
  

 قاضى عیاض و كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى
 1دكتر علیرضا روحى میرآبادى 

صلى هللا علیه وآلـه، مــورد  ھاى مختلفِ زندگى حضرت ختمى مرتبت توجه به جنبه
ى  يكى از نويسندگان كه بــه شـیوه. ى دانشمندان مسلمان بوده است عنايتِ ويژه

صـلى هللا علیــه وآلـه نگريسـته، قاضـى  خاصّى، به شخصیت حضرت رسـول اكــرم
اثر مشھور وى با عنــوان الشـفاء بتعريـف حقـوق . باشد مى) ق 544 - 467(عِیاض 

تاب مصطفى، بــه شـیوه ھـاى شـمائل النــبى و دالئـل النبــوة تـألیف شــده و از  ى ك
اھمیت خاصّى نزد دانشمندان مسلمان برخوردار است و چندين شرح و تعلیقیه بر 

 .آن نگاشته شده است
قاضى عِیاض در الشفاء، از آيات قرآنى كه در شأن و منزلت پیــامبر گرامـى اسـالم 

ّت  نازل شده و نیز از احاديث نبــوى، اسـتفاده نمـوده و جنبـه ھـاى مختلــف شخصــی
ھــاى  ھــا و افســانه پیــامبر اســالم را توصــیف نمــوده اســت و بــه بســیارى از تھمــت

ضرت رسـول ھـاى منطقــى و  صـلى هللا علیــه وآلـه پاسـخ ساخته شده در مورد ح
 .محكمى داده است

ِ عیاض و اشاره به آثار او، مـروى بـر  در اين نوشتار ضمن بررسى شرح حال قاضى
 .كتاب الشفاءانجام شده است

 .صلى هللا علیه وآله، سیره، قاضى عیاض، الشفاءِ، دالئل النبوة پیامبر اسالم: ھاى كلیدى واژه

  شرح حال قاضى عِیاض

ترين دانشمندان مغرب و اندلس در قرن پنجم و ششم قمرى، است  قاضى عِیاض از برجسته
ً در تمامى منابع رجالى و تاريخى مربوط  ّت و شھرت وى، شرح حال او تقريبا كه به دلیل اھمی

نام كامل او ابوالفضل عِیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن . به مغرب و اندلس آمده است
ــاض يحصــبى ــن عی ــى ب ــى ســبتى 2 موس ــالكى  3 اندلس ــا ) ق 544 - 476(م ــه ب اســت ك

يتِ قريـب . ھايى چون؛ امام، عالمه، حافظ اوحد و شیخ االسالم ملقب شده است عنوان اكثر
لد او را در سـال  مرى نوشـته 476به اتفاق منابع، تو نابع ھــم چـون  ق انـد؛ امــا در برخـى از م

جه  4.قمرى، ذكر شـده اسـت 496تھذيب االسماء و اللغات، تالیف امام النووى به سال  بـا تو
اند، به طور قطـع  به اين كه منابع معاصر وى، از قول پسر قاضى عیاض، تاريخ نخست را آورده

 .دومى اشتباه است
یاض بوده و اطالعات خوبى از وى به دست داده، اصله،  قديمى ترين منبع، كه معاصر قاضى عِ

بع ) ه 578 - 496(تألیف ابن بشـكوال  اسـت كـه بسـیارى از مطالـب آن، بـا ذكـر مأخـذ در منا
 .ھاى بعد نقل شده است سده

 :نويسد ابن بشكوال كه شاگرد قاضى عیاض بوده در مورد وى مى
َّه . او از اھالى سبته بود و براى فراگیرى علم و ارد اندلس شـد به از قاضـى ابوعبدالل در قرط

تاب و علـم آموخـت و از ... محمد بن على بن حمدين و ابى الحسین سراج و ابومحمــد بـن ع
ھا علــم مـى. چند استاد، اجازه دريافت نمود آموخـت و  او به ديدار شیوخ عالقه داشـت و از آن

 5.مقدار زيادى حديث گرد آورد و به اين كار اھتمام بسیار داشت
ــار  ّ او در مــورد قاضــى عیــاض . ى انــدلس اســت  از نويســندگان پــر آوازه) ق 658 - 595(ابــن اَب

 :نويسد مى
كان نمودنـد . موطن اصلى اجداد وى، بسطه بود و از آن جا به فاس و سپس به سبته نقـل م

سفر كـرد و نـزد  خت و بـه انـدلس  او در اين شھر متولد شد و از استادان اين شھر، علم آمو
 6.شیوخ قرطبه و مرسیه تعلیم يافت

Page 1 of 8

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\94.htm



 :كند ابن خطیب، از قول پسر عیاض نقل مى
اى داشـت و موصـوف  قاضى عیاض، با عفت و پاكى رشد كرد و اقوال و افعال نیكو و پسنديده

ى روزگـارش شـد و از  او طالب علم، و حريص بر آن بود تا ايــن كـه يگانـه. به فھم و زيركى بود
او . وى از حافظان كتاب خدا، با قرائت نیكو و صـداى دلنشـین گشـت. عصرانش برتر گرديد ھم

