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 :الممخص
لقي المذىب الفقيي المالكي منذ ظيكره انتشاران كاسعان في األندلس        

كبعد فترة كجيزة أصبح المذىب الرسمي لمدكلة كأصبح المكطأ الكتاب األكؿ 
 في أكساط الحركة الفكرية في األندلس مف دكف منازع .

لممكطأ دكره بارزه كمؤثره عمى الحياة الفكرية كالعممية بعد اف تبنتو كاف 
الدكلة العربية اإلسالمية في األندلس كمنذ مطمع عصر اإلمارة , عمى ىذا 
االساس اخترنا عنكاف البحث: ))أثر مكطأ اإلماـ مالؾ في الحياة الفكرية 

ة الفكرية في األندلس(( لبياف ما تركو المكطأ مف تأثيرات عمى الحيا
 كمعطياتيا حتى نياية القرف الرابع اليجرم , قسـ إلى ثالث مباحث : 

األكؿ : سمط الضكء عمى حياة اإلماـ مالؾ بف أنس مؤلؼ الكتاب , أما 
المبحث الثاني : فتناكؿ كتاب المكطأ ككيفية أنتشاره , كأختص المبحث 

المصادر التي  الثالث بأثر المكطأ في الحياة الفكرية في االندلس, أما 
استخدمناه فقد كانت متنكعة منيا كتب التراجـ كالحكادث كالفقو إال أف 
أبرزىا كتاب )) ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة إعالـ مذىب 

ـ( اعتمدنا 4449ق/544مالؾ(( لمقاضي عياض بف مكسى السبتي )ت : 
ز أعالـ مدرسة عميو كثيران كتكمف أىمية ىذا الكتاب في ككف مؤلفو احد أبر 

 اإلماـ مالؾ بف أنس الفقيية.
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Abstract: 

Since its emergence, the Maliki school of jurisprudence 

has been widely spread in Andalusia, and after a short 

period it became the official doctrine of the state and Al-

Muwatta became the first book in the circles of the 

intellectual movement in Andalusia unchallenged. 

The Muwatta had a prominent and influential role on the 

intellectual and scientific life after it was adopted by the 

Arab Islamic state in Andalusia and since the beginning 

of the era of the emirate. Intellectual and its data until the 

end of the fourth century AH, I divided my research into 

three sections: 

The first: sheds light on the life of Imam Malik bin Anas, 

the author of the book. The second topic: deals with the 

book of Al-Muwatta and how it was spread. The third 

topic deals with the impact of Al-Muwatta’ on 

intellectual life in Andalusia. However, the most 

prominent of them is the book “Arranging Perceptions 

and Approaching the Paths to Know the Media of 

Malik’s School of Thought” by Judge Iyadh bin Musa 

Al-Sabti (T.: 544 AH/1149 AD). The research relied on 

it a lot. The importance of this book lies in the fact that 

its author is one of the most prominent figures of the 

Imam Malik bin Anas school of jurisprudence. The 

books on which the research relied is also the book ((Al-

Dibaj Al-Madhhib)) by Ibn Farhoun 
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 المبحث االول 
 (4)بف مالؾ بف أبي عامربف نافعمالؾ بف أنس: ىك اإلماـ أبك عبداهلل مالؾ بف أنس 

بف عمرك بف الحارث بف غيماف خثيؿ بف الحارث كىك ذك أصبح بف عكؼ بف مالؾ بف زيد 
 (2)بف شداد بف زرعة 

, كىي نفس (3)ذكر المؤرخكف في مكلده ركاتيف االكلى ىك أنو كلد سنة ثالث كتسعيف
السنة التي تكفي فييا الصحابي الجميؿ أنس بف مالؾ

 ق95كالركاية الثانية أنو كلد سنة  (4)
لـ يختمؼ عمماء النسب في نسب اإلماـ مالؾ كأتصالو بذم أصبح كىك بف أبي 

 (5)يعرب بف قحطاف
كلـ يكف ألبي مالؾ " أنس بف مالؾ " أشتغاؿ بالحديث كثيران كقيؿ أنو كاف مقعدان , 

" , ككاف جد اإلماـ مالؾ  أما أمو فيي " العالية بنت شرؾ بف عبد الرحمف بف شريؾ األزدية
ػ عمر »كأسمو  "مالؾ بف أبي عامر" مف كبار التابعيف كعممائيـ كقد ركل عف الصحابة منيـ 

, كأما أبك  «كابك ىريرة  ػ»ك«طمحة بف عبيداهلل » ك«عثماف بف عفاف ػ» ك«بف الخطاب
عدا   هلل جده كىك"أبك عامر بف عمر" فقد قيؿ أنو صحابي شيد المغازم كميا مع رسكؿ ا

   «عثماف بف عفاف ػ»ككاف مف أفاضؿ الناس كعممائيـ كىك أحد األربعة الذيف حممكا  بدران 
 ( 6)ليالن إلى قبره كغسمكه كدفنكه 

كاف لمالؾ أبناف ىما يحيى كمحمد كأبنة أسميا فاطمة, ككانت أبنة مالؾ تحفظ عممو 
  (8)كقيؿ أف لو مف األكالد أربعة(7) أم ) المكطأ( 

كمف أبرز صفات اإلماـ مالؾ بف أنس أنو كاف طكيالن جسيمان عظيـ اليامة أبيض 
المحية, شديد البياض إلى الصفرة, حسف الصكرة , أصمع , أعيف , أشـ , عظيـ المحية , 
تاميا تبمغ صدره ذات سعة كطكؿ , ككصفو أبك حنيفة أنو أشقر , أزرؽ العنيف يقاؿ أحسف 

كيكثر حمؽ شاربو كال  (9)كأنقاىـ بياضان كأتميـ طكالن في جكدة البدف الناس كجيان كأحالىـ عينان 
 (40)يغير شيبو

 كعمى الرغـ مف أف جده كأبا جده مف العمماء كالجامعيف لحديث رسكؿ اهلل 
كالميتميف بالتفقو بديف اهلل كمع ذلؾ فقد كاف في مطمع حياتو يتميى بتربية الحماـ حتى أمتحف 

 (44)بسؤاؿ ككاف جكابو خطأ ألنو أجاب بغير عمـ
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كيقكؿ اإلماـ مالؾ كاف لي أخ فألقى أبي يكمان عمينا مسألة فأصاب أخي كأخطأت أنا 
نقطعت إلى أبف ىرمز سبع سنيف لـ فقاؿ لي أبي: أليتؾ الحماـ عف طمب العمـ فغضبت كأ

, تكفي االماـ مالؾ (42)أخمفو بغيره ككنت آتي أبف ىرمز بكرة فما أخرج مف بيتو حتى الميؿ 
ق كدفف 479عمى آثر مرض لـ يميمو سكل اثناف كعشركف يكما في المدينة المنكرة سنة 

 (43)بالبقيع
 شيوخ اإلمام مالك 

دركو أحد فقد عاصر مف التابعيف نفران كثيران, ))أدرؾ اإلماـ مالؾ مف الشيكخ ما لـ ي
كأدرؾ مف تابعييـ نفران أكثر كأختار منيـ مف أرتضاه لدينو كفيمو كقيامو بحؽ الركاية 
كشركطيا كسكنت نفسو(( إالييا , فكاف مف أخذ منيـ تسعمائة شيخ , ثالثمائة مف التابعيف 

كؼ نذكر فقط مف لو أثر ظاىر في كستمائة مف تابعييـ كال يسع المجاؿ لذكرىـ , لذلؾ س
حياتو كحديثو كفقيو كىـ )عبد الرحمف بف قاسـ بف ىرمز , نافع مكلى أبف عمر , زيد بف 
أسمـ , الزىرم , أبك الزناد , عبد الرحمف بف قاسـ بف أبي بكر الصديؽ , أيكب السختاني , 

ف أبي كقاص , عامر ثكر بف زيد الديمي , إبراىيـ بف سعيد األنصارم , عائشة بنت سعد ب
  (44)بف عبداهلل بف الزبير بف العكاـ, أبك أسكد محمد بف عبد الرحمف بف نكفؿ القرشي األسدم(

 أبرز تالميذه الذين رووا عنو :
أف الذيف رككا عف اإلماـ مالؾ مف تالميذه كثيركف ال يسعنا أف نحصييـ إال أننا 

ه ( , خمؼ بف ىشاـ البزاز المقرئ سكؼ نذكر بعضيـ مثؿ أحمد بف محمد بف مالؾ ) حفيد
)البغدادم( , داكد بف إبراىيـ القزكيني التميمي ) اإلندلسي ( , ذك النكف إبراىيـ ) المصرم (, 
ركح بف عبادة ) البصرم ( , زيد بف أبي يحيى ) الدمشقي ( , سعد بف الجيـ )المصرم( , 

عابدة أـ كلد جارية سكداء مف  شعيب بف إسحاؽ ) الدمشقي ( , ضمرة بف ربيعة ) اليمني ( ,
رقيؽ المدينة , أبك بكر بف عبد العزيز بف عمر بف الخطاب 

(45) 
 أصحابو الذين رووا عنو وتفقيوا منو : 

كاف لإلماـ مالؾ كثير مف األصحاب الذيف نيمكا مف عممو الغزير إال أف ىناؾ بعض 
ف ليـ دكر كبير في نشر المذىب أصحابو جمسكا إليو زمنان طكيالن ليسمعكا حديثو أك فقيو ككا

المالكي في األقطار كمف أشيرىـ اإلماـ الشافعي, عبداهلل بف كىب, عبد الرحمف بف قاسـ , 
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أشيب بف عبد العزيز القيسي, أسد بف الفرات, عبد الممؾ بف عبد العزيز الماجشكف , عبداهلل 
 (46)ف حمادبف عبد الحكـ المصرم , كأبف المعذؿ ,  الميث بف سعد, كأسحاؽ ب

 مؤلفاتو 
كثير مف الناس ال يعرؼ لإلماـ مالؾ سكل كتابو )) المكطأ (( كذلؾ لشيرة ىذا 
الكتاب كالكاقع أف لو تأليؼ كرسائؿ غير المكطأ أشيرىا رسالتو في القدر كالرد عمى القدرية . 

د عميو ككتابو في النجكـ كالحساب كمدار الزماف كمنازؿ القمر كىك كتاب جيد جدان كقد أعتم
الناس في ىذا الباب ككذلؾ رسالتو في األقضية كتب بيا إلى القضاة عشرة أجزاء كرسالتو في 
الفتكل , كرسالتو المشيكرة إلى الخميفة ىاركف الرشيد في األدب كالمكاعظ , كلو كتاب في 
التفسير لغريب القرآف , كقيؿ تكجد سبعكف ألؼ مسألة لمالؾ في كتب منٌضدة عنده كتبيا , 

 .(47)كقد نسب إلى مالؾ كتاب ))السر((
 المبحث الثاني 

  (48)موطأ اإلمام مالك
ذا ذكر اإلماـ مالؾ ذكر بو   ))إذا ذكر المكطأ ذكر بو اإلماـ مالؾ كعيٌظـ بو, كا 

المكطأ كعهٌظـ بو, فيما متالزماف كالشيء كظمو كقد يككف المكطأ أكؿ كتاب كأشيره في  
ترتيبو كتركيبو كفي اجتياده كنقمو في حديثو كفقيو كىك أعظـ مرجع في عصره كأقدمو(( كلـ 

مف كتب الحديث كالعمـ كما اعتنكا بالمكطأ )فأف المكافؽ كالمخالؼ اجتمع  يعتنى الناس بكتاب
عمى تقديره كتفضيمو كركايتو كتقدـ حديثو كتصحيحو( كمعنى كممة )) مكطأ (( المذلؿ , 
المميد قالكا: )) رجؿ مكطأ األكناؼ (( أصمو : أف جكانب داره كطيئةه , يسيؿ الكصكؿ إليو 

صعكبة في الكصكؿ إليو لسيكلة أخالقو كليف جانبو , كعمى مثؿ كمجازىا أف أحدان ال يجد 
ىذا سٌمى مالؾ كتابو " المكطأ " أم المذلؿ مكرده ال يمتنع عمى الناس فيمو , يقكؿ مالؾ 
عرضت كتابي ىذا عمى سبعيف فقييان مف فقياء المدينة فكميـ كاطأني عميو فسميتو )) 

 (49)طأة أم المكافقة كىذا مما لـ يرًك عف أحد غيرهالمكطأ(( كىذا جعؿ تسمية المكطأ مف المكأ
, )ككتاب المكطأ (20)كسمٌي المكطأ بيذا االسـ لتكطيئو لمخمؽ كطأ بو الحديث أم يسره لمناس

, )كركم أف مالكان لما أراد أف يؤلؼ بقي متفكران في أم أسـ (24)تكطأت فيو لمعمـ كالرعايا(
فقاؿ لي: ) كطىء لمناس ىذا العمـ ( فسميت  يسمي بو تأليفو ؟ قاؿ: فنمت فرأيت النبي 

ق أم بعد كفاة الخميفة 459كتابي )المكطأ( انتيى اإلماـ مالؾ مف تدكيف كتاب المكطأ سنة 
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أبك جعفر المنصكر ككاف عمر مالؾ حنيئذ نحك ست كستكف كال يعرؼ عمى كجو الدقة متى 
كـ ) كتاب ألفتو في أربعيف سنة , كلكف مالكان قاؿ في معرض حديثو لق(22)بدأ مالؾ بكتابتو 

أخذتمكه في أربعيف يكمان, قؿَّ ما تتفقيكف منو ( قد ال تككف ىذه الركاية صحيحة فقط مف باب 
  (23)المبالغة بالشيء

 شيوخ اإلمام مالك في موطأه
شيكخ اإلماـ مالؾ كثيريف كسبؽ كأف تطرقنا في بداية البحث لبعض منيـ إما مف 

طأ فيـ خمسة كتسعكف رجالن مف أبرزىـ الزىرم , السائب , كأبك بكر ركم عنيـ مالؾ في المك 
 (24)بف عبد الرحمف , عبد الكريـ بف أبي المخارؽ , محمد بف عقبة , عمر بف حسيف

 أقوال العمماء في الموطأ 
أنفع لمناس مف   قاؿ اإلماـ القاضي قاؿ أبف ميدم : ما كتاب بعد كتاب اهلل

 (25)المكطأ كقاؿ : ال أعمـ مف عمـ اإلسالـ بعد القرآف مف مكطأ مالؾ
قاؿ كىب: مف كتب مف كتاب مكطأ مالؾ فال عميو أف يكتب مف الحالؿ كالحراـ 

أنفع مف المكطأ , كقاؿ  , كقاؿ الشافعي: ما في األرض كتاب بعد كتاب اهلل (26)شيئان 
, قاؿ الشافعي ىذا القكؿ قبؿ  (27)أكثر صكابان مف مكطأ مالؾأيضان: ما بعد كتاب اهلل كتاب 

 (28)كجكد صحيحي البخارم كمسمـ , كىما أصح مف المكطأ بأتفاؽ العمماء
كسئؿ أحمد بف حنبؿ عف كتاب مالؾ بف أنس فقاؿ: ما أحسنو لمف تديف بو , كقاؿ 

 المصحؼ أبك مكسى األنصارم كقعت نار في منزؿ رجؿ فأحترؽ كؿ شيء في البيت إال
 (29)كالمكطأ

كقاؿ سعيد بف أبي مريـ ككاف أبنا أختو بالعراؽ : كلك جمعا عمرىما ما أتيا بعمـ 
, قاؿ الداركردم : كنت نائمان في الركضة بيف القبر كالمنبر فرأيت  (30)يشبو مكطأ مالؾ 

 خرج مف القبر متكئان عمى أبك بكر الصديؽ كعمر بف الخطاب ثـ رجع فقمت إليو النبي 
فقمت لو يا رسكؿ اهلل مف أيف جئت قاؿ ) مضيت إلى مالؾ بف أنس فأقمت لو الصراط 
المستقيـ ( , قاؿ: فأتيت مالكان فأصبتو يدكف المكطأ فأخبرتو بالخبر فبكى , كركل أبك 
مصعب أف الخميفة أبك جعفر المنصكر قاؿ: لمالؾ أكتب لمناس كتابان أحمميـ عميو فكممو 

عو فما أحد أعمـ منؾ فكضع المكطأ فمـ يفرغ منو حتى مات أبك مالؾ في ذلؾ فقاؿ: ض
  (34)جعؼ
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 أنتشار مذىب األمام مالك في األندلس :
كاف المذىب األكزاعي ىك المذىب السائد في األندلس قبؿ دخكؿ المذىب المالكي, 
كأختمفت الركايات في أسماء ممف كاف ليـ الفضؿ في دخكؿ مذىب اإلماـ مالؾ إلى األندلس 

ـ( كىك 807ق / 492كأكؿ مف  نسب إليو إدخالو الفقيو الشامي" صعصعة بف سالـ" ) ت: 
 (32)أحد أصحاب اإلماـ األكزاعي

كنتيجة لمرحالت العممية التي قاـ بيا عمماء األندلس إلى المشرؽ فقد كجدت بعض 
ؾ ثـ أصبح المذاىب طريقيا إلى األندلس كخاصة المذىب المالكي الذم لقي قبكالن كتأييدان ىنا

المذىب السائد في األندلس, كقيؿ أف الفضؿ يعكد في أدخاؿ مذىب اإلماـ مالؾ إلى العالمة 
(" الممقب " بشبطكف " كلد ىذا الفقيو 204األندلسي" زياد بف عبد الرحمف المخمي ) ت: 

ج بقرطبة كأخذ عمكمو األكلى فييا ثـ شد رحالو إلى المشرؽ بقصد الحج كبعد أدائو شعائر الح
بأعتبارىا المنبع األصؿ لمثقافة اإلسالمية فمقي ىناؾ مالكان إماـ  أتجو إلى مدينة رسكؿ اهلل 

دار اليجرة كركم عنو المكطأ كأخذ عنو الكثير مف العمـ في ميداف الفقو ثـ عاد إلى كطنو 
لينشر مذىب أستاذه مالؾ كعممو لطالبو كلو عف المكطأ كتاب في الفتاكل يعرؼ بػػػ)سماع 

 (33)زياد(
ـ( ىك أكؿ مف أدخؿ مكطأ مالؾ 804ق/499كيقاؿ أيضان أف غازم بف قيس )ت:

إلى األندلس فقد كاف مؤدبان كمعممان بقرطبة كتسنى لو االرتحاؿ إلى المشرؽ حيث أخذ المكطأ 
عف مالؾ بف أنس كالقراءات عف " نافع بف أبي نعيـ " كقد كصؼ غازو بقكة الحفظ كنباىة 

دراسة سيرة كؿ مف الفقيييف يتضح أف زيادان كاف أكثر نشاطان كأسرع سبقان  الذاكرة مف خالؿ
في نشر مذىب مالؾ كأف غازيان كاف أكثر حفظان كاستيعابان لممكطأ إلى جانب أىتمامو كعنايتو 

  (34)بالقراءات كلكف زياد أسرع بتعريؼ الناس بمذىب اإلماـ مالؾ
ـ( في مقدمة عمماء 848-679ق/ 234-452كيأتي الفقيو يحيى بف يحي الميثي ) 

المالكية الذيف بثكا المذىب المالكي في األندلس كعممكا عمى نشره في ميداني الفتيا كالقضاء 
كقد رحؿ يحيى إلى المشرؽ كسمع مف مالؾ كغيره مف العمماء ككاف مالؾ يسميو )عاقؿ 

فيعة لدل األمير ىشاـ األندلس( بعد أف تزكد بالعمـ كالمعرفة عاد إلى كطنو ليتبكأ مكانة ر 
كمف بعده أبنو الحكـ كحفيده عبد الرحمف األكسط , ككاف ليحيى قكؿ مسمكع في تعييف 

, (35)الفقياء في مناصب الدكلة ككظائؼ القضاء فحمؿ الناس عمى االىتماـ بالمذىب المالكي
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ىشاـ إلى جانب ىؤالء العمماء في نشر المذىب المالكي كاف ىناؾ دكر كبير كبارز لألمير 
ـ( الذم كصؼ بحسف السيرة كنقاء السريرة كأنو 796-788ق/480-472بف عبد الرحمف ) 

مكرمان لمعمماء باران بيـ كلما كصمت أنباء عدلو ككـر خمقو إلى سمع اإلماـ مالؾ بف أنس سيٌر 
, كأثني عميو قائالن : نسأؿ اهلل تعالى أف يزيف حرمنا بممككـ أك كالمان ىذا معناه, (36)بذلؾ

نميت المسألة إلى ممؾ األندلس, مع ما عمـ مف جاللة مالؾ كدينو, فحمؿ الناس عمى مذىبو ف
 (37)كترؾ مذىب األكزاعي

كيشير أبف خمدكف إلى سبب إتباع األندلسييف لمذىب مالؾ بأف رحالتيـ كانت في 
 الغالب لمحجاز كأنو منتيى سفرىـ , كالمدينة يكمئذ ىي مركز العمـ ىناؾ كمنيا خرج إلى
العراؽ , فاقتصركا عمى األخذ عف عمماء المدينة كعمى رأسيـ مالؾ كأنيـ مالكا إلى الحجاز 

  (38)لتطابؽ الحالة في البداكة
ككاف مف نتائج انتشار ذلؾ المذىب الكحيد الذم سار عميو األندلسيكف بكجو عاـ أف 

فة إلى أنو كفؿ ليـ زالت أسباب الخالؼ التي تنشأ عادة بيف أتباع المذاىب المختمفة باإلضا
الكحدة المذىبية كاالستقالؿ المذىبي الذم قصده الحكاـ األمكييف بعد أف استقمكا سياسيان عف 
خصكميـ العباسييف استمسؾ األندلسيكف بمذىب مالؾ كأخمصكا لو كقاكمكا ما عداه حتى 

ال يقضي  كصؼ أىؿ قرطبة بأنيـ أشد الناس محافظة عميو كأنيـ ال يكلكف عامالن أك حاكمان 
, بؿ أنيـ كانكا كثيران ما يشيدكف بو في محافميـ العممية كينشدكف في الحفاظ عميو (39)بو

 (40)الكثير مف األشعار
 المبحث الثالث 

  أثر موطأ اإلمام مالك في الحركة الفكرية في األندلس
كاف كتاب المكطأ لإلماـ مالؾ أثر كبير ككاضح عمى نشاط الحركة الفكرية في 

حيث بدأ االزدىار الحضارم يدب في أكصاليا, فقد كاف عمماء االندلس أكثر الناس  األندلس
رحمة إلى المشرؽ يتمقكف عمى يد عممائو العمـ, كيأخذكف عف شيكخو ألكاف المعرفة, ثـ 
يعكدكف إلى بالدىـ ينشركف ما أكتسبكه, كأصبح ىذا ديدنيـ فقد كاف العالـ اإلسالمي آنذاؾ 

ف فكرم كاحد ال يختمؼ, فالعقيدة اإلسالمية صبغت كؿ نشاط بصبغة كحدة ثقافية لو كيا
كاحدة, فال أختالؼ بينيـ ميما بعدت المسافات, فال غرابة أف يتجو األندلسيكف إلى المشرؽ 
الذم سبقيـ في مجاؿ الحضارة  بميادينيا المختمفة كمنيا ميداف العمـ, فقد كاف الكثير مف 
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إلى المشرؽ كأخذىـ عف شيكخو تشريفان كفخران بيف عمماء  عمماء اإلندلس يركف في الرحمة
  (44)بمدىـ

فقد استطاع العالمة "شبطكف أبك عبداهلل زياد بف عبد الرحمف المخمي" كمف بعده 
الفقيو " يحيى بف يحيى الميثي " نشر المذىب المالكي في االندلس فاألكؿ بذر البذرة األكلى 

 (42)كىا حتى ساد المذىب المالكي في األندلسلممذىب كاألخر عنى بيا كأسيـ في نم
كمكطأ اإلماـ مالؾ أكؿ كتاب جمع بيف الحديث كاألثر كالفقو كىك أيضان أكؿ كتاب 
مٌيد لمف بعده الطريؽ في الجمع كالتدقيؽ, فيك مف أقدـ الكتب التي أىتـ العمماء بيا كمنحكىا 

)المكطأ( كقد كتب عميو كثير مف عمماء عنايتيـ فما ظفركا بكتاب قبمو انتفعكا بو انتفاعيـ بػػ
االندلس منيـ مف شرحو كمنيـ مف جرد أحاديثو كمنيـ مف تكمـ عف رجالو كمنيـ مف ذكر 

, كىكذا فتح المكطأ بابان جديدان مف أبكاب الحياة الفكرية في األندلس كىذا ما (43)شيكخو فيو
 تركيا المكطأ عمى عمماء األندلس سنتناكلو الحقان كبشكؿ مكجز عف أبرز اآلثار الفكرية التي 

 أبرز رواة الموطأ من أصحاب مالك بن أنس 
أف ركاة المكطأ مف أصحاب مالؾ في األندلس كثر , لذلؾ سكؼ نقتصر عمى ذكر 

 أبرزىـ :
"حساف كحفص أبنا عبد السالـ السممي " مف أىؿ سرقسطة فقد ذىبكا إلى مالؾ 

مف أىؿ العمـ كالتديف ككاف حفص متفننان في كسمعكا منو ككاف حساف أٌسف مف حفص ككاف 
العمكـ حاذقان كنيتو " أبك عمر " كيحكى أنو لـز مالؾ سبعة أعكاـ ككاف األمير الحكـ يستقدمو 
كؿ عاـ يؤـ بو في رمضاف, كقيؿ أف حفص تكفي قبؿ اإلماـ مالؾ بنحك ثالثيف سنة أم في 

 (44)ق( 449حدكد سنة )
مصغران ,  (45)مف أىؿ طميطمة يعرؼ بالجدىمٌ  ق( كىك480سعيد بف عبدكس ) ت: 

لقٌي مالكان فسمع منو المكطأ ككاف مفتي بمده في كقتو كأبكه عبدكس مكلى األمير ىشاـ بف 
الحكـ ككاف مف أىؿ الفقو كالعمـ ككاف مفتي البمد ككلي قضاء مدينة طميطمة ككاف تقيان 

  (46)فاضالن 
داهلل محمد بف سعيد بف بشير رحؿ ق( كىك عب498" محمد بف بشير القاضي" ) ت: 

إلى المشرؽ فمقي مالكان كجالسو كسمع منو كاقتبس أيضان بمصر ثـ انصرؼ إلى األندلس فمـز 
ضيعتو بباحة إلى أف استدعى لمقضاء بقرطبة كحكى عف مالؾ أنو كاف يقكؿ : أنظركا في 
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د الناس تعظيمان لمحمد ىذا الكتاب كال تخمطكىا بغيرىا يعني المكطأ ككاف "يحيى بف يحيى" أش
بف بشير كأحسنيـ ثناءان عميو في حياتو كبعد كفاتو كقيؿ عنو أنو خير القضاة باألندلس 
كأفضميـ كأعدليـ كىك مف خيار المسمميف ككصؼ عدلو كفضمو كأنو كاف مف عيكف القضاة 

لجميؿ الخالد اليداة مف أكلي السداد كالمذاىب الجميمة كأصالة الرأم كالسيرة العادلة كالذكر ا
ككاف شديد الشكيمة ماضي العزيمة, صمبان في الحؽ , كمؤيدان ال ىكادة عنده ألحد, كال مداىنة 
لديو ألحد مف أصحاب السمطاف, ال يؤثر غير الحؽ في إحكامو, جيد ألفطنة , حسف 

 (47)األنبساط , صادؽ الحس قكم اإلدراؾ
مف أىؿ قرطبة يكنى  ق(  كىك220قرعكس بف العباس بف قرعكس بف حميد )ت: 

أبا الفضؿ, رحؿ فسمع مف مالؾ كالثكرم كأف جريج كالميث كأبف أبي حاـز كغيرىـ ككاف رجالن 
متدينان فاضالن كرعان, ككاف عممو المسائؿ عمى مذىب مالؾ كأصحابو كقيؿ أنو سمع المكطأ, 

السكؽ ككاف رجالن  كىك رجؿ مف أىؿ العمـ , كثير الفقو, لقٌي مالكان كحمؿ عنو ككاف أبكه كليٌ 
 (48)صالحان 

عبد الرحمف بف مكسى اليكارم يكنى أبا مكسى ,كىك مف أىؿ أستجو ذكر أبف 
الحارث أنو استقضى عمى بمده أياـ األمير عبد الرحمف كقاؿ القاضي أبك الكليد رحؿ في 
خالفة عبد الرحمف بف معاكية فمقٌي مالؾ بف أنس كأبف عييينة كاالصمعي كنضرائيما مف 

ئمة ككاف فصيحان ضربان مف األعراب حفاظان لمفقو كالتفسير كالقراءة كلو كتاب في تفسير األ
  (49)القرآف

طالكت بف عبد الجبار المعافرم كىك مف أىؿ قرطبة أخذ عف اإلماـ مالؾ كنظرائو 
مف أىؿ العمـ كأشتير بالصالح كالفضؿ كىك مف أعالـ فقياء قرطبة في ثكرة أىؿ قرطبة عمى 

  (50)الحكـ بف ىشاـ أميرىـ 
عبد الرحمف بف عبداهلل كىك مف أىؿ أشبكنة , قاؿ: أبف الفرضي كاف مترددان إلى 
قرطبة ككاف سمع مف مالؾ أبف أنس ككاف لو مكرمان كيقاؿ أنو مف ركل المكطأ عنو , ركل 

, كداكد بف جعفر بف أبي الصغير : يقاؿ أف أبف  (54)عنو عبد الممؾ بف الحسف زكناف
الصغير مكلى بني تميـ قرطبي سمع عف مالؾ كالداركردم كأبف عييينة كزكريا بف منظكر 
ككاف كلٌي قضاء قمنبرية ككاف يميؿ إلى الحديث كلـ يذكر لو سماعان مف مالؾ كتب لو نحك 

 (52)لسمف ثالثة أالؼ حديث كأكثر كىك جد بني الصغير في األند
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 شروح الموطأ : 
نظران لألقباؿ المتزايد مف األندلسييف عمى دراسة المذىب المالكي فقد نجـ عف ذلؾ  

قياـ بعض العمماء عمى شركح كدراسة ذلؾ المذىب كتناكلكا كتب مالؾ بالبحث كالشركح 
ـ( الذم سار 827ق/242المستفيضة فمف نسب إليو ذلؾ مف الفقياء " عيسى بف دينار )ت: 

عمى نيج إخكانو األندلسييف ككاف لسعة عممو كغزارة معارفو أف كصؼ بأنو أفقو مف يحيى 
عالـ األندلس كقد أثنى عميو العديد مف العمماء , ككانت الفتيا تدكر عميو ال يتقدمو في كقتو 

 (53)أحد
فقاؿ أحدىـ : كاف عيسى بف دينار عالمان متقننان مفتقان, ىك الذم عمـ المسائؿ أىؿ 

نا كفتقيا, كقاؿ آخر فقيو األندلس عيسى بف دينار كعالميا عبد الممؾ بف حبيب كعاقميا مصر 
  (54)يحيى بف يحيى الميثي

ككاف ليذا الفقيو جيد بارز في ميداف البحث كالتأليؼ العممي فألؼ كتابان قيمان أسماه 
  (55))اليداية( كصؼ بالدقة كشمكلو لممعاني الفقيية عمى المذىب المالكي

ابع العمماء في تناكؿ المكطأ بالشرح كاأليضاح ككاف لمفقيو يحيى بف إبراىيـ بف كتت
ـ( جيدان مشككران في شرح مكطأ مالؾ كتكضيح مسائمو كما شارؾ 873ق/260ميزيف ) ت: 

الفقيو مالؾ ابف القطني في ىذا الميداف حيث صنؼ كتابان في الفقو عالج فييا الكثير مف 
 (56)المالكي كصؼ كتابو بالدقة كقيمتو العممية الكبيرة مسائؿ الفقو عمى المذىب 

ـ( ككاف لو 4007-935ق/398-324كالفقيو محمد بف عبداهلل بف محمد المرٌم )
جيد بارز في أزدىار الدراسات الفقيية تتمثؿ في شرح كتاب المكطأ كغير ذلؾ مف كتب 

 (57)الفقو
ـ( حيث درس 4022-952ق/443-344كالفقيو عبد الرحمف بف مركاف القنازعي)
 (58)الفقو كشرح مسائمو فتناكؿ المكطأ بالشرح كالتفسير

ككذلؾ الفقيو مركاف بف عمي االسدم القطاف القرطبي حيث ألؼ كتابان في شركح 
مكطأ مالؾ ككاف ليذا الكتاب كقع طيب بيف الفقياء فأخذكه عف القطاف كمنيـ الفقيو أبك عمر 

 (59)بف الحذاء الذم أخذ عنو ذلؾ الكتاب
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كبأمر مف الحاجب المنصكر أبي عامر صنؼ الفقيياف أحمد بف عبدالممؾ المعركؼ 
بأف المككل االشبيمي كصاحبو أبك مركاف المعطب كتابان أسمياه ) األستيعاب ( ضمناه أقاكيؿ 
مالؾ بف أنس فجمعا آراءه كأقكالو في مصنؼ كبير لقٌي مف العمماء كالدارسيف كؿ ثناء كتقدير 

   (60)ابة مكسكعة فقيية آلراء مالؾ كأقكالو في الفقوحيث كاف بمث
ككاف أبف عبد البر عمى الرغـ مف ميمو إلى المذىب الشافعي إال أنو صاحب فضؿ 
عظيـ عمى المذىب المالكي فقد صنؼ كتبان عديدة عمى ذلؾ المذىب مف بينيا ) التمييد لما 

كبير حيث بمغ سبعيف جزءان ككتاب في المكطأ مف المعاني كاألسانيد( كالكتاب يقع في حجـ 
آخر أسماه ) اإلستذكار لمذىب عمماء األمصار( في شرح ما تضمنو المكطأ مف معاني الرأم 
كاآلثار, كلتضمع أبف عبد البر بالفقو ألؼ كتاب ) أختالؼ أصحاب مالؾ بف أنس كأختالؼ 

 (64)ركاياتيـ عنو(, يقع الكتاب في أربع كعشريف جزءان 
مد بف دليـ ألؼ كتاب أسماه ) طبقات ممف ركم عف مالؾ بف أنس كعبداهلل بف مح

كأتباعيـ مف أىؿ األمصار(, ىكذا نممس ما كاف عميو فقياء األندلس مف أىتماـ كعناية 
جالؿ ليذا الكتاب  بالغيف بالمكطأ كنممس أيضان مدل ما كانكا يحممكنو في أنفسيـ مف تقدير كا 

إماميـ مالؾ بف أنس إماـ دار اليجرة الذم انتفعكا بعممو  بأعتباره السجؿ الحافظ ألراء كأقكاؿ
كفقيو الكاسع كما لبثكا أف تحمسكا لمذىبو ثـ أخذكا في نشره كالعمؿ عمى إرساء قكاعده بما 

يضاحات كثيرة عمى كتاب المكطأ  (62)قدمكه مف شركح كا 
 أبرز المؤلفات التي عينيت بالمكطأ في األندلس 

ظيرت في األندلس العديد مف المؤلفات التي عنيت بكتاب المكطأ أك اإلماـ مالؾ 
 كآراءه كأقكالو سكؼ نذكر أبرزىا مع بياف أسماء مؤلفييا : 

كتاب ) تفسير المكطأ( ك) الكاضحة( لعبد الممؾ بف حبيب بف سميماف  -
كيقاؿ: أنو أدرؾ السممي أبك مركاف تفقو باألندلس سمع ثـ رحؿ فمقى أصحاب مالؾ كغيرىـ 

 (63)مالكان في أخر عمره
كتاب )تفسير المكطأ ( ك)تسمية الرجاؿ المذككريف فيو ( , كتاب أستقصى  -

فيو عمؿ المكطأ سمٌي بكتاب ) المستقصية ( لمفقيو المشيكر يحيى بف إبراىيـ بف مزيف الذم 
ف حافظان مف أىؿ قرطبة كا يكنى بػ) أبا زكريا( كىك مكلى رممة بنت عثماف بف عفاف

 (64)لممكطأ فقييان فيو كلو أيضان كتاب في شركح المكطأ
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كتاب ) المنتخب في ركايات مذىب مالؾ ( لمحمد بف عمر بف لبابة كىك  -
مف أىؿ قرطبة ككاف إمامان في الفقو متمكنان مف حفظ الرأم كالبصر بالفتيا ككاف مشاكران أياـ 

مـ يشاركو أحد في الرياسة كالقياـ بالشكرل ككاف األمير عبداهلل ثـ أنفرد بالفتيا أياـ الناصر ف
حافظان إلخبار األندلس كلو حظ مف النحك كالشعر كقد كلي الصالة بالمسجد الجامع كتكفي 

 (65)ق344سنة 
كتاب )فضائؿ مالؾ( لمشيخ حسف بف عبداهلل بف مذجح بف محمد كىك مف  -

لى صالة بمده كأحكامو لـ يكف لو أىؿ أشبيمية كيكنى بػ ) أبا القاسـ( كاف يفتي بمكضكعو كتك 
 (66)ق348بصر بالحديث عمى كثرة ركايتو ككاف شيخان طاىران تكفي سنة 

كتاب )مسند حديث مالؾ بف أنس ( لصاحبو أحمد خالد بف يزيد بف محمد  -
الذم يعرؼ بأبف الحباب ألنو كاف يبيع الحباب كىك مف أىؿ قرطبة يكنى بػ)أبا عمر( كاف 

 (67)ق322ان كلركاية الحديث مكثران حٌدث في األندلس دىران تكفي سنة لمقرآف حافظان متقن
كتاب ) غرائب حديث مالؾ ( ك) مسند حديث مالؾ ( لقاسـ بف اصبغ بف  -

محمد بف يكسؼ مف أىؿ قرطبة يكنى كيعرؼ بالبياني رحؿ إلى العراؽ ثـ رحؿ إلى األندلس 
 (68)ق340تكفي سنة 
لمكطأ( لمحمد بف أحمد بف يحيى بف كتاب ) مسند حديث مالؾ ( ك) مسند ا -

 (69)مفرج كىك مف أىؿ قرطبة كيكنى بػ )أبا عبداهلل( 
كتاب) التعريؼ بمف ذكر في مكطأ مالؾ بف أنس مف النساء كالرجاؿ ( ك)  -

التعريؼ برجاؿ المكطأ( لمحمد بف يحيى التميمي الذم يكنى بػ )أبا عبداهلل ( كيعرؼ بػ) أبف 
 (70)ق446كمحدث كحافظ تكفي سنة الحٌذاء( كىك قرطبي فقيو 

كتاب) االتفاؽ كاالختالؼ لمالؾ بف أنس كأصحابو ( لمحمد بف الحارث  -
 (74)الخشني كىك مف أىؿ العمـ كالفضؿ , فقيو كمحدث

 النتائج
تبيف لنا مف خالؿ دراستنا ألثر المكطأ عمى الحياة الفكرية أنو أحدث أنقالبان فكريان في 
تاريخ المسمميف في األندلس, فقد غيركا مذىبيـ كتعصبكا لو كبيذا لـ يترؾ أثران فكريان فحسب 

 بؿ أثران عمى المجاالت السياسية كاالجتماعية . 
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ء المالكية الذيف كاف ليـ دكران كبيران كبارزان كقد أثمر عف تأثير المكطأ ظيكر طبقة فقيا
في دفع عجمة التقدـ الفكرم في االندلس مف خالؿ مؤلفاتيـ كشركحاتيـ كمختصراتيـ لممكطأ 
كالتي أثمرت العديد مف الكتب القيمة فقد أصبح ىناؾ نشاط ممحكظ لمحياة الفكرية , فالمكطأ 

فقد غدت األندلس المكاف الذم يقصده مف كاف ىك المحرؾ األساسي ليذا النشاط كبالتالي 
يريد العمـ بصكرة عامة كمف يرغب بأخذ مف مذىب المالكية بصكرة خاصة , فبدأ ييٌشد إلييا 

 الرحاؿ لطمب العمـ بعد أف كاف ييشد مف عندىا الرحاؿ . 
كفي الختاـ أرجك أف أككف قد كفقت في ىذا البحث , فما كاف مف تكفيؽ فيك مف 

 كرمو كأف كاف فيو زلؿ كتقصير فمف نفسي . كالكماؿ هلل تعالى   فضؿ اهلل ك 
  االحاالت

                                                 

ق (, الطبقات الكبرل, تح :عمي محمد 230(  أبف سعد, أبك عبداهلل محمد بف منيع البصرم ) ت: 4)
؛ أبف خمكاف , أبك العباس شمس  570/ 7ـ( , 2004 –مصر  –) الشركة الدكلية لمطباعة  4عمر, ط

ء أبناء الزماف ق (, كفيات األعياف كأنبا684الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف بكر البرمكي األربمي) ت: 
أبك الفداء إسماعيؿ بف ؛ أبف كثير,  4/435ـ( 4968 –بيركت  –, تح: إحساف عباس , )دار صادر 

 –ىػ( , البداية كالنياية, تح: أحمد جاد, ) دار الحديث 774عمر القرشي البصرم ثـ الدمشقي )ت : 
ق ( , النجـك 874 ؛ أبف تغرم بردم, جماؿ الديف يكسؼ ) ت: 475-40/474ـ( 2006 –القاىرة 

 . 2/96ـ( , 4956 –مصر  –الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة , ) كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دار الكتب 
, أبك محمد عمي بف أحمد الظاىرم ) ت: 2) ق( , جميرة أنساب العرب , تح : لجنة مف 456(  أبف حـز

 436ـ(  , 4983 -بيركت –) دار الكتب العممية 4العمماء , ط
ق ( 550(  األزدم, أبك زكريا يحيى بف إبراىيـ بف أحمد بف محمد بف أبك بكر أبي الظاىر ) ت: 3)

ـ ( , 2002-) مكتبة الممؾ فيد الكطنية  4منازؿ األئمة األربعة , تح : محمكد بف عبدالرحمف قدح ,ط
483 

تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ , ق ( 379(  الربعي, أبك سمماف محمد بف عبداهلل بف أحمد بف ربيعة ) ت: 4)
 4/223ق( ,4440 –الرياض  –) دار العاصمة 4تح : د. عبداهلل أحمد سميماف الحمد , ط

ق( , سير أعالـ 748(  الذىبي, شمس الديف أبك عبداهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز ) ت: 5)
 8/74ـ( , 4985 –بيركت  -) مؤسسة الرسالة 3النبالء , تح: شعيب األرناكؤط , ط

 2عكاشة , طثركت  :المعارؼ , تح,  أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ,  ىػ(276بف قتيبة الدينكرم )ت: ( أ6)
القاضي عياض , أبك الفضؿ بف مكسى ؛  489ـ( , 4992-القاىرة -الييئة المصرية العامة لمكتاب)



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)239 ) 
 

                                                                                                                                        

مطبعة  :) 4اكيت الطنجي , طق( , ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ , تح : ابف ت544اليحصبي ) ت: 
 444-4/442ـ( ,4965-المغرب -فضالة المحمدية

ق( , الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء 799(  أبف فرحكف, إبراىيـ بف عمي بف محمد ) ت:7)
 4/48بال ت ( ,  –بيركت  –المذىب , ) دار الكتب 

 29ـ( , 4998دمشؽ –القمـ ) دار 3(  الدقر , عبد الغني , اإلماـ مالؾ بف أنس , ط8)
ق( , 463) ت:  بف عبد اهلل بف محمد بف عاصـ النمرم القرطبي(  أبف عبد البر, أبك عمر يكسؼ 9)

التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد , تح مصطفى بف أحمد العمكم كمحمد عبد الكبير البكرم , ) 
؛ القاضي عياض , ترتيب  94/ 4ق( , 4387-المغرب  –كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية 

ق( , شرح 4422؛ الزرقاني , محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ المصرم األزىرم ) ت:  424/ 4المدارؾ , 
-القاىرة  –) مكتبة الثقافة الدينية 4الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ , تح : طو عبد الرؤكؼ سعد , ط

 56/ 4ـ ( 2003
ق( , الفيرست , تح : إبراىيـ رمضاف 438الفرح محمد بف أسحاؽ بف محمد ) ت:  (  أبف النديـ , أبك40)

 247ـ(  , 4967-بيركت –) دار المعرفة  2, ط
 434/ 4(  القاضي عياض , ترتيب المدارؾ , 44)
 47-46؛ الدقر , االماـ مالؾ ,  4/20(  أبف فرحكف ,الديباج المذىب , 42)
   438-437/ 4الزماف, ,  ابف خمكاف, كفيات األعياف كأنباء(43)
؛ الدقر , اإلماـ 454/  4ـ ( , 4998-بيركت  –(  الذىبي , تذكرة الحفاظ , ) دار الكتب العممية 44)

 64مالؾ بف أنس , 
 59-58/  4(  الزرقاني , شرح المكطأ , 45)
 59/ 4؛ الزرقاني , شرح المكطأ ,  248-247( أبف النديـ , الفيرست , 46)
؛  89-88/ 8؛ الذىبي , سير أعالـ النبالء  ,  94-90/  2ترتيب المدارؾ ,  ( القاضي عياض ,47)

؛ البغدادم, إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني  27-26/  4أبف فرحكف , الديباج المذىب , 
-نافلب –)دار إحياء التراث العربي بيركت  ,ىػ(, ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف4399)ت: 
 2/4ـ(,4954

أبك  –(   تح : مصطفى االعظمي , ) مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ النيياف لالعماؿ الخيرية كاالنسانية 48)
 ـ(2004-االمارات  –ظبي 

    403-402(  الدقر, اإلماـ مالؾ بف أنس , 49)
المدينة المنكرة  –)  مكتبة العمـك كالحكـ 4(العمرم , أكـر ضياء , بحكث في تاريخ السنة المشرفة , ط20)
  309ـ(  , 4984-
 494/  4(  األزدم , منازؿ االئمة االربعة , 24)



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)240 ) 
 

                                                                                                                                        

 404(  الدقر , اإلماـ مالؾ بف أنس , 22)
 405؛ الدقر , اإلماـ مالؾ بف أنس , 25/  4(  أبف فرحكف , الديباج المذىب , 23)
(  , أحاديث المكطأ 385(  الدارقطني , أبك حسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد )ت: 24)

-اإلمارات –الشارقة  –كذكر أتفاؽ الركاة عف مالؾ , تح: أبك الكليد ىشاـ بف عمي , ) مكتبة أىؿ الحديث 
 227-247بال. ت ( , 

 –(  أبف عبد البر , األستذكار , تح: سالـ محمد عطا كمحمد عمي معكض , ) دار الكتب العممية 25)
 70/  2ترتيب المدارؾ ,  ؛ عياض , 42/  4ـ(  2000-بيركت 

 70/  2(  القاضي عياض , ترتيب المدارؾ , 26)
ق ( , تيذيب 676؛ النككم , أبك بكر محي الديف بف شرؼ) ت:  78/  4(  أبف عبد البر, التمييد , 27)

؛  77/  2بال ت ( ,  –بيركت  –األسماء كالمغات, تح : مصطفى عبد القادر عطا , ) دار الكتب العممية 
 208/  4ي تذكرة الحفاظ , الذىب

 77/  2(  النككم , تيذيب األسماء كالمغات , 28)
 70/  2( القاضي عياض , ترتيب المدارؾ , 29)
 43-42/  4(  أبف عبد البر , األستذكار , 30)
 74/  2( القاضي عياض , ترتيب المدارؾ , 34)
ق( جذكة المقتبس في ذكر 488ت: (  الحميدم , محمد بف فتكح عبداهلل بف فتكح بف حميد األزدم ) 32)

؛ البشرم , سعد عبداهلل  244ـ( , 4966-القاىرة  –كالة األندلس, ) الدار المصرية لمتأليؼ كالنشر 
صالح, الحياة العممية في عصر الخالفة في األندلس ) رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية الشريعة كالدراسات 

 36ـ( , 4997-ة اإلسالمية في جامعة أـ القرل بمكة المكرم
ق( , تاريخ عمماء 403(  أبف الفرضي , عبداهلل بف محمد بف يكسؼ بف نصير األزدم أبك الكليد ) ت: 33)

ـ( 4988-القاىرة  –) مكتبة الخانجي 2األندلس, أعتنى بنشره كصححو السيد عزت العطار الحسيني , ط
 36بشرم, الحياة العممية , ؛ ال 448-446/  3؛ القاضي عياض , ترتيب المدارؾ ,  483/  4, 
 37؛ البشرم, الحياة العممية ,  458-444/  3(  القاضي عياض , ترتيب المدارؾ , 34)
-3832/  3؛ القاضي عياض , ترتيب المدارؾ ,  476/  2(  أبف الفرضي , تاريخ عمماء األندلس , 35)

 386-37؛ البشرم الحياة العممية , 383
-ـ كأخركف , تاريخ العرب كحضارتيـ في األندلس , ) جامعة المكصؿ (  السامرائي , خميؿ إبراىي36)

 345ـ( , 4987
ق( , نفح الطيب مف غصف األندلس 4044( المقرم, شياب الديف أحمد بف محمد التممساني ) ت: 37)

 230/  3ـ( , 4968-لبناف  –بيركت  –) دار صادر  4الرطيب , تح : أحساف عباس , ط
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, مقدمة ابف ىػ(808: تد بف محمد, أبك زيد, كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي )عبد الرحمف بف محم(  38)
 568ـ( , 4988- بيركت -دار الفكر)2خمدكف , تح: خميؿ شحادة , ط

 42-44؛ البشرم , الحياة العممية ,  246/ 3(  المقرم , نفح الطيب , 39)
 42( البشرم , الحياة العممية , 40)
  94(  البشرم , الحياة العممية ,44)
 95؛ البشرم , الحياة العممية ,  448-446/  3( القاضي عياض , ترتيب المدارؾ , 42)
 428-444(  الدقر , اإلماـ مالؾ بف أنس , 43)
 3؛ القاضي عياض , ترتيب المدارؾ ,  439-436/ 4(  أبف الفرضي , تاريخ عمماء األندلس , 44)
/344 
اإلكماؿ في رفع االرتياب عف  , ىػ(475, أبك نصر عمي بف ىبة اهلل بف جعفر )ت: بف ماككالأ  (45)

-ىػ4444 -لبناف -بيركت-) دار الكتب العممية 4كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب , طالمؤتمؼ 
 2/264ـ( , 4990

 443/ 3 ؛ القاضي عياض , ترتيب المدارؾ , 494/ 4(  أبف الفرضي , تاريخ عمماء األندلس, 46)
 328-327/ 3(  عياض , ترتيب المدارؾ , 47)
 3/325؛القاضي عياض , ترتيب المدارؾ ,   4/443(  أبف الفرضي , تاريخ عمماء األندلس , 48)
 343/ 3؛القاضي عياض , ترتيب المدارؾ ,  300/ 4(  أبف الفرضي , تاريخ عمماء األندلس , 49)
 342-3/340( القاضي عياض , ترتيب المدارؾ ,  50)
 3/344؛ القاضي عياض , ترتيب المدارؾ ,  300-4/299( تاريخ عمماء األندلس , 54)
 3/346؛ القاضي عياض , ترتيب المدارؾ ,  4/469(  أبف الفرضي , تاريخ عمماء األندلس , 52)
؛ الشيرازم , أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي )ت: 474-4/473(  أبف الفرضي , تاريخ عمماء األندلس , 53)

؛  464ـ( , 4970-بيركت  –) دار الرائد العربي  4ق( طبقات الفقياء , تح : إحساف عباس , ط476
 45البشرم , الحياة العممية , 

 45؛ البشرم , الحياة العممية ,    4/345(  أبف الفرضي , تاريخ عمماء األندلس , 54)
 45؛ البشرم , الحياة العممية ,  3/467(  المقرم , نفح الطيب , 55)
 45؛ البشرم , الحياة العممية ,  4/468(  المقرم , نفح الطيب , 56)
) دار 4ق( , األحاطة في أخبار غرناطة , ط776(  أبف الخطيب , محمد بف عبداهلل بف سعيد )ت: 57)

 459؛ البشرم, الحياة العممية ,  433-3/432ق( ,4424-بيركت  –الكتب العممية 
ق( , الصمة في تاريخ أئمة األندلس , اعتنى 578بف عبد الممؾ )ت:(  أبف بشككاؿ , أبك القاسـ خمؼ 58)

؛ البشرم ,  309ـ( , 4955-القاىرة  –)مكتبة الخانجي 2بنشره كصححو السيد عزت العطار الحسيني ,ط
 459الحياة العممية , 
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 459؛ البشرم , الحياة العممية ,  582-584(  أبف بشككاؿ الصمة , 59)
ق( , 764؛ الصفدم , صالح الديف خميؿ أيبؾ بف عبداهلل )ت: 433المقتبس , (  الحميدم, جذكة 60)

؛  96/ 7ـ( , 2000-بيركت  –الكافي بالكفيات, تح: أحمد أرناؤكط كتركي مصطفى, )دار أحياء التراث 
 460البشرم , الحياة العممية , 

 368-367(  الحميدم , جذكة المقتبس , 64)
) دار 45ق( , األعالـ , ط4396مكد بف محمد بف عمي بف فارس )ت:( الزركمي , خير الديف بف مح62)

 460؛ البشرم , الحياة العممية , ص 420-4/449ـ( , 2002-بيركت –العمـ لممالييف 
؛ الضبي 462؛ الشيرازم , طبقات الفقياء ,  345-4/343(  أبف الفرضي , تاريخ عمماء األندلس , 63)

ق( , بغية الممتمس في تاريخ أىؿ األندلس , )دار الكتاب 599, أحمد بف يحيى أحمد بف عميره )ت:
 377ـ( , 4967-القاىرة  –العربي 

؛ الضبي , بغية  373؛ الحميدم , جذكة المقتبس ,  2/478(  أبف الفرضي , تاريخ عمماء األندلس , 64)
 497الممتمس , 

هلل , دكلة اإلسالـ في األندلس ؛ عناف, محمد عبدا 37-2/36(  أبف الفرضي , تاريخ عمماء األندلس, 65)
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 34الديباج المذىب , 
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