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 :الممخص
تيتـ ىذه الدراسة بتطكر العمـك في المغرب االكسط خالؿ عيد الدكلة 
الحمادية، اذ شيدت مدة الحكـ الحمادم تطكران كبيران في العمـك النقمية التي 

المجتمع الحمادم ككاف ساىمت بشكؿ مباشر في تطكر الحياة العممية في 
لعمماء المغرب االكسط دكران كبيران في تطكر ىذه العمـك كجعميا متاحة في 
متناكؿ يد جميع طمبة العمـ كالمعرفة كذلؾ مف خالؿ تأليفيـ لمكتب 
كالمؤلفات في مختمؼ التخصصات ككذلؾ تبادؿ العمـك مع بمداف المشرؽ 
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Abstract: 

 This study is concerned with the development of 

sciences in the Middle Maghreb during the era of the 

Hammadid state, as the period of the Hammadi rule 

witnessed a great development in transport sciences that 

directly contributed to the development of scientific life 

in the Hammadi society. Knowledge and knowledge 

students, through their writing of books and literature in 

various disciplines, as well as exchanging science with 

the countries of the Islamic Arab East 
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 المقدمــة

تعد العمكـ النقمية مف العمكـ الكصفية التي درست في المغرب االكسط كىي عمكـ 
مسندة الخبر مف الكاقع الشرعي كال يككف لمعقؿ فييا مجاالن ككاف لممجتمع الحمادم دراسة 

بيرة في حياتيـ كمنيا عمكـ القرآف كالتفسير كاىتماـ كبيرة في ىذه العمـك لما ليا مف اىمية ك
كالفقو كاالحاديث النبكية الشريفة، اذ كانت قمعة بني حماد محط انظار العمماء كاالدباء 
كالفقياء كغيرىـ مف بمداف العالـ المختمفة، كاضحت مدينة القمعة مف اىـ رمكز الحضارة 

راء كقدرة الديف االسالمي ديف العمـ العربية االسالمية كاصبحت نمكذجان رائعان كزاخران لث
كالمعرفة كديف المغة العربية، كقسـ البحث الى خمسة اقساـ، تناكؿ القسـ االكؿ المكقع 

القمعة كالقسـ الثالث تناكؿ التعريؼ  في الحمادية الدكلة الجغرافي لمقمعة، كالقسـ الثاني تأسيس
القرآف الكريـ، كختـ البحث بالقسـ الخامس الذم بالعمكـ النقمية، بينما تناكؿ القسـ الرابع عمكـ 

 تناكؿ عمـك الحديث النبكم الشريؼ.
 الموقع الجغرافي لمقمعة أواًل: 

تعد مدينة القمعة مف المدف االسالمية التي كاف ليا شيرة كاسعة في المغرب االكسط 
استراتيجي ميمان  تتمتع بمكقعك .(ُ)ذ تـ بنائيا عمى يد مؤسس الدكلة الحمادية حماد بف بمكيفإ

. اختط حماد مدينة (ْ). بكتامة(ّ). تقع قمعة بني حماد عمى جبؿ كيانة(ِ)حصانة منيعة ذك
 . (ٓ)ـ(، عمى منحدر يتميز بالكعكرة فكؽ سفكح جبؿ عجيسةََُٕق/ّٖٗالقمعة سنة )
 . إذ يحدىا مف الشماؿ قمة(ٔ)تحصيف قمعة حماد يضاىي تحصيف قمعة أنطاكيةكاف 

. كمف الشرؽ يحدىا كادم كبير يسمى كادم جراكة نسبة القبائؿ التي تقطف (ٕ)تاقربكستجبؿ  
ىذه المناطؽ  كمف الغرب جبؿ الغكريف  الذم يتميز بقمتو الشاىقة الذم يحد مدينة القمعة مف 

سيكؿ الكاسعة كيعد المدخؿ ال. الذم يتميز ب(ٖ)الجية الغربية كمف الجنكب يحدىا نير الحضنة
كبر المدف المغربية مساحة كأكثرىا خيران كاكسعيا أ. كتعد مدينة القمعة مف (ٗ)لممدينةالكحيد 

جبيمية كعرة يصعب الكصكؿ امكالن كثر فييا بناء القصكر كالمساكف  كىي في منطقة 
. اما بالنسبة إلى السطح الذم شيد عميو القمعة يتميز باليبكط المنتظـ ، إذ يشكؿ (َُ)الييا

.كمف الجدير (ُُ)ـ َٓٗجيسة كيبمغ  ارتفاعو عف مستكل سطح البحر حكالي امتدادان لجبؿ ع
بالذكر اف اختيار حماد بف بمكيف لمكقع دكلتو الفتية كاف اختياران عسكريان بالدرجة األكلى الف 
ىذا المكقع يمتاز بمزايا استراتيجية كبيرة منيا حصانة المكقع الطبيعية كممتقى الطرؽ التجارية 

ؾ بعدىا عف الزيريف مف جية الشرؽ كعف قبيمة زناتة مف جية الغرب مما دفع الكبرل ككذل
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حماد إلى انشاء السكر الحصيف الذم يحيط بالمدينة كأستعمؿ الحجارة في بناء السكر ككاف 
لكي تككف القمعة مدينة محصنة مما يسيؿ عممية الدفاع  طكؿ السكر حكالي سبعة كيمك مترات

ىـ العكامؿ التي أيميز مدينة القمعة ىي خصكبة ارضيا ككانت مف  أما عف أىـ ما .(ُِ) عنيا
. (ُّ)في القمعة ككذلؾ كثرة خيراتيا كسعة مزارعيا كبساتينيا الحماديفساعدت عمى استقرار 

. (ُْ)كتميزت مدينة القمعة بحنطتيا الرخيصة كزراعة الشعير كتكثر فييا اشجار التيف كالعنب 
كانت مدينة القمعة مف المدف التي تتكفر فييا المياه مف مصادر اما بالنسبة لممكارد المائية 

  ألنيا ؛مختمفة مثؿ مياه  االمطار كمياه العيكف كالينابيع كمياه الثمكج كالمياه المجمكبة الييا
 . (ُٓ)كانت مطمة عمى كادم فرج مف الجية الشرقية

