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 :الممخص
يعد أبك بكر المالكي عممان مف اعالـ التاريخ العربي االسالمي لما تركو لنا 
مف مؤلفات كجيت اليو أنظار المؤرخيف كالباحثيف قديمان كحديثان فكانت 

كنشأتو كاخالقو كصفاتو كمقكمات العديد مف الدراسات التي اىتمت بحياتو 
شخصيتو كعصره كشيكخو كمؤلفاتو كاغمب ىذه الدراسات كصفت أبك بكر 
المالكي مؤرخا مما اثار اىتمامنا كآثرنا تقديـ دراسة بيذا الشأف مف خالؿ 
منيجو في كتابو رياض النفكس، كتأتي اىمية كتابو مف خالؿ ما تضمنو 

ماعية كثقافية كادبية فضالن عف المادة مف معمكمات سياسية كاقتصادية كاجت
التاريخية العتماده في التأليؼ عمى مصادر تاريخية، فعمى الرغـ مف أف 
رياض النفكس ىك مف  المؤلفات التراجمية إال إنو تضمف معمكمات 
تاريخية، كيعتبر حمقة كصؿ بيف عممي التاريخ كالتراجـ كالسير، لذا جاءت 
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Abstract: 

Abu Bakr al-Maliki is considered one of the most 

prominent figures of Arab and Islamic history because 

he left us with books that drew the attention of historians 

and researchers, ancient and modern. A study in this 

regard through his method in his book, Riyadh Al-

Nofous, and the importance of his book comes from the 

political, economic, social, cultural and literary 

information it included, as well as the historical material 

for its reliance in authorship on historical sources. It is 

historical, and it is considered a link between the 

sciences of history, translations and biographies. 

Therefore, this study came under the title (The Approach 

of Abu Bakr Al-Maliki in Riyadh Al-Nonfood.. 

 

Keywords: 

Al-Maliki 

Abu Bakr 

Riyadh Al-Nofous 

the curriculum of historians. 

 

 
©Authors, 2022, College of 

Education for Humanities  

University of Anbar. This is 

an open-access article under 

the CC BY 4.0 license 

(http://creativecommons.org/li

censes/by/4.0/). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)928 ) 
 

 المقدمة
اخترت ىذا العنكاف مف كتاب )رياض النفكس في طبقات عمماء القيركاف كافريقية( 
كالذم مف خاللو تطرؽ الى اىـ كأشير الشخصيات العممية كاألدبية الذم اكجز في بعضيـ 

التعريؼ حكؿ كؿ ما يدكر كاسيب في البعض اآلخر، كانو اتبع منيج اساتذتو في االجتياد ك 
بإفريقية مف االحداث التاريخية التي حصمت آنذاؾ، ككتاب رياض النفكس ذات أىمية كبيرة 
جدا لدل الباحثيف كالقراء كىذا يأتي مف أىمية أبك بكر المالكي الذم عرؼ بالصدؽ كاألمانة 

ة الى ذلؾ ذكر كالثقة، كما حرص عمى تتبع منيجو في ذكر االسـ كالكنية كالنسب، باإلضاف
 كقدالنسب الى المينة في ذكر بعض أصحاب التراجـ ككذلؾ في ذكر الكفيات كتحديدىا، 

 :كالتالي كىي اساسية محاكر عمى الدراسة ىذه ركزت
 المالكي، بكر أبي المؤلؼ ترجمة: األكؿ المبحث في تناكلت حيث كمبحثيف مقدمة

: الثالث المطمب كفي ككالدتو كنسبو اسمو خالؿ مف حياتو، عف: األكؿ المطمب في تكممت
 .ككفاتو كمؤلفاتو ككظائفو فيو العمماء أقكاؿ عف تحدثت

 عمماء طبقات في النفكس رياض كتاب دراسة عف تكممت: الثاني المبحث في أما
 لمكتاب العامة الخطةعف : ثانيان ، ك المالكي بكر ألبي النفكس رياض كتاب: أكالن  ،القيركاف

، مف النفكس رياض كتاب في منيجوعف : رابعان ك  عرضيا كأساليب التراجـ تنظيـعف : ثالثان ك 
 ذكر في منيجوك  المدينة إلى النسبة ذكر في منيجوك  البمد إلى النسبة ذكر في منيجوخالؿ 
 .الكفيات ذكر في منيجوك  الكالدة ذكر في منيجوك  الكظيفة الى النسبة

 .كالمراجع المصادر ثـ النتائج أبرز إلى كتكصمت الخاتمة ثـ
 المبحث األول: ترجمة مؤلف الكتاب:

 :حياتوالمطمب األول: 
 أواًل: اسمو ونسبو:

أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف عبداهلل القريشي اذ اف نسبو يرجع إلى العرب كبالتحديد 
 (2). المالكي نسبة الى مذىبو المالكي(1)إلى قريش أم إف أصمو يرجع إلى مكة المكرمة

 .(3)القيركاني نسبة الى مدينة القيركاف
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 ثانيًا: والدتو:
إلى كالدة أبك بكر المالكي في العقد األكؿ في القرف )الخامس  (4)اشار الدباغ

ف ابك بكر المالكي كلد  اليجرم/الحادم عشر ميالدم( أم في عصر الدكلة الصنياجية، كا 
، إال إف أبا الحسف (5)ـ( ال سيما كأنو يعرؼ بابف الشافعي981ق/370في مدينة القيركاف )

الكي كمنذ ذلؾ الكقت أصبح يكنى بالمالكي أم أنو كاف ، كاف يمقبو المالكي ابف الم(6)القابسي
شافعيان المذىب ككنو كاف المذىب الرسمي لمبالد، إال أنو تحكؿ إلى المذىب المالكي بعد أف 
درس عمى يد شيخو أبا الحسف القابسي الذم لقبو بالمالكي، كنسي لقبو األكؿ الشافعي الذم 

لمبالد في تمؾ المدة، كلـ تذكر المصادر التاريخية بأنو كلد بصقمية، إال إنو  كاف مذىبان رسميا ن
رحؿ إلييا لغرض الدراسة فقط، كدرس كتاب تجديد اإليماف كشرائع اإلسالـ، لصاحبو أبك 

 .(7)جعفر بف محمد القصدم، كيشير المالكي بأنو قرئو بصقمية كافريقية
 ثالثًا: أسرتو:

ف ىذه األسرة كانت مف كاف أبك بكر المالكي مف أسرة شافعية المذىب ال سيما كا 
ف ىذا االستقرار جعمو يغير مف مذىبو إلى  المشرؽ كقد ىاجرت إلى القيركاف كاستقرت فييا كا 

ف أغمب أىؿ افريقية كانكا يطمقكف عمى كؿ قادـ (8)المذىب المالكي كلذلؾ لقب بيذا المقب ، كا 
لتمؾ البالد قبؿ قياـ  مف الشرؽ كمف جية مصر لقب الشافعي؛ ألنو يعتبر المذىب الرسمي

، (9)كسيطرة الدكلة العبيدية التي حاكلت تثبت كترسخ فكرىـ لمقضاء عمى المذاىب األخرل
نما يميز أبك بكر المالكي بأنو سار عمى درب العمـ كصاحب الفقياء المالكييف كىذا األمر  كا 

 .(10)العمماء المالكييفجعمو ينيؿ مف عمـ المالكية الغزير، كما أف تعميمو كاف عمى يد كبار 
تعد ىذِه األسرة مف أىؿ العمـ كاألدب كصدؽ النية كمعرفة الكالـ، كما أف أبك بكر 
المالكي كاف مف أبرز الطمبة الذيف تمقكا العمـ مف أبك الحسف القابسي احد شيكخ كالده، اذ كاف 

ف مف شيكخو أبك ق(، مف فقياء كعمماء القيركاف ككا438كالده عبداهلل محمد بف عبداهلل )ت:
الحسف القابسي الذم الزمو مدة طكيمة ككاف يمقب بالشافعي اال اف شيخو القابسي دعاه 

، الذم أسس مدرسة في بيتو (11)بالمالكي ثـ رحؿ الى مكة كالتقى بابي ذر اليركم كاخذ عنو
أبك  كجعميا مدرسة عممية لمطمبة مف جميع البمداف في تمؾ الحقبة، ككمؼ بإمامة الصالة كيعد

 .(12)بكر المالكي مف كبار العمماء في القيركاف



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)930 ) 
 

إف قمو المادة التاريخية عف ابك بكر المالكي كعف أسرتو بسبب األحداث السياسية 
التي مرت بيا القيركاف بعد الغزك الياللي )أم غزك القبائؿ الياللية عمى مدينة القيكاف( 

، (13)ة كانتقاؿ اىميا إلى مدينة أخرلكاحرؽ االخضر كاليابس مما أدل إلى سقكط ىذه المدين
، كنتيجة لضياع (14)ىي الميدية، حدث ىذا االنتقاؿ في عيد تميـ ابف المعز بف باديس

المكركث الثقافي في القيركاف كبقيو المدف االفريقية كانت سببان دكف معرفة شيء كلك كاف 
ى أسرة المالكي عدا كالده يسيران عف كالدتو أك عف كالدتو لذلؾ لـ يشير أحد مف المؤرخيف إل

 .(15)كلـ يذكر عف حياتو الخاصة اك خمفتو
 رابعًا: نشأتو:

إلى أف أبك بكر المالكي نشأ في القيركاف، كعاش كترعرع منذ  (16)اشار ابف خمدكف
نعكمة اظافره في بيت كالده الذم يعد بيت العمـ كاألدب، ألنو بدأ يستميـ تعميمو منو، كتعمـ 

قو كالحديث ككذلؾ تعمـ التأريخ كىذا مف خالؿ حضكره إلى حمقات الدركس عمى يد كالده بالف
التعميمة، إذ تشير أغمب الركايات إنو حفظ القراف كامالن كاتقف قراءتو كما إنو اتقف التجكيد 

كليرسخ في قمكب التالميذ كفي نفكسيـ لذلؾ يجب تعميميـ منذ الصغر، لذا أخذ  (17)كالنحك
مة التعميمية كمركزان ميمان في القراءة، كمف خالؿ اطالعنا عمى بعض مكانان خاصان في المرح

المصادر التاريخية كجدنا إف الذيف تتممذ عمى أيدييـ المالكي كانكا مف تالميذ أبي الحسف 
 . (18)القابسي

ألبي جعفر أحمد  (19)كمف أىـ الكتب التي تعمؽ بيا المالكي ىك كتاب المعجزات
المالكي عمى ىذا الكتاب عمى حد قكلو فيو الكثير مف المعجزات ، كقد عمؽ (20)محمد القصرم

كتاب عجيب يشمؿ عمى نفسو كستيف جزءان، سماه )كتاب تجديد االيماف كشرائع السالـ( 
، كمف خالؿ ما تقدـ نالحظ إف ابك بكر (21)كقفت عمى جمعية كقراتو مراران بصقمية كافريقيا

 منذ صغره كباألخص بالمذىب المالكي.المالكي كاف لو اىتماـ بالعمـ كالعمماء 
 خامسًا: تعميمو:

كاف أبك الحسف القابسي قد أسس في بيتو مدرسة لتعميـ طمبة العمـ فأصبحت مجمعان 
عمميان يقصده الطالب مف بمداف مختمفة مف القيركاف كاالندلس كلكف عجز أبك الحسف القابسي 

نة ببعض طمبتو في قراءتو كتعميمو ليـ كاصابتو بمرض أفقده البصر مما دفع بو إلى االستعا
ألنو ال يتمكف مف القراءة عمييـ فكاف أبك عبد اهلل ابك بكر المالكي كاحدان مف طمبتو لذلؾ كمفو 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)931 ) 
 

ككاف ابك بكر المالكي مف أجّؿ أصحاب شيخو  (22)شيخو القابسي بيذه الميمة كامامو الصالة
، ككاف لممالكي اىتماـ كبير في التدكيف (23)أبك الحسف كمف كبار العمماء في مدينة القيركاف

التاريخي كتأليؼ الكتب فألؼ كتابيف في المناقب كىما مناقب أبي الحسف القابسي كمناقب 
كأشار المؤرخكف بأنو اتبع أثر أبيو في طريقة ( 24)ـ(1022ق/413محرز بف خمؼ )ت: 