وى . ى حــديث در عصــر خــويش شــد ى بســیار بــرد و از ائمــه از تفســیر و علــوم مختلــف بھــره
حافظ زبـان و  اصولى، متكلم، فقیه، آگاه به احكام، نحوى، اديب، شاعر، كاتبى بلیغ، خطیب، 

ُسن المجلس، يگانه  7.ى روزگار، صبور و بسیار صدقه دھنده بود اخبار و تواريخ، ح
فى اخبـار  ِ قاضى، مقرى در قرن يازدھم كتابى با عنوان ازھار الرياض  به جھت اھمیت علمى
حال و  عیاض و يناسبھا مما يحصل به للنفس ارتیاح و للعقل ارتیاض، در چھار مجلد، در شرح 

خانواده و اولیـاى  سیره ى قاضى عیاض تألیف كرد كه در آن به اخبار عیاض، پیـش از والدت و 
ّلى از استادان وى بـه ترتیـب حـروف الفبـا آورده  وى پرداخته است، ھم چنین شرح حال مفص

ِ انـدلس پرداختـه اسـت. است . عالوه بر اين به موضوعات ديگرى، از فرھنگ و تمدن اسالمى
ید  یاض تمج ضى عِ ِ قا ھت معرفــى اين اثر، مورد توجه مردم مغرب قرار گرفت و از مقرى به ج

 .بسیار شد
ستاد را  ً صـد ا قاضى عیاض، محضر استادان بسیارى را درك كرده بود؛ به قول ابن ابار، حدودا

لى  8ديده بود كه در بین آنھا، اسم ابوبكر محمد بن عبداللَّه بن احمد بن عربى معارفى، ابوع
مى ابوالولید بن رشد و صدھا استاد برجسته 9الصدفى، ھـم  10.خـورد ى اندلس، بـه چشـم 

موده بـود فت ن له كسـانى كـه  11.چنین وى از چند نفر از استادان انـدلس، اجـازه دريا از جم
یاض، نتوانست از او اجازه بگیرد زمخشرى بود يى  در منابع، نام برخى از كتاب 12.قاضى عِ ھا

 13.خوانده، آمده است را كه وى در زمان تحصیل نزد استادانش مى
یاض، مدتى طوالنى در شھر بسته قضاوت مى نان  عِ كرد، لذا معروف به قاضى شـده بـود؛ چ

لى بـن  آيد وى در قضاوتش راه عدل در پیش گرفت به گونه از منابع برمىكه  اى كه فتح بن ع
احمد، مؤلف قالئد العقیان را، كه كتاب خود را به نام قاضى عیاض تألیف نموده بود، بـه خاطــر 

 .شرب خمر، حد زد
او در آن جا نیــز . به غرناطه رفت و قضاى آن جا را به عھده گرفت 14او به درخواست تاشفین،

سرزنش كننـدگان، ترسـى نداشـت به عدالت رفتار مى  ِ عـدالت او، منافـع .  كرد و از سـرزنش
اطرافیانِ تاشفین را به خطر انداخته بود لذا از او شكايت بسـیار و سـرانجام او را از منصـبش، 

فت پـس از ايـن،  15.عزل نموده بار ديگرى به سبته بازگشـت و قضـاى آن جـا را بـر عھـده گر
قمرى در  531قاضى عیاض براى طلب علم، چندين بار به اندلس سفر كرد و باالخره در سال 

 .قرطبه ساكن و در اين زمان بود كه ابن بشكوال، از او علم آموخت
بن خلـدون  لت كـرد و چنـان كـه ا مرابطین و موحـدين دخا نبرد بیـن  قاضى عِیاض، در جريـان 

تالف افتـاد، عبـدالمؤمن: نويسد مى ِ لمتونه و مسوفه اخ بـه  16  پس از آن كه بین امراى قبايل
ى قاضى  تر دفاع شھر، به عھده ھا، نیك پايدارى كرد؛ بیش سبته در برابر آن. سبته لشكر راند

یاض بود كه شھرتى عالم بود و . گیر داشت عِ ينى و سیاسـى، بـا او  در ايـن زمـان رياسـت د
شد 17.دانستند مردم شھر، او را چون پدر خود مى امـا پـس از . قاضى عیاض مطیع موحدين 

یز . اش نسبت به موحديث دگرگون و مردم را به شورش فرا خواند چندى عقیده مردم سبته ن
میرى از مرابطیــن  امیر موحدى، يوسف بن مخلوف را و ھر كه از موحدين با او باود، كشتند و ا

مى، بـراى  18.را به نام الصحرا وى، بر حكومت شھر خود گماشتند عبدالمؤمن بـا سـپاه عظی
سركوبى سبته كرد،، قاضى عِیاض براى مردم واسطه شد و مانع كشتار آنھا گرديد و خشـم 