ب منيا الحصانة لقد اختار حماد مكضعا لبناء مدينة القمعة مراعيا فيو كؿ الجكان
الطبيعية بما يكفؿ حماية المدينة مف االخطار الخارجية القادمة مف قبيمة زناتو مف الغرب 

 .(ُٔ)كمف الشرؽ ابناء عمكمتو الزيريف الطامعيف في السمطة
 .تأسيس الدولة الحمادية في القمعةثانيًا: 

في المغرب  بني حماد حماد بف بمكيف بف زيرم بف مناد الصنياجي مؤسس دكلة  
ليو يرجع نسبيا ، بدأ حماد بالظيكر عندما تكلى اخكه ا  كسط كىك مف بنى قمعة بني حماد ك األ

 . (ُٕ)ـ(ّٖٗق/ّّٕالمنصكر بف بمكيف حكـ افريقية كالمغرب سنة )
بعد كفاة باديس المفاجئ تكلى ابنو المعز ككاف صغيرا يبمغ مف العمر ثماف سنكات 

. كمف الجدير بالذكر اف كفاة باديس كانت تعد (ُٖ)(ـَُُٓق/َْٔبايعو العسكر سنة )
الفرصة الذىبٌية بالنسبة لحماد بف بمكيف لكي يستعيد قكتو كبناء دكلتو بعد انسحاب جيكش 

ذ عـز حماد عمى دخكؿ مدينة المسيمة كأشير كاف يستعد إباديس كفؾ الحصار عف القمعة ، 
لمكاجية جيكش المعز بف باديس فارسؿ المعز حممة عسكرية بقيادة عمو كرامة كاشتبؾ مع 

حماد بف مع حماد في مدينة أشير ككانت جيكش كرامة تبمغ السبعة االؼ مقاتؿ بينما كاف 
. (ُٗ)متكافئة مف حيث العدد كالعدة بمكيف الؼ كخمسمائة مقاتؿ كدخؿ حماد في معركة غير

فبمغ  ،دارت المعركة ككاف الظفر لحماد بف بمكيف فقتؿ كثير مف الجيكش المكالية لمزيريف
الخبر إلى المعز بف باديس عف تحركات حماد كخسارة جيش كرامة فجيز حممة قادىا بنفسو 

. تقدـ المعز (َِ)ـ(، اثناء محاصرة حماد مدينة باغيةَُُٕق/َْٖكتكجو نحك حماد سنة )
نحك حماد كدارت معركة كبيرة بيف الطرفيف ادت إلى انتصار المعز بف باديس كىزيمة حماد 
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كجيكشو فغنـ اصحاب المعز غنائـ كثيرة مف العدد كالعدة كالماؿ فيرب حماد بعد ىذه الخسارة 
 . (ُِ)نحك قمعتو كتـ أسر اخيو ابراىيـ بف بمكيف اثناء ىذه المعركة الكبيرة افالن 
ىنا تبيف لحماد بف بمكيف عف عجزه عف المكاجية كالحركب المستمرة بينو كبيف  

إلى المعز يطمب العفك كالصمح كاالماف ، كافؽ المعز عمى طمب حماد  كفد المعز فقرر ارساؿ
ىميا اف يكدع ابنو القائد بف حماد رىينة لدل المعز مف اجؿ ضماف أكلكف ضمف شركط ك 

عمى الشركط كارسؿ ابنو القائد إلى المعز في شير شعباف سنة  حماد نكايا حماد كافؽ
ذلؾ انعقاد الصمح بيف حماد  فيـ( فأستقبمو المعز كاكرمو كاحسف اليو كتـ َُُٕق/َْٖ)

. كاقطع المعز لمقائد بف حماد اعماؿ المسيمة كطبنة كمرسى الدجاج كزكارة (ِِ)كالمعز
اكزارىا كالتحمكا باألصيار كبقي  الزيريف. كغيرىا كرفعت الحرب بيف (ِْ). كدكمة(ِّ)كمقرة

. تزكج عبداهلل (ِٓ)الحاؿ عمى ىذا الصمح كاليدكء بيف الطرفيف طيمة فترة حكـ حماد بف بمكيف
. كمف الجدير بالذكر اف المعز اطمؽ سراح (ِٔ)بف حماد بف بمكيف مف اخت المعز بف باديس

كالدكاب بعد اف تـ عقد الصمح بيف عميو االمكاؿ  عمو ابراىيـ بف بمكيف  فأكرمو كاغدؽ
  .(ِٕ)الطرفيف

صنياجة إلى دكلتيف الدكلة الزيرية في المغرب االدنى كقاعدتيا مدينة  انقساـىكذا بدأ 
 . (ِٖ)القيركاف كالدكلة الحمادية في المغرب االكسط  كقاعدتيا مدينة القمعة

 العموم النقمية التعريف : ثالثاً 
كال  ،تككف كميا مسندة إلى الخبر مف الكاضع الشرعيكىي العمكـ الكضعية التي 

ف بعض الجزيئات المتعاقبة أل ؛يككف فييا مجاؿ لمعقؿ اال في حاؿ الحاؽ فركع منيا باألصكؿ
كتحتاج إلى الحاقيا بكجو قياسي الف القياس  ال تندرج تحت النقؿ الكمي في حاؿ كضعو،

كاصؿ ىذه العمكـ شرعية مف كتاب اهلل يككف متفرع مف جزيئات الحكـ كىك في االصؿ نقمي 
زمة كالساندة الكما يتبعيا مف العمكـ ال) سبحانو كتعالى)كسنة نبيو التي ىي مشركعة مف اهلل 

. كمف فضؿ العمكـ الشرعية النقمية ىك معرفة االنساف بيا ربو (ِٗ)إلتماـ الفائدة منيا ،ىي
)صمى اهلل عميو بيا الرسكؿ ) كتعالىسبحانو )كرسكلو كدينو كىذه العمكـ ىي التي كـر اهلل 

َقْد َمنَّ المَُّو ل) ) سبحانو كتعالى) ليعمميا لمناس جميعان كما جاء في قكلو ؛كعممو اياىا كسمـ( 
اْلِكتَاَب  َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِيْم َرُسواًل مِّْن َأنُفِسِيْم َيْتُمو َعَمْيِيْم آَياِتِو َوُيَزكِّيِيْم َوُيَعمُِّمُيمُ 