 .(25)قيركافالتكسع كاالستيعاب في ىذا االقتفاء لذا يعد مف جممة العمماء في ال
 :رحالتو، وشيوخو، وتالميذهالمطمب الثاني: 

 أواًل: رحالتو:
إف ابك بكر المالكي مف خالؿ نشأتو كاف مرافقان ألىؿ العمـ كالفقياء كباألخص 
المالكييف، كقاـ بمراعاة المذىب كالدفاع عنو، كمف خالؿ ىذه الرفقة لممالكية قد تكسعت 

صقمية لطمب العمـ، كذلؾ ليرتقي بعممو كيتزيد مف عمـ مداركو العممية، فقاـ بالسفر إلى 
 .(26)شيكخو المالكييف

كلما تكفى شيخو ذىب ابك بكر المالكي إلى بالد الحجاز برفقو بعض مف رفاقو 
 (27)المالكييف االفريقييف ألداء فريضة الحج كلمنيؿ مف مراكز العمـ كاجتمع بأبي ذر اليركم

و صحيح البخارم، كعندما عاد إلى مدينة القيركاف سنة اماـ المحدثيف في الحجاز فأخذ عن
، فمما (28)ـ( لـز التدريس، ككاف في رحمتو ىذه أبك القاسـ الفقيو القيركاني1018ىػ/408)

ـ(، 1018ىػ/408/صفر( سنة )24تكفي ابف الكاتب يكـ ) (29)اشرفت رحمتو إلى صفاقس
ف ثـ بعد ذلؾ نقؿ إلى داره ثـ فغسؿ ككفف فبقي مع أصحابو حتى كصمت رحمتو إلى القيركا

 .(30)صمى الحاضركف عميو كتـ دفنو فيو
 ثانيًا: شيوخو:

ـ(: كىك بف سعيد التنكخي الفقيو ابك بكر 870ق/256محمد بف سحنكف )ت: -1
المالكي القيركاني كاف حافظان خبيران بمذىب مالؾ، كمشيكر في فنكف العمـ كالفقو كألفو عدة 

، فضال عف انو كاف فقييان (31)خ ككتابو المشيكر فنكف العمـكتب كتاب السير ككتاب التاري
، السيما أنو ال يستثني في مسائمو اإليماف ككاف يقكؿ أنا مؤمف (32)زاىدان كرعان حافظان لممسائؿ

بأنو ذكره ذلؾ بمصر في حمقة أبي الذكر الفقيو، ككاف  (33)عند اهلل، كيذكر القاضي عياض
عمـ انو يعتقد االيماف ثـ يشؾ فيو، تكفى بالساحؿ سنة يقكؿ المرء يعمـ اعتقاده فكيؼ ي

 .(34)ـ(، بعد مكت أبيو بستو عشر سنة، كجيء بو إلى القيركاف كدفف بيا869ق/256)
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ـ(: مف عمماء 1031ىػ/423أبك عمي حسيف بف محمكد المكلي التكنسي )ت: -2
قدـ القيركاف سنو ثالثة كعشريف، كركل عنو الكثير مف طمبة العمـ كمف بينيـ أبك  (35)االندلس

 بكر المالكي.
ـ(: كىك 1031ق/423أبك عبداهلل الحسيف بف عبداهلل بف حاتـ االذرم )ت: -3

فضال عف انو كاف  (36)صاحب القاضي أبك بكر بف الطيب ككاف عالمان باألصكؿ مدركسان ليا
، كتشتير عقيدتيـ في المغرب، كمف (37)نو كاف يناؿ مف أىؿ األثركثر الصياـ كالعبادة أل

، كما ذكر االذرم لـ (38)أجّؿ تالميذه أبي بكر المالكي، كيسمى باألذرم نسبة إلى أذربيجاف
نما جعؿ تعميمة هلل  .(39)يأخذ يكمان أجران عمى تعميمة كا 

ك مف ـ(: ى1040ق/432أبك عبد اهلل الحسيف بف أبي العباس االجدابي )ت: -4
أشير المؤرخيف كىك مف أصؿ ليبي مف مدينة اجدابية كلو عدة رحالت إلى المشرؽ، كلو 
عناية خاصة بالعمماء كالصمحاء بأفريقيا عاش في القيركاف مع أىمو ككاف محبان لعمـ التاريخ 

. أخذ العمـ عف كالده أبك العباس الذم كاف مف اشير (40)ككاف ذك ركاية كاسعة، كاشتير بالفقو
كاف كاحد زمانو عممان كفضالن،  (41)عمماء كافقييـ في عمـ التاريخ كالفقو، كقاؿ عنو الدباغال

، كيحب جميع  كاف ثقة، اشتير بالعمـ كالعبادة كالفضؿ ككاف متميز في جميع العمـك
الصالحيف. كاف مف عمماء القيركاف أخذ عنو الكثير مف التالميذ العمـ كاشتير بصحبة عمماء 

ريقييف كأبي محمد بف أبي زيد، كأبي الحسف القابسي، كجبمة بف حمكد، كعند الصمحاء االف
رجكعو إلى القيركاف اخذ بتدريس الكثير مف التالميذ كمنيـ أبك بكر المالكي، الذم اشتير 

. كلو عدة مؤلفات في عمماء القيركاف كمنيا مناقب ربيع القطاني (42)بعممو كمعرفتو لمتاريخ
، كمناقب (44)ـ(966ق/356، كمناقب إبراىيـ السبائي )ت:(43)ـ(944ق/333القيركاني )ت:

، كمناقب أبك الفضؿ العباس بف (45)ـ(931ق/319أحمد بف نصر بف زياد اليكارم )ت:
 ـ( كدفف بمقبره باب سمـ بالقيركاف.1040ق/432. تكفى الجدابي سنة )(46)عيسى الممسي

: كىك شيخ ـ(1043ق/435أبك بكر أحمد بف عبد الرحمف الخكالني )ت: -5
 (47)فقياء المالكية، كيعتبر مف األدباء كالشعراء المشيكريف، ككاف مف العمماء الصالحييف

فضال عف انو كاف صالحان حافظان لممذىب أديبان نحكيان، تفقو عمى يد أبي الحسف القابسي 
كذكر الصفدم بأنو كاف شيخ المالكية بالقيركاف مع  (48)كتخرج عمى يده الكثير مف طمبة العمـ

 .(50)تكفى سنة أربعمائة كخمس كثالثكف ىجرية (49)صاحبو أبي عمراف القابسي
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ـ(: ىك أديب 1067ق/460أبك عبد اهلل محمد بف شرؼ القيركاني )ت: -6
و كشاعر كناقد كاحد عمماء القيركاف مف مشاىيرىا ازداف بو بالط المعز بف باديس مدة طكيم

مف الزمف، انتقؿ إلى االندلس بعد خراب القيركاف كحدكث الفكضى فييا عندما كصؿ إلى 
عند صاحبيا المعتصـ بف  (51)االندلس تيافت عميو ممكؾ طكائفيا، فاستقر بالمدية

 ، كقد انشد أبك العباس أحمد بف عمي في بيتو الشعرم: (52)صمادح
 ع حتى خانيػاكـ قد كشت لكف كيفت لسانيا       عيف كقت لمدم

 (53)أكدعتيا سر اليكل فكشت بػػػو       فاكؿ مف منح السرائر صانيا
أبك محمد الحسف بف أبي العباس االجدابي: مف المشاىير القيركاف كمف كبار  -7

عممائيا ككاف أكسع الركاية ككاف يسمع مف شيخكخة مقدـ في بمده عاش مع اسرتو التي كانت 
ف يسمع مف فقياء كالعمماء القيركاف ككاف ذك فطنو منذ نعكمة تتميز بالثراء في القيركاف ككا

 .(54)اظافر ككاف اماـ الجماعة في القيركاف
 ثالثًا: تالميذه:

ـ( يعد 1032ىػ/424أبك محمد عبد القادر بف محمد الصدقي القيركاني )ت:  -1
، (55)بالمريةمف الفقياء كاألدباء ككاف لو دراية كبيرة في الركاية كقد سمع مف أىؿ االندلس 

تتممذ عمى يد العالـ أبي بكر المالكي كتكفى رحمة اهلل بالمرية باألندلس سنة أربعمائة كأربعة 
 .(56)كعشركف

ـ(: ىك كاف امامان 1141ىػ/536أبك عبد اهلل محمد بف عمي المازرم ت:  -2
محققان بارعان في مذىبي مالؾ كاالشعرم كلو تصانيؼ في بعض الفنكف منيا شرع االرشاد 

كما  (58)كتشير بعض المصادر أنو عندما خرج مف اشبيمية كاف ابف عشريف عامان  (57)البرىافك 
كاف أحد االعالـ المالكية في حفظ الحديث كالكالـ، كلو في األدب كتب متعددة ككاف فاضالن 

 .(59)كلقب بالمازارم نسبة بمده مازر كىي في جزيرة حمقيو
ه فاىـ بجد مف يعالجو اال ييكدم فمما أف المازرم مرض اثناء عمر  (60)ذكر الذىبي

عكفي عمى يده قاؿ لو الييكدم: لكال التزامي بحفظ صناعتي الحد مثؿ المسمميف، فأثر ىذا 
عند المازرم حتى تعمـ الطب حتى يرع فيو بزمف يسير كصار يفني فيو كما ينبغي في العمـ. 

مؿ دراستو األكلى فييا كبدأ يمارس كلد بالميدية بأفريقية كعاش فييا مع أسرتو كترعرع فييا كأك
 .ـ(1141ق/536مينتو التعميـ، كمات فييا سنة )
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ـ(: كىك عبدالكريـ 1175ق/571أبك البياء عبدالكريـ المقرم الصقمي )ت: -3
بف عبداهلل بف محمد بف عبدالكريـ المقرم الكاعظ، كاف مف أىؿ القراءات كالحديث كلد سنة 

ة ككاف يعرؼ باسـ المقيد تكفى سنة خمسمائة كسبعة أربعمائة كأربعكف ىجرية عدتيو صقم
درس عمى يد العمماء كبار مف صقمية مف بينيـ البقع الصقمي أبك محمد  (61)عشر ىجرية

عبداهلل بف فرج المديني كأبك بكر محمد بف عمي االزرم، كما تعمـ الحديث كالفقو مف عمماء 
 .(62)باف سنة خمسمائة كسبعة عشرالقيركاف كتكفى رحمة اهلل في اإلسكندرية في شير شع

عمي بف عثماف بف الحسيف الربيعي الصقمي: قدـ إلى قرطبة بف صقمية تاجران  -4
 ،كرل عنو أبك عمي العتاني كتاب الالمع في أصكؿ الفقو ألبي عبداهلل الحسف بف حاتـ االزرم

قد رافؽ كاف مف تالميذ المؤرخ أبي بكر المالكي ككاف ذك حفظ ككرع منذ نعكمة اظافره ك 
 .(63)الفقياء كالصالحيف

 :أقوال العمماء فيو ووظائفو ومؤلفاتو ووفاتوالمطمب الثالث: 
 أواًل: أقوال العمماء فيو:

كاف الفقيو أبك بكر المالكي أحد الفقياء المشيكد ليـ بالعمـ كالكرع ككاف مف     
الحفظة المعدكديف اجمع عمماء عصره عمى انو لـ يكف في كقتو احفظ منو لما يتحمى بو مف 
ذا ذكر  رقة القمب كقياـ الميؿ كصياـ النيار كاجابة الدعاء ككفره الصدقة كالدمع الغزير كا 

"لو عدمت المدونة بك بكر أكليـ كاذا ذكر العمماء أبك بكر أكليـ، كأبك بكر قاؿ: الفقياء كاف أ
 .(64)لكتبتيا في صدري"

 بقكلو: كاف أبك بكر فقييان فاضالن، ثقة. (65)اذ كصفو الدباغ
 : أبك بكر مؤرخ مف اىؿ القيركاف.(66)كقاؿ عنو الزركمي
 : أبك بكر مؤرخ مف أىؿ القيركاف.(67)كقاؿ عنو: كحالة

قاؿ أبك الحسف القابسي: مازاؿ الذكر كرئاسة الديف لو مع خميمو أبك عمراف الفاسي ك 
في المغرب حتى لـ يعرؼ الحد معيما اسـ، ككاف كؿ سنة في رمضاف يسير نحكان المستنير 
كال يناـ الميؿ في رمضاف ككاف كثير الصياـ حتى قيؿ أنو كاف يصكـ الدىر فال يفطر إال في 