یـاض دسـتور داد تـا در  19.عبدالمؤمن را فرو نشاند بر اثر اين مسئله، عبدالمؤمن به قاضى عِ
 .قمرى درگذشت 544مراكش سكونت يابد، در آن جا بود كه وى، در نھم جمادى االخر سال 

  جايگاه علمى قاضى عِیاض

یاض، در منابع مطالب بسیارى آمده است به گونه ِ قاضى عِ اى كـه مقـام  در مورد مقام علمى
 :نويسد ابن خلكان در اين مورد مى. اند ى اربعه دانسته وى را چون مقام بخارى و ائمه

يام و انسـاب را  كالم عـرب، ا حو، لغـت،  لوم او ن او امام حـديث در عصـرش بـود و مـردم بـا ع
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 20.شناختند مى
مى شت او، اھل سنت را بسیار بـزرگ  سبت بـه مالكیــان دا او . داشـت و تعصـب شـديدى ن

ِ سرزنش  اى متواضع و گوينده عالمى عامل، خشوع كننده ى حق بود، و در راه خدا از سرزنش
 21.وى جامع فنونِ عصر خويش و در فقه مالكى تبحر بسیار داشت. ترسید كنندگان نمى

لوم شد؛  در عصر قاضى عیاض، در اندلس دستور سوزاندن كتـاب احیـاء ع الـدين غزالـى داده 
ھل سـنت  سبت بـه ا شت و چـون ن یاض به جھت توھمى كه نسبت به ايـن اثـر دا قاضى عِ

 22.متعصب بود، حكم سوزاندن آن را داد
از جمله مسائلى كه در بسیارى از منابع، مورد توجه قرار گرفته بالغت قاضى، در نظـم و نثــر 

كه . شود اشعار بسیارى از وى نقل شده كه چند نمونه از آن ذكر مى. است یاتى  از جمله اب
در اكثر منابع نقل شده، يك رباعى است كه قاضى ھنگام تكان خـوردن كشـتزار بـر اثـر وزش 

 :باد، سرود
  انظر الى الزرع و خاماته

َلَّت امام الرياح   تحكى و قد و
 كتیبة خضراء مھزومة

 23 شقائق النعمان فیھا جراح
 :در جاى ديگر نیز سروده

 اعوذ بربى من شر ما
ّة  يخاف من االنس و الجن

  و أسئله رحمة تقتضى
ّل بالجنة  عوارف توص
 :ھاى اوست ھم چنین از سروده

  اللَّه يعلم انى منذلم أركُم
  كطاير خانه ريش الجناحین

  فلو قدرت ركبت الريح نحوكم
 24 فان بعد كم عنى جناحین

 25.در منابع، اشعار بسیار ديگرى از قاضى عیاض نقل شده است
ھاى او را كه در كمال زيبايى بوده، نقـل  وى در نثر نیز، تبحر داشته؛ ابن خطیب يكى از خطبه

 26.كرده است

  آثار قاضى عِیاض

ِ عصر خويش بوده لذا  با توجه به اين كه قاضى عیاض، از برجسته ترين دانشمندان علوم دينى
ّت مى ثار وى كـامالً ھويـدا  آثارش درخور كمال اھمی باشد؛ ھم چنین تأثیر مـذھب مـالكى در آ

بـه قـول ذھـبى، اجـل و . مشھورترين اثر او، الشفاء بتعريـف حقـوق المصـطفى اسـت. است
 27.اشرفِ تألیفات وى، ھمین كتاب الشفاء است

ّـت و  ى كتاب كتاب الشفاء كه به شیوه ھاى شمائل النبى و دالئل النبوة، تـألیف شـده از اھمی
فت كـه حجـم بسـیارى از مطالـب آن، نوعـى . شھرت بسیار، برخـوردار اسـت شـايد بتـوان گ

 .صلى هللا علیه وآله نازل شده است تفسیر آيات قرآن است كه در ارتباط با پیامبر اسالم
كه از حقـوقِ او بـر  در اين اثر، بـه صـفات حضـرت رسـول اكـرم صـلى هللا علیــه وآلـه و آن چـه 

به آيـات قـرآن،  مؤلف در تمام قسـمت. مسلمانان واجب است، پرداخته است ھـاى ايـن اثـر، 
ھا اسـتناد  -به ويژه آن چه در صحاح سـته آمـده  -احاديث نبوى  حدثین و فق آراء مفسـرين، م

 .كند مى
ّت  تر اين اثر، به برخى از مھم براى معرفى بیش ترين مطالب كتاب، اشاره خواھیم كرد تا اھمی

 .تر و بھتر شناخته شود اين كتاب بیش
 كتاب الشفاء، به چھار بخش تقسیم شده؛

یامبر اسـالم قسمت نخست در بـزرگ سط  داشـت منزلـت و جايگـاه پ صـلى هللا علیـه وآلـه تو
خش كتـاب و حـدود نیمـى از  اين قسمت، مفصل. باشد خداوند، از نظر قول و عمل مى ترين ب
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مدح و ثنــاى پیامبرصـلى هللا علیـه وآلـه نـازل  كتاب را در بر گرفته است؛ در آن، آيـاتى كـه در 
شده با شرح و تفسیر آن، و نیز آياتى كه در آن پیامبر از روى محبـت و دوسـتى مـورد خطـاب 