ن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضََلٍل مُِّبينٍ   ان . كقد اىتـ امراء بني حماد بالعمـك اىتمام(َّ) (َواْلِحْكَمَة َواِ 
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لو دراية كبيرة مف العمـ كالمعرفة ككانت  ان كمتحضر  ان ككاف المجتمع الحمادم منفتح ان كبير 
المؤسسات التعميمية في القمعة تحفؿ بيذه العمكـ كحظيت العمكـ النقمية باىتماـ الدكلة فقد 

بني اسس بنك حماد المساجد الجامعة كالزكايا كالكتاتيب كغيرىا مف المراكز التعميمية كنجح 
مف العمماء في مختمؼ فركعيا كاتجيت  ان في اف يقدمكا في مجاؿ العمكـ الشرعية كثير  حماد

كاالحاديث النبكية  ،كالفقو ،الحياة الدينية في الدكلة الحمادية إلى دراسة القرآف الكريـ كتفسيره
ف في ك ككاف التخصص نادران جدان ككاف المتخصص ،ككانت ىذه العمكـ عمكـ عقيدة ،الشريفة

لعالـ اف يشتير بفرع اك اكثر مف الفركع ىذه العمكـ ىـ اىؿ عمـ كدراية فييا ككاف مف حؽ ا
كغيرىا مف المدف  ،كتاىرت ،كبجاية ،كبكنة ،العممية االخرل ككجدت المدف الحمادية كالقمعة

يـ لو شيرة عمى ضعمماء اجالء يقصدىـ طالبكا العمـ كالمعرفة مف مختمؼ البالد ككاف بع
ة اقساـ مف ابرز العمكـ التي كانت . كقسمت العمكـ النقمية إلى عد(ُّ)امتداد العالـ االسالمي
 :تدرس في القمعة ىي

 : عموم القرآن :رابعاً 
قد اكدع فيو كؿ  )سبحانو كتعالى(القرآف الكريـ ىك منبع العمـك كدائرة شمسيا الف اهلل 

، كبيف فيو اليدل، ككؿ عالـ مف العمماء كطالب عمـ اك ذم فف مف الفنكف يستمد  ،عمـو
فالفقيو يستمد كيستنبط االحكاـ منو كييستخرج منو احكاـ الحالؿ  ،مصدره مف القرآف الكريـ

كالحراـ كالنحكم يستمد منو قكاعد االعراب كيرجع إلى القرآف ليعرؼ خطأ القكؿ مف صكابو 
 ،كالمكاعظ ،كفيو مف االمثاؿ ،االلباب اكلككفيو مف القصص كاآليات كاالخبار ما يذكر منو 

مف العمكـ التي ال يقدر قدرىا اال مف عمـ حصرىا كفصاحة  كغير ذلؾ ،كما يزجر بو الكفار
 .(ِّ))سبحانو كتعالى(كاعجازه نظـ ال يقدر عميو اال اهلل  بالغتيا كاسمكبو تبير العقؿ كالقمكب،

عند العمماء المسمميف كقد عرؼ ابف  ان كبير  ان كالقرآف الكريـ ىك اكؿ العمكـ التي لقيت اىتمام
 )صمى اهلل عميو وسمم( ىو كَلم اهلل المنزل عمى نبيو محمد"خمدكف القرآف الكريـ قائالن: 

المكتوب بين دفتي المصحف وىو متواتر بين االمة اال ان الصحابة رووه عن رسول اهلل 
كتابو عمى  حانو كتعالى()سب. كقد انزؿى اهلل (ّّ)"عمى طرٍق مختمفة )صمى اهلل عميو وسمم(

كجعمو نكران كىداية لمناس اجمعيف كما جاء في قكلو  )صمى اهلل عميو كسمـ(النبي محمد 
َيا َأْىَل اْلِكتَاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلَنا ُيَبيُِّن َلُكْم َكِثيرًا مِّمَّا ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن ))سبحانو كتعالى( 

. كتعني ىذه اآلية اف اىؿ (ّْ) (مُِّبينٌ  َوِكتَابٌ  ُنورٌ  المَّوِ  مِّنَ  َجاَءُكم َقدْ اْلِكتَاِب َوَيْعُفو َعن َكِثيٍر  
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)صمى اهلل عميو الكتاب ىـ اىؿ الكتابيف التكراة كاالنجيؿ الذيف كانكا يخفكف بعث النبي محمد 
كقيؿ نكر  ،ألنو ييدم إلى النكر ؛االسالـ كسماه نكرن  )سبحانو كتعالى(كقد ارسؿ اهلل  كسمـ(

شياء كما يتبيف النكر كالكتاب ألنو يبيف اال ان؛كسمي نكر  )صمى اهلل عميو كسمـ( النبي محمد
كمعنى القرآف ىك معنى  ،كفرقانان  ،كقرآنان  ،.  كالقرآف جاء اسمو كتابا(ّٓ)المبيف ىك القرآف الكريـ

 .(ّٔ)الجمع كسمي قرآنان ألنو يجمع السكر كيضميا
لذلؾ اىتـ  ؛ألنو يعد المصدر االكؿ في التشريع االسالمي ؛اىتـ العمماء بالقرآف الكريـ

االمثاؿ لمناس لعميـ يتفكركف )سبحانو كتعالى( المسممكف بالقرآف الكريـ فضرب اهلل  العمماء
)سبحانو بقكلو  )صمى اهلل عميو كسمـ(نبيو الكريـ محمد  )سبحانو كتعالى(فخاطب اهلل 

َذا اْلُقْرآَن َعَمىَٰ َجَبٍل لََّرَأْيَتُو َخاِشًعا مُّتَ ) :كتعالى(  اْْلَْمثَالُ  َوِتْمكَ  مِّْن َخْشَيِة المَّوِ َصدًِّعا َلْو َأنَزْلَنا ىََٰ
لك انزؿ  ،. ككاف ىذا الخطاب مكجو إلى الرسكؿ الكريـ(ّٕ)  (َيَتَفكَُّرونَ  َلَعمَُّيمْ  ِلمنَّاسِ  َنْضِرُبَيا

 ،ىذا القرآف عمى جبؿ عظيـ فاف ىذا الجبؿ لـ يثبت بؿ كاف ليتصدع مف نزكؿ القرآف عميو
لو كلـ  )سبحانو كتعالى(فثبتو اهلل  )صمى اهلل عميو كسمـ( كانزؿ القرآف عمى الرسكؿ محمد

كما خاطب اهلل االمة انو لك انذرت الجباؿ بيذا الكتاب لتصدعت مف خشية  ،يثبت لو الجباؿ
. (ّٖ)اهلل كلكف االنساف اقؿ قكة كاكثر ثباتان فيك يقكـ بحقو اذا اطاع، كيقدر عمى رده اف عصى

كامامان لممتقيف كممجأن لممتنازعيف  ،لممؤمنيف لن القرآف الكريـ ىد )سبحانو كتعالى(كما جعؿ اهلل 
ه المؤمنيف إلى اتباع ءاكليا )سبحانو كتعالى(اهلل  اكحكمان بيف المختمفيف فدع ،كالمتخاصميف

كما جاء في  ،كامرنا إلى الرجكع إلى القرآف الكريـ عند التنازع كاالختالؼ بيف العباد ،تنزيمو
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْْلَْمِر ِمنُكْم  ) )سبحانو كتعالى(قكلو 
ِلكَ   اْْلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبالمَّوِ  ُتْؤِمُنونَ  ُكنُتمْ  ِإن َوالرَُّسولِ  المَّوِ  ِإَلى َفُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي َتَناَزْعُتمْ  َفِإن  َخْيرٌ  ذََٰ

بأف جعمو ال ينطؽ عف اليكل في  )صمى اهلل عميو كسمـ(. ككـر اهلل نبينا (ّٗ) َّ(ِويًَل تَأْ  َوَأْحَسنُ 
)صمى اهلل  بعد الرسكؿ محمد نبيه  يأتيكجعمو خاتمان لألنبياء كالمرسميف كال  ،كافعالو ،اقكالو

كالقرآف ىك كتاب اهلل الذم ينطؽ بالحؽ إلى  ،كىك خاتمة لكؿ االدياف السماكيةعميو كسمـ(
كحكـن بينيـ ،كىك فصؿو بيف كؿ المتنازعيف ،الرشد

. كالتنزيؿ في القرآف الكريـ معناه ظيكر (َْ)
)صمى اهلل عميو  القرآف حسب االحتياج بكاسطة الكحي جبريؿ عمى قمب الرسكؿ االعظـ محمد

 .(ُْ)تعمؿ في الدفعة الكاحدةكيستعمؿ بالتدريج ليس كؿ االنزاؿ الذم يس كسمـ(
 التفسير: -أ
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، تعني البياف فىسىر الشنيء يفًسرهي، كتأتي التفسير لغة : كىي كممة مشتقة مف كممة، فسر كالفىسري
َواَل ))سبحانو كتعالى(  . كما في قكلو(ِْ)بالكسرة كيفيسيره، بالضـ، فسىران، كفسىرىهي، تعني االبانة

. كالتفسير تفعيؿ مف الفسر كمعنى كممة (ّْ)َّ(ِجْئَناَك ِباْلَحقِّ َوَأْحَسَن َتْفِسيرًاَيْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإالَّ 
: ىك كشؼ المعنى المغطى كالتفسير :ىك كشؼ (ْْ)الفسر ىي كشؼ ما قد غطى . كالفىسري

. لقد اختمؼ العمماء في معنى التفسير كالتأكيؿ ىؿ ىما (ْٓ)المراد عف المفظ المشكؿ كالتأكيؿ
اـ مختمفاف فقد اكرد المختصكف في مجاؿ المغة العربية بمعنى التفسير كالتأكيؿ بمعنى كاحد 

بأنيما معنى كاحد كىذا قكؿ جميكر المفسريف المتقدميف، اما المختصكف في مجاؿ الفقو فقد 
اختمفكا كقالكا: التفسير، ىك اخراج الشيء مف مقاـ الخفاء إلى مقاـ التجمي كالعمف ، كالتأكيؿ: 

كالـ عف كضعو فيما يحتاج إلى اثباتو بدليؿ، لكاله ما ترؾ ظاىر المفظ فيك مأخكذ ىك نقؿ ال
 .(ْٔ)ؿ الشيء إلى كذا ، ام صار اليوآمف قكؿ: 

: ىك عمـ يبحث مف خاللو عف احكاؿ القرآف الكريـ مف حيث داللتو عمى التفسير اصطَلحاً 
لى حاجة الناس إلى تفسير اآليات، اال )سبحانو كتعالى(مراد اهلل  ف أ بقدر الطاقة البشرية ، كا 

البشرية ال تبمغ سعادتيا في دارم الدنيا كاالخرة اال بفيـ القرآف الكريـ كالعمؿ بتعاليمو كنظمو 
 .(ْٕ)الحكيمة كبالتفسير يأتي الكشؼ كالبياف لما كرد في القرآف الكريـ كآياتو

 )سبحانو كتعالى(ىو ان يعرف المكمف بيا بأحكام اهلل "قكلو: كقد عرؼ ابف خمدكف التفسير ب
المفروضة عميو وعمى ابناء جنسو وىي مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص او باْلجماع او 

. كيعد عمـ التفسير مف اكائؿ العمـك (ْٖ)"باإللحاق فَل بد لمنظر بالكتاب ببيان ألفاظو اوالً 
)صمى اهلل  لمعرفة في ىذا المجاؿ منذ عصر النبي محمداذ بدأ الخكض كا ،االسالمية ظيكران 

ىك اكؿ مف فسر اآليات الكريمة مف  )صمى اهلل عميو كسمـ( كيعد الرسكؿ االكـر عميو كسمـ(
 ،القرآف الكريـ ، كبعده جاء الخمفاء الراشديف الذيف كانكا يدرككف معاني القرآف الكريـ بسيكلة

ككانكا افصح الناس  ،كبالساف العربي في زمف العرب ،ألنو نزؿ بالمغة العربية الفصحى ؛كيسر
. كيعد عمـ التفسير مف اىـ العمـك (ْٗ)بالمغة العربية لذلؾ كانكا يفيمكنو كيعممكف معانيو