ال يكاد يخمك مف الصدقة كركم انو تكمـ رجالن بعرض الشيخ أبي بكر قد دعى األياـ المحرمة ك 
عميو فأصيب الرجؿ بالفالج حتى أف فمو اعكج كدعى عمى جعفر بف الككفي فقاؿ الميـ ال 

 .(68)تميمو في تمؾ الميمة مات
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 : وظائفو:ثانيا
 الكظائؼ التي تقمدىا أبك بكر المالكي ىي:

 االقراء: -
بأف أبك بكر المالكي قد حصؿ عمى كظيفة مقرئ كقد تقمد ىذه  (69)اشار الدباغ    

الكظيفة نتيجة مصاحبة أبك بكر بف عبد الرحمف كىذه مف أعمى الكظائؼ ال يتصدل ليا إال 
كىذه الكظيفة تقمدىا أبك بكر المالكي اثناء قراءتو بيف يدم كالده كالتالميذ  العارؼ المحدث

مييـ كتب )الميعاد(، تتممذ أبك بكر المالكي عمى يد شيخة سيستمعكف إليو عندما كاف يقرأ ع
ككاف أبك بكر المالكي مف بقي بعد خراب مدينة القيركاف مدة  (70)القابسي فكاف مقرئان ككاعظان 

مف الزمف، ككاف خرابيا في ستة كتسع كأربعيف كأربعمائة اذ يعكد سبب الخراب إلى انيزاـ 
 . (71)ق(454-406كالييا المعز بف باديس )

 مؤلفاتو: : ثالثا
اشار الدباغ إف أبك بكر المالكي حؿ متنقالن في البالد االفريقية مف مدينة القيركاف 
إلى باقي المدف األخرل كاالندلس كمف خالؿ رحمتو تعرؼ عمى ما كاف فييا مف العمـك التي 

كما خمؼ الغزك ابدع فييا كبعد أف قاـ اليالليف بغزك البالد سنة أربعمائة كتسعة كأربعكف 
الياللي مف خركج العمماء كىجرتيـ إلى بالد المجاكرة لذلؾ سعى أبك بكر المالكي إلى تأليؼ 
كتابو تحت اسـ رياض النفكس في طبقات عمماء القيركاف كافريقيو كزىادىـ كنساكيـ كسير 

مماء كقد مف اخبارىـ كفضائميـ كاكصافيـ، كقد اشتير أبك بكر المالكي بيف اقرانو كرفاقو الع
ككذلؾ انتشرت  (72)انتشرت دراستو في بالد المغرب العربي بيف االكساط المالكية خاصة

كما أف المؤرخ أبك بكر المالكي أكلى  (73)دراستو في صقمية بعد إف ىاجر إلييا المؤرخ نفسو
 اىتمامو بالتاريخ كالتأليؼ فيو إذ الؼ عدة مؤلفات منيا:

 .(74)الدباغ في ترجمة المالكيمناقب أبي الحسف الفاسي نقؿ عنو  -1
ف المالكي  (75)مناقب محرز بف خمؼ -2 المتكفي سنة أربعمائة كثالث عشر كا 

اقتفى أثر أبيو كاتباعو لطريقو كالده كمحاكلة أبك بكر المالكي التكسع كاالستيعاب في ىذا 
 .(76)االقتفاء

كتاب رياض النفكس في طبقات عمماء القيركاف كافريقية كزىادىـ كنساكيـ  -3
 .(77)كسير مف أخبارىـ كفضائميـ كأكصافيـ
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 رابعًا: وفاتو:
شيد منتصؼ العقد الخامس مف القرف الخامس اليجرم/الحادم عشر ميالدم كفاة 
العالـ كالمؤرخ القيركاني أبي بكر المالكي الذم كرس حياتو في طمب العمـ كتعممو فأصبح 

كاف مف اىـ مؤلفاتو كتاب يقصده الطمبة مف كؿ مكاف كأصبح مف مؤلفي بالد المغرب ك 
رياض النفكس، إال إف تاريخ كفاتو لـ يرد بصكرة دقيقة، اذ أشار الدباغ في كتابو معالـ 
االيماف أف كفاة أبك بكر المالكي كانت ليمة الجمعة في ثماف كعشركف مف شعباف في سنة 

أف الدباغ  ، إال(78)ـ(، كىي تكافؽ نص الركاية التاريخية المنقكشة عمى قبره1046ق/438)
ـ(، كذلؾ ألف 1057ق/449يكرد لنا ركاية بأف كفاة المؤرخ أبك بكر المالكي كانت بعد سنة )

المالكي كاف ممف بقي في القيركاف مع أبي عبد اهلل االجدابي كجماعة مف العمماء بعد خراب 
، إال أف المحقؽ حسيف مؤنس (79)ـ(1057ق/449القيركاف مدة ككاف خراب القيركاف سنة )

شار مف خالؿ تحقيقو في كتاب رياض النفكس أف أبك بكر المالكي تكفي سنة أ
، كانو استند في ذلؾ الى كفيات التراجـ التي أكردىا المالكي ما بعد عاـ (80)ـ(1061ق/453)

ق، كمف خالؿ استقراء االحداث التاريخية تبيف لنا أف كفاة أبك بكر المالكي بعد سنة 449
أبك بكر المالكي كاف بالقيركاف بعد الغزك الياللي لمدينة ـ(، كذلؾ ألف 1057ق/449)

 القيركاف.
 :دراسة كتاب رياض النفوس في طبقات عمماء القيروانالمبحث الثاني: 

 أواًل: كتاب رياض النفوس ألبي بكر المالكي:
يعد كتاب رياض النفكس في طبقات عمماء القيركاف كافريقية كزىادىـ كنساكيـ كسير 

كفضائميـ كأكصافيـ مف أىـ الكتب التي ألفيا أبك بكر المالكي نظران لممعمكمات مف أخبارىـ 
التاريخية الميمة التي تضمنيا الكتاب فضالن عف طريقة التنظيـ كالمنيج الذم اتبعو في 
عرض المادة العممية عمى كجو الخصكص، كيعد ىذا الكتاب مف أجؿ الكتب التي ألفت في 

مصدران ميما ال غنى عنو لدراسة تاريخييا الحضارم لما تضمنتو المغرب العربي اإلسالمي ك 
تراجـ ىذا الكتاب مف معمكمات كافرة تعكس الحياة السياسية كالحضارية كمنيا عمى كجو 
الخصكص العممية مف خالؿ التراجـ التي أكردىا في كتابو ىذا كالتي خصص مكضكعاتو 

 ليـ، كبذلؾ سنتناكؿ الكتاب عمى النحك التالي:
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 التعريف بالكتاب ونسبتو الى المؤلف:
 اسم الكتاب: - أ

كرد ذكر اسـ كتاب رياض النفكس في المصادر التاريخية بأكثر مف تسمية كىي 
جميعيا متقاربة في المعنى، فمنيـ مف اختصره كمنيـ مف ذكره بالتفصيؿ أم اكمؿ اسـ 

، اذ ذكره القاضي الكتاب، كلعؿ مف اختصر اسـ الكتاب ال يريد االطالة في ذكره مفصالن 
باسـ )رياض النفكس( كذلؾ عند ترجمة الفقيو أبك محمد عبداهلل بف فركخ الفارسي  (81)عياض

" قال أبو بكر المالكي في كتابو رياض النفوس: ان مولده باالندلس...فقيو القيركاف اذ قاؿ: "
في صيغة أخرل عندما ترجـ لزىركف بف حسكف الحماؿ المتعبد  (82)في حيف أكرده ابف العديـ

ذكره أبو بكر عبداهلل بن محمد في كتابو رياض النفوس في طبقات عباد االفريقي اذ قاؿ: "
. كما اف الذىبي ذكره باسـ )كتاب تاريخ ابي بكر عبداهلل بف محمد (83)"افريقية...
اض النفكس في تاريخ القيركاف( في حيف ذكره باسـ )ري (85)كرد ذكره عند الحنفي (84)المالكي(
باسـ )رياض النفكس في عمماء افريقية( كذلؾ عندما ترجـ لمحمد بف عبداهلل بف  (86)أبك الفداء

 .(87)"قال أبو بكر عبداهلل بن محمد في رياض النفوس في عمماء افريقية...عبدكف اذ قاؿ: "

الكي ىك مما استقر عميو محققي ىذا كالرأم الراجح أف االسـ الذم اختاره أبك بكر الم
الكتاب مف تسميو بكتاب رياض النفكس في طبقات عمماء القيركاف كافريقية كزىادىـ كعبادىـ 

 كنساكيـ كسير مف أخبارىـ كفضائميـ كأكصافيـ.
 نسبة الكتاب الى مؤلفو: - ب

، اف المذيف نقمكا عف أبك بكر المالكي مف كتابو )رياض (88)أشار اغمب المؤرخيف
لنفكس( ىـ اثبتكا اسمو كنسبتو الى أبك بكر المالكي كال اختالؼ في ذلؾ كذلؾ بقكليـ عند ا

في  (90)، اك كما ذكره الذىبي(89)"قال أبو بكر المالكي في كتابو رياض النفوسالنقؿ منو: "
ثم رايت لو ترجمة طويمة في تاريخ ابي بكر عبداهلل بن محمد ترجمة ابف سحنكف اذ قاؿ: "

كما يتفؽ المؤرخيف المحدثيف ممف اىتمكا كاكلكا عناية بالغة بجمع كتحقيؽ أسماء  .المالكي"
المصنفات كالمؤلفات في التراث العربي اإلسالمي عمى صحة نسبة ىذا الكتاب عمى أبك بكر 

 المالكي.
 مقاصد أبو بكر المالكي من تأليف كتابو:  -ج
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اساتذتو، كما إنو ذكر فيو مف أراد أبك بكر المالكي اف يستزيد مف العمـ بعد مكت 
كاف بالقيركاف كافريقية مف العمماء كالمتفقييف كالعباد كالمجتيديف ممف كاف بمراسي افريقية 

، إال إنو لـ يعمؿ بالتفصيؿ ما ىك المقصد (91)كسكاحميا، كما ذكر فضائميـ في الكتاب
ف مقدمة كتابو الرئيسي مف تأليؼ ىذا الكتاب، ككؿ الذم كضحو كنستطيع اف نستخمصو م

... فقد شيدتكم سألتموني ان اجمع : "(92)انو ألؼ كتابو بطمب مف مجمكعة العباد اذ قاؿ
أذكر فيو من كان بالقيروان وافريقية من العمماء والمتفقيين واالولياء والُعباد  كتاباً 

ي والمجتيدين ومن كان بمراسي افريقية...، اهلل ربي واستيديتو واستعنتو وذكرت ما بمغن
 ...".من اخبار نساكيم وعبادىم

 أىمية الكتاب: -د
يعد كتاب )رياض النفكس( الذم ىك أساس دراستنا مف المؤلفات الميمة اذ ترجـ فيو 
بعمماء القيركاف كافريقية فضال عف ذكره تراجـ عمماء مف مختمؼ البمداف، كتاتي أىمية الكتاب 

ة كما إف لكتاب رياض النفكس أىمية كبيرة مف أىمية مؤلفو الذم ُعرؼ بالصدؽ كاألمانة كالثق
في تاريخ المغرب اإلسالمي لما لو األثر في تدكيف األخبار كالمعمكمات العامة عف أىـ 
ف أغمب المؤرخيف اعتمدكا عميو في نقؿ المعمكمات مف كتاب  التراجـ في تمؾ الحقبة كا 

في ترجمة أبك عبد اهلل  ق(، في كتابو معالـ االيماف696)رياض النفكس( كمنيـ الدباغ )ت:
في  (94)ق(747، ككذلؾ نقؿ عنو الذىبي )ت:(93)أسد كبف فرات بف سناف مكلى بني سميـ

صاحب كتاب )اكماؿ  (95)مكاضع عدة منيا في ترجمة ابف سحنكف كغيره، كما اف الحنفي
التيذيب( استقى منو مكارد كتابو، كاعتمد كتاب أبك بكر المالكي كمكرد أساسي في تراجـ 

وزعم أبو عبداهلل المالكي كتابو كمنيا ما ذكر في ترجمة جرىد بف رزاح بف عدم اذ قاؿ: "
 ".في كتابو رياض النفوس في تاريخ القيروان...

 ثانيًا: الخطة العامة لمكتاب:
تدأ المالكي كتابو بالسممة ثـ الحمد كالثناء كاالستعانة عمى طاعتو كالتككؿ فذكر اب

"، ثـ قموبيم وجمة انيم إلى ربيم راجعونأىؿ خاصتو باإلجتباء كاالحتباء فكصفيـ بقكلو: "
بدأ بالدعاء اليسير فقاؿ: جعمنا اهلل تعالى فييـ كمنيـ ثـ ذكر أما بعد ثـ بعدىا بيف فيو 

فقد شيدكم سألتموني أن أجمع كتاب ذكر فيو من كان لمقيروان ليؼ ىذا الكتاب "مقاصده لتػأ
ىذا إف  :" مما يشير بقكلووافريقية من العمماء والمتفقيين واألولياء والعباد والمجتيدين
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الكتاب مخصص مف كاف ألفريقية كالقيركاف مف العمماء ثـ ذكر انو استخار ربو لتأليؼ ىذا 
رت اهلل ربي واستيديتو واستعنتو وذكرت ما بمغني من أخبار نساكيم استخ"الكتاب فقاؿ: 

بحسب ما كقد كرد في مطمع كتابو ما ، (96)"وعبادىم وفضائميم واوصافيم وتاريخ وفياتيم
جاء في فضؿ افريقية كالمنستير فبدأ بحديث سعد بف أبي كقاص فقاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى 

ثـ ذكر  (97)((ب ظاىرين عمى الحق حتى تقوم الساعةال يزال اىل المغر اهلل عميو كسمـ: ))
فضؿ القيركاف كمنيا بناء المسجد كسبب غزك افريقية ثـ كالية معاكية بف حديج ثـ كالية 

، ثـ ذكر (98)مسممة بف مخمد االنصارم ثـ كالية ابف مياجر دينار ثـ كالية عقبة بف نافع
عميو كسمـ كمف كاف بعدىـ بالسكاحؿ المالكي مف دخؿ افريقية مف أصحاب النبي صمى اهلل 

ثـ بعد ذلؾ  (99)( صحابيان 29كالبالد مف الزىاد كالعمماء كالعباد رضي اهلل عنيـ فذكر عددىـ )
قسـ أبك بكر المالكي كتابو إلى خمس طبقات فذكر في الطبقة األكلى مف دخؿ افريقية كسكف 

اف فذكر مف كاف في ىذه الطبقة في القيركاف كأكطنيا مف التابعيف كىـ مف عمماء مدينة القيرك 
سائر مدف افريقية كحصكنيا كمراسييا كبدأ منيـ بذكر العشر التابعيف الذيف بعثيـ أمير 

، ثـ ذكر مف ىذه (100)المؤمنيف عمر بف عبد العزيز إلى أىؿ افريقية ليعممكىـ تامر دينيـ
ـ ذكر مف دخؿ ث( 101)الطبقة ممف ىك سكل العشرة المتقدـ ذكرىـ ككاف عددىـ ستة عشر
، كذكر في الطبقة (102)افريقية كالقيركاف مف ىذه الطبقة كرجع الى بمده فكاف عددىـ عشرة

الثانية مف فقياء مدينة القيركاف كما يمييا مف البمداف كمحدثييـ كعبادىـ كنساكيـ فكاف عددىـ 
عبادة ، ثـ ذكر مف كاف في ىذه الطبقة مف اىؿ القيركاف مف اىؿ ال(103)ثالثة عشر ترجمة

، ثـ ذكر في الطبقة الثالثة مف فقياء مدينة القيركاف كما (104)كالنسؾ فكاف عددىـ ستة تراجـ
، ثـ ذكر مف كاف في ىذه (105)يمييا مف البمداف كمحدثييـ فكاف عددىـ ثماف كعشركف ترجمة

، (106)الطبقة مف العمماء كالمحدثيف ممف لـ يمِؽ مالكان كال ركل عنيـ فكاف عددىـ أربعة تراجـ
، ثـ (107)ثـ ذكر مف كاف في ىذه الطبقة مف المتعبديف كالزاىديف فكاف عددىـ ثماف تراجـ

ذكر الطبقة الرابعة مف فقياء مدينة القيركاف كعبادىا كما يمييا مف بمداف افريقية كغيرىا 
 .(108)كمحدثييـ ككاف عددىـ اثنتا عشر ترجمة

، ثـ ذكر (109)ىـ تسعة تراجـثـ ذكر مف كاف في ىذه الطبقة مف المتعبديف ككاف عدد
الطبقة الخامسة مف عمماء القيركاف كعبادىا كما يتصؿ بيا مف مدنيا كمراسييا ككاف عددىـ 

، فكاف عدد صفحات الجزء االكؿ لكتاب رياض النفكس خمسمائة (110)ثمانية عشر ترجمة
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سبقيـ كاثناف كاربعكف صفحة ككاف عدد التراجـ في ىذا الجزء مائة كاربع كستكف ترجمة، 
ترجمة كالة افريقية كىـ سبعة، ثـ اعتمد ابك بكر المالكي في الجزء الثاني مف كتابو نظاـ 
الحكليات فبدأ مف سنة ثالث كتسعكف كمائتيف كانتيى بسنة ست كخمسكف كثالثمائة، أكرد 

 . (111)( ترجمة276العديد مف التراجـ العمماء ككاف عددىـ )
 يا:ثالثًا: تنظيم التراجم وأساليب عرض

ذكرنا اف أبك بكر المالكي قد افتتح كتابو بمقدمة ذكر فييا منيجو في الكتاب كانو 
اىتـ بتدكيف اخبار عمماء القيركاف كافريقية كزىادىـ كنساكيـ كسير مف اخبارىـ كفضائميـ 
كاكصافيـ، كبذلؾ نجده انو خصص كتابو )التراجـ( في عمماء القيركاف كافريقية فكيؼ كاف 

، اذ جعؿ (112)التراجـ التي أكردىا عمى شكؿ طبقات اذ قسميا الى خمس طبقات تقديمو ليذه
في الطبقة األكلى مف دخؿ افريقية مف التابعيف كمف كاف بعدىـ بالسكاحؿ كالبالد مف الزىاد 

، كذكر في الطبقة الثانية لمف اخذ عف التابعيف مف فقياء مدينة القيركاف (113)كالعمماء كالعباد
، كما ذكر مف أىؿ العباد (114)لبمداف، كنبذه مختصره عف كؿ كاحد منيـكما يمييا مف ا

، لـ أذكر ىؤالء المشاىير ايثاران لالختصار؛ ألف اإلحاطة بيـ متعذرة، كمف (115)كالنسؾ
 الممكف أف نخرج عف المقصكد.

كقد أشار أبك بكر المالكي في كتابو إلى الطبقة الثالثة ممف سمع منو، كيعتبركف مف 
مغربية، كغرسكا المالكية في التربة االفريقية كقضكا حياتيـ فييا كمنيـ البيمكؿ بف مؤسسي ال

، كعنده مف العمماء الذيف أسسكا تاريخ افريقية كحكـ كؿ منيـ فتره ثـ مضى (116)راشد الرعيني
إلى حاؿ سبيمو، فضالن عف ذلؾ ذكر في ىذه الطبقة العمماء كالمحدثيف ممف لـ يمؽ مالكان كال 

 .( 117)و كمنيـ حفص بف عمارةركل عن

كما أشار أبك بكر المالكي في الطبقة الرابعة مف كتاب فقياء مدينة القيركاف ككاف 
عمى رأسيـ سحنكف بف سعيد بف حبيب التنكخي، الذم يمتاز بعممو كفصاحة لسانو كذكائو 

ىذه كما ذكر في   كحسف ىندامو فيك أستاذ المغرب في العمـ كمثميـ األعمى في الرجكلة
الطبقة مف المتعبديف كالزاىديف كمنيـ أبك خمؼ الخياط الذم كاف فاضالن جميالن مشيكدا 
بالعبادة كاالجتياد، فضالن عف ذلؾ لنو سمع مف البيمكؿ، كما أنو اصطحب العمماء 

كقد أشار أبك بكر المالكي في الطبقة الخامسة مف كتابو عمماء القيركاف ( 118)كالمتعبديف
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مف مدنيا كمراسييا كبدأ بيذه الطبقة بذكر أصحاب سحنكف، لما فييـ مف  عبادىا كما يتصؿ
 كىكذا تتكلى طبقات عمماء افريقية.( 119)الفقو كالديف كالكرع كالتكاضع

 رابعًا: منيجو في كتاب رياض النفوس:
مف البدييي القكؿ أف لكؿ مؤلؼ منياجان خاصان قائمان بذاتو يختاره ىك ليحدد الطريقة 

يتعامؿ بيا في عرض محتكيات كتابو كبطبيعة الحاؿ إف ىذا المنيج يككف كفؽ نظرة التي 
مؤلفيا كيجب أف تككف منسجمة مع طبيعة مكضكع الكتاب كمقاصد تأليفو كما تكفر عنو مف 
معمكمات في المكارد سكاء مف كتب مؤلفة أك عف طريقة الركاية الشفيية أك المشاىد... الخ، 

ان بدكره يعتمد عمى قدرات المؤلفيف التي دكف شؾ تتفاكت ىي األخرل لدل مؤلفة. كىذا أيض
تفاكتان ممحكظان فكمما زادت قدرة كخبرة المؤلؼ العممية في التصنيؼ كالتأليؼ كفي النبكغ في 
ميداف العمكـ مكضع تأليفو كتخصصو كزادت كتكافرت لو المكارد الالزمة عند التأليؼ مع 

البناء كتكظيؼ المعمكمة لما يخدـ النص كاف نجاحو اكبر في قدرتو عمى التحميؿ كالنقد ك 
اخراج نص المؤلؼ بالشكؿ الذم تعـ الفائدة منو أكبر كبذلؾ فإف قدرات أبك بكر المالكي 
جاءت مكافقة لما ذكرناه اعاله أك باألحرل تكاممت إلى حد كبير عندما عـز عمى تأليؼ كتابو 

لعممية الكبيرة مف المعمكمات كبدليؿ أخذ العمماء عنو رياض النفكس، لذلؾ جاء بيذه القيمة ا
سكاء مف عاصره أك مف جاء بعده كنستدؿ عمى ذلؾ أيضان مف خالؿ المقدمة التي المح فييا 
إلى خطة الكتاب كمنيجو فيو كالتي مف خالليا اعتدينا إلى الخطة العامة لكتابو كتعرفنا عمى 

 منيجو كعمى النحك اآلتي:
 المالكي في ذكر المترجم لو:منيج ابو بكر   -1
حرص أبك بكر المالكي في بداية كؿ ترجمة عمى ذكر  االسم:منيجو في ذكر  -أ

االسـ الكامؿ لصاحب الترجمة، معرفان باسـ صاحب الترجمة كاسـ األب كالجد كما كرد في 
، كفي ترجمة )عبد اهلل (120)ق(250)ت: ترجمة عيسى بف محمد بف سميماف بف أبي المياجر

، ىذا في مكضع (122)، ككما في ترجمة حمزة بف عمرك االسممي(121)سعد بف أبي السرحبف 
كفي مكضع آخر يكرد االسـ مطكالن لبعض أصحاب الترجمة حتى يصميـ إلى الجد الخامس 
اك اكثر كما كرد في ترجمة )أبك سعيد المقداد بف عمرك بف ثعمبة بف مالؾ بف ربيعة 

، ككذلؾ في (124)عاصركا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ، كقيؿ أنو مف الذيف(123)البيراني(
ترجمتو البف سحنكف  بف سعيد بف حبيب بف حساف بف ىالؿ بف بكار بف ربيعة 
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)أحمد بف معتب بف أبي االزىر بف عبد الكارث بف حسف )، ككذلؾ في ترجمة (125)التنكخي
ب إال إف أبك بكر فيك بذلؾ قدـ مادة عممية غنية في عمـ التراجـ كاألنسا (126)((.االزدم

المالكي لـ يمتـز في منيجية محددة أك ثابتة في ذكر االسـ فكاف يطيؿ االسـ في بعض 
التراجـ ككاف يحجـ في مكاطف أخرل كما في األمثمة التي ذكرنيا آنفان، كلعؿ السبب في ذلؾ 

 كضح بحسب الشخص نفسو.
راجـ كتابو اف يذكر كاف مف منيج ابك بكر المالكي في ت منيجو في ذكر الكنية: -ب

الكنية مع االسـ كىذا المنيج الذم غمب عمى كتابو كما كرد في ترجمتو )أبك يكسؼ جبمة بف 
، ككما في ترجمتو )أبك سعيد لقماف بف يكسؼ (127)(الصدفي حمكد بف عبد الرحمف

 .(129)ككما في ترجمتو )أحمد بف محمد بف عبد الرحمف بف سعيد التميمي( (128)الغساني(
اىتـ أبك بكر المالكي في كتابة بأف يككف لو منيجان  ذكر النسب: منيجو في -2

مكحدان في ذكر نسب المترجـ ليـ كحرص عمى ذلؾ في تراجـ كتابو مف العمماء كالفقياء كمف 
، (130)الذيف ذكرىـ كانسبيـ إلى قبائميـ منيـ كما كرد في ترجمة )سميماف بف عكسجو المخمي(

، ككذلؾ في ترجمة )أبك سعيد (131)عقبة بف نافع الفيرم(ككذلؾ ترجمة )أبك يحيى عياض بف 
كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة كفي  (132)المقداد بف عمركا بف ثعمبة بف مالؾ بف ربيعة البيراني(

 .(133)مكاضع عدة في كتابو رياض النفكس
 منيجو في ذكر النسبة إلى المينة: -3
مالكي اتبع منيجا عند مف خالؿ قراءتنا لكتاب رياض النفكس كجدنا أف أبك بكر ال   

ذكر نسبة المترجـ، إذ يذكر في الترجمة المينة التي احترؼ بيا صاحب الترجمة كما في 
ككما في ترجمة )أبك عبد اهلل محمد بف نظيؼ  ،(134)ترجمة )مسافر بف سناف الكاعظ(

. كذلؾ في ترجمة عبداهلل بف (136)، كما ذكر في ترجمة أبي عثماف سعيد الحداد(135)البزاز(
، ككذلؾ ذكر (138)، كفي ترجمة عبداهلل أبك محمد عبداهلل بف عامر الحداد(137)يد الحدادسع

ككذلؾ في  (139)مينة القاضي كما في ترجمة أبك كريب جميؿ بف كريب المعافرم القاضي
، كذلؾ في ترجمة أبك محرز محمد بف عبداهلل بف قيس (140)ترجمة يزيد بف الطفيؿ القاضي

، (142)أبك جعفر احمد بف ابي سميماف بف داكد الصكاؼ الفقيو، ككما في ترجمة (141)القاضي
. كفضال عف ذلؾ كاف لو منيجان (143)ككذلؾ أبك محمد عبداهلل بف إسحاؽ الفقيو ابف التباف

 آخر في ذكر نسبة المترجـ لو كبعدة أكجو منيا:
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في إف أبك بكر المالكي قد اىتـ اىتمامان كبيران  النسبة إلى البمد:منيجو في ذكر  -أ
كثير مف المكاضع عمى ذكر اسـ البمد الذم ينتسب إليو صاحب الترجمة كما في ترجمة )عبد 

، ككما في ترجمة )أبك سميماف (144)الرحمف بف أسميفع اذ قاؿ: كيعرؼ بابف كعمة المصرم
، ككما في ترجمة )أبك محمد عبد اهلل بف فركخ (145)خالد بف سميماف الحضرمي(

، كىناؾ أمثمة (147)ة )أبك عبد اهلل محمد بف أحمد السكسي(، ككما في ترجم(146)الفارسي(
  .(148)عديدة عمى ىذا الجانب(

 منيجو في ذكر النسبة إلى المدينة: -ب
المتتبع لكتاب )رياض النفكس( يجد أنو عمد احيانا أبك بكر المالكي الى نسبة    

عمى أسماء المدف العربية المترجـ لو الى المدينة التي يرجع أصؿ المترجـ إلييا كركز في ذلؾ 
ككما في ترجمة )أبك  (149)،اإلسالمية شرقان كغربان كما في ترجمة أبك الغصف نفيس السكسي

كما في ترجمة )أبك زكريا يحيى بف السالـ  (150)جعفر محمد بف خيركف االندلسي القرطبي(،
 .(151)بف ثعمية البصرم(

الذيف أشار إلييـ أبك بكر إف العمماء منيجو في ذكر النسبة الى الوظيفة:  -ج
المالكي في كتابة رياض النفكس قد تكلكا كظائؼ عديده كميمة كأىميا القضاء الذم يعد مف 
المناصب الميمة التي ال يشغميا إال العمماء الفقياء ككاف ينسب إلييا أصحاب التراجـ  اغمب 

، ككما في (153)لقاضيا (152)التراجـ، كما في ترجمة أبك خالد عبد الرحمف بف زياد المعافرم
 (156)، ككما في ترجمة أبك عبد اهلل احمد بف يزيد(155)القاضي (154)ترجمة أحمد بف أبي محرز

، ككذلؾ في ترجمة ابك خالد (159)المعمـ (158)، ككما في ترجمة سعيد بف األصغر(157)المعمـ
، ككذلؾ في ترجمة ابك عمي المكفكؼ لحسف بف عمي النحكم (160)عبد الخالؽ المتعبد

كقد ركز أبك بكر المالكي في كتابة رياض النفكس عمى القضاة كذلؾ ألىميتيا في  (161)الزاىد
 تمؾ الفترة، كاألمثمة عديدة.

 منيجو في ذكر الوالدة: -4
أكد أبك بكر المالكي في كتابة رياض النفكس عمى ذكر تاريخ الكالدة فقد اكتفى بذكر 

تراجمو، إال إنو في مكاضع أخرل سنة الكالدة دكف اليكـ كالشير كىي االكضح في أغمب 
اغفؿ تاريخ الكالدة فمـ يذكرىا، كىنا نجد عناية ابك بكر المالكي بذكر الكالدة عمى النحك التالي 

 كالذم يعكس بدكره منيجو فييا:
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 ذكر المولود بالسنة: -أ
إف أبك بكر المالكي غالبان ما يذكر الكالدة لصاحب الترجمة ككذلؾ في مكاضع عديدة 

" ه115أنو ولد سنة ابو كما في ترجمة أبك محمد عبد اهلل بف فركخ الفارسي اذ قاؿ " مف كت
، (164)ق124البصرة مكلده  (163)، ككما في ترجمة أبك زكريا يحيى بف السالـ التيمي(162)

 .(165)ق(128ككما في ترجمة )البيمكؿ بف راشد الحجرم الرعيني مكلده سنة 
  ذكر البمد والمدينة التي ولد فييا: -ب

إف أبك بكر المالكي في مكاقع قميمة في كتابة رياض النفكس يذكر المدينة التي كلد 
، ككذلؾ في ترجمة أبك (166)فييا العالـ كما في ترجمة عبد اهلل بف الزبير كيذكر كلد في المدينة

كما في ترجمة أبك عبد  ( 168)إذ قاؿ "كلد في مدينة تكنس" (167)الكليد عباس بف الكليد الفارسي
، ككذلؾ في ترجمة ابك الحسف عمي بف زياد العبسي (169)اهلل محمد بف شرؼ القيركاني

، كأمثمة عمى ذلؾ كثيرة في (171)ككذلؾ في ترجمة محمد بف طيب المصرم (170)التكنسي
 (172)كتابو رياض النفكس.

 منيجو في ذكر الوفيات: -5
مالكي كفيات أصحاب الترجمة كذكرىا ذكر أبك بكر ال ذكر الوفيات في السنة: -أ

في األغمب في نياية الترجمة لكؿ عالـ أك فقيو إال إنو لـ يمتـز بتحديد الكفيات باليكـ كالشير 
كالسنة كما في ترجمة أبك سعيد المقداد بف عمرك بف ثعمبة بف مالؾ بف ربيعة البيراني إذ 

، (174)ق(183بف راشد الرعيني ) ، ككذلؾ في ترجمة البيمكؿ(173)ق(33قاؿ: إنو تكفي سنة )
، ككذلؾ في (176)ق(238تكفي سنة ) (175)ككذلؾ في ترجمة أبك عبد اهلل زرارة بف عبد اهلل

 .(179)، كغيرىا(178)ق(172تكفي سنة ) (177)ترجمة أبك يزيد رياح بف يزيد المخمي
نادران ما نجد أبك بكر المالكي يذكر الكفاه   ذكر الوفيات في اليوم والشير: -ب

باليكـ كالشير إال إف حرص عمى ذلؾ في كتابو ما اف تكفرت لديو المعمكمة كما ترجمة أبك 
، ككذلؾ في ترجمة يحيى (181)تكفي يكـ الجمعة قبؿ الضحى (180)االحكص أحمد بف عبد اهلل

، ككما ذكر (183)ق(289تكفي في شير ذم القعدة سنة ) (182)بف عمر بف يكسؼ االندلسي
في ترجمة )أبك عثماف سعيد بف محمد بف صبيح الغساني( تكفي بشير ذم القعدة 

المتعبد تكفي في شير ربيع األكؿ  (185)يكنس نصير( ، ككما في ترجمة )أبك(184)ق(302)
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تكفي يكـ  (187)، ككذلؾ في ترجمة )أبك جعفر احمد بف سعدكف االربسي((186)ق(304سنة )
 .( 188)ق(323الجمعة شير ذم القعدة سنة )

 الخاتمة:
 عمى النفكس رياض كتابو في كالمميزة العممية ةالقدر  لو كانت المالكي بكر بكأ فإ
 القراء لدل كالثقة الصدؽ عمى يحافظ لكي مصادر عدة مف المعمكمة نقؿ في التكسع

 عمى تطمع نياأل كالباحثيف المؤرخيف لدل كبرل اىمية الكتب لدراسة اف كما كالباحثيف،
 كىك لنفسو يختاره بو خاص منياج مؤلؼ كلكؿ الكتاب، صاحب تناكليا التي السابقة االحداث

 .المؤلؼ نظرة كفؽ يككف شيء كىذا المحتكيات، عرض في بيا يتعامؿ التي الطريقة يحدد
 اشرت التي المعمكمات في تفرد مف يحتكيو لما اىمية ذات البحث ىذا يعد الختاـ كفي

 .المتعبة كالمنيجية الكتاب خالؿ مف الييا
  ىوامش البحث

 

                                                 

ق(، الصمة في تاريخ أئمة األندلس، تح: عزت 578( ابف بشككاؿ، أبك القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ )ت:1)
؛ ابف حجر العسقالني، ابك الفضؿ 371ـ، ص1955/ق1374، مكتبة الخانجي، 2العطار الحسيني، ط

، 2ق(، لساف الميزاف، تح: دار المعارؼ النظامية، اليند، ط852احمد بف عمي بف محمد بف احمد )ت:
 .  68، ص2، ج1971مؤسسة األعممي، بيركت، 

ق(، 762؛ الحنفي، مغمطام بف قميج بف عبداهلل )ت:101، ص3( القاضي عياض، ترتيب المدارؾ، ج2)
، 1اكماؿ تيذيب الكماؿ في اسماء الرجاؿ، تح: ابك عبد الرحمف عادؿ بف محمد، الفاركؽ لمطباعة كالنشر، ط

؛ ادريس اليادم ركجيو، الدكلة الصنياجية )تاريخ افريقية في عيد بني زيرم مف 118، ص8ـ، ج2001
ـ، 1991سالمي، بيركت، ، دار الغرب اإل1القرف العشر إلى القرف الثاني عشر(، تح: حمادم الساحمي، ط

 .167، ص1ج
 .190، ص3( الدباغ، معالـ اإليماف في معرفة اىؿ قيركاف، ج3)
 .174 -173، ص3ج معالـ االيماف،( 4)
؛ أحمد أميف، ظير اإلسالـ، دار الكتب العممية، بيركت، )د.ت(، 174، ص3الدباغ، معالـ االيماف، ج( 5)
 .220-218، ص2ج
محمد بف خمؼ المعافرم، المعركؼ بالقابسي، كيذكر المؤرخكف بأنو كاف عمى ( كىك أبك الحسف عمي بف 6)

ىػ، كسمي بالقابسي نسبو إلى مدينو قابس التي تقع بالقرب 324المذىب المالكي، كلد في مدينة القيركاف عاـ 
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، 3اليماف، جمف القيركاف، فضالن عف انو كاف مقرئان كمحدثان فقييا اصكليا كحافظان لمحديث. الدباغ، معالـ ا
 .145، ص1؛ مخمكؼ، شجرة النكر الزكية، ج138-134ص
 .198، ص2المالكي، رياض النفكس، ج( 7)
 . 233، ص2أحمد أميف، ظير اإلسالـ، ج؛ 173، ص3الدباغ، معالـ االيماف، ج( 8)
، دار النفائس، 2( طقكش، محمد سييؿ، تاريخ الفاطمييف في شماؿ افريقية كمصر كبالد الشاـ، ط9)
 . 170-169ـ، ص2007ركت، بي
 .134، ص3ج ( الدباغ، معالـ االيماف،10)
 .161، ص1مخمكؼ، شجرة النكر الزكية، ج (11)
 .233، ص1( ابف كثير، البداية كالنياية، ج12)
 .132؛ حسف عمي حسف، الغزك الياللي، ص288، ص1( ابف عذارم، البياف المغرب، ج13)
 .299، ص1( ابف عذارم، البياف المغرب، ج14)
 .174-173، ص3ج ( الدباغ، معالـ االيماف،15)
 .188، ص6ج ( العبر،16)
 . 505، ص1ج ( ابف خمدكف، العبر،17)
( ىك أبك الحسف عمي بف محمد بف خمؼ المعافرم الممقب ابف القابسي، كاف مقرئان كمحدثان فقييان أصكليان 18)

، 3صغيران. الدباغ، معالـ االيماف، ج أشعريان حافظان لمحديث، كاف كالده مف أىؿ قابس أتى إلييا كىك 
 .134ص
 .189، ص 2( المالكي، رياض النفكس، ج19)
أبك جعفر أحمد محمد القصرم: أحمد بف محمد بف عبد الرحمف، أبك جعفر القصرم: فقيو مف أىؿ ( 20)

)عمى القيركاف، لو عناية بالعمـ كركاية الحديث كجمع الكتب كنسخيا كتصحيحيا. نسبتو إلى قصر األغمب 
ميميف مف جنكب القيركاف( كاف يقكؿ: لي أربعكف سنة ما جؼ لي قمـ. ككاف ربما باع بعض ثيابو كاشترل 

 .12-9، ص3ق(. الدباغ، معالـ اإليماف، ج321بثمنو كتابا أك رقكقا لنسخ كتاب تكفي سنة )
 .198، ص2( المالكي، رياض النفكس، ج21)
 . 173، ص3( الدباغ، معالـ االيماف، ج22)
 .48، ص4( القاضي عياض، ترتيب المدارؾ، ج23)
ق(، جذكة المقتبس في ذكر كالة 488( الحميدم، محمد بف فتكح بف عبداهلل بف فتكح بف حميد )ت:24)

 .143، ص3؛ الدباغ، معالـ االيماف ج255، ص1ـ، ج1996االندلس، الدار المصرية، القاىرة، 
 .22، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج25)
 .189، ص2رياض النفكس، ج ( المالكي،26)
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( ابك ذر اليركم، ىك عبداهلل بف احمد يقاؿ، حميد بف محمد، اإلماـ المحدث الحافظ، أصمو مف ىراه، 27)
ـ، كغمب عميو الحديث فكاف احد اعالـ اليف عمييـ مدار ركاية 966ـ أك 965ىػ / 356ىػ أك 355كلد سنة 

ـ اك 1042ىػ، 435ىػ اك 434سنة، الى اف مات سنة  30الصحيح في اإلسالـ، رحؿ مجاكر أكـر اكثر مف 
ـ. القاضي عياض أبك الفضؿ، ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة أعالـ مذىب مالؾ، تح: محمد 1043

 .230، ص2ـ، ج1998، 1سالـ ىاشـ، دار الكتب العممية، بيركت، ط
 .155، ص3( الدباغ، معالـ االيماف، ج28)
ة بينيا كبيف قفصة ثالثة اياـ ليا اسكاؽ كثيرة كعمارة شاممة كعمييا سكر كحجارة صفاقس: مدينة بأفريقي( 29)

كعمى اسكارىا محارس لمرباط كشرب اىميا مف المكاجؿ كيجمب الييا مف قابس نفيس الفكاكو كألىميا نخكة كفي 
 .365، ص1انفسيـ عزة. الحميرم، الركض المعطار، ج

 .155، ص3( الدباغ، معالـ االيماف، ج30)
 .72، ص3( الصفدم، الكافي بالكفيات، ج31)
ق(، طبقات الفقياء، تح: احساف عباس، دار الرائد 476( الشيرازم، ابك اسحاؽ ابراىيـ بف عمي )ت:32)

 .177، ص6ج ؛ القاضي عياض، ترتيب المدارؾ،157، ص1ـ، ج1970العربي، بيركت، 
 .219-218، ص 4( ترتيب المدارؾ، ج33)
ق(، االماـ المازرم، دار الكتب 1388التكنسي، حسف حسني بف صالح بف عبدالكىاب بف يكسؼ )ت: (34)

 .27، ص 1الشرقية، تكنس، ج
 .262، ص7( القاضي عياض، ترتيب المدارؾ، ج35)
 .133، ص3( ابف االبار، التكممة لكتاب الصمة، ج 36)
 .282، ص29( الذىبي، تاريخ اإلسالـ، المكتبة التكفيقية، )د. ت(، ج37)
مدينة محاذية لجباؿ العراؽ كمف جية الغرب فيي محاذية لككر ارمينا ككىي بالد كاسعة.  أذربيجاف:( 38)

 .131، ص1ق(، معجـ ما استعجـ، ج487البكرم، أبي عبيدة عبداهلل بف عبدالعزيز )ت:
فياتيـ تح: عبداهلل ، ذيؿ تاريخ مكلد العمماء كك 466( الكتاني، عبد العزيز بف احمد بف محمد المتكفي 39)

؛ محمد محفكظ، تراجـ المؤلفيف التكنسييف، 146، ص1ـ، الرياض، ج1989ألحمد سميماف، دار العاصمة، 
 .46-42ص
؛ الزاكم، طاىر احمد، اعالـ ليبيا، دار المدار االسالمي، 202، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج40)

 .70ـ، ص 2004بيركت، 
 .170، ص3( معالـ االيماف، ج41)
ـ، 1994، دار الغرب االسالمي، بيركت، 1( احساف عباس، معجـ العمماء كالشعراء الصقمييف، ط42)

 .50 – 49ص
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( ىك ابك سميماف ربيع القطاف بف عط اهلل القرشي سمي بيذا االسـ ألنو يبيع قطنان، ككاف فقيو كاديب 43)
 .30، ص3ج كشاعر، الدباغ، معالـ االيماف،

 .230، ص2حمد البسائي مشيكر بالعمـ كاالصالح القاضي عياض، ج ( أبك اسحاؽ ابراىيـ بف ا44)
( أبك العباس أحمد بف نصر بف زياد اليكارم: اإلماـ الثقة الحافظ النظار أخذ عف ابف عبدكس كابف 45)

سحنكف كيحيى بف سالـ كحماس كأحمد بف لبده كيحيى بف عمر كغيرىـ، سمع منو أبك عبد اهلل بف الحارث 
ق، كتكفي في ربيع اآلخر سنة 239كأحمد بف حـز كبو تفقو أكثر القركييف، كلد سنة  بف أسد الخشني

 .122، ص1ق. مخمكؼ، شجرة النكر الزكية، ج319
( نسبو إلى قرية ممس أك ممسى بأفريقيا كىك فقيو كعالـ حفظ القراف كىك ابف ثماف سنكات. الدباغ، 46)

 .170، 27، ص3معالـ االيماف، ج
ق(، بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ 599عفر أحمد بف يحيى بف أحمد )ت:( الضبي، أبك ج47)

 .517ـ، ص1967االندلس، دار الكتاب العربي، القاىرة،
 .25، ص7؛ الصفدم، الكافي بالكفيات، ج227، ص1( الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج48)
 .25، ص7( الصفدم، الكافي بالكفيات، ج49)
 .324ص، 1( السيكطي، بغية الكعاة، ج50)
 .66، ص19( الذىبي، سير اعالـ النبالء، ج51)
( كىك محمد بف معف بف محمد بف احمد بف صمادح التجيبي صاحب مدينة المدية، الذىبي سير اعالـ 52)

 .501، ص14النبالء، ج
ق(، معجـ السفر، تح: عبد 576االصبياني، صدر الديف أبك الطاىر أحمد بف محمد بف أحمد )ت:( 53)

 .59ركدم، مكتبة التجارية، مكة المكرمة، )د.ت(، صاهلل عمر البا
 .146، ص1( مخمكؼ، شجرة النكر الزكية، ج54)
( المرية: كىي مدينة كبيرة ليا اثرىا التاريخي، كىي مدينة مف اىـ مدف االندلس فييا مصانع السفف 55)

كبار، تقع جنكب شرؽ اسبانيا كالمراكب كليا بساتيف كزركع، يمتمؾ أىميا اخالقان كريمةن، ظير منيا عمماء 
؛ لساف الديف ابف الخطيب، معيار 119، ص5عمى البحر المتكسط، ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج

؛ ابف الكردم، 101-100ـ، ص2002االختيار في ذكر المعاىد كالديار، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 
 .69فريدة العجائب كفريدة الغرائب، ص

 .393-392، الصمة، ص( ابف بشككاؿ56)
ق(، طبقات الفقياء، تح: محي 643( ابف الصالح، عثماف بف عبد الرحمف بف عمرك تقى الديف )ت:57)

 .255، ص1ـ، ج1992، دار البشائر اإلسالمية، بيركت، 1الديف عمى نجيب، ط
 .9ـ، ص1986، دار الغرب اإلسالمية، 1( ابف االبار، تحقو القادـ، تح: احساف عباس، ط58)
 .285، ص4( ابف خمكاف، كفيات األعياف، ج59)



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)949 ) 
 

                                                                                                                                        

 .661، ص11( الذىبي، تاريخ اإلسالـ،ج60)
 .190( االصبياني، معجـ السفر، ص61)
، ابف الجزرم، شمس الديف أبك الخير محمد بف محمد 21، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج62)

 .362، ص1ـ، ج2006ق(، غاية النياية في طبقات القراء، دار الكتب العممية، بيركت، 833)ت:
 .423( ابف بشككاؿ، الصمة، ص63)
 . مقدمة المحقؽ48، ص1رياض النفكس، ج (64)
 .192، ص 3معالـ االيماف، ج (65)
 .121، ص4االعالـ، ج (66)
 .129، ص 6معجـ المؤلفيف، ج (67)
 . مقدمة المحقؽ.49_ 48، ص1المالكي، رياض النفكس، ج (68)
 . 190، ص3( الدباغ، معالـ االيماف، ج69)
 .190، ص3؛ الدباغ، معالـ االيماف، ج323، ص1( ابف بشككاؿ، الصمة، ج70)
ق(، التدكيف في اخبار قزكيف، تح: 623( القزكيني، عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ ابك القاسـ )ت:71)

، 3؛ الدباغ، معالـ االيماف، ج247، ص2، ج1987عزيز اهلل العطاردم، دار الكتب العممية، بيركت، 
 .191ص
 .193، ص3( الدباغ، معالـ االيماف، ج72)
. نقال عف ىامش المحقؽ، قد نشرت مناقبو كمناقب الجبنياني، 20، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج73)

 ـ.1959كطبع الكتاب بباريس سنة 
 .266، ص1ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج (74)
البكرم التكنسي، المعركؼ بالعابد، كاف ( محرز بف خمؼ: كىك أبك محمد محرز بف خمؼ بف ابي رزيف 75)

مف العمماء الصالحيف في تكنس، تتممذ عمى يد اشير شيكخ عصره منيـ ابي إسحاؽ الدينكرم، ككاف مف 
، 7الزىاد، يرجع نسبو الى الخميفة أبك بكر الصديؽ رضي اهلل عنو. القاضي عياض، ترتيب المدارؾ، ج

، دار البحكث لمدراسات اإلسالمية، كاحياء 1اء المالكية، ط؛ سعد، قاسـ عمي، جميرة تراجـ الفقي264ص
 .977، ص 2ـ، ج2002ق/1423التراث االدبي، 

 . مقدمة المحقؽ.20، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج76)
ق(، 660؛ ابف العديـ، عمر بف احمد بف ىبة اهلل )ت:102، ص3القاضي عياض، ترتيب المدارؾ، ج (77)

؛ الذىبي، الكاشؼ في معرفة مف 3868، ص9تح: سييؿ زكار، دار الفكر، جبغية الطمب في تاريخ حمب، 
، دار القبمة لمثقافة اإلسالمية، 1لو كراية في الكتب الستة، تح: محمد عكامو: احمد بف محمد نمر الخطيب، ط

 . مقدمة المحقؽ.41ـ، ص 1992ق/1413مؤسسة عمـك القرآف، جدة، 
 مقدمة المحقؽ. .53، ص 1المالكي، رياض النفكس، ج (78)
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 .190، 174، ص3الدباغ، معالـ اإليماف، ج (79)
 .53، ص1رياض النفكس، تح: حسيف مؤنس، ج (80)
. كينظر: كحالة، عمر رضى، معجـ المؤلفيف، مكتبة المثنى، بيركت، 102، ص3ترتيب المدارؾ، ج (81) 
 .125، ص6ج
 .3867، ص9بغية الطمب، ج (82)
ق(، ذيؿ ميزاف 806عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبدالرحمف، )ت: العراقي، ابك الفضؿ زيف الديف (83)

، 1، دار الكتب العممية، بيركت، ج1االعتداؿ، تح: عمي محمد معكض كعادؿ احمد عبد المكجكد، ط
 .184ص

 .506، ص 15، ج61، ص13سير اعالـ النبالء، ج (84)
 .178، ص3اكماؿ التيذيب، ج( 85)
ق(، تاج التراجـ، تح: محمد خير رمضاف يكسؼ، 879ف أبك العدؿ )ت:قطالكبغا، أبك الفداء، زيف الدي (86)

 .263ـ، ص 1992ق/ 1413دار العمـ، دمشؽ، 
 .263، ص1( تاج التراجـ، ج87)
؛ الحنفي، 3867، ص9؛ ابف العديـ، بغية الطمب، ج102، ص3القاضي عياض، ترتيب المدارؾ، ج (88)

 .263ـ، ص؛ قطالكبغا، تاج التراج178، ص 3اكماؿ التيذيب، ج
 .102، ص 3القاضي عياض، ترتيب المدارؾ، ج (89)
 .506، ص15، ج61، ص13سير اعالـ النبالء، ج (90)
 .4، ص1( رياض النفكس، ج91)
 .42، ص1رياض النفكس، ج (92)
 ، ... ألخ.65، ص44، ص29، ص27، ص2، كينظر: ج3، ص1( الدباغ، معالـ األيماف ج93)
 .506، ص 15، ج63، 61، ص13سير اعالـ النبالء، ج (94)
 .214، 5، ج178، ص 3، اكماؿ التيذيب، جابف قميج (95)
 .4-3، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج96)
ق(، المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ 261( النيسابكرم، مسمـ بف الحجاج ابك الحسف القشيرم )ت:97)

عميو كسمـ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، عف العدؿ الى رسكؿ اهلل صمى اهلل 
 .1525، ص3بيركت، ج

 .35 -5، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج98)
 .97-60، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج99)
 .117 -99، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج100)
 .138 -119، 1( المالكي، رياض النفكس، ج101)
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 .150-141، ص1نفكس، ج( المالكي، رياض ال102)
 .188-152، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج103)
 .199 -193ص  ،1( المالكي، رياض النفكس، ج104)
 .292-200، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج105)
 .297 -295، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج106)
 .333 -300، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج107)
 .404 -345، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج108)
 .431 -408، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج109)
 .527 -443، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج110)
 .469 -5، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج111)
 .513، ص1المالكي، رياض النفكس، ج (112)
 .60، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج113)
 .152ص ،1( المالكي، رياض النفكس، ج114)
 .193، ص1النفكس، ج( المالكي، رياض 115)
شيخ مغربي ركل عف يكنس بف يزيد، كعنو القعنبي كأىؿ المغرب غير كاحد، يقاؿ  ،( بيمكؿ بف راشد116)

ق(، مف أىؿ القيركاف كاف ثقة مجتيدان كرعان مستجاب الدعكة، ككاف عنده عمـ كثير، ككاف 128كلد سنة )
؛ ابف 87، ص1المدارؾ كتقريب المسالؾ، جق(. القاضي عياض، ترتيب 183مشغكالن بالعبادة، تكفي سنة )

، مؤسسة األعممي 2، لساف الميزاف، ط)ىػ852حجر العسقالني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد )ت:
 .66، ص2ـ، ج1971ىػ /1390لممطبكعات بيركت، 

( حفص بف عمارة، سمع بف سفياف النككم، باإلضافة إلى ذلؾ كاف مكاظبان لمبيمكؿ كقد كاف كثير 117)
ق( طبقات عمماء افريقية ككتاب 333لتجيد لو ختمو كؿ ليمو. أبك العرب، محمد بف احمد بف تميـ )ت:ا

 .295، ص1؛ المالكي، رياض النفكس، ج62طبقات عمماء تكنس، دار الكتب المبناني، بيركت، ص
بد اهلل أحمد ق(، تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، تح: د. ع397( الربعي، محمد بف عبد اهلل بف أحمد )ت:118)

 .25، ص1؛ المالكي، رياض النفكس، ج526، ص2ـ، ج1988سميماف الحمد، دار العاصمة، رياض، 
  .111-109، ص2؛ الدباغ، معالـ اإليماف، ج408، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج119)
كاف  ( عيسى بف محمد بف سميماف بف أبي المياجر كجده أبك المياجر كلي إفريقية بعد عقبة بف نافع،120)

فقييان محدثان ثقة، سمع ابف كىب كأبا خارجة كغيرىما، سمع منو جبمة بف حمكد كفرات بف محمد، ألؼ كتابان 
؛ الخشني، أبك عبداهلل محمد بف الحارث 120في فتكح إفريقية، تكفي. أبك العرب، طبقات عمماء افريقية، ص

، 1ـ، ج1993بة مدبكلي، القاىرة، ، مكت1ق(، طبقات عمماء افريقية، تح: محمد زيف محمد، ط361)ت:
 .13، ص1؛ المالكي، رياض النفكس، ج10ص
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( عبد اهلل بف سعد بف أبي سرح القرشي العامرم، مف أبطاؿ الصحابة، أسمـ قبؿ فتح مكة، كىك مف 121)
( 12ق( في خالفة عثماف بف عفاف، فاستمر نحك )25أىميا، ككاف مف كتاب الكحي، كلي مصر سنة )

فافتتح ما بيف طرابمس الغرب كطنجة، كدانت لو إفريقية كميا، كغزكا  خالليا إلى إفريقية،عامان، زحؼ في 
ق(. ابف عبد البر، أبك 37ق( مات بعسقالف سنة )34الرـك بحران، كظفر بيـ في معركة ذات الصكارم سنة )

د البجاكم، االستيعاب في معرفة األصحاب، تح: عمي محم ،)ىػ463عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد )ت:
؛ ابف األثير، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر 918، ص3ـ، ج1992ق/1412، دار الجيؿ، بيركت، 1ط

، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تح: عمي محمد معكض كعادؿ )ىػ630محمد بف محمد بف عبد الكريـ )ت:
 .260، ص3ـ، ج1994ق/1415، دار الكتب العممية، بيركت، 1أحمد عبد المكجكد، ط

حمزة بف عمرك بف عكيمر بف الحارث األسممي صحابي، كاف كثير العبادة، كشيد فتح افريقية مع  (122)
عبد اهلل بف سعد، ككانت لو فييا مقامات محمكدة، ركل لو البخارم كمسمـ كغيرىما تسعة أحاديث، تكفي سنة 

الصحابة، تح: عادؿ بف ، معرفة )ق430ق(. أبك ُنعيـ االصبياني، أحمد بف عبد اهلل بف أحمد )ت:61)
؛ ابف عبد البر، 680، ص2ـ، ج1998ق/ 1419، دار الكطف لمنشر، الرياض، 1يكسؼ العزازم، ط

 .66،ص1؛ المالكي، رياض النفكس، ج375، ص1االستيعاب، ج
المقداد بف عمرك، كيعرؼ بابف األسكد، الكندم البيراني الحضرمي، أبك معبد، أك أبك عمرك  (123)

ؿ، ىك أحد السبعة الذيف كانكا أكؿ مف أظير اإلسالـ، كىك أكؿ مف قاتؿ عمى فرس في صحابي، مف األبطا
ق(. ابف 33سبيؿ اهلل، شيد بدران كغيرىا كسكف المدينة. كتكفي عمى مقربة منيا، فحمؿ إلييا كدفف فييا سنة )

 .242، ص5؛ ابف االثير، أسد الغابة، ج1480، ص4عبد البر، االستيعاب، ج
 .75، ص1رياض النفكس، ج( المالكي، 124)
 .73، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج125)
( أبك جعفر أحمد بف معتب بف أبي األزىر عبد الكارث بف حسف األزدم، سمع مف سحنكف بف سعيد، 126)

كسمع بالمشرؽ مف حسيف بف حسف صاحب ابف المبارؾ، كبالمدينة مف ابف العثماني، كانت لو رحمة إلى 
يرة كظاىره أنو سمع مف جماعة، ككاف فقييان صالحان، كلو صالة طكيمة، كبكاء المشرؽ كسمع سماعات كث

؛ الخشني، 93، ص2بالميؿ حتى يسمع جيرانو نحيبو، ككاف عالمان بالحديث ثقة. الدباغ، معالـ االيماف، ج
 .345، ص1؛ المالكي، رياض النفكس، ج17طبقات عمماء افريقية، ص

بك يكسؼ الصدفي اإلفريقي، احد تالميذ الفقيو سحنكف، ككاف احد بف عبد الرحمف أ ( جبمة بف حمكد127)
؛ 371، ص4ق(. القاضي عياض، ترتيب المدارؾ، ج397عمماء افريقية كزىادىا تكفي بإفريقية سنة )

 .27، ص2؛ المالكي، رياض النفكس، ج114، ص22تاريخ االسالـ، ج ،الذىبي
أبك سعيد لقماف بف يكسؼ الغساني كاف حافظان بمذىب مالؾ حسف القريحة فيو، سمع مف يحيى بف ( 128)

عمر كعيسى بف مسكيف، رحؿ حاجان فسمع بمصر حديثان كثيران كسكف جزيرة صقمية أعكامان، ككاف عالمان بالمغة 
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المالكي، ؛ 40ريقية، صق(. الخشني، طبقات عمماء اف310كبصيران بالحديث كعارفان بالرجاؿ، تكفي سنة )
 .193، ص2رياض النفكس، ج

أحمد بف محمد بف عبد الرحمف بف سعيد التميمي أحمد بف محمد بف عبد الرحمف بف سعيد التميمي  (129)
يعرؼ بالقصرم، مكلى األغمب بف سالـ األمير. كدفف بباب سمـ، يكثر الكتاب كالسماع. ككاف ثقة. الدباغ، 

، 1؛ مخمكؼ، شجرة النكر الزكية، ج197ص ،2مالكي، رياض النفكس، ج؛ ال10، ص2معالـ االيماف، ج
 .123ص
( سميماف بف عكسجة المخمي ركل عف عبد الرحمف بف رافع التنكخي، ركل عنو عبد اهلل بف يزيد أبك 130)

 ، الجرح)ق327عبد الرحمف المقرم. ابف أبي حاتـ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم )ت:
، دار إحياء التراث العربي، 1يؿ، طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية )بحيدر آباد الدكف، اليند(، طكالتعد

؛ المالكي، رياض 222، ص1؛ ابف يكنس، تاريخ ابف يكنس، ج134، ص4ـ، ج1952ق/1271بيركت، 
 .146،ص1النفكس، ج

ضالء المؤمنيف، يركم عف كاف مف خيار التابعيف كف ،( أبك يحيى عياض بف عقبة بف نافع الفيرم131)
سحاؽ بف أبي فركة كأخكه أبك عبيد بف عقبة سكف القيركاف  ،عبد اهلل بف عمرك ركل عنو يزيد بف أبي حبيب كا 

، 1مع أبيو كبعده ثـ انتقؿ في آخر عمره إلى مصر فمات بيا سنة مائة. المالكي، رياض النفكس، ج
 .175، ص1؛ الدباغ، معالـ االيماف، ج132ص
 .73، ص1لكي، رياض النفكس، ج( الما132)
 .229، 170، 150، 140، 132، 120، 119، ص1المالكي، رياض النفكس، ج (133)
، فانتفع بو  ، كاف رجالن صالحان فاضالن يجتمع إليو الناس لمذكر كالمكاعظ ( مسافر بف سناف الكاعظ134)

 .199، ص1كعمى يده جماعة مف الناس. المالكي، رياض النفكس، ج
اهلل محمد بف نظيؼ البزاز اإلفريقي: كاف مف العمماء الراسخيف كالفقياء البارعيف كاألئمة  ( أبك عبد135)

المعدكديف كالعباد النساؾ المشيكريف، ككاف ابف أبي زيد يقكؿ: لك كاف ابف أبي نظيؼ بالقيركاف لـ يسعني أف 
مف الرئاسة فييا لمشرؽ، ككاف أجمس ىذا المجمس لفيمو كحفظو كفقيو ككرعو، كاشتيرت إمامتو بإفريقية ىرب 

ذا ىيبة كجاللة لـ تكف ألحد غيره ككاف مف أعمى طبقة أصحاب ابف المباد كأقاـ بمصر في مذاكرة العمماء 
ق(. القاضي عياض، ترتيب 355كأبي إسحاؽ الشيباني كأبي إسحاؽ بف شعباف كالنعالي، كبيا تكفي سنة )

؛ ابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي بف محمد 467، ص2ج؛ المالكي، رياض النفكس، 206، ص6المدارؾ، ج
، الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب، تح: محمد األحمدم )ق799برىاف الديف اليعمرم )ت:

 . 310، ص2أبك النكر، دار التراث لمطبع كالنشر، القاىرة، ج
 .97، ص2( المالكي، رياض النفكس، ج136)
 .203ص، 2المالكي، رياض النفكس، ج (137)
 .192، ص2المالكي، رياض النفكس، ج (138)



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)954 ) 
 

                                                                                                                                        
 .168، ص 1المالكي، رياض النفكس، ج (139)
 .172، ص1المالكي، رياض النفكس، ج (140)
 .274، ص1المالكي، رياض النفكس، ج (141)
 .505، ص2المالكي، رياض النفكس، ج (142)
 .13، ص2المالكي، رياض النفكس، ج (143)
بابف كعمة السبائي المصرم: بسيف ميممة مفتكحة كباء مكحدة كىمزة ( عبد الرحمف بف أسميفع كيعرؼ 144)

مكسكرة، كفد عمى معاكية بف أبي سفياف، ككاف شريفان بمصر؛ كصار إلى إفريقية، كبيا مسجده كمكاليو. ابف 
، مختصر تاريخ دمشؽ البف عساكر، تح: ركحية النحاس )ق711منظكر، محمد بف مكـر بف عمي )ت:

ق/ 1402، دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر، دمشؽ، 1د مراد كمحمد مطيع، طكرياض عبد الحمي
 .130، ص1؛ ، المالكي، رياض النفكس، ج214، ص14ـ، ج1984

الحضرمي المصرم عف نافع، كعنو سعيد بف أبي مريـ كابف بكير خياط أبك سميماف خالد بف سميماف  (145)
، التاريخ )ىػ256إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة )ت: ق(. البخارم، محمد بف178أمي ثقة عابد تكفي )

؛ 376، ص1؛ الذىبي، الكاشؼ، ج188، ص3الكبير، دائرة المعارؼ العثمانية )حيدر آباد، الدكف(، ج
 .176،ص1المالكي، رياض النفكس، ج

 .176، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج146)
صالحان فاضالن كرعان متجردان مف الدنيا زاىدان فييا. ( أبك عبد اهلل محمد بف أحمد السكسي، كاف رجال 147)

أصمو مف السكس األقصى ثـ انتقؿ إلى إفريقية، فسكف القيركاف كأكطنيا، كصحبو البيمكؿ بف راشد كانتفع بو 
 .196، ص1ىك كغيره مف أىؿ القيركاف. المالكي، رياض النفكس، ج

 .490، ص392، ص248، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج148)
 .162، ص2( المالكي، رياض النفكس، ج149)
( أبك جعفر محمد بف خيركف االندلسي القرطبي، رحؿ ككصؿ إلى العراؽ، كسمع بيا مف صاحب عمي 150)

بف المديني، كيحيى بف معيف سمى محمد بف نصر، كرجع إلى القيركاف فاستكطنيا، كحدث بيا، كسكف 
ق(. المالكي، رياض 300سب إليو، قتمو عبيد اهلل سنة )بمكضع منيا يعرؼ بالزيادية، كبنى ىنالؾ مسجدان ين

 .73؛ الضبي، بغية الممتمس، ص54؛ الحميدم، جذكة المقتبس، ص52، ص2النفكس، ج
 .188، ص 1( المالكي، رياض النفكس، ج151)
 أبك خالد عبد الرحمف بف زياد المعافرم، قاضي إفريقية، كاف فقييان زاىدان كرعان؛ كىك أكؿ مكلكد كلد( 152)

باإلسالـ بإفريقية، كىك مف الطبقة الخامسة مف أىؿ المغرب كفد عمى خمفاء بني أمية، ككاف قكاالن بالحؽ 
؛ الذىبي، تاريخ االسالـ، 190، ص8ق(. ابف الجكزم، المنتظـ، ج156مشككر السيرة عدالن تكفي سنة )

 .477، ص9ج
 .152، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج153)
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ق، كلي القضاء بعد أبيو فكاف عفيفان صالحان. الخشني، 220لقاضي في سنة أحمد بف أبي محرز ا (154)
 .105، ص1؛ ابف عذارم، البياف المغرب، ج88طبقات عمماء افريقية، ص

 .195، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج155)
عالمان ( أبك عبد اهلل أحمد بف يزيد المعمـ، يركم عف مكسى بف معاكية الّصمادحي، ككاف رجالن صالحان 156)

بالحديث كعممو، كثير التعبد كاالجتياد، كثير الّصالة، طكيؿ الرككع كالسجكد، مكاظبان عمى الّتالكة، يختـ 
ق(، كقد زاد عمى 284القرآف في كؿ يـك كليمة ختمة، مع فقر كزىد ككرع، تكفي في جمادل اآلخرة سنة )

ى عميو حمديس القّطاف. الدباغ، معالـ الّتسعيف، كدفف بباب سمـ عمى قارعة الطريؽ خمؼ المصّمى، كصمّ 
 .107، ص2االيماف، ج

 .473، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج157)
سعيد بف األصفر المعمـ، كاف ذا أكصاؼ جميمة، ككاف إذا جّنو الميؿ يقكؿ: )الميـّ اجعمنا مف قـك  (158)

 .350، ص2النفكس، جق(. المالكي، رياض 335رفعيـ الكفاء بعيدؾ، فخضعت لؾ نفكسيـ(، تكفي سنة )
 .263، ص2( المالكي، رياض النفكس، ج159)
 .324، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج160)
 .406، ص2( المالكي، رياض النفكس، ج161)
 .177، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج162)
( أبك زكرياء يحيى بف السالـ بف أبي ثعمبة البصرم التيمي، تيـ ربيعة مكلى ليـ، ركل عنو جماعة 163)
 .188، ص1لمشرؽ كالمغرب. المالكي رياض النفكس، جبا
 .189، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج164)
 .201، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج165)
 .63، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج166)
أبك الكليد عباس بف الكليد الفارسي ثـ اإلفريقي، ركل عف: عبد اهلل بف ركح، كمالؾ بف أنس، قتؿ ( 167)

؛ الذىبي، تاريخ 6، ص7ق( كذلؾ عند فتح تكنس. البخارم، التاريخ الكبير، ج18رمضاف سنة ) شييدان في
 .202، ص15االسالـ، ج

 .248، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج168)
 .18، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج169)
 .234، 1( المالكي، رياض النفكس، ج170)
 .136، ص2( المالكي، رياض النفكس، ج171)

 .84، 49، 48، 31، 30، ص1المالكي، رياض النفكس، ج(172) 
 .74، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج173)
 .201، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج174)
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صحب مالؾ بف أنس، كالميث بف سعد كعبد اهلل بف فركخ، ككاف ثقة،  ( أبك عبد اهلل زرارة بف عبد اهلل،175)
 .37، ص2؛ الدباغ، معالـ االيماف، ج78ريقية، صق(. أبك العرب، طبقات عمماء اف233تكفي سنة )

 .282، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج176)
ق(، ككاف مجاب الدعكة. ابف 172( أبك يزيد رياح بف يزيد المخمي الزاىد، بمدينة القيركاف سنة )177)

 .284، ص5االثير، الكامؿ في التاريخ، ج
 .300، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج178)
 .138، 1رياض النفكس، ج ( المالكي،179)
( أبك األحكص أحمد بف عبد اهلل كاف رجالن مف أىؿ الفضؿ، مكفكؼ البصر، بعد صحة. كىك مف 180)

المغرب. كسكناه بسكسة. لو صحبة مع سحنكف. كسمع كثيران منو، كمف ابف ُزغبة بمصر. القاضي عياض، 
 .390، ص4ترتيب المدارؾ، ج

 .482، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج181)
( يحيى بف عمر بف يكسؼ بف عامر أندلسي، مف مكالى بنى أمية، يكنى أبا زكريا، رحؿ مف األندلس 182)

فسمع بإفريقية مف سحنكف بف سعيد كأبى زكرياء الحفرل كغيرىـ، كسمع بمصر مف يحيى بف عبد اهلل بف 
اسـ، كانصرؼ إلى بكير كأبى المصعب الزىرم كحرممة بف يحيى كغيرىـ، مف أصحاب ابف كىب كابف الق

ككاف فقييان حافظان لمرأم ثقة في ركايتو ضابطان لكتبو سمع منو مف أىؿ األندلس أحمد بف  القيركاف كاستكطنيا،
كسمع منو أىؿ القيركاف كمف اتصؿ بيـ، ككانت الرحمة إليو في كقتو، مات بسكسة سنة  خالد كجماعة سكاه،

؛ ابف الفرضي، أبك الكليد عبد 255، ص2بف يكنس، جق(. ابف يكنس، تاريخ ا289ق(، كقيؿ سنة )285)
ق(، تاريخ العمماء كالركاة لمعمـ باألندلس، تح: عزت العطار الحسيني، 403اهلل بف محمد بف يكنس )ت:

 .181، ص2ـ، ج1988ىػ/ 1408مطبعة المدني، القاىرة، 
 .490، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج183)
 .57، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج184)
( أبك يكنس نصير المتعبد، كاف رجالن صالحان فاضالن متعبدان مستجابان قميؿ الييبة لمسمطاف، سكف قصر 185)

 .123، ص2ق(، قبره أماـ القصر. المالكي، رياض النفكس، ج304الطكب كبو مات سنة )
 .123، ص1( المالكي، رياض النفكس، ج186)
ككرع كفقو كصالح كفضؿ كثقة في الحديث،  ( أبك جعفر أحمد بف سعدكف االربسي، كاف ذا سمت187)

سمع منو الناس ككتب جميع كتب يحيى بف عمر كسمع عميو أكثرىا لما ىرب يحيى بف عمر مف ابراىيـ بف 
أحمد في الكقت الذم طمبو فيو العراقيكف أكدع كتبو عند أحمد فكانت عنده في داره، فكتبيا كميا، تكفي يـك 

، 2ق(، كدفف بسكسة عند قبة الرمؿ. المالكي، رياض النفكس، ج323) الجمعة أكؿ شير ذم القعدة سنة
 .207ص
 207، ص1المالكي، رياض النفكس، ج (188)
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