گاه عظیـم . قرار گرفته، آورده شده است مؤلف در بحث زيبايى، به مواردى كه خداوند بـه جاي
 .پیامبرصلى هللا علیه وآله قسم خورده، پرداخته است

ھاى اخالقى و صفات ظاھرىِ پیامبرصلى هللا علیه وآله مطرح  در باب دوم اين قسمت، ويژگى
تـرى دارد و در آن،  ايـن بخـش از كتـاب، بـه آثـار شـمائل النـبى، شــباھت بیــش. شـده اسـت

ـلى  ّ حثِ مفص ین ب ھم چن ـب، نیكويـى سـرزمین و محـل رشـد،  َ فصاحت و بالغت، شرفِ نَس
مورد  درباره زنان پیامبر، مطرح شده است، و در ادامه ويژگى ھاى اخالقـى و ظــاھرى پیـامبر، 

 .بحث قرار گرفته است
شت جايگــاه و آن چـه كـه مخصـوص  در باب سوم، به اخبار صحیح و مشھورى كه در بـزرگ دا

ّل  در اين بخش واقعه. پیامبرصلى هللا علیه وآله است، پرداخته است ى اسراء، بـه طـور مفص
 .ھاى موجود در اين رابطه را پاسخ گفته است مورد بررسى قرار گرفته و به شبھه

يده شـده اسـت در . باب چھارم، به معجزاتى اختصاص دارد كه از پیامبرصلى هللا علیه وآلـه د
 .خوريم كه از نظر شیعه قابل پذيرش نیست اين قسمت به مواردى برمى

در قسمت دوم، به حقوق پیامبرصلى هللا علیه وآله بر مردم پرداختـه؛ كـه از آن میـان، وجـوب 
بر  پیروى از پیامبرصلى هللا علیه وآله، محبت به ايشان، بــزرگ شت پیـامبر، درود فرسـتادن  دا

 .ترين مباحث اين قسمت است پیامبر، زيارت قبر پیامبر از مھم
یاض، مبحث عصمت حضـرت رسـول  يكى از مھم صـلى هللا  ترين موضوعات مورد توجهِ قاضى عِ

ظرات . باشد كـه در قسـمت سـوم مطـرح شـده اسـت علیه وآله مى قاضـى در ايـن بحـث، ن
 .موافقین و مخالفین را آورده و خود با داليلى محكم به اثبات عصمت پیامبر پرداخته است

سیانِ پیــامبر اسـالم صـلى هللا علیـه وآلـه از ديـدگاه  ھم چنین در ھمین قسمت، به سھو و ن
افعـال . نمايد كند، نقل مى خود پرداخته و احاديثى كه نسیانِ پیامبر را در امور دنیوى ثابت مى

یاض قرار داشته است  .دنیوى و احوال ايشان در ارتباط با امور دنیايى، مورد توجه قاضى عِ
در قسمت آخر به اين مسأله پرداخته كه، حكم كسى كه پیــامبر را سـب كنـد، يـا ارزش او را 

سول مورد آزار حضـرت ر صـلى هللا علیـه  پايین بیاورد، چیست؟ قاضى عِیاض، آياتى را كـه در 
تل مـى فرى را ذكـر  وآلـه نـازل شـده، آورده و حكــم چنیــن فـردى را، ق ین كی يل چن ند و دال دا

 .پردازد ى اين قسمت، به موضوعاتِ مرتبط با حكم مرتد مى وى در ادامه. كند مى

 منابع كتاب الشفاء

یاض، در تألیف اين اثر، قرآن كريم و برخى از تفاسیر، ھم چون تفسیر  مھم ترين منبع قاضى عِ
ثیر مـى جه، دار  قرطبى و تفسیر ابن ك سنن ابـن ما باشـد و پـس از آن دو، بیــش از ھمــه از 

 .قطنى، ابوداود و صحاح سته، بھره برده است
عالوه بر اين، از منابع تاريخى ھم چون مغازى واقدى، سیره ابن ھشام، طبقات الكــبرى ابـن 

قى، مسـتدرك حـاكم، اتحـاف  سـعد و كتــاب ھـايى چـون السـنن الكبــیر و شــعب االيمـان بیھ
حاوى، شـمائل النــبى ترمـذى، دالئـل النبـوه  السادة المتقین زبیدى، شرح معـانى االخبــار ط
تاريخ بغـداد خطیــب  بیھقى، دالئل النبوه و حلیة االولیاء حافظ ابونعیم اصفھانى، كنزالعمـال و 

 .بغدادى، تھذيب تاريخ دمشق و زادالمسیر ابن جوزى استفاده كرده است

 ھاى كتاب الشفاء ھا و خالصه شرح

ّت اين اثر، شھرت آن در بیش شد و مـورد  با توجه به اھمی نده  ھانِ اسـالم، پراك ناطق ج تـر م
ھـاى متعـددى از آن  نويسـى ھا و خالصـه توجه بسیار دانشمندانِ مسلمان قرار گرفت و شرح

ى بھترين اين شروح، كتاب مزيل الخفاء عن الفاظ الشفاء، تألیف عالمه  از جمله. صورت گرفت
مى)ق 872 - 801(احمد بن محمد الشمنى  كه در شـرح ضـبطِ الفـاظ  شد اسـت  ھـم  28.با

یان ) ق 744 - 668(چنین فردى به نام على بن عتیق ھاشمى از اھالى غرناطه  تابى در ب ك
 29.مقصود الشفاء تألیف كرد
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كه از جملـه ين  حاجى خلیفه، بیست و ھفت شرح، تعلیقیه و خالصه بر اين اثر نام بـرده  ى ا
شافعى : توان به مـوارد زيـر اشـاره كـرد آثار مى سنوى  آن را ) ق 663د (محمـد بـن احمـد اال

ابوعبداللَّه محمد بن على بـن ابـى الشـريف حسـنى تلمسـانى آن را بـا . خالصه كرده است
عنوان المنھل االصفى فى شرح ماتمس الحاجة الیه من الفاظ الشفاء در دو مجلد شرح داده 

سیوطى، احاديثِ الشفاء را جدا كـرده و آن را بـه . باشد ھاى اين كتاب مى كه از بھترين شرح
يث الشـفاء نامیـده اسـت فى تخـريج احاد گر از  30.نام مناھل الصـفا  ند اثـر دي ھـم چنیـن چ

لب الشـفاء  كتاب ھم بھـتر مطا ھايى كه حاجى خلیفه نام برده، باقى مانده كه آنھـا نـیز در ف
 .باشد راھگشا مى

ً تمامى منابع، از اين اثر با تمجید بسیار ياد كرده اند؛ ذھبى اين اثر را نقد كرده و نوشته  تقريبا
 :است

قدى در فـن حـديث نداشـت و  مام ن كار ا اگر نبود آن چه كه از احاديث ابتكـارى حاشـیه زده، 
ثر از او تـأويالت . خداوند او را بر حسن قصدش پاداش دھد و از كتاب الشفاء سود برد در اين ا

يث و  صلى هللا علیه وآله بى پیامبر اسالم. دور انواع متنوعى است به احاد نیاز است از مـدح 
 .آن چه كه از اخبار عموم رسیده است

 31.كند در پايان، ذھبى خوانندگان را سفارش به دالئل النبوة بیھقى مى
ھل  اين قضاوتِ ذھبى در مورد ضعف برخى احاديث، بى شمندان ا كه دان ست؛ چـرا  مورد نی

شته و در مـواردى احاديـث غـیر قابـل قبولـى را نیـز  سنت، توجه ويژه اى نسبت به احاديث دا
 .اين مسأله نبايد باعث ناديده انگاشتن ساير مطالب آن گردد. اند پذيرفته

از . قاضى عیاض به جھت تألیف اين اثر، مورد تمجید بسیارى از دانشمندان قرار گرفتـه اسـت
حه ین  جمله عبداللَّه بن يوسف بـن رضـوان، مدي سروده كـه مطلعـش چن اى در بیسـت بیـت 

 :است
 سل بالعلى و سنى المعارف يبھر

 32ھل زآنھااال االئمة معشر
یاض را در اثنـاى مقـامش در وادى آش  ھم چنین ابومحارب بن محمد بن محارب نیز، قاضى عِ

 :مدح كرده است
  غدا سلس القیاد فما يراض

نه البیاض ّ ّ جمیع لم   و عم
 و أضحى القب ال تصبیه ھند

 33 و ال سلمى و ال الحدق المراض
ِ الشفاء سروده  :ابن زمرك نیز در مدح

َت به َن   و مسرى ركاب للصبا قد و
بٍ للتراب نزوعھا ْ ح ُ ُ س  34نجائب

ھم چنین محمد بن احمد بن محمد بن مزروق العجیسى، الشفا را شرح كرده و نیز در مـورد 
 :آن سروده است

 شفاء عیاض للصدور شفاء
 ولیس بفضل قد حواه خفاءٌ 

ٍ لم يكن لجزيلھا  ھديةٌ بر
 35سوى األجر و الذّكر الجمیل كفاءٌ 

  ساير آثار قاضى عِیاض

جالى مـى آثار ديگر قاضى عیان بیش شد تر در مورد موضوعات فقھى، حديثى، تاريخى و ر . با
 :نويسد وى از نظر كثرت آثار نیز قابل توجه است؛ چنان كه ذھبى مى

 36.تر از او نبوده است در طول اعصار، در سبته آثار كسى بیش
به طور كلى سى و يك اثـر از وى ذكـر . شوند ھا شمرده مى برخى از آنھا، كه از بھترين كتاب

انـد كـه برخـى از  شده؛ ابن خطیب، نوزده اثر و اسماعیل پاشا، بیسـت و دو اثـر را ذكـر كـرده
 .نمايیم ترين آنھا را معرفى مى مھم
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ترين اثر در تراجم رجال مالكى، كتاب ترتیب المدارك و تقريب المسالك فى معرفــة اعـالم  مھم
ين اثـر، از نـوع آثـار طبقـات مـى. باشـد مذھب مالك مـى ناطق جھـان اسـالم  ا باشـد و بـه م

مؤلف، در آغاز به شرح حال امـام . دھد پردازد و بزرگان ھر منطقه را مورد بررسى قرار مى مى
ھم  مالك پرداخته و از دوران رشد و تحصیل و جلوسش، براى تدريس و فتـوى سـخن رانـده، 

يك . چنین به انتشار مذھب مالكى در شرق و غرب جھان اسالم پرداخته است اين اثـر تنھــا 
جه  شود، بلكه از مھم معجم رجالى شمرده نمى ترين منابع تاريخ تمدن و اسالم اسـت، بـا تو

ّت آن، دانشمندان سده  .ھاى بعد به اختصار آن ھمت گماشتند به اھمی
فى تفسـیر غريـب  لى صـحیح اآلثـار  ِیان، كتاب مشارق االنوار ع ِ قاضى عی از آثار مھم حديثى

مؤلـف در ايـن كتـاب بـه ضـبط الفـاظ و اسـامى . باشد حديث الموطأ و البخارى و المسلم مى
جه داشـته اسـت ھام تو ین  37.رجال و ھــم چنیــن آگـاھى بـر مواضـع او ثر چن در مـدح ايـن ا

 :اند سرده
ّدت بسبته   مشارق االنوار تب

 38 و من عجب كون المشارق بالمغرب
لم بفوائـد كتـاب مسـلم اسـت یـاض، كتـاب اكمـال المع ِ عِ حديثى ايـن اثـر كامــل . از ديگر آثار 

ِ مسـلم نوشـته )  ق 536د  (39 ى كتاب المعلم تألیف مــازرى كننده صحیح شرح  اسـت كـه در 
بر زبـده 40شده؛ ست و مشـتمل  ندين قسـمت از فصـول فقـه ا  41.اى از دانـش حـديث و چ

ِ اين كتاب، در مقدمه ويژگى .ھا و امتیازات آن نسبت به صحیح مسلم را شمرده است مصحح
42 

يخ  قاضى عِیاض، در موضوعات تاريخى نیز چند اثر مھم تألیف كرده از جمله كتاب جـامع التوار
ِ آثارش مى باشد و به قول ذھبى، فزون مى) التواريخ( ِ تمام كه در آن، اخبـار ملـوك  ترين باشـد 

سى كـرده  اندلس و مغرب را گردآورى نموده و ھمه ى جوانب اخبار سـبته و علمـاى آن را برر
 .متأسفانه از اين اثر چیزى باقى نمانده است 43.است

لد بـزرگ بـوده و در آن برتـرى ِ تاريخى وى، كتاب تاريخ الكبیر است كه ھفت ج اش  از ديگر آثار
او ھم چنین كتاب الفنون السته فى اخبار سـبته را در مـورد شـھر سـبته  44.شود آشكار مى

 45.نوشت و ابن خطیب، اين اثر را از جمله منابع خويش بر شمرده است
از ديگر كتب وى اخبار القرطبیین، در مورد علماى قرطبه و كتاب الغنیه است كـه آن را در ذكـر 

بوط مـى ساير آثار وى، بیش. استادانش تصنیف كرد شـود  تر به موضوعات فقھى و حديثى مر
 .كه براى اطالع از نام آنھا، بايد به منابع ياد شده مراجعه شود

ِ سـال  ھم جمـادى اآلخـر شب جمعـه، ن یاض در  قمـرى، در  544بنابر قول مشـھور، قاضـى عِ
به 712مراكش درگذشت و در سال  ساخته  قمرى محـل قـبر او در اغمـات پیـدا و ق اى بـر آن 

 .شد
نیزه  ست او بـا  در برخى منابع، اخبارى مبنى بر قتل وى نقل شده؛ چنان كه ذھبى معتقد ا

ته شـده بــه جھـت  46.كشته شده است، زيرا عصمت ابن تومرت را انكار كـرد ین گف ھـم چن
 47.الدين داشته به قتل رسید انكارى كه وى، نسبت به دعوت غزالى و كتاب احیاء علوم

ِ نزديك به عصر مؤلف، اخبارى از قتل وى نیامده و احتماالً، مطالـب مربـوط بـه كشـته  در منابع
 .ھاى بعد است ھاى منابع سده شدن وى، از ساخته

 :ھا نوشت پى

 .دكتراى تاريخ و تمدن ملل اسالمى. 1
 .اى از حمیر يحصبى؛ منسوب به يحصب بن مالك قبیله. 2
 .سبته؛ شھر مشھورى در مغرب. 3
 .357، ص 2الدين، النووى، تھذيب االسماء و اللغات، ج  ابوزكريا محى. 4
 .660، ص 2ابن بشكوال، الصله، ج . 5
؛ ابن تغرى بردى، النجوم الزاھــرة فـى ملــوك 294ابو عبداللَّه، ابن ابار، المعجم فى اصحاب القاضى االمام ابوعلى الصدفى، ص . 6

 .285، ص 5مصر و القاھرة، ج 
 .7، ص 3؛ مقرى، أزھار الرياض فى اخبار عیاض، ج 223 - 222، ص 4الدين، ابن خطیب، االحاطه فى اخبار غرناطه، ج  لسان. 7
 .62، ص 3مقرى، ھمان، ج . 8
 .151، ص 3ھمان، ج . 9

 .212، ص 20؛ ذھبى، سیر اعالم النبالء، ج 572، ص 2؛ الضبى، بغیة الملتمس، ج 224 - 223، ص 4ابن خطیب، ھمان، ج . 10
 .167 - 162، ص 3مقرى، ھمان، ج . 11
 .282 - 281، ص 3ھمان، ج . 12
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 .295ابن ابار، ھمان، ص . 13
وى بارھا . قمرى، امارت اندلس را بر عھده داشت 532 - 522تاشفین بن على بن يوسف بن تاشفین از فرمانروايان مرابطین از . 14

 .به نبرد مسیحیانِ شمال رفته بود
 .19ى ترتیب المدارك، ص  ؛ قاضى عِیاض، مقدمه10، ص 3مقرى، ھمان، ج . 15
ھـاى  عبدالمؤمن، از اصحاب بزرگ محمد بن تومرت، رھبر موحدين و جانشین و وارث ابن تومرت بود، وى موحدين را بـه پــیروزى. 16

 .درخشانى رساند و بساط مرابطین را از مغرب و اندلس برچید
 .307، ص 6ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج . 17
 .277، ص 3محمد بن عبداللَّه، عنان، تاريخ دولت اسالم در اندلس، ج . 18
 .23 - 22؛ قاضى عیاض، ھمان، ص 223، ص 4ابن خطیب، ج . 19
 .483، ص 3ابن خلكان، وفیات االعیان، ج . 20
 .9ى الشفا، ص  قاضى عِیاض، مقدمه. 21
 .139، ص 4ابن عماد حنبلى، شذرات الذھب، ج . 22
؛ 484، ص 3؛ ابن خلكان، ھمـان، ج 98؛ ذھبى، تذكرة الحفاظ، ص 216، ص 20؛ ذھبى، ھمان، ج 118ابن ابار، تحفة القادم، ص . 23

 .286، ص 5ابن تغرى بردى، ھمان، ج 
؛ ابــن عمــاد 216، ص 3؛ يــافعى، مرآةالجنــان، ج 368، ص 8؛ ابــن كثــیر، البدايــة و النھايــة، ج 225، ص 4ابــن خطیــب، ھمــان، ج . 24

 .138، ص 4حنبلى، ھمان، ج 
 .71، 53 - 52، ص 2مقرى، نفخ الطیب، ج . 25
 .228 - 226، ص 4ابن خطیب، ھمان، ج . 26
 .216، ص 20ذھبى، سیر اعالم النبالء، ج . 27
 .11قاضى عِیاض، مقدمه الشفا، ص . 28
 .200، ص 4ابن خطیب، ھمان، ج . 29
 .1052، ص 2حاجى خلیفه، كشف الظنون، ج . 30
 .216، ص 20ذھبى، سیر اعالم النبالء، ج . 31
 .450 - 449، ص 3ابن خطیب، ھمان، ج . 32
 .44؛ ابن ابار، تحفة القادم، ص 85ابن ابار، المنتخب من كتاب تحفة القادم، ص . 33
 .17، ص 9مقرى، ھمان، ج . 34
 .127، ص 3ابن خطیب، ھمان، ج . 35
 .200قمرى، ص  544ذھبى، تاريخ االسالم ذيل حوادث و وفیات سال . 36
 .214، ص 20ذھبى، سیر اعالم النبالء، ج . 37
 .228، ص 4؛ ابن خطیب، ھمان، ج 296ابن ابار، المعجم فى اصحاب االمام ابوعلى الصدفى، ص . 38
 .مازر، سرزمین كوچكى در سیسیل است. 39
 .285، ص 4ابن خلكان، ھمان، ج . 40
 .560، ص 1ابن خلدون، ھمان، ج . 41
 .35 - 24شرح صحیح مسلم قاضى عیاض المسمى اكمال المعلم بفوائد مسلم، ص : ك. ر. 42
 .97، ص 4، ذھبى، تذكرة الحفاظ، ج 200قمرى، ص  544ذھبى، تاريخ االسالم ذيل حوادث و وفیات سال . 43
 .23، ص 1مقرى، ھمان، ج . 44
 .83، ص 1ابن خطیب، ھمان، ج . 45
 .217، ص 20ذھبى، سیر اعالم النبالء، ج . 46
 .22ى ترتیب المدارك، ص  قاضى عِیاض، مقدمه. 47

 :منابع

یم  - صحاب قاضــى الصـدفى، تصـحیح ابراھ ابن ابار، ابوعلى حسین بن محمد، المعجم فى ا
 ).م 1989/ ق  1410قاھره، دارالكتب المصرى، (االبیارى 

 ).م1986/ق 1406بیروت، دارالغرب االسالمى، (، تحفة القادم، تصحیح احسان عباس  - -
قاھره، دار الكتــب المصــرى، (، المنتخب من كتاب تحفة القادم، تصحیح ابـراھیم االبیـارى  - -

 )م1989/ق1410
 ).م1989/ق1410قاھره، دارالكتاب المصرى، (ابن بشكوال، الصله، تصحیح ابراھیم االبیارى  -
 ).تا مصر، دارالكتب، بى(ابن تغرى بردى، النجوم الزاھرة فى ملوك مصر و القاھرة  -
ه عنــان  ابن خطیب، لسان - مد عبداللـَّ صحیح مح قاھره، (الدين، االحاطه فى اخبار غرناطه، ت

 ).م2001مكتبة الخانجى، 
كار و خلیـل شـحاده  - بن خلـدون، تصـحیح سـھیل ز بـیروت، (ابن خلدون، عبدالرحمن، تاريخ ا

 ).م1981/ق1401دارالكفر 
مان،  الدين احمد بن محمد بـن ابـى ابن خلكان، شمس - یات االعیـان و انبـاء انبـاء الز بكـر، وف

 ).ش 1364قم، منشورات الشريف الرضى، (تصحیح احسان عباس 
مود  - صحیح مح ابن عماد حنبلى، ابوالفالح عبدالحى، شذرات الذھب فى اخبار من ذھـب، ت

 ).م1989/ق1410بیروت، دار ابن كثیر، (االرنوؤط 
كر، (ابن كثیر، البداية و النھاية، تصحیح يوسف شیخ محمـدالبقاعى  - /ق1418بیروت، دارالف

 ).م1998
یه، (حاجى خلیفه، كشف الظنون عن اسامى الكتب و الفنون  - 1413بیروت، دارالكتـب العلم

 ).م1992/ق
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یم  ذھبى، شمس - نؤوط و محمـد نع شعیب االر الدين ابوعبداللَّه، سیر اعالم النبالء، تصحیح 
 ).م1986/ق1406الرساله،  بیروت، مؤسسه(العرقسوقى 

 .، تذكرة الحفاظ، سربى حیدرآباد - -
مر عبدالسـالم تـدمرى  - - شاھیر واالعـالم، تصـحیح ع بـیروت، (، تاريخ االسالم و وفیـات الم

 ).م1997/ق1417دارالكتب العربى، 
زركلـــى، األعـــالم قـــاموس تـــراجم ألشـــھرالرجال و النســـاء مـــن العـــرب و المســتعربین و  -

 ).م1984بیروت، دارالعلم الماليین، (المستشرقین 
یم  - صحیح ابراھ جال اھـل االنـدلس، ت الضبى، احمد بن يحیحى، بغیة الملتمس فى تـاريخ ر

 ).م1989/ق1410قاھره، دارالكتاب المصرى، (االبیارى 
يتى  - ندلس، ترجمـه عبدالمحمـد آ سالمى در ا ھران، (عنان، محمد عبداللَّه، تاريخ دولـت ا ت

 ).1369كیھان، 
یاض، ترتیب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة اعالم مذھـب  - یاض بن موسى بن عِ قاضى عِ

 ).بیروت، منشورات دار مكتبةالحیاة(مالك، تصحیح احمد بكیر محمود 
صحیح  - - یاض المسـمى اكمـال المعلــم بفوائـد مسـلم، ت ، شرح صحیح مسـلم للقاضـى عِ

 ).م1998/ق1419بیروت، دارالوفاء، (يحیى اسماعیل 
بــیروت، (كتــبى، محمــد بــن شــاكر، فــوات الوفیـات و الــذيل علیھـا، تصــحیح احســان عبـاس  -

 ).دارالصادر
مقرى تلمسانى، احمد بن محمد، نفـح الطیــب مـن غصـن االنـدلس الرطیـب و ذكـر وزيرھــا  -

 ).م1998/ق1419بیروت، دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع، (الدين بن خطیب  لسان
یاض، تصحیح مصطفى السقا و ابـراھیم االبیــارى و عبدالحفیــظ  - - ، ازھار الرياض فى اخبار عِ

 )م1939/ق1385قاھره، مطبعة لجنة التألیف و الترجمه و النشر، (شبلى 
سماء و اللغـات  النووى، ابوبكر محى - /ق1416بیروت، دارالفكـر، (الدين بن شريف، تھذيب اال

 ).م1996
تبر مـن حـوادث الزمـان،  - ما يع فة  عبرة الیقظـان فـى معر يافعى يمنى مكى، مراةالجنــان و 

 ).م1997/ق1417بیروت، دارالكتب العلمیه، (حواشى خلیل المنصور 
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