كعميو  ،كتدبره ،كذلؾ ألىميتو كفائدتو الكبيرة لإلنساف لذلؾ يعد االصؿ في فيمو ؛العربية
. ككاف (َٓ) )سبحانو كتعالى(تنباط االحكاـ كمعرفة الحالؿ كالحراـ كمعرفة كالـ اهلل يتكقؼ اس
يبيف المجمؿ كيميز بيف الناسخ كالمنسكخ كيعممو ألصحابو  )صمى اهلل عميو كسمـ(رسكؿ اهلل 

فقد اشتير في عمـ  .(ُٓ)ككذلؾ كاف عميو السالـ يعمميـ سبب نزكؿ اآليات كذلؾ منقكال عنو
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عمماء دكلة بني حماد كجمة عممائيا ككاف لو رحالت عممية كثيرة ىك ابف ميمكف التفسير مف 
 . (ِٓ)الطميطمي

لو رحالت عممية  ،كما عرفت مدينة القمعة مف عممائيا في ىذا المجاؿ عالـ كمتفقو
. كمف عمماء دكلة بني حماد في (ّٓ)ىك عبدالرحيـ بف احمد الكتامي ،كالقيركاف ،بيف االندلس
. كاشتير في عمـ التفسير الحسف بف عمي (ْٓ)عبداهلل بف ياسيف الجزكليىذا المجاؿ 

. ككاف مف عمماء مدينة بجاية  (ٔٓ). كمف عمماء القمعة ابك الحسف بف عمر القمعي(ٓٓ)المسيمي
 . (ٕٓ)ابك الحسف عمي بف احمد التجيني الذم كاف يدرس عمـ التفسير فييا

 عمم القراءات : -ب
 )سبحانو كتعالى(بو كتاب اهلل  يقرأد ذركة العمكـ كسناميا كيع ،ىك عمـ قراءة القرآف

كىك الخير الذم اخبرنا بو نبينا محمد  ،كصرفا ،كبالغةو  ،كمنو تنبثؽ فنكف المغة العربية نحكان 
ف ك . لذلؾ الؼ العمماء المسمم(ٖٓ))خيركم من تعمم القرآن وعممو(قاؿ:  )صمى اهلل عميو كسمـ(

 .(ٗٓ)لمتاريخ، كمصابيحان لمدجى بما جعميـ غرةن كثيران في اسفار ىذا العمـ 
 .(َٔ) كمفيكـ القراءات لغةو: ىك جمع قراءة كىك مصدر سماعي )اقرأ(

يخالؼ غيره في نطؽ  ةماـ مف ائمة القراءا: ىك مذىب يذىب اليو مفيوم القراءات اصطَلحاً 
مع اتفاؽ الركايات كالطرؽ عنو سكاء كانت ىذه المخالفة في نطؽ  ،آيات القرآف الكريـ

الحركؼ اك نطؽ ىيئتيا لذلؾ اىتـ العمماء بضبط قراءة القرآف كجعمكىا عممان مف العمكـ 
 . (ُٔ)الشرعية

 ،(ِٔ)عبداهلل بف عامر في دمشؽ: كمف ابرز عمماء القراءات في العالـ االسالمي ىـ
كحمزة  ،(ْٔ)كابك بكر عاصـ بف ابي النجكد في الككفة ،(ّٔ)مكة كعبداهلل بف كثير بف عامر في
كنافع بف ابي  . (ٔٔ)كابك عمرك بف العالء المازني في البصرة، (ٓٔ)بف حبيب الزيات في الككفة

كابك الحسف  . (ٖٔ)ك اخذ عنو عثماف بف سعيد  الممقب بكرش . (ٕٔ)نعيـ في المدينة المنكرة
ىؤالء كانكا يعرفكف بالقراء السبع الذيف تميزكا ، (ٗٔ)كفةعمي بف حمزة الكسائي في مدينة الك

بالقراءة عف غيرىـ مف القراء مف حيث االتقاف كالضبط كيمييـ ابك جعفر يزيد بف القعقاع 
كاف قراءات غير ، (ِٕ)كخمؼ بف ىشاـ البزاز ،(ُٕ)كيعقكب بف إسحاؽ الحضرمي ،(َٕ)المدني

كالقراءات ىي اختالؼ في الفاظ الكحي الذم نزؿ عمى . (ّٕ)ىؤالء القراء العشر قراءات شاذة
. (ْٕ)في كتابة الحركؼ ككيفيتيا مف تخفيؼ كتثقيؿ كغيرىا )صمى اهلل عميو كسمـ( سيدنا محمد
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كقد كضع العمماء ىذا العمـ دفعان منيـ لالختالؼ في قراءة القرآف الكريـ كما كقع عمر بف 
كرة الفرقاف عمى غير ما سمعيا مف الرسكؿ مع رجؿ سمعو يقرأ س )رضي اهلل عنو(الخطاب 

)صمى اهلل عميو فأخذه كمضى بو عمر بف الخطاب إلى الرسكؿ  )صمى اهلل عميو كسمـ( محمد
كؿ كاحد اف يقرأ فقرأ كؿ كاحد ما سمعو فقاؿ  )صمى اهلل عميو كسمـ( فأمر النبي محمد كسمـ(

ن القرآن أُنزل عمى إ) :يو كسمـ()صمى اهلل عم. ثـ قاؿ (ٕٓ)عميو الصالة كالسالـ ىكذا نزؿ
 .(ٕٔ)سبعة أحرف فأقرأوا منو ما تيسر(

كاختالؼ الفاظ  ،كتشديد ،مف تخفيؼ ،ىي عمـ لكيفية اداء كممات القراف الكريـ :والقراءات
عمـ يعمـ منو اتفاؽ الناقميف كالقارئيف لكتاب اهلل  :نوأ. كما يعرؼ ب(ٕٕ)الكعي في الحركؼ
في  ،كاالختالؼ ،كالتحريؾ ،كالتسكيف ،كاالثبات ؼ،كاختالفيـ في الحذ )سبحانو كتعالى(

مف  ان كبير  مان . لقي ىذا العمـ اىتما (ٖٕ)كالكصؿ كغيرىا مف ىيئة النطؽ كاالبداؿ كغيره ،الفصؿ
.  (ٕٗ)قبؿ المسمميف كاشتير العمماء بيذا العمـ الذم يعني كيفية النطؽ بآيات القراف الكريـ

ان القران والقراءات حقيقتان متغايرتان فالقران ىو الوحي المنزل " :كلوكيعرفو الزركشي بق
لمبيان واالعجاز والقراءات اختَلف الفاظ الوحي في  )صمى اهلل عميو كسمـ(عمى النبي محمد 

. ككانت قمعة بني حماد تزخر بعمماء (َٖ) "َكَتبِو الحروف او كيفيتيا وتخفيف وتثقيل
كطالبيا ينكبكف  ،كبجاية ،كذلؾ لألىمية التي عرفيا ىذا العمـ فكاف عمماء القمعة ؛القراءات

مف العمماء مف امثاليـ ابك القاسـ بف عمي  ان عمى دراسة ىذا العمـ كاكجدت الدكلة الحمادية كثير 
 .(ِٖ)كابك عبداهلل المعافرم .(ُٖ)بف جبارة

. ككذلؾ شيدت مدينة  (ّٖ)يكعرفت قمعة بني حماد مف شيكخ  القراء ابك بكر الردائ
كما  ،المسيمة احد عمماء دكلة بني حماد الذم عرؼ عنو تجكيد القرآف الكريـ كالقراءة الحسنة

. كاشتيرت مدينة تممساف بعممائيا في ىذا (ْٖ)كلو دراية كبيرة بعمـ الحديث ىك احمد بف محمد
 .(ٖٓ)المجاؿ كمنيـ حسف بف عبداهلل الكاتب

 الفقو : -ج
  (ٖٔ)ىك فيـ المتكمـ مف الغرض مف كالمو، كالعمـ بالشيء كفيمو لو الفقو لغة: 

 ،كالحذر مف الكراىية ،في الكجكب ،مف افعاؿ المكمفيف )سبحانو كتعالى(ىك معرفة احكاـ اهلل 
مف اجؿ  ؛كما نضبو الشارع ،كالسنة النبكية ،مف القراف الكريـ اةكىي مستسق ،كاالباحة ،كالندب

معرفة الداللة فاذا استخرجت ىذه االحكاـ مف تمؾ الداللة سميت فقو ككاف السمؼ الصالح 
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.  (ٕٖ)يستخرجكنيا مف الداللة ككانكا عمى اختالؼ فيما بينيـ ككاف كاجب كقكع ىذا االختالؼ
ة كىك الذم يعطي عمى كؿ أكذكب ،عالـ الفقو ىك الذم يتميز باالجتياد المبدع كالفقو المثمر

لغمؽ باب االجتياد كسد طريؽ االستنباط كانو ال يمكف ام عالـ مف العمماء اف يستغني عنو 
. كيعد الفقو مف اعظـ (ٖٖ)الؼتمف اراد اف يتأىؿ لمنظر كاالجتياد اك مف ييتـ بالفقو كاالخ

العمكـ الشرعية كيعد االطار التفصيمي لمشريعة االسالمية مف اجؿ تنظيـ الحياة االجتماعية 
 ،اف ليذا العمـ مكانة كبيرة لدل سكاف المغرب االسالمي ككانكا يقدمكف عمى تعميموكك

كالفقو في المغرب االكسط ىك ركنؽ كجماؿ ككانت سمة الفقيو عندىـ جميمة الف  ،كتعاليمو
 ان . كمف الجدير بالذكر اف مذىب االماـ مالؾ كاف سائد(ٖٗ)عالـ الفقو عندىـ مف ارفع السمات

. الذم ذاع صيتو في المغرب االسالمي كانتشر في عمكـ بالد  (َٗ)ماديةفي الدكلة الح
في سبيؿ طمب  ،كالحجاز ،كالعراؽ ،المغرب كرحؿ كثير مف العمماء كفقياء المغرب إلى مصر

الذم يعد احد المذاىب االربعة في  كيمتأثريف بالمذىب المال ،ثـ عادكا إلى المغرب ،العمـ
 .(ُٗ)الفقو االسالمي
كينزلكف في المدينة  ،سكاف المغرب االسالمي يرتحمكف إلى بالد المشرؽككاف 

لطمب العمـ فقد  ؛كالعراؽ ،كالشاـ ،لمحج كطمب العمـ كما كانكا يرتحمكف إلى مصر ؛المنكرة
يصعب حصرىـ  اذارتحؿ كثير مف العمماء في سبيؿ طمب العمـ ككانت اعدادىـ كثيرة 

إلى مختمؼ حكاضر الدكلة العربية االسالمية كالمغرب كذكرىـ كتنقؿ طمبة العمـ كالعمماء 
كمف اىـ ىذه المدف مدينة  ،االسالمي فقد ارتحؿ إلى مدف الدكلة الحمادية كثير مف العمماء

كغيرىا مف مدف المغرب االكسط حيث  ،كسجمماسة ،كالمسيمة ،كتاىرت ،كبجاية ،القمعة
. كيعد (ِٗ)كالمفكريف كاتخذكىا مستقران ليـ استيكت ىذه المدف العمماء كطالبيو العمـ كاالدباء

)سبحانو  الفقو العمـ بشيء كفيمو لو كىك الحذؽ كالفطنة ككاف احسف تعبير لو بقكؿ اهلل
ْنُيمْ  ِفْرَقةٍ  ُكلِّ  ِمن َنَفرَ  َفَمْواَل َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَينِفُروا َكافًَّة  كتعالى( )  ِفي لَِّيَتَفقَُّيوا َطاِئَفةٌ  مِّ

. كمف اكائؿ فقياء مدينة القمعة ىك (ّٗ)(ُعوا ِإَلْيِيْم َلَعمَُّيْم َيْحَذُرونَ َرجَ  ِإَذا َقْوَمُيمْ  َوِلُينِذُروا الدِّينِ 
الفقو في القيركاف كتتممذ عمى يد شيكخيا  أحماد بف بمكيف مؤسس الدكلة الحمادية الذم قر 

ساع العمكـ الفقيية كدراستيا في كعممائيا كما كاف لو نظر في كتب الجدؿ مما ادل إلى ات
كمف عمماء القمعة  .(ْٗ)الدكلة الحمادية كاصبحت التخصص االكؿ في دراسة العمكـ النقمية

 . (ٔٗ). ككذلؾ مف عمماء الفقو في القمعة ابك القاسـ بف ابي مالؾ(ٓٗ)الحسف بف سممكف المسيمي
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ككاف يجبر الطالب  ان،كاصبح تدريس الفقو عمى المذىب المالكي في قمعة حماد مزدىر 
ف عميو كمف العمماء الكبار الذيف برزكا في ىذا المجاؿ احمد ابف الخصيب ك الدارس

و ي. الفق(ٖٗ). كمف عمماء دكلة بني حماد في مجاؿ الفقو عبداهلل بف حمك المسيمي(ٕٗ)االنصارم
ـ( الذم كاف يعد مف ُُُٗق/ُّٓالمعركؼ بابف النحكم )ت ،ابك الفضؿ يكسؼ بف محمد

عف كبار العمماء تكفي في مدينة  ،عممو مف افريقية أالذم استقر  ،ركاد اصكؿ الديف كالفقواىـ 
. كمف عمماء القمعة الذم تتممذ عمى يده كثير مف طالب (ٗٗ)القمعة كلو مؤلؼ سماه المنفرجة

 . (ََُ)العمـ كالمعرفة الفقيو محمد بف داكد العكي
. (َُُ)معة الفقيو عمي بف اسماعيؿ القمعيشعراء كادباء مدينة القكانكا كمف عمماء الفقو 

ككذلؾ عرفت قمعة بني حماد القاضي مكسى بف حماد الصنياجي الذم يعد مف عمماء 
 (َُّ). ككاف مف عمماء الفقو المعمريف في مدينة القمعة عمر بف الحسيف(َُِ)المسائؿ كاالحكاـ

مف اعماؿ دكلة بني كمف فقياء مدينة تاىرت  . (َُْ). كعرؼ كذلؾ مف فقياء القمعة ابف سكرا
 . (َُٓ)حماد احمد بف قاسـ التاىرتي

 : عمم الحديث : خامساً 
)صمى اهلل كيشتمؿ عمى نقؿ اقكاؿ كافعاؿ النبي محمد  ،كىك العمـ الذم يخص الركاية

اما عمـ الحديث الذم يخص الدراية كعمـ  ،كتحرير الفاظيا ،كضبطيا ،كركاياتو عميو كسمـ(
كاصناؼ المركيات كشركطيـ كما  ةيعرؼ منو الركاية انكاعيا كاحكاميا كشركطيا كحاؿ الركا

 ،كالفاظ ،. كلالئمة اصحاب الشأف في الحديث النبكم الشريؼ مصطمحات(َُٔ)يتعمؽ بيا
 ،ث الضعيؼكالحدي ،كالحديث الحسف ،لترتيب مراتب الحديث مثؿ الصحيح ؛كصكفيا

 ،كالحديث الغريب ،كالحديث الشاذ ،كالحديث المعضؿ ،كالحديث المنقطع ،كالحديث المرسؿ
كغير ىذه االلقاب المتداكلة بيف عمماء االحاديث كبكب العمماء كؿ كاحدة منيا كنقمكا ما يكجد 

رؼ . كما ع (َُٕ)فيو مف الخالؼ إلى ائمة المساف اك الكفاؽ ثـ النظر في كيفية االخذ بيا
كىك مرادؼ لمسنة كىك  )صمى اهلل عميو كسمـ(عمـ الحديث عمى انو اقكاؿ كافعاؿ النبي محمد 

. كيعد عمـ الحديث (َُٖ)اصؿ مف اصكؿ الشريعة االسالمية كمرتبتو تمي مرتبة القراف الكريـ
 . فقد شرؼ اهلل (َُٗ)مف اشرؼ العمـك بعد القراف الكريـ الف االحكاـ مبنيو عميو كمستنيرة  منو

ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي  *َوَما َينِطُق َعِن اْلَيَوىَٰ ) تعالى: ورسكلو الكريـ بقكل )سبحانو كتعالى(
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. فنظران ألىمية عمـ الحديث ابدا العمماء فيو عناية خاصة كاف مف ابرز عمماء (َُُ)(ُيوَحىَٰ 
  (ُُُ)قمعة بني حماد في ىذا المجاؿ عبدالرحمف بف عبداهلل

الحديث التي تدرس في قمعة بني حماد كيتداكليا طالب العمـ ككاف مف اىـ كتب 
 ت. بمغ(ُُِ)كتاب المكطأ في الحديث لألماـ مالؾ كما كاف متداكؿ ىناؾ صحيح البخارم

 ،الدكلة الحمادية اكج عظمتيا السيما في المجاؿ العممي كانتشار العمكـ في مختمؼ المدف
كالقرل الحمادية كحفمت الدكلة الحمادية بالعمماء كاالدباء كالشعراء بمختمؼ اختصاصاتيـ 

أميا  ،كعمميان  ،كاف ليـ مكانة مميزة كبفضميـ اصبحت مدف بني حماد مركزان ثقافيان  اذالعممية 
كاصبحت حكاضر الدكلة الحمادية مف اكبر الحكاضر العممية في  ،العمماء مف كؿ البالد

. اف عمكـ الحديث كثيرة كمتنكعة فمنيا ما ينظر في ناسخو كمنسكخو (ُُّ)االسالمي المغرب
)سبحانو كذلؾ ما يثبت في الشريعة االسالمية مف جكاز النسخ ككقكعو كبذلؾ الطؼ اهلل 

ىك مف تكفؿ بمصالح العباد كما جاء  )سبحانو كتعالى(كخفؼ عمييـ الف اهلل  هبعباد كتعالى(
ْنَيا َأْو ِمْثِمَياَننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَيا َنْأِت بِ َما ) لىافي قكلو تع  َعَمىَٰ  المَّوَ  َأنَّ  َتْعَممْ  أََلمْ  َخْيٍر مِّ

. كمعرفة الناسخ كالمنسكخ ىي مف اىـ عمكـ الحديث كاصعبيا الف (ُُْ)َقِديٌر( َشْيءٍ  ُكلِّ 
مف  عميو كسمـ( )صمى اهللالفقياء كالعمماء عجزكا اف يعرفكا ناسخ حديث النبي محمد 

مف اجؿ معرفة ما يجب العمؿ بو مف الحديث بكقكعو  ؛ككاف النظر في االسانيد ،منسكخو
ككذلؾ تككف االسانيد متفاكتة باتصاليا اك انقطاعيا بأف يككف  ،عمى السند الكامؿ المشركط

لمعرفة الراكم بالعدالة  ؛فيجب النظر في االسانيد ،الراكم لـ يمؽ الراكم الذم نقؿ الحديث عنو
. كقد (ُُٓ)كالضبط كاالتقاف كالبراءة مف السيك كالغفمة لكي يككف دليالن عمى القبكؿ اك الترؾ

عمى اطاعة الرسكؿ الكريـ كجعؿ طاعتو كاجبةه عمى كؿ الناس  )سبحانو كتعالى(اكجب اهلل 
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَياُكْم َوَما آتَاُكُم الرَّ ) لى:اكاطاعتو في ما امر كنيى كما جاء في قكلو تع

. كحذرنا اهلل مف مخالفة الرسكؿ الكريـ (ُُٔ)(َقابِ اْلعِ  َشِديدُ  المَّوَ  ِإنَّ   المَّوَ  َواتَُّقواَعْنُو َفانَتُيوا  
ِفْتَنٌة َفْمَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصيَبُيْم ) لى:اكعصياف اكامره كما جاء في قكلو تع

 )صمى اهلل عميو كسمـ( سنة الرسكؿ )سبحانو كتعالى(كجعؿ اهلل  .(ُُٕ)ََّأْو ُيِصيَبُيْم َعَذاٌب أَِليمٌ 
حجةو شرعية كتعبدنا باعتقاد مضمكنيا كالعمؿ بمقتضاىا كالسنو النبكية ىي شقيقة القرآف 

. كاالسناد في الحديث النبكم معناه اف يقكؿ (ُُٖ)ة كاالعتبارالكريـ كمثيمو لو في الحجيٌ 
كالحديث ىك ما جاء عف النبي  .(ُُٗ) )صمى اهلل عميو كسمـ(المحدث حدثنا فالف عف النبي 
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كالخبر ما جاء عف غيره كقيؿ اف الخبر اعـ مف الحديث مطمقان  )صمى اهلل عميو كسمـ( محمد
 .(َُِ)اكغريبان  ،اك عزيزان  ،كران اك مشي ،فيك باعتبار كصكلو الينا اما اف يككف متكاترا

. كمف عمماء (ُُِ)كعرؼ مف عمماء دكلة بني حماد مف مدينة المسيمة احمد بف نصر الداكدم
. ككاف (ُِِ)دكلة بني حماد كلو انتاج في عمـ الحديث في مدينة بكنة مركاف بف عمي االسدم

بالعمـ كالكرع ىك  فقد برز منيا عالـ جميؿ تميز ،لمدينة تاىرت نصيب كبير في عمـ الحديث
. كمف عمماء الحديث الذيف كفدكا مف صقمية  إلى مدينة (ُِّ)عمر بف ابراىيـ االنصارم

الفقيو كاالديب  ،كمف عمماء الحديث في مدينة أشير .(ُِْ)سجمماسة ابف الصقيؿ الشاطبي
. كمف عمماء قمعة بني حماد في ىذا المجاؿ محمد بف صمغاف (ُِٓ)عبداهلل االشيرم

 . (ُِٔ)القمعي
 النتائج

 بعد اف اكممنا كتابة بحثنا ىذا تكصمنا الى بعض النتائج الميمة:
 اف العمـك النقمية كانت مف ابرز العمـك كالمعارؼ التي تدرس في قمعة بني حماد. -ُ
اىتـ امراء بني حماد اىتماـ كبير بالعمكـ النقمية لما ليا مف اثر في بركز مدينة القمعة  -ِ

 االسالمية في المغرب االكسط.الحكاضر العربية  كأحد
 بركز العديد مف المؤلفات التي رفعت الحياة العممية في مدينة القمعة. -ّ
برز في قمعة بني حماد الكثير مف العمماء كالفقياء الذيف كاف ليـ الفضؿ في تطكر  -ْ

 الحياة العممية في مدينة القمعة.
اكثر مف مجاؿ سكاء في الفقو اك اشتير عمماء بني حماد في براعتيـ بالتخصص في  -ٓ

 الحديث اك االدب.
  االحاالت

 

                                                 
حماد بف بمكيف : يكسؼ بف زيرم بف مناد الصنياجي ، مؤسس الدكلة الحمادية بقمعة بني حماد  كاليو  (ُ)

ـ(،كاستمر في حكـ الدكلة الحمادية حتى كفاتو في مدينة القمعة سنة ََُٕق/ّٖٗيرجع نسبتيا اسسيا سنة )
تتممذ كقرأ الفقو  ألنوقمعة ـ( اتصؼ حماد بالشجاعة كالقكة  كسدادة الرأم ككاف احد عمماء الَُِٖق/ُْٗ)

في القيركاف  كنظر في كتب الجدؿ . ابف األثير ، ابك الحسف عمي بف ابي الكـر محمد بف محمد بف عبد 
، تح :عمر عبد  ُـ( الكامؿ في التاريخ ، طُِِّق/َّٔالكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم  )ت
؛ ابف الكردم ، عمر بف مظفر بف  ٓٗٔ/ ٕ( ُٔٗٗ-ُُْٕ-السالـ تدمرم ، دار الكتاب العربي )بيركت 
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 ِـ( تاريخ ابف الكردم ، طُّْٖق/ْٕٗابي الفكارس ابك حفص زيف الديف المعرم )= =محمد بف عمر بف
؛ الزركمي ، خير الديف  بف محمد بف محمكد   َّّ/ ُـ( ُٔٗٗق/ُُْٕ –، دار الكتب العممية )بيركت 

-، دار العمـ لممالييف ، )د . د ُٓق(،االعالـ ،طُّٔٗالدمