىؿ كاإلخكاف كالبنكف ،ضحكة يكـ الثبلثاء لست بقيف مف شكاؿ عاـ اثنيف كمائتيف
كألؼ.
أخذ بالقدس عف القدكة البركة العارؼ الشريؼ الشيخ أبى السعكد محمد المأذكف بالخمكة
القادرية كالخمكتية ،كلقى بالشاـ الشيخ المحدث سعد الديف الحنفى حفيد الشيخ عبد الغنى النابمسى،
كالشيخ كماؿ الديف محمد بف محمد الدمشقي الشيير بالغزل مفتى الشافعية ،كمفتى الحنابمة الشيخ
إسماعيؿ الج ارعى ،كلقى بتكنس صالح عممائيا الشيخ أحمد بف عبد اهلل بف محمد السكسى السكتانى
المغربى.
1

المكناسي ،محمد بف عبد الكىاب بف عثماف (ت  1213ق) ،رحمة المكناسي المسماة (إحراز المعمى كالرقيب في حج

بيت اهلل الحراـ كزيارة القدس الشريؼ كالخميؿ كالتبرؾ بقبر الحبيب)  ،المقدمة ،ص  ،318-286تحقيؽ :محمد
بككبكط ،دار السكيدم لمنشر كالتكزيع -أبك ظبي ،ط2003 ،1ـ .ابف سكدة ،عبد السبلـ بف عبد القادر بف محمد بف

عبد القادر (ت  1400ق) ،إتحاؼ المطالع بكفيات أعبلـ القرف الثالث عشر كالرابع ،ج ،88/1تحقيؽ :محمد حجي،
دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ،ط1417 ،1ق1997-ـ .السجمماسي ،إتحاؼ أعبلـ الناس ،ج.201-192/4
الزركمي ،األعبلـ ،ج .258-257/6كحالة معجـ المؤلفيف ،ج.271-270/10
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مصنفاتو:
( اإلكسير في فكاؾ األسير) ،كىي رحمتو في سفارتو األكلى إلسبانيا.
( البدر السافر ليداية المسافر إلى فكاؾ األسارل مف يد العدك الكافر) ،كىي رحمتو في سفارتو
الثانية لمالطة كنابكلى.
( إحراز المعمى كالرقيب ،في حج بيت اهلل الحراـ كزيارة القدس الشريؼ كالتبرؾ بقبر الحبيب)،
كىي رحمتو التي كتبيا في سفارتو الثالثة كحجتو.
( منظكمة في المناسؾ).
كقد جاب في رحمتو العديد مدف فمسطيف ،ككصفيا كذكر معالميا ،كخصكصا القدس كالمسجد
األقصى المبارؾ الذم كصؼ بعض معالمو فقاؿ" :كلو -أم لؤلقصى المسقؼ -مف األبكاب أحد
عشر بابا :سبعة في صؼ كاحد في مقابمة الصخرة ،أكسطيا ىك الباب الكبير المقابؿ لممحراب ،كأماـ
ىذه األبكاب ببلط مسقؼ ،كأربعة أبكاب في جانبو ،كفي الجية الغربية مف الصحف عدة مدارس،
كبقربيا متصبل بيا مسجد ،كىك ببلط كاحد كبير طكيؿ جدا يقاؿ لو (البقعة البيضاء) ،كبو يصمي إماـ
المالكية قرب مربط البراؽ ،كيقكلكف أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ صمى بو ،كبقربو زاكية لسيدم عبد
القادر الجيبلني ،كبيا حجرة شيخنا أبي السعكد -نفعنا اهلل ببركاتو -كىك قائـ عمييا".
تكفي-رحمو اهلل -في مراكش عاـ ثبلثة عشر كمئتيف كألؼ.
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المطمب الرابع والعشرون :أبو القاسم بن محمد بن أحمد بن عمي بن إبراىيم الزياني ،المالكي( .1ت
 1249ه)

كلد بفاس سنة سبع كأربعيف كمئة كألؼ ،كأخذ بيا عف أحمد بف الطاىر الشركي ،كابف الطيب
القادرم صاحب النشر ،كالقاضي بك خريص ،كأبي حفص الفاسي ،كالتاكدم ابف سكدة ،كالبناني،
كنسخ حاشيتو.
رحؿ إلى الحجاز سنة تسع كستيف كمئة كألؼ بصحبة كالده ،ثـ رحؿ ثانيان إلى األستانة سفي انر
عف السمطاف محمد بف عبد اهلل سنة مئتيف كألؼ ،ثـ سنة ست عشرة كمئتيف كألؼ أيضان ،كلقي
بإسطنبكؿ الشيخ كماؿ الديف أحمد بف ركف الديف مصطفى بف خير الديف ،كاختصر تأليفو في التاريخ
كأجازه بو كبمؤلفاتو ،كلقي بمصر الشيخ سميماف الفيكمي ،كالمؤرخ عبد الرحمف الجبرتي ،كاسماعيؿ
العباسي المؤرخ ،كلقي بدمشؽ سعد الديف حفيد الشيخ عبد الغني النابمسي ،ككماؿ الديف الغزم
كغيرىما.
ككاف المترجـ قد ذكر زيارتو لفمسطيف أثناء رحمتو فزار القدس كالخميؿ ،كيقتبس الباحث بعضا
مف عباراتو التي كثؽ بيا زيارتو لؤلماكف المقدسة مف كتابو الترجمانة الكبرل ،كقكلو" :كلما بمغت
مدينة الخميؿ عميو السبلـ ...ثـ دخمت المسجد األعظـ ،فرأيت مف حسنو عجبا  ...كفي كسط المسجد
الكريـ التربة المقدسة ،تربة الخميؿ أبينا إبراىيـ عميو السبلـ" " .ثـ قصدنا الحرـ الشريؼ ،كالمسجد
العظيـ المنيؼ ،الذم بارؾ اهلل تعالى حكلو ،كعممت كؿ أمة فضمو ،المسجد األقصى ...مسجد لو
حرمات ،كمحؿ تفيض بو البركات ،كتستجاب بو دعكات ...راقت محاسنو ،كفاقت مآثره ...كبقربو
مسجد حسف لممالكية ،يسمى بمسجد المغاربة ،ألف حارتيـ تبلصقو "...
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الزياني ،أبك القاسـ بف محمد بف أحمد بف عمي (ت  1249ق) ،الترجمانة الكبرل في أخبار المعمكر ب ار كبحرا،

المقدمة ص  ،41-29ص  ،275-265تحقيؽ :عبد الكريـ الفبللي ،دار نشر المعرفة -الرباط ،ط1412 ،2ق-

1991ـ .كنكف ،عبد اهلل ،النبكغ المغربي في األدب العربي ،ص  ،297ط1382 ،2ق1962-ـ .عبد الحي الكتاني،
فيرس الفيارس ،ج .313/1األزىرم ،اليكاقيت الثمينة ،ج .104/1ابف سكدة ،إتحاؼ المطالع ،ج.153-152/1
مخمكؼ ،شجرة النكر الزكية ،ج .548/1الزركمي ،األعبلـ ،ج .173-172/5كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج.93/8
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من مصنفاتو:
( الترجمانة الكبرل)
( الترجماف المعرب عف دكؿ المشرؽ كالمغرب).
( الركضة السميمانية في الدكلة اإلسماعيمية كمف تقدميا مف الدكؿ اإلسبلمية).
( ألفية السمكؾ في كفيات الممكؾ).
( تحفة الحادم المطرب في ذكر شرفاء المغرب)
( السدرة السنية الفائقة في كشؼ مذاىب أىؿ البدع مف الخكارج كالركافض كالمعتزلة
كالزنادقة).
( رحمة الحذاؽ لمشاىدة البمداف كاآلفاؽ).
( التاج كاإلكميؿ في مآثر السمطاف الجميؿ).
( تحفة النبياء في التفرقة بيف الفقياء كالسفياء).
( البستاف الظريؼ في دكلة أكالد مكالم عمي الشريؼ).
( ألفية السمكؾ في كفيات الممكؾ) ك(شرحيا).
( فيرسة الياقكت كالمؤلؤ كالمرجاف في ذكر الممكؾ العمكييف كأشياخ مكالنا سميماف).
( عقد الجماف ،في شمائؿ السمطاف عبد الرحمف).
( درة السمكؾ فيما يجب عمى الممكؾ).
( جكىرة التيجاف) في الممكؾ العمكييف.
تكفي –رحمو اهلل-في رجب سنة تسع كأربعيف كمئتيف كألؼ ،كدفف بالزاكية الناصرية بفاس.
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المطمب الخامس والعشرون :يوسف بن عمي الورفمي ،الطرابمسي ،المغربي ،المالكي( .1ت 1345
ه)

عالـ بالقراءات ،فقيو ،مصنؼ .كلد ببمده كرفمة مف أعماؿ طرابمس الغرب سنة ثبلث كستيف كمئتيف
كألؼ ،كاشتغؿ بيا بحفظ القرآف كتجكيده عمى القراءات السبع ،كحفظ الشاطبية كغيرىا مف كتب
القراءات ،حتى صار لو إلماـ كدراية ببقية القراءات األربعة عشر ،كأتقف فف التكحيد ،كالتجكيد،
كالحساب ،كتفقو في مذىب اإلماـ مالؾ ،كأخذ الطريقة الشاذلية كاشتغؿ بيا ،ثـ ارتحؿ إلى الجامع
األزىر ،كحضر دركس شيخ المالكية بكقتو ،كمفتييا الشيخ محمد عميش كغيره ،ثـ قدـ غزة في سنة
ثبلثمئة كألؼ ،كقد حج قبؿ ذلؾ أربع مرات ،ثـ عاد لغزة ،كأقاـ بيا ،كسكف بغرفة بجامع السيد ىاشـ،
كظير أمره ،كعرؼ فضمو ،كحصؿ لو مزيد مف االحتراـ ،كالقبكؿ التاـ عند العمماء ،كاألعياف،
كالكجياء ،كتعيف بمكتب الفنكف معمما لمقرآف كالعمكـ الدينية ،كمكث عمى ذلؾ نحك عشريف سنة ،كانتفع
بو أبناء الكطف جيبل بعد جيؿ ،ثـ رفع مف كظيفتو سنة ثبلث كعشريف كثبلثمئة كألؼ ،بسعي ممف ال
خبلؽ لو ،فمزـ الجامع المقيـ بو ،كال زالت الناس ليا ثقة بو ،كمعرفة بفضمو ،ترسؿ أبناءىا إليو لمتعميـ
كاالستفادة منو ،كىك صاحب ىمة كثبات ،ككاف عنده حسف عشرة ،كتكدد إلى الناس ،كقناعة كليف
جانب ،كلـ يتأىؿ قط ،ككاف يكثر مف تبلكة القرآف كاألكراد ،كمطالعة كتب الصكفية كالمالكية.
كال زاؿ عمى حالو حتى ىاجرت أىالي غزة بسبب الحرب العامة سنة خمس كثبلثيف كثبلثمئة
كألؼ ،فرحؿ المترجـ منيا إلى قرية تؿ الترمس ،كبعد االحتبلؿ تكطف مدينة يافا.
من مصنفاتو:
 رسالة في التجكيد.
تكفي –رحمو اهلل -في شعباف سنة خمس كأربعيف كثبلثمئة كألؼ ،ككاف قد جاكز الثمانيف ستة،
كدفف بتربة الشيخ مراد بيافا.
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الطباع ،إتحاؼ األعزة ،ج .398/4اآلغا ،مصنفكف عمماء ،ص .505
189

المطمب السادس والعشرون :محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسني ،اإلدريسي،
الكتاني ،المالكي( .1ت  1382ه)

كلد في مدينة فاس في جمادل األكلى سنة اثنتيف كثبلثمئة ،كنشأ في أسرة عممية في كنؼ
كالده كأخيو الكبير محمد ،كخالو جعفر ،كىـ مف كبار عمماء ببلده ،كدخؿ في المكتب الذم تحت
زاكيتيـ ،المعركؼ بمكتب الكيؼ بحريز ،فق أر عمى الفقيو عمي بف أحمد زكيتف ،ثـ عمى الفقيو أحمد
البغؿ بمكتب حكمة ابف صكاؿ ،ثـ عمى الفقيو محمد الصنياجي بمكتب كادم ر ىشا ىشة.
أخذ العمـ عف كالده الشيخ اإلماـ ،كشقيقو أبي عبد اهلل محمد بف عبد الكبير الكتاني ،كخالو
أبي المكاىب جعفر بف إدريس الكتاني ،كابف خالو أبي عبد اهلل محمد بف جعفر الكتاني صاحب
السمكة ،كأبي العباس أحمد بف محمد بف الخياط الزكارم ،كأبي عبد اهلل محمد بف قاسـ القادرم ،كأبي
عبد اهلل محمد بف عبد السبلـ قنكف ،كقاضي مكناس أبي العباس أحمد بف الطالب بف سكدة ،كمحدث
فقياء المغرب أبي عبد اهلل محمد الفضيؿ بف الفاطمي اإلدريسي الزرىكني ،كعالـ المدينة المنكرة أبي
العباس أحمد بف إسماعيؿ البرزنجي ،كالقاضي العدؿ أبا عبد اهلل محمد بف عبد الرحمف البريبرم
الرباطي كغيرىـ.
ثـ رحؿ سنة إحدل كعشريف كثبلثمئة كألؼ إلى مراكش ،فأىخذ في طريقو إلييا كأيخذ عنو كحصؿ لو
فييا إقباؿ عظيـ ،ناىيؾ أف الخميفة السمطاني في مراكش إذ ذاؾ المكلى عبد الحفيظ بف الحسف أخذ
عنو كاستجازه فأجازه كألؼ باسمو فيرسان سماه المنيج المنتخب المستحسف فيما أسندناه لسعادة مكالم
عبد الحفيظ بف السمطاف مكالم الحسف.
كفي سنة ثبلث كعشريف كثبلثمئة كألؼ ،رحؿ لمحجاز فدخؿ مصر كأدرؾ بقية المسنديف بتمؾ الديار،
خصكصان شيخ اإلسبلـ عبد الرحمف الشربيني ،كشيخ المالكية سميـ البشرم ،كالشياب أحمد الرفاعي،
كالشيخ حسيف الطرابمسي الحنفي ،كالشيخ عبد اهلل البنا باالسكندرية ،فأجازكه بما ليـ في المعقكؿ
كالمنقكؿ.
ثـ دخؿ الحجاز كاستقر بو مدة أخذ بيا عف بقية مف كجد ىناؾ مف المعمريف ،كالسيد حسيف
الحبشي الباعمكم المكي ،كمحدث الحجاز الشيخ فالح الظاىرم ،كأديب الحجاز الشيخ عبد الجميؿ
1

عبد الحي الكتاني ،مقدمة فيرس الفيارس .ابف سكدة ،إتحاؼ المطالع ،ج ،578/2مخمكؼ  ،شجرة النكر الزكية،

ج.621-620/1
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برادة المدني ،كالشياب البرزنجي المدني ،كالشيخ خميؿ الخربطمي المدني الحنفي ،كعالـ مكة الشيخ
حسب اهلل المكي الشافعي ،كالشياب أحمد الحضراكم الشافعي المكي كغيرىـ مف حجيج اآلفاؽ الذيف
كردكا تمؾ السنة مف اليند كاليمف كغيره مف ببلد اهلل شرقان كغربان .كفي مكة صادؼ صاحبو الشيخ
أحمد أبا الخير المكي اليندم مسند الشرؽ فتصافحا كتصاحبا كتدبجا فكافؽ شف طبقة كحمؿ كؿ
منيما عف اآلخر عممان جمان.
ثـ دخؿ الشاـ فأدرؾ بو بقية البقية مف رجاؿ الدكر األكؿ ،خصكصان الشيخ عبد اهلل السكرم
الركابي بدمشؽ ،كالشيخ سعيد الحباؿ ،كالشيخ أبا النصر الخطيب ،كالشيخ محمد أميف البيطار
كأمثاليـ ،فرجع إلى المغرب حامبلن راية التحديث كالركاية مف أقصى الشرؽ إلى أقصى الغرب
كمجمكعة إجازاتو مف شيكخو في مجمد ضخـ.
كقد درس في الحرـ المدني جميع شمائؿ الترمذم كمقدمة صحيح مسمـ ،كدرس سنف النسائي
في ضريحو بالرممة مف فمسطيف ،كالفتكحات المكية في ضريح اإلماـ الحاتمي بدمشؽ ،كالمكطأ في
ضريح اإلماـ مالؾ بالبقيع ،ككتاب الفرج بعد الشدة البف أبي الدنيا في بيت المقدس .كق أر بالقيركاف
الرسالة كالنكادر في ضريح مؤلفيما ابف أبي زيد ،كالممخص في ضريح مؤلفو القابسي ،كالمدكنة في
ضريح مؤلفيا سحنكف.
كىك باالختصار رجؿ كثير الفضؿ كاألدب ،عارؼ بالحديث كالعمكـ النافعة ،نير الباطف
كالظاىر ،جميؿ الصكرة كالسيرة ،في سف إحدل كعشريف لكنو أعطي مف الفضؿ كالكماؿ كالقبكؿ
كاإلقباؿ ما لـ يعطو كثير مف المعمريف كىك في ازدياد بفضؿ اهلل ببركة جده األعظـ صمى اهلل عميو
كسمـ.
من مصنفاتو:
( فيرس الفيارس).
( رفع اإلصر كدفع الضير عف إجماع الحافظ أبي بكر بف خير).
( مفاكية ذم النبؿ كاإلجادة ،حضرة مدير السعادة).
( عقد الزبرجد ،في أف مف لغا فبل جمعة لو مما نقب عنو مف األخبار فمـ يكجد).
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( المخبر الفصيح عف أسرار غرامي صحيح).
( اإلجازة الصغرل).
( مجالي االمتناف ،فبما ركل لنا بالتسمسؿ مف سكر القرآف).
( منية السائؿ) ،اختصار الشمائؿ.
( أحسف المشارب ،كأكضح المسالؾ المؤدية إلى أف الغزالي لـ يعتنؽ قط مذىب مالؾ).
( اإلسعاؼ باإلسعاد الرباني ،في إجازة الشيخ النبياني).
( كسيمة المميكؼ ،إلى جده الرحيـ العطكؼ).
( استجبلب شفاعة الرسكؿ ،مف جمع أربعيف حديثان مف كبلمو العذب المقبكؿ).
( ما عمؽ بالباؿ أياـ االعتقاؿ).
( الطكالع الفخرية ،في السبلسؿ القادرية).
( تبميغ األمانة في مضار اإلسراؼ كالتبرج كالكيانة).
( تاريخ جامع القركييف).
محنتو األخيرة:
أصابت المترجـ قبؿ سنكات مف كفاتو محنة أخرل مف تبعات مبايعتو مع طائفة مف أعياف
المغرب لمحمد بف عرفة  -كىك مف األسرة العمكية الحاكمة بالمغرب  -كما حصؿ لقاء ذلؾ مف قبلقؿ
لمحكـ سنة خمس كسبعيف كثبلثمئة
في الببلد ،فبعد أف يعزؿ ابف عرفة كعاد الممؾ محمد الخامس ي
كألؼ ،صدر القرار بمصادرة أمبلكو الكثيرة ،كمنيا مكتبتيو العامرة ،كأيشيعت عنو التيىـ ،ك يشكىت
سمعتو ،كاستطاؿ عميو مخالفكه ،كصار الناس فيو ألجؿ ىذه األحداث عمى طرفي نقيض ،فاستقر

خارج الببلد.
تكفي –رحمو اهلل -غريبا في مدينة نيس جنكب فرنسا ،فجر الجمعة الثامف كالعشريف مف ربيع
اآلخرة سنة اثنتيف كثمانيف كثبلثمئة كألؼ ،كدفف في مقابر المسمميف ىناؾ.
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الخاتمة:
بعد اتماـ ىذه الرسالة بتكفيؽ اهلل تعالى ،كالتي تحمؿ اسـ (تاريخ المذىب المالكي في
فمسطيف) فقد تكصؿ إلى النتائج التالية:
 -1دكر اإلماـ مالؾ بف أنس –رحمو اهلل -الميـ ،كأىمية مذىبو بيف المذاىب الفقيية في
العالـ اإلسبلمي كبيت المقدس خاصة.
 -2إف األرض المباركة (فمسطيف) كانت ميكل أفئدة العمماء العامميف كمقصدا لطمبة العمـ
المجتيديف كالذيف كاف مف بينيـ عمماء المذىب المالكي.
 -3كانت بداية دخكؿ المذىب المالكي إلى فمسطيف كاف في القرف الرابع اليجرم عمى يد
قاضي الرممة القادـ مف بغداد أبك الطيب محمد بف محمد بف إسحؽ بف راىكيو كمف بعده
مف العمماء كاستمر كجكد عمماء مف أتباع المذىب المالكي في فمسطيف حتى القرف الرابع
عشر اليجرم.
 -4كاف لممذىب المالكي حضكره قبيؿ االحتبلؿ الصميبي لبيت المقدس ،ككجكد كبار عمماء
المذىب المالكي في تمؾ الفترة معمميف كمتعمميف كأبي بكر الطرطكشي كأبي بكر بف
العربي ليك أكبر دليؿ عمى ذلؾ.
 -5بعد الفتح الصبلحي لبيت المقدس زاد كجكد المذىب المالكي في فمسطيف سيما بعد كقؼ
حارة المغاربة ،كانشاء المدرسة األفضمية لتدريس المذىب المالكي ،ككجكد جامع المغاربة
الذم كانت تقاـ فيو صبلة المالكية.
 -6ظير المذىب المالكي كبمغ ذركتو في القرف التاسع اليجرم كأخذ باالضمحبلؿ بعده
كاستمر لغاية القرف الرابع عشر اليجرم.
 -7تكلى عمماء المذىب المالكي في فمسطيف العديد مف المناصب كالقضاء كاإلفتاء
كالخطابة كاإلمامة كالتدريس.
 -8مف أشير العمماء المالكييف الذيف تكلكا اإلمامة في المسجد األقصى المبارؾ :عمي ابف
محمد بف عمي بف جميؿ المعافرم ،الذم عينو السمطاف صبلح الديف األيكبي إماما في
قبة الصخرة ،بترشيح كاجماع ممف حضر مف العمماء.
 -9مف المدف التي ظير فييا كجكد عمماء مف المذىب المالكي في فمسطيف :القدس ،غزة،
نابمس ،الخميؿ ،صفد ،الرممة.
193

التوصيات:

 -1تشجيع طمبة العمـ عمى دراسة المذىب المالكي ،كالعمؿ عمى إيجاد حمقة عمـ في المسجد
األقصى المبارؾ لتعميـ الفقو المالكي كالمذاىب السنية األخرل.
 -2االىتماـ بالتاريخ المتعمؽ بحارة المغاربة لما لو مف أىمية في إثبات حقكؽ كقؼ حارة
المغاربة كالمدرسة األفضمية كجامع المالكية.
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قائمة المصادر والراجع
 .1القرآف الكريـ

 .2ابف األبار ،محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر القضاعي البمنسي ( ت  658ق) ،التكممة لكتاب
الصمة ،تحقيؽ :عبد السبلـ الي ارس ،دار الفكر لمطباعة -لبناف1414 ،ق1995-ـ.
 .3األخضر ،محمد ،الحياة األدبية في المغرب في عيد الدكلة العمكية ،دار الرشاد الحديثة-
الدار البيضاء ،ط1977 ،1ـ.
 .4األدنو كم ،محمد بف أحمد ( ت قبؿ القرف  11ق) ،طبقات المفسريف ،تحقيؽ :سميماف بف
صالح الخزم ،مكتبة العمكـ كالحكـ -السعكدية ،ط1417 ،1ق1997-ـ.
 .5األزىرم ،محمد البشير ظافر ،اليكاقيت الثمينة في أعياف مذىب عالـ المدينة ،طبع بمطبعة
العباسية التابعة لجمعية العركة الكثقى1324 ،ق.
 .6األصبياني ،أبك الثناء محمكد بف عبد الرحمف (ت  749ق) ،بياف المختصر شرح مختصر
ابف الحاجب ،تحقيؽ :محمد مظير بقا ،دار المدني -السعكدية ،ط1406 ،1ق1986-ـ.
 .7األ صبياني ،أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف (ت 430
ق) ،حمية األكلياء كطبقات األصفياء ،دار الكتب العممية -بيركت ،طبعة 1409ق.
 .8اعراب ،سعيد ،مع القاضي أبي بكر بف العربي ،الجمعية المغربية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر،
ط1407 ،1ق1987-ـ.
 .9اآلغا ،ياسيف طاىر كنبيمة فخرم ،مصنفكف عمماء في أرض اإلسراء ،سمسمة دراسات
فمسطينية ( ،)8مركز اإلعبلـ العربي.
 .10اإلفراني ،محمد بف الحاج بف محمد بف عبد اهلل الصغير ،صفكة مف انتشر مف أخبار
صمحاء القرف الحادم عشر ،تحقيؽ :عبد المجيد خيالي ،مركز التراث الثقافي المغربي -الدار
البيضاء ،ط1425 ،1ق2004-ـ.
 .11اآلمدم ،سيؼ الديف أبي الحسف عمي بف أبي عمي بف محمد (ت  631ق) ،اإلحكاـ في
أصكؿ األحكاـ ،تحقيؽ :الشيخ إبراىيـ العجكز ،دار الكتب العممية  -بيركت ،ط،5
1426ق2005-ـ.
 .12األ نصارم ،سعيد ،تراجـ أىؿ مقبرة مأمف اهلل ،صادر عف قسـ إحياء التراث اإلسبلمي-
القدس1406 ،ق1986-ـ.
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 .13األنصارم ،عبد الرحمف بف عبد الكريـ الحنفي المدني (ت 1195ىػ) ،تحفة المحبيف
كاألصحاب في معرفة ما لممدنييف مف األنساب ،تحقيؽ :محمد العركيسي المطكم ،المكتبة
العتيقة-تكنس ،ط1390 ،1ىػ1970-ـ.
 .14ابف إياس الحنفي ،محمد بف أحمد (ت930ق) ،بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ،تحقيؽ:
محمد مصطفى ،مكتبة دار الباز -مكة ،د.ط1404 ،ق1984-ـ.
 .15الباجي ،أبك الكليد سميماف بف خمؼ الباجي األندلسي (ت  474ق) ،كتاب الحدكد في
األصكؿ ،تحقيؽ :نزيو حماد ،مؤسسة الزعبي -بيركت ،ط1392 ،1ق1973 -ـ.
 .16باخرمة ،أبك محمد عبد اهلل الطيب بف عبد اهلل بف أحمد بف عمي (ت  947ق) ،قبلدة
النحر في كفيات أعياف الدىر ،تحقيؽ :بكجمعة بكرم كخالد زكارم ،دار المنياج -جدة،
ط1428 ،1ق2008-ـ.
 .17باخرمة ،أبك محمد عبد اهلل الطيب بف عبد اهلل بف أحمد بف عمي (ت  947ق) ،تاريخ ثغر
عدف كتراجـ عممائيا ،تحقيؽ :عمي حسف عمي عبد الحميد ،دار الجيؿ -بيركت ،ط،2
1408ق1978-ـ.
 .18بام ،حاتـ ،األصكؿ االجتيادية التي يبنى عمييا المذىب المالكي ،ك ازرة األكقاؼ الككيتية،
ط1432 ،1ق2011-ـ.
 .19البخارم ،أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ الجعفي (ت  256ق) ،صحيح البخارم ،تحقيؽ:
محمد بف زىير بف ناصر ،دار طكؽ النجاة ،ط1422 ،1ق1992-ـ.
 .20بدر الديف القرافي ،محمد بف يحيى بف عمر (ت  1008ق) ،تكشيح الديباج كحمية
االبتياج ،تحقيؽ :عمي عمر ،مكتبة الثقافة الدينية -القاىرة ،ط1425 ،1ق2004-ـ.
 .21بركات ،بشير عبد الغني ،تاريخ القضاء كاإلفتاء في بيت المقدس ،مركز الممؾ فيصؿ
لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية ،ط1436 ،1ق2015-ـ.
 .22ابف بشككاؿ ،أبك القاسـ خمؼ بف عبد اهلل بف عبد الممؾ (ت  587ق) ،الصمة في تاريخ
أئمة األندلس ،تحقيؽ :السيد عزت العطار الحسيني ،مكتبة الخانجي ،ط1374 ،2ق-
1955ـ.
 .23ابف بطكطة ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ المكاتي الطنجي (ت 779
ىػ) ،تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب األسفار = رحمة ابف بطكطة ،مقدمة المحقؽ،
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تحقيؽ :محمد عبد المنعـ العرياف كمصطفى القصاص ،دار إحياء العمكـ -بيركت ،ط،1
1407ىػ1987-ـ.
 .24ابف بطكطة ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ المكاتي الطنجي (ت
 779ىػ) ،رحمة ابف بطكطة المسماة تحفة النظار في غرائب االمصار كعجائب األسفار ،دار
الشرؽ العربي.
 .25البغا ،مصطفى ديب ،أثر األدلة المختمؼ فييا (مصادر التشريع التبعية) ،دار اإلماـ
البخارم -دمشؽ.
 .26ال بغدادم ،إسماعيؿ بف محمد بف أميف بف مير سميـ الباباني (ت  1399ق) ،ىدية
العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ،دار إحياء التراث العربي -بيركت .البغدادم،
إسماعيؿ بف محمد بف أميف بف مير سميـ الباباني (ت  1399ق) ،إيضاح المكنكف في الذيؿ
عمى كشؼ الظنكف ،دار إحياء التراث العربي -بيركت.
 .27البمكم ،أبك البقاء خالد بف عيسى بف أحمد بف إبراىيـ بف أبي خالد (ت بعد  767ىػ) ،تاج
المفرؽ في تحمية عمماء المشرؽ ،تحقيؽ :الحسف السائح ،طبع تحت إشراؼ المجنة المشتركة
لنشر التراث اإلسبلمي بيف حككمة المممكة المغربية كحككمة دكلة اإلمارات العربية المتحدة.
 .28بنعبد اهلل ،عبد العزيز ،معممة الفقو المالكي ،دار الغرب اإلسبلمي ،ط1403 ،1ق-
1983ـ.
 .29بننصيرة ،سالـ ،مقالة بعنكاف  :مدارس المذىب المالكي ،مجمة منار اإلسبلـ ،ص،49:
العدد  ،502اكتكبر2016ـ1437-ق ،مف إصدارات إدارة البحكث كرقابة اإلصدارات التابعة
لك ازرة األكقاؼ اإلماراتية.
 .30التازم ،عبد اليادم ،أكقاؼ المغاربة في القدس كثيقة تاريخية سياسية قانكنية ،مطبعة
فضالة المحمدية1401 ،ق1981-ـ.
 .31التركي ،محمد بف تركي ،معجـ مؤلفات الحافظ ابف المفضؿ المقدسي ،دار العاصمة لمنشر
كالتكزيع -السعكدية ،ط1430 ،1ق2009-ـ.
 .32ال ترمذم ،أبك عيسى محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى الضحاؾ (ت  279ق) ،سنف
الترمذم ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر كآخركف ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي -مصر ،ط،2
1395ق1975-ـ.
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 .33ابف تغرم بردم ،أبك المحاسف جماؿ الديف يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم
الحنفي (ت  874ق) ،الدليؿ الشافي عمى المنيؿ الصافي ،تحقيؽ :فييـ محمد شمتكت،
مطبعة دار الكتب المصرية -القاىرة ،ط1998 ،2ـ.
 .34ابف تغرم بردم ،أبك المحاسف جماؿ الديف يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم
الحنفي (ت  874ق) ،المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي ،تحقيؽ :محمد أميف ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب.
 .35ابف تغرم بردم ،أبك المحاسف جماؿ الديف يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم
الحنفي (ت  874ق) ،النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ،ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكمي،
دار الكتب -مصر.
 .36التنبكتي ،أبك العباس أحمد بابا بف أحمد بف عمر بف محمد التكركرم (ت  1036ىػ) ،نيؿ
االبتياج بتطريز الديباج ،تحقيؽ :عبد الحميد عبد اهلل اليرامة ،دار الكاتب -ليبيا ،ط،2
1420ق2000-ـ.
 .37التنبكتي ،أبك العباس أحمد بابا بف أحمد بف عمر بف محمد التكركرم (ت  1036ىػ)،
كفاية المحتاج لمعرفة مف ليس في الديباج ،تحقيؽ :محمد مطيع ،المممكة المغربية -ك ازرة
األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية1421 ،ق200-ـ.
 .38ابف الجزرم ،شمس الديف أبك الخير محمد بف محمد بف يكسؼ (ت  833ق) ،غاية
النياية في طبقات القراء ،مكتبة ابف تيمية1351 ،ق.
 .39ابف جماعة ،أبك عبد اهلل محمد بف إبراىيـ بف سعد بف جماعة الكناني الحمكم الشافعي
(ت  733ق) ،مشيخة ابف جماعة ،تحقيؽ :مكفؽ بف عبد القادر ،دار الغرب اإلسبلمي-
بيركت ،ط1988 ،1ـ.
 .40ابف الجكزم ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد(ت  597ق) ،صفة الصفكة ،دار
الحديث -القاىرة ،طبعة 1421ق2000-ـ.
 .41الجيدم ،عمر ،مباحث في المذىب المالكي بالمغرب ،ط.1993 ،1
 .42ابف أبي حاتـ ،أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي الحنظمي
الرازم (ت  327ىػ) ،الجرح كالتعديؿ ،دار إحياء التراث العربي -بيركت ،ط1271 ،1ىػ
1952ـ.

211

 .43ابف الحاجب ،أبك عمرك جماؿ الديف عثماف بف عمرك بف أبي بكر المالكي (ت  646ق)،
منتيى الكصكؿ كاألمؿ في عممي األصكؿ كالجدؿ ،دار الكتب العممية بيركت – لبناف ،ط،1
1405ق – 1985ـ.
 .44حاجي خميفة ،مصطفى بف عبد اهلل القسنطيني المعركؼ بكاتب جمبي (ت  1067ق)،
سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ ،تحقيؽ :محمكد عبد القادر األرناؤكط ،مكتبة إرسيكا-
إستانبكؿ2010 ،ـ.
 .45حاجي خميفة ،مصطفى بف عبد اهلل القسنطيني المعركؼ بكاتب جمبي (ت  1067ق)،
كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،مكتبة المثنى -بغداد1941 ،ـ.
البستي
 .46ابف حباف ،أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معبد التميمي الدارمي ي
(ت  354ىػ) ،مشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقياء األقطار ،تحقيؽ :مرزكؽ عمي إبراىيـ،
دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع -المنصكرة ،ط1411 ،1ق1991-ـ.
 .47ابف حباف ،أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معبد التميمي الدارمي البستي
(ت  354ق) ،الثقات ،دائرة المعارؼ العثمانية -اليند ،ط1393 ،1ىػ1973-ـ.
 .48ابف حجر العسقبلني ،أبك الفضؿ شياب الديف أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد (ت 852
ىػ) ،تيذيب التيذيب ،مطبعة دائرة المعارؼ النظامية -اليند ،ط1326 ،1ىػ.
 .49ابف حجر العسقبلني ،أبك الفضؿ شياب الديف أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد (ت 852
ىػ) ،رفع اإلصر عف قضاة مصر ،تحقيؽ :عمي محمد عمر ،مكتبة الخانجي -القاىرة ،ط،1
1418ق1998-ـ.
 .50ابف حجر العسقبلني ،أبك الفضؿ شياب الديف أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد (ت
852ىػ) ،إنباء الغمر بأبناء العمر،

تحقيؽ :حسف حبشي ،المجمس األعمى لمشئكف

اإلسبلمية-لجنة إحياء التراث اإلسبلمي -مصر ،بدكف طبعة1389 ،ىػ1969 -ـ.
 .51ابف حجر العسقبلني ،أبك الفضؿ شياب الديف أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد (ت 852
ق) ،الدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنة ،تحقيؽ :محمد عبد المعيد ضاف ،مجمس دائرة
المعارؼ العثمانية -حيدر آباد -اليند ،ط1392 ،2ق1972-ـ.
 .52ابف حجر العسقبلني ،أبك الفضؿ شياب الديف أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد
(ت852ق) ،لساف الميزاف تحقيؽ :دائرة المعارؼ النظامية -اليند ،مؤسسة األعممي
لممطبكعات -بيركت ،ط1390 ،2ق1971-ـ.
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 .53ابف حجر العسقبلني ،أبك الفضؿ شياب الديف أحمد بف عمي بف محمد بف محمد بف عمي
بف أحمد (ت  854ىػ) ،المجمع المؤسس لممعجـ المفيرس ،تحقيؽ :يكسؼ عبد الرحمف
المرعشمي ،دار المعرفة -بيركت ،ط1413 ،1ىػ1992-ـ.
 .54الحجكم ،محمد بف الحسف بف العربي ،الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي ،دار الكتب
العممية -بيركت ،ط1416 ،1ق1995-ـ
 .55الحسني ،محمد بف عمكم المالكي ،إماـ دار اليجرة مالؾ بف أنس ،دار الكتب العممية،
ط1431 ،2ق2010-ـ.
 .56الحسيني ،حسف بف عبد المطيؼ ،تراجـ أىؿ القدس في القرف الثاني عشر اليجرم،
تحقيؽ :سبلمة صالح النعيمات ،نشر بدعـ مف الجامعة األردنية -عماف ،ط1405 ،1ق-
1985ـ.
 .57الحضيكي ،محمد بف أحمد بف عبد اهلل بف سميماف اإليسي (ت  1189ق) ،طبقات
الحضيكي ،تحقيؽ :أحمد بكمزكك ،مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء ،ط1427 ،1ق-
2006ـ.
 .58الحطاب ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي (ت
 854ق) ،مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ ،دار الفكر ،ط 1412 ،3ق1992-ـ.
 .59الحفناكم ،أبك القاسـ محمد ،تعريؼ الخمؼ برجاؿ السمؼ ،مطبعة بيير فكنتانة الشرقية-
الجزائر1324 ،ق1906-ـ.
 .60الحمكم ،شياب الديف أبك عبد اهلل الركمي ،معجـ البمداف ،دار صادر -بيركت  ،ط،2
1995ـ.
 .61ابف حميد ،صالح بف عبد اهلل كمجمكعة مف المختصيف ،نضرة النعيـ في مكارـ أخبلؽ
الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ ،دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع -جدة ،ط1418 ،1ق-
1998ـ.
 .62ال حميدم ،أبك عبد اهلل محمد بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح بف حميد األزدم الميكرقي
(ت488ىػ) ،جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس ،الدار المصرية لمتأليؼ كالنشر -القاىرة،
1966ـ.
 .63الحميرم ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ (ت  900ق) ،الركض المعطار
في خبر األقطار تحقيؽ :إحساف عباس ،مؤسسة ناصر لمثقافة -بيركت ،ط1980 ،2ـ.
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 .64الخالدم ،أحمد سامح ،أىؿ العمـ بيف مصر كفمسطيف ،مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة-
القاىرة2012 ،ـ.
 .65ابف خرداذبة ،أبك القاسـ عبيد بف عبد اهلل (ت  280ق ) ،المسالؾ كالممالؾ ،دار صادر-
بيركت1889 ،ـ.
 .66الخرشي ،محمد بف عبد اهلل (ت  1101ق) ،شرح مختصر خميؿ لمخرشي ،دار الفكر
لمطباعة -بيركت.
 .67ال خطيب البغدادم ،أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم (ت  463ىػ)،
تاريخ بغداد تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ،ط1422 ،1ىػ-
2002ـ.
 .68الخفاجي ،شياب الديف أحمد بف محمد بف عمر (ت  1069ق) ،ريحانة األلبا كزىرة الحياة
الدنيا ،تحقيؽ :محمد عبد الفتاح الحمك ،مطبعة عيسى البابي الحمبي1386 ،ق1966-ـ.
 .69ابف خمدكف ،عبد الرحمف بف محمد بف محمد ،أبك زيد ،كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي (ت
 808ىػ) ،رحمة ابف خمدكف ،تحقيؽ :محمد بف تاكيت الطنجي ،دار الكتب العممية -بيركت،
ط1425 ،1ىػ2004-ـ
 .70ابف خمفكف ،أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف محمد بف عبد الرحمف (ت  636ق) ،
أسماء شيكخ مالؾ بف أنس األصبحي ،دكلة البحريف ك ازرة العدؿ كالشؤكف اإلسبلمية ،إدارة
األكقاؼ السنية كاإلرشاد الديني ،ط1419 ،1ق1998-ـ.
 .71ابف خمٌكاف ،شمس الديف أحمد بف محمد (ت  681ىػ) ،كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف،
تحقيؽ :إحساف عباس ،دار صادر ،بيركت ،ط1414 ،1ىػ.
 .72خميفة ،أحمد فتحي ،دليؿ أكلى القبمتيف ،ثاني المسجديف كثالث الحرميف ،مؤسسة األقصى
أـ النكر -بيت المقدس ،ط1434 ،4ق2012-ـ.
 .73الخميمي ،أبك يعمى خميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف إبراىيـ بف الخميؿ القزكيني (ت 446
ق) ،اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ،مكتبة الرشد -الرياض ،ط1409 ،1ق.
 .74ابف خميس ،أبك بكر محمد بف محمد بف عمي بف خميس المالقي (ت بعد  639ق)،
مطمع األنكار كنزىة البصائر كاألبصار ،تحقيؽ :عبد اهلل المرابط الترغي ،دار الغرب
اإلسبلمي -بيركت ،ط1420 ،1ق1999-ـ.
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 .75الداككدم ،شمس الديف محمد بف عمي بف أحمد الداككدم المالكي ( ت  945ق) ،طبقات
المفسريف ،تحقيؽ :لجنة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط،1
1403ق1983-ـ.
 .76الدباغ ،مصطفى مراد ،ببلدنا فمسطيف ،دار اليدل ـ.ض-كفرقرع ،طبعة 2006ـ.
 .77الدقر ،عبد الغني ،مالؾ بف أنس ،دار القمـ -دمشؽ ،ط1430 ،1ق2009-ـ.
 .78ديدم ،عمي بف الحبيب ،مذكرة في أصكؿ الفقو المالكي ،دار العكادم– عيف البيضاء،
ط2012 ،1ـ.
 .79ال ذىبي ،أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق)،
معجـ الشيكخ الكبير لمذىبي ،تحقيؽ :محمد الحبيب الييمة ،مكتبة الصديؽ -الطائؼ ،ط،1
1408ق1988-ـ.
 .80الذىبي ،أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق)،
تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير األعبلـ ،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي-
بيركت ،ط2003 ،1ـ.
 .81ال ذىبي ،أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق)،
العبر في خبر مف غبر ،تحقيؽ :أبك ىاجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ ،دار الكتب
العممية -بيركت ،ط1405 ،1ق1985-ـ.
 .82ال ذىبي ،أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  847ق)،
المستممح مف كتاب التكممة ،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي -تكنس ،ط،1
1429ق2008-ـ.
 .83الذىبي ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق) ،سير
أعبلـ النببلء ،مؤسسة الرسالة ،ط1405 ،3ق12985-ـ.
 .84ال ذىبي ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق)،
تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1419 ،1ق-
1998ـ.
 .85الذىبي ،شم س الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق)،
معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1417 ،1ق-
1997ـ.
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 .86ال ذىبي ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق)،
المعيف في طبقات المحدثيف ،تحقيؽ :ىماـ عبد الرحيـ سعيد ،دار الفرقاف -األردف ،ط،1
1404ق.
 .87ال ذىبي ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق)،
معجـ شيكخ الذىبي ،تحقيؽ :ركحية عبد الرحمف السيكفي ،دار الكتب العممية -بيركت،
ط1410 ،1ق1990-ـ.
 .88الذىبي ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق)،
المعجـ المختص بالمحدثيف ،تحقيؽ :محمد الحبيب الييمة ،مكتبة الصديؽ -الطائؼ ،ط،1
1408ق1988-ـ.
 .89الذىبي ،شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (ت  748ق) ،ذيؿ تاريخ
اإلسبلـ (يضـ ىذا الذيؿ تراجـ ميمة لعدد مف عمماء اإلسبلـ في الفترة ما بيف 701ق-
750ق) ،تحقيؽ :مازف بف سالـ باكزير ،دار المغني لمنشر كالتكزيع -الرياض ،ط،1
1419ق1998-ـ.
 .90ابف رافع ،تقي الديف محمد بف ىجرس بف رافع السبلمي (ت  774ق) الكفيات البف رافع،
تحقيؽ :صالح ميدم عباس كبشار عكاد معركؼ ،مؤسسة الرسالة -بيركت ،ط1402 ،1ق-
1982ـ.
 .91ابف رشد الجد ،أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي (ت  520ق) ،المقدمات
المميدات ،تحقيؽ :محمد حجي ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت  -لبناف ،ط1408 ،1ق-
1988ـ.
 .92الزركشي ،أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر (ت  ،)794البحر المحيط
في أصكؿ الفقو ،دار الكتبي ،ط1414 ،1ق1994 -ـ.
 .93الزركمي ،خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس (ت  1396ق) ،األعبلـ،
دار العمـ لممبلييف ،ط2002 ،15ـ
 .94زركؽ ،محمد بف أحمد سيد أحمد ،سد الذرائع في المذىب المالكي ،دار ابف حزـ ،ط،1
1433ق2012 -ـ.
 .95أبك زىرة ،محمد ،محاضرات في تاريخ المذاىب اإلسبلمية في السياسة كالعقائد كتاريخ
المذاىب الفقيية ،دار الفكر العربي -القاىرة.
215

 .96أبك زىرة ،محمد ،مالؾ حياتو كعصره -آراؤه كفقيو ،دار الفكر العربي -القاىرة ،ط،3
1997ـ.
 .97الزياني ،أبك القاسـ بف محمد بف أحمد بف عمي (ت  1249ق) ،الترجمانة الكبرل في
أخبار المعمكر ب ار كبحرا ،تحقيؽ :عبد الكريـ الفبللي ،دار نشر المعرفة -الرباط ،ط،2
1412ق1991-ـ.
 .98ابف زيداف السجمماسي ،عبد الرحمف بف محمد (ت  1365ق) ،إتحاؼ أعبلـ الناس بجماؿ
حاضرة مكناس ،تحقيؽ :عمي عمر ،مكتبة الثقافة الدينية -القاىرة1429 ،ق2008-ـ.
 .99السخاكم ،أبك الخير شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف
بف محمد (ت  902ىػ) ،الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع ،منشكرات مكتبة دار الحياة-
بيركت ،ط1412 ،1ق1992 -ـ.
 .100ال سخاكم ،أبك الخير شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف
بف محمد (ت  902ق) ،الجكاىر كالدرر في ترجمة شيخ اإلسبلـ ابف حجر ،تحقيؽ :إبراىيـ
باجس عبد المجيد ،دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع -بيركت ،ط1419 ،1ق1999-ـ.
 .101ال سخاكم ،أبك الخير شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف
بف محمد (ت  902ىػ) ،التبر المسبكؾ في ذيؿ السمكؾ ،تحقيؽ :نجكل كامؿ كلبيبة
مصطفى ،مطبعة دار الكتب كالكثائؽ القكمية -القاىرة1423 ،ق2002-ـ
 .102ابف سعد ،أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء ،البصرم ،البغدادم
المعركؼ بابف سعد (ت  230ىػ) ،الطبقات الكبرل ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار
الكتب العممية -بيركت ،ط1410 ،1ىػ 1990 -ـ.
 .103سعد ،قاسـ عمي ،جميرة تراجـ الفقياء المالكية ،دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية كاحياء
التراث -دبي ،ط1423 ،1ق2002-ـ.
المغرب
 .104ابف سعيد المغربي ،أبك الحسف عمى بف مكسى بف سعيد األندلسي (ت685ىػ)  ،ي

في يحمى المغرب ،تحقيؽ :شكقي ضيؼ ،دار المعارؼ -القاىرة ،ط1955 ،3ـ.
 .105السمىفي ،أبك طاىر صدر الديف أحمد بف محمد بف احمد بف محمد بف إبراىيـ سمفة

األصبياني (ت  576ق) ،مشيخة الشيخ األجؿ أبي عبد اهلل محمد الرازم ،تحقيؽ :الشريؼ
حاتـ بف عارؼ العكني ،دار اليجرة -الرياض ،ط1415 ،1ق1994-ـ.
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 .106ابف سكدة ،عبد السبلـ بف عبد القادر بف محمد بف عبد القادر (ت  1400ق) ،إتحاؼ
المطالع بكفيات أعبلـ القرف الثالث عشر كالرابع ،تحقيؽ :محمد حجي ،دار الغرب
اإلسبلمي -بيركت ،ط1417 ،1ق1997-ـ.
 .107السكسي ،أبك الطيب مكلكد السريرم ،شرح مفتاح الكصكؿ إلى بناء الفركع عمى األصكؿ
لئلماـ محمد التممساني ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1433 ،1ق2012-ـ.
 .108السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر ( ت  911ق) ،طبقات الحفاظ ،دار
الكتب العممية -بيركت ،ط1403 ،1ق.
 .109السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر (ت  911ق) ،بغية الكعاة في طبقات
المغكييف كالنحاة ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،مكتبة عيسى البابي الحمبي ،ط،1
1384ق1964-
 .110السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر (ت  911ق) ،نظـ العقياف في أعياف
األعياف ،تحقيؽ :فيميب حتي ،المكتبة العممية -بيركت.
 .111السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر (ت 911ق) ،طبقات المفسريف العشريف،
تحقيؽ :عمي محمد عمر ،مكتبة كىبة -القاىرة ،ط1396 ،1ق.
 .112السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر (ت  911ىػ) ،حسف المحاضرة في تاريخ
مصر كالقاىرة ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار إحياء الكتب العربية -مصر ،ط،1
1387ق1967-ـ
 .113السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر (ت  911ق) ،تزييف الممالؾ بمناقب
اإلماـ مالؾ ،دار الرشاد الحديثة -الدار البيضاء ،ط1431 ،1ق2010-ـ.
 .114الشاطبي ،إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي (ت  790ق) ،المكافقات ،تحقيؽ:
مشيكر آؿ سمماف ،دار ابف عفاف ،ط1414 ،1ق1997-ـ.
 .115الشاطبي ،إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي (ت  790ق) ،االعتصاـ،
تحقيؽ :سميـ اليبللي ،دار ابف عفاف -السعكدية ،ط1412 ،1ق1992-ـ.
 .116الشريؼ التممساني ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عمي الشريؼ اإلدريسي (ت  771ق)،
مفتاح الكصكؿ إلى بناء الفركع عمى األصكؿ كيميو كتاب مثارات الغمط في األدلة ،تحقيؽ:
محمد عمي فرككس ،مؤسسة الرٌياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع -بيركت ،ط1419 ،1ق-
1998ـ.
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 .117ابف الشعار ،كماؿ الديف أبك البركات المبارؾ بف الشعار المكصمي ( ت  654ق) ،قبلئد
الجماف في فرائد شعر ىذا الزماف ،تحقيؽ :كامؿ سمماف الجبكرم ،دار الكتب العممية-
بيركت ،ط2005 ،1ـ.
 .118الشعبلف ،عبد الرحمف بف عبد اهلل ،أصكؿ فقو اإلماـ مالؾ "أدلتو النقمية" ،جامعة اإلماـ
محمد بف سعكد اإلسبلمية ،ط1424 ،1ق2003 -ـ.
 .119شمبي ،حمدم عبد المنعـ ،دليؿ السالؾ لممصطمحات كاألسماء في فقو اإلماـ مالؾ ،مكتبة
ابف سينا -القاىرة.
 .120الشنقيطي ،عبد اهلل بف إبراىيـ العمكم (ت  1235ق) ،نشر البنكد عمى مراقي السعكد،
تحقيؽ :الدام كلد سيدم بابا أحمد رمزم ،مطبعة فضالة بالمغرب.
 .121الشنقيطي ،عبد اهلل بف إبراىيـ العمكم (ت  1235ق) ،نشر البنكد عمى مراقي السعكد،
المجنة المشتركة لنشر التراث اإلسبلمي بيف حككمة المممكة المغربية كحككمة دكلة اإلمارات.
 .122الشككاني ،محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني (ت  1250ق) ،البدر الطالع
بمحاسف مف بعد القرف السابع ،دار المعرفة -بيركت.
 .123ابف ال صابكني ،أبك حامد جماؿ الديف محمد بف عمي بف محمكد (ت  680ق) ،تكممة
إكماؿ اإلكماؿ في األنساب كاألسماء كاأللقاب ،دار الكتب العممية -بيركت.
 .124الصاكم ،أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي (ت  1241ق) ،حاشية الصاكم عمى الشرح
الصغير ،دار المعارؼ.
 .125صبرم ،عركة عكرمة ،االستحساف كأثر العمؿ بو عمى مسائؿ األحكاؿ الشخصية دراسة
مقارنة ،دار النفائس لمنشركالتكزيع -بيركت ،ط2011 ،1ـ.
 .126الصفدم ،صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ (ت  764ق) ،أعياف العصر كأعكاف النصر،
تحقيؽ :عمي أبك زيد كآخريف ،دار الفكر دمشؽ-سكريا ،ط1418 ،1ق1998-ـ.
 .127الصفدم ،صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل (ت  764ق) ،الكافي بالكفيات ،تحقيؽ:
أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى ،دار إحياء التراث العربي -بيركت ،ط1420 ،1ق-
2000ـ.
 .128ابف ال صيرفي ،عمي بف داكد بف إبراىيـ المعركؼ بالخطيب الجكىرم (ت  900ق) ،نزىة
النفكس كاألبداف في تكاريخ الزماف ،تحقيؽ :حسف حبشي ،مطبعة دار الكتب كالكثائؽ القكمية،
ط1970 ،1ـ.
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 .129الضبي ،أبك جعفر أحمد بف يحيى بف أحمد بف عميرة (ت599ق) ،بغية الممتمس في
تاريخ رجاؿ األندلس ،دار الكاتب العربي -القاىرة1967 ،ـ.
 .130الضعيؼ ،محمد بف عبد السبلـ (ت  1233ق) ،تاريخ الضعيؼ (تاريخ الدكلة السعيدة)،
تحقيؽ :أحمد الغمارم ،دار المأثكرات -الرباط ،ط1406 ،1ق1986-ـ.
 .131الطباع ،عثماف مصطفى ،إتحاؼ األعزة في تاريخ غزة ،تحقيؽ :عبد المطيؼ زكي أبك
ىاشـ ،مكتبة اليازجي -غزة1420 ،ق1999-ـ.
 .132طو ،عبد الكاحد ذنكف ،القدس كعمماء الغرب اإلسبلمي عشية االحتبلؿ الصميبي كفي أثناء
التحرير ،مجمة التراث العربي -مجمة فصمية تصدر عف اتحاد الكتاب العرب -دمشؽ ،العدد
 ،87-86ربيع اآلخر 1423ق -آب  ،2002السنة الثانية كالعشركف.
 .133الطيطاكم ،أحمد رافع بف محمد الحسيني القاسمي الطيطاكم الحنفي (ت  1355ق)،
التنبيو كاإليقاظ لما في ذيكؿ تذكرة الحفاظ ،مطبعة الترقي1348 ،ق.
 .134ابف طكلكف ،أبك الفضؿ شمس الديف محمد بف عمي بف أحمد بف عمي الدمشقي الصالحي
الحنفي (ت  953ق) ،الثغر البساـ في ذكر مف كلي قضاء الشاـ = قضاة دمشؽ ،تحقيؽ:
صبلح الديف المنجد ،مطبكعات المجمع العممي العربي -دمشؽ ،بدكف طبعة1956 ،ـ.
 .135ابف طكلكف ،أبك الفضؿ شمس الديف محمد بف عمي بف أحمد بف عمي الدمشقي الصالحي
الحنفي (ت  953ق) ،مفاكية الخبلف بحكادث الزماف ،تحقيؽ :خميؿ منصكر ،دار الكتب
العممية -بيركت ،ط1418 ،1ىػ 1998 -ـ.
 .136العارؼ ،عارؼ ،المفصؿ في تاريخ القدس ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر -بيركت،
ط2005 ،3ـ.
 .137ابف عاشكر ،محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر التكنسي (ت  1393ق) ،مقاصد
الشريعة اإلسبلمية ،تحقيؽ :محمد الحبيب ابف الخكجة ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف الدينية -قطر،
1425ق2004-ـ.
 .138ابف عبد البر ،أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد ابف عبد البر النمرم القرطبي (ت
 463ق) ،االنتقاء في فضائؿ الثبلثة األئمة الفقياء مالؾ كالشافعي كأبي حنيفة رضي اهلل
عنيـ ،دار الكتب العممية –بيركت.
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 .139عبد الحي الكتاني ،محمد عبد الحي بف عبد الكبير ابف الحسني اإلدريسي (ت 1382
ق) ،فيرس الفيارس كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت ،تحقيؽ :إحساف عباس ،دار
الغرب اإلسبلمي-بيركت ،ط1982 ،2ـ.
 .140عبد الميدم ،عبد الجميؿ حسف ،الحركة الفكرية في ظؿ المسجد األقصى في العصريف
األيكبي كالمممككي،

سمسمة إصدارات :احتفالية األردف بالقدس عاصمة الثقافة العربية

 ،2009ك ازرة الثقافة-األردف ،مطبعة السفير2009 ،ـ.
 .141ابف عبد اليادم المقدسي ،أبك عبد اهلل محمد بف اليادم الدمشقي الصالحي (ت  744ق)،
طبقات عمماء الحديث ،تحقيؽ :أكرـ البكشي كابراىيـ الزيبؽ ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر
كالتكزيع -بيركت ،ط1417 ،2ق1996-ـ.
 .142القاضي عبد الكىاب ،أبك محمد بف عمي بف نصر البغدادم المالكي (ت  422ق)،
اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ ،دار ابف حزـ ،ط1420 ،1ق1999-ـ.
 .143ابف العديـ ،كماؿ الديف عمر بف أحمد بف ىبة اهلل بف أبي جارد العقيمي (ت  660ق)،
بغية الطمب في تاريخ حمب ،تحقيؽ :سييؿ زكار ،دار الفكر -بيركت.
 .144عراميف كالرفاعي ،محمد بحيص كناصر داكد ،المغاربة كحائط البراؽ الشريؼ حقائؽ
كأباطيؿ (دراسة تكثيقية) ،منشكرات األرشيؼ الكطني الفمسطيني بدعـ مف جمعية الصداقة
الفمسطينية المغربية -فمسطيف2008 ،ـ.
 .145ابف العربي ،أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف العربي المعافرم اإلشبيمي المالكي
(ت  543ق) ،قانكف التأكيؿ ،دراسة كتحقيؽ :محمد السميماني ،مؤسسة عمكـ القرآف–
بيركت ،ط1406 ،1ق1986 -ـ.
 .146ابف العربي ،أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف العربي المعافرم اإلشبيمي المالكي
(ت  543ق) ،المحصكؿ في أصكؿ الفقو ،تحقيؽ :حسيف عمي البدرم ،دار البيارؽ لمطباعة
كالنشر كالتكزيع -األردف ،ط1420 ،1ق1999-ـ.
 .147ابف العربي ،أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف العربي المعافرم اإلشبيمي المالكي
(ت  ،)543أحكاـ القرآف ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية بيركت –
لبناف ،ط1424 ،3ق2003 -ـ.
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 .148ابف العربي ،أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف العربي المعافرم اإلشبيمي المالكي
(ت 543ق) ،المحصكؿ في أصكؿ الفقو ،تحقيؽ :حسيف البدرم كسعيد فكدة ،دار البيارؽ –
عماف ،ط1420 ،1ق1999 -ـ.
 .149ابف عسكر كابف خميس ،أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف عبيد اهلل بف الخضر بف ىاركف
الغساني (ت  636ق) كأبك بكر محمد بف محمد بف عمي بف خميس (ت  639ق) ،مطمع
األنكار كنزىة البصائر كاألبصار=أعبلـ مالقة ،تحقيؽ :عبد اهلل الم اربط الترغي ،دار الغرب
اإلسبلمي -بيركت ،ط1420 ،1ق1999-ـ.
 .150العسمي ،كامؿ ،معاىد العمـ في بيت المقدس ،نشر بدعـ مف الجامعة األردنية ،جمعية
عماؿ المطابع التعاكنية -عماف1981 ،ـ.
 .151عمي ،محمد أبراىيـ ،اصطبلح المذىب عند المالكية ،دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية
كاحياء التراث -دبي ،ط1421 ،1ق2000-ـ.
 .152العميمي ،مجير الديف عبد الرحمف بف محمد العدكم القرشي الحنبمي (ت  927ق) ،األنس
الجميؿ في تاريخ القدس كالخميؿ ،تحقيؽ :محمكد عكدة الكعابنة ،مكتبة دنديس -فمسطيف،
ط1430 ،2ق2009-ـ.
 .153عماد الديف الكاتب األصبياني ،أبك عبد اهلل محمد بف محمد صفي الديف بف نفيس الديف
حامد (ت 597ىػ) ،خريدة القصر كجريدة العصر (ىذا ىك الجزء الثاني مف قسـ شعراء
المغرب كاألندلس) ،تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ،الدار التكنسية لمنشر1971 ،ـ.
 .154عماد الديف الكاتب األصبياني ،أبك عبد اهلل محمد بف محمد صفي الديف بف نفيس الديف
حامد (ت 597ىػ) ،الفتح القسي في الفتح القدسي ،دار المنار ،ط1425 ،1ق2004-ـ.
 .155ابف العماد ،أبك الفبلح عبد الحي بف أحمد بف محمد (ت  1089ق) ،شذرات الذىب في
أخبار مف ذىب،

تحقيؽ :محمكد األرناؤكط ،دار ابف كثير -دمشؽ ،ط1406 ،1ق-

1986ـ.
 .156العياشي ،أبك سالـ عبد اهلل بف محمد بف أبي بكر (ت  1090ق) ،اقتفاء األثر بعد ذىاب
أىؿ األثر ،تحقيؽ :نفيسة الذىبي ،منشكرات كمية اآلداب -الرباط ،مطبعة النجاح الجديدة-
الدار البيضاء ،ط1996 ،1ـ.
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 .157العياشي ،عبد اهلل بف محمد بف أبي بكر (ت  1090ق) ،ماء المكائد أك الرحمة العياشية،
تحقيؽ :سعيد الفاضمي كسميماف القرشي ،دار السكيدم لمنشر كالتكزيع -أبك ظبي ،ط،1
2006ـ.
 .158القاضي عياض ،أبك الفضؿ عياض بف مكسى اليحصبي (ت  544ق) ،ترتيب المدارؾ
كتقريب المسالؾ ،دار الكتب العممية– بيركت ،ط1418 ،1ق1998-ـ.
 .159القاضي عياض ،أبك الفضؿ عياض بف مكسى اليحصبي (ت  544ق) ،ترتيب المدارؾ
كتقريب المسالؾ ،مطبعة فضالة المحمدية -المغرب ،ط1965 ،1ـ.
 .160الغزم ،أبك المعالي شمس الديف محمد بف عبد الرحمف (ت  1176ق) ،ديكاف اإلسبلـ،
تحقيؽ :سيد كسركم حسف ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1411 ،1ق1990-ـ.
 .161الغزم ،أبك المكارـ نجـ الديف محمد بف محمد بف محمد (ت  1061ق) ،الككاكب السائرة
في أعياف المئة العاشرة ،تحقيؽ :خميؿ منصكر ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط،1
1418ق1997-ـ.
 .162الفاسي ،أبك الطيب تقي الديف محمد بف أحمد بف عمي الحسني المكي المالكي (ت 832
ق) ،ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد ،تحقيؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ،دار الكتب العممية-
بيركت ،ط1410 ،1ق1990-ـ.
 .163الفاسي ،أبك الطيب تقي الديف محمد بف أحمد بف عمي الحسني المكي المالكي (ت 832
ق) ،العقد الثميف في تاريخ البمد األميف ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية-
بيركت ،ط1418 ،1ق1998-ـ.
 .164الفتح بف خاقاف ،أبك نصر الفتح بف محمد بف عبد اهلل بف خاقاف ابف عبد اهلل القيسي
كمسريح الػتأنس في يممىح أىؿ األندلس ،تحقيؽ :محمد
اإلشبيمي (ت528ق) ،ىم ي
طمح األنفس ى
عمي شكابكة ،دار عمار -مؤسسة الرسالة ،ط1403 ،1ق1983-ـ.
 .165ابف فرحكف ،إبراىيـ بف عمي بف محمد اليعمرم (ت  799ق) ،الديباج المذىب في معرفة
أعياف المذىب ،مكتبة الثقافة الدينية -مصر ،ط1423 ،1ق2003-ـ.
 .166ابف فرحكف ،إبراىيـ بف عمي بف محمد اليعمرم (ت  799ق) ،تبصرة الحكاـ في أصكؿ
األقضية كمناىج األحكاـ ،مكتبة الكميات األزىرية ،ط1406 ،1ق1986-ـ.
 .167ابف الفرضي ،عبد اهلل بف محمد بف يكسؼ بف نصر األزدم (ت  403ىػ) ،تاريخ عمماء
األندلس ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط1408 ،2ىػ.
212

 .168ابف فيد ،أبك الفضؿ تقي الديف محمد بف محمد بف محمد الياشمي المكي الشافعي (ت
 871ق) ،الدر الكميف بذيؿ العقد الثميف في تاريخ البمد األميف ،تحقيؽ :عبد الممؾ بف عبد
اهلل بف دىيش ،دار خضر لمطباعة كالنشر -بيركت ،ط1421 ،1ق2000-ـ.
 .169ابف فيد ،أبك الفضؿ تقي الديف محمد بف محمد بف محمد الياشمي المكي الشافعي (ت
 871ق) ،لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1419 ،1ق-
1998ـ.
 .170فيغك ،أبك الزبير عبد السبلـ أحمد ،أميات الكتب الفقيية كشركحيا كحكاشييا ابتداء مف
القرف الثاني كحتى القرف الرابع عشر لميجرة ،الفقو المالكي ،دار الكممة لمنشر كالتكزيع-
مصر.
 .171الفيكمي ،أحمد بف محمد بف عمي (ت  ،)770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،
المكتبة العممية -بيركت.
 .172القادرم ،محمد بف الطيب ( ت  1187ق) ،التقاط الدرر كمستفاد المكاعظ كالعبر مف
أخبار كأعياف المائة الحادية كالثانية عشر ،تحقيؽ :ىاشـ العمكم القاسمي ،دار اآلفاؽ
الجديدة -بيركت ،ط1403 ،1ق1983-ـ.
 .173القادرم ،محمد بف الطيب (ت  1187ق) ،نشر المثاني ألىؿ القرف الحادم عشر كالثاني،
تحقيؽ :محمد حجي كأحمد التكفيؽ ،مكتبة الطالب -الرباط ،ط1402 ،1ق1982-ـ.
 .174ابف قاضي شيبة ،تقي الديف أبي بكر بف أحمد بف قاضي شيبة األسدم الدمشقي (ت
 851ق) ،تحقيؽ :عدناف دركيش ،المعيد العممي الفرنسي لمدراسات العربية -دمشؽ ،بدكف
طبعة1994 ،ـ.
 .175ابف القاضي ،أبك العباس أحمد بف محمد بف أبي العافية المكناسي (ت 1025ق) ،ذيؿ
كفيات األعياف المسمى درة الحجاؿ في أسماء الرجاؿ ،تحقيؽ :محمد األحمدم أبك النكر،
المكتبة العتيقة -تكنس ،ط1391 ،1ق1971-ـ.
 .176ابف القاضي ،أبك العباس أحمد بف محمد بف أبي العافية المكناسي (ت  1025ىػ) ،جذكة
االقتباس في ذكر مف حؿ مف األعبلـ مدينة فاس ،دار المنصكر لمطباعة كالكراقة -الرباط،
ط1393 ،1ق1973-ـ.
 .177ابف قدامة المقدسي ،أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد (ت  620ق)،
المغني ،مكتبة القاىرة1388 ،ق1968-ـ.
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 .178القرافي ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس (ت  684ق) ،شرح تنقيح الفصكؿ،
تحقيؽ :طو عبد الرؤكؼ سعد ،شركة الطباعة الفنية المتحدة ،ط1393 ،1ق1973-ـ.
 .179القرطبي ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر (ت  671ق) ،الجامع ألحكاـ القرآف
(تفسير القرطبي) ،دار الكتب المصرية – القاىرة ،ط1384 ،2ق1964 -ـ.
 .180ابف قطمكبغا ،أبك الفداء زيف الديف قاسـ بف قطمكبغا السكدكني الجمالي الحنفي (ت 879
ق) ،الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة ،تحقيؽ :شادم بف محمد بف مكسى آؿ نعماف،
مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ التراث كالترجمة -اليمف ،ط،1
1432ق2011-ـ.
 .181القفطي ،عمي بف يكسؼ (ت  646ىػ) ،المحمدكف مف الشعراء كأشعارىـ ،تحقيؽ :حسف
المعمرم ،دار اليمامة1390 ،ىػ1970-ـ.
 .182القمصادم ،أبك الحسف عمي بف محمد بف عمي األندلسي ( ت 891ق) ،رحمة القمصادم،
تحقيؽ :محمد أبك األجفاف ،المكتبة التكنسية لمتكزيع ،دط1978 ،ـ.
 .183ابف قنفذ ،أبك العباس أحمد بف حسف بف الخطيب القسنطيني (ت  810ق) ،الكفيات البف
قنفذ ،تحقيؽ :عادؿ نكييض ،دار اآلفاؽ الجديدة -بيركت ،ط1403 ،4ق1983-ـ.
 .184قنكجي ،أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي الحسيني البخارم (ت 1307
ق) ،التاج المكمؿ مف جكاىر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية-
قطر ،ط1428 ،1ق2007-ـ.
 .185قنكجي ،محمد صديؽ حسف خاف البخارم (ت  1308ق) ،التاج المكمؿ مف مآثر الطراز
اآلخر كاألكؿ ،إصدارات ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،إدارة الشؤكف اإلسبلمية -دكلة
قطر ،ط1428 ،1ق2007-ـ.
 .186ابف القيـ ،محمد بف أبي بكر بف أيكب (ت  751ق) ،إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف،
دار الكتب العممية -بيركت ،ط1411 ،1ق1991-ـ.
 .187الكاساني ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد (ت  587ق) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،
دار الكتب العممية ،ط1406 ،2ق1986-ـ.
 .188ال كتاني ،أبك محمد عبد العزيز بف أحمد بف محمد بف عمي التميمي الدمشقي (ت 466
ق) ،ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ،تحقيؽ :عبد اهلل أحمد سمماف الحمد ،دار العاصمة-
الرياض ،ط1409 ،1ق.
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 .189ابف كثير القرشي ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي ثـ البصرم ثـ الدمشقي
(ت  774ق) ،البداية كالنياية ،دار الفكر1407 ،ق1986-ـ.
 .190كحالة ،عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني ،معجـ المؤلفيف ،مكتبة المثنى-
بيركت.
 .191كرد عمي ،محمد ،خطط الشاـ ،مكتبة النكرم -دمشؽ ،ط ،2بدكف تاريخ.
 .192كنكف ،عبد اهلل ،النبكغ المغربي في األدب العربي ،ط1382 ،2ق1962-ـ.
 .193لساف الديف ابف الخطيب ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف سعيد السمماني الغرناطي
األندلسي (ت  776ق) ،اإلحاطة في أخبار غرناطة ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط،1
1994-1424ـ.
 .194اإلماـ مالؾ ،مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي (ت  179ق) ،المكطأ ،تحقيؽ:
محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي -بيركت1406 ،ق1985-ـ.
 .195المامي ،محمد المختار محمد ،المذىب المالكي -مدارسو كمؤلفاتو -خصائصو كسماتو،
مركز زايد لمتراث كالتاريخ ،ط1422 ،1ق2002-ـ.
 .196ال ماكردم ،أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم ،الحاكم الكبير في فقو
اإلماـ الشافعي كىك شرح المزني ،تحقيؽ :عمي معكض كعادؿ عبد المكجكد ،دار الكتب
العممية  -بيركت ،ط1419 ،1ق1999-ـ.
 .197مجمكعة مؤلفيف ،الكجكد المغربي في القدس الشريؼ ،دار الفنكف -الرباط2009 ،ـ.
 .198المحبي ،محمد أميف بف فضؿ اهلل بف محمد المحبي الحمكم الدمشقي (ت 1111ق)،
خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ،دار صادر -بيركت.
 .199مخمكؼ ،محمد بف محمد بف عمر بف عمي ،شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية ،دار
الكتب العممية –لبناف ،ط1424 ،1ق2003-ـ.
 .200مراد ،مسعكداني ،تاريخ القضاء عند العرب مف العصر الجاىمي حتى العصر العباسي
اإلسبلمي ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1435 ،1ق2014-ـ.
 .201المرادم ،أبك الفضؿ محمد خميؿ بف عمي بف محمد بف محمد الحسيني (ت  1206ق)،
سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر ،دار البشائر اإلسبلمية ،ط1408 ،3ق1988-ـ.
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 .202المراكشي ،أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الممؾ األنصارم األكسي (ت  703ىػ)،
الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة ،تحقيؽ :إحساف عباس كمحمد بف شريفة كبشار عكاد
معرؼ ،دار الغرب اإلسبلمي -تكنس ،ط2012 ،1ـ.
 .203المراكشي ،عباس بف إبراىيـ السمبللي المراكشي المالكي (ت  1378ق) ،اإلعبلـ بمف
حؿ مراكش كأغمات مف األعبلـ ،تحقيؽ :عبد الكىاب بف منصكر ،المطبعة الكية ،ط،2
1413ق1993-ـ.
 .204ابف مريـ المديكني ،محمد بف محمد بف أحمد المميتي (ت  1028ق) ،البستاف في ذكر
العمماء كاألكلياء بتممساف ،تحقيؽ :محمد بف أبي شنب ،المطبعة الثعالبية -الجزائر ،بدكف
طبعة1226 ،ق1907-ـ.
 .205المزم ،أبك الحجاج يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ (ت  742ىػ) ،تيذيب الكماؿ في
أسماء الرجاؿ ،تحقيؽ :د .بشار عكاد معركؼ ،مؤسسة الرسالة -بيركت ،ط1400 ،1ق –
1980ـ.
 .206مشاط ،حسف بف محمد (ت  1399ق) ،الجكاىر الثمينة في بياف أدلة عالـ المدينة،
تحقيؽ :عبد الكىاب أبك سميماف ،دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ،ط1411 ،2ق1990-ـ.
 .207مقديش ،محمد بف سعيد السفاقصي (ت  1228ق) ،نزىة األنظار في عجائب التكاريخ
كاألخبار ،تحقيؽ :عمي الزكاكم كمحمد محفكظ ،دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ،ط،1
1988ـ.
 .208المقرم ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد التممساني (ت  1041ق) ،نفح الطيب
مف غصف األندلس الرطيب كذكر كزيرىا لساف الديف بف الخطيب ،تحقيؽ :إحساف عباس،
دار صادر -بيركت ،ط1968 ،1ق.
 .209المقرم ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يحيى التممساني (ت
1041ىػ) ،أزىار الرياض في أخبار القاضي عياض ،تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ،طبعة
لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر– القاىرة 1358 ،ىػ 1939 -ـ.
 .210المقريزم ،أحمد بف عمي بف عبد القادر (ت  845ق) ،السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ،
تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1418 ،1ىػ1997-ـ.
 .211المقريزم ،تقي الديف أحمد بف عمي (ت  845ق) ،درر العقكد الفريدة في تراجـ األعياف
المفيدة ،تحقيؽ :محمكد الجميمي ،دار الغرب اإلسبلمي – بيركت ،ط1423 ،1ق2002-ـ.
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 .212المكناسي ،محمد بف عبد الكىاب بف عثماف (ت  1213ق) ،رحمة المكناسي المسماة
(إحراز المعمى كالرقيب في حج بيت اهلل الحراـ كزيارة القدس الشريؼ كالخميؿ كالتبرؾ بقبر
الحبيب)  ،المقدمة ،تحقيؽ :محمد بككبكط ،دار السكيدم لمنشر كالتكزيع -أبك ظبي ،ط،1
2003ـ.
 .213الممطي ،زيف الديف عبد الباسط بف أبي الصفاء غرس الديف خميؿ بف شاىيف (ت 920
ىػ) ،نيؿ األمؿ في ذيؿ الدكؿ ،تحقيؽ :عمر عبد السبلـ تدمرم ،المكتبة العصرية لمطباعة
كالنشر -بيركت ،ط 422 ،1ىػ 2002 -ـ.
 .214المنذرم ،أبك محمد زكي الديف عبد العظيـ بف عبد القكم (ت 656ق) ،التكممة لكفيات
النقمة ،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،مؤسسة الرسالة -بيركت ،ط1405 ،3ق1984-ـ.
 .215ابف منظكر ،محمد بف مكرـ بف عمي (ت ،)711لساف العرب ،دار صادر ،ط،3
1414ق.
 .216ميارة ،محمد بف احمد ميارة المالكي (ت 1072ىػ) ،الدر الثميف كالمكرد المعيف ،تحقيؽ:
عبد اهلل المنشاكم ،دار الحديث -القاىرة2008-1429 ،ـ.
 .217ابف ناصر الديف الدمشقي ،شمس الديف محمد بف عبد اهلل (أبي بكر) بف محمد بف أحمد
بف مجاىد القيسي الدمشقي الشافعي (ت  842ق) ،تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة
كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ ،تحقيؽ :محمد نعيـ العرقسكسي ،مؤسسة الرسالة -بيركت ،ط،1
1993ـ.
 .218ال نباىي ،أبك الحسف عمي بف عبد اهلل بف محمد بف محمد ابف الحسف الجذامي النباىي
المالقي األندلسي (ت792ىػ) ،المرقبة العميا فيمف يستحؽ القضاء كالفتيا= تاريخ قضاة
األندلس ،دار اآلفاؽ الجديدة – بيركت ،ط1403 ،5ق1983-ـ.
 .219النسائي ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني (ت  303ق) ،سنف
النسائي ،تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة ،مكتبة المطبكعات اإلسبلمية -حمب ،ط1406 ،2ق-
1986ـ.
 .220النعيمي ،عبد القادر بف محمد الدمشقي (ت  927ق) ،الدارس في تاريخ المدارس،
تحقيؽ :إبراىيـ شمس الديف ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1410 ،1ق1990-ـ.
 .221نكييض ،عادؿ ،معجـ أعبلـ الجزائر -مف صدر اإلسبلـ حتى العصر الحاضر ،مؤسسة
نكييض الثقافية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر -بيركت ،ط1400 ،2ق1980-ـ.
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 .222النيسابكرم ،أبك الحسف مسمـ بف الحجاج (ت  261ق) ،صحيح مسمـ ،تحقيؽ :محمد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي -بيركت.
 .223الكالتي ،محمد بف يحيى بف محمد المختار ،إيصاؿ السالؾ إلى أصكؿ اإلماـ مالؾ ،مكتبة
المعارؼ المتحدة -الككيت ،ط1427 ،1ق2006 -ـ.
 .224كلد أباه ،محمد المختار ،مدخؿ إلى أصكؿ الفقو المالكي ،الدار العربية لمكتاب1987 ،ـ.
 .225ال يافعي ،أبك محمد عفيؼ الديف عبد اهلل بف أسعد بف عمي بف سميماف (768ق) ،مرآة
الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر في حكادث الزماف ،تحقيؽ :خميؿ المنصكر ،دار
الكتب العممية -بيركت ،ط1417 ،1ق1997-ـ.
 .226ال يافعي ،أبك محمد عفيؼ الديف عبد اهلل بف أسعد بف عمي بف سميماف (ت 768ىػ) ،مرآة
الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف ،تحقيؽ :خميؿ المنصكر ،دار
الكتب العممية-بيركت ،ط1417 ،1ىػ 1997 -ـ.
 .227اليكنيني ،قطب الديف أبك الفتح مكسى بف محمد (ت  726ق) ،ذيؿ مرآة الزماف ،دار
الكتاب اإلسبلمي -القاىرة ،ط1413 ،2ق1992-ـ.
/https://ar.wikipedia.org/wiki .228
/http://www.habous.gov.ma .229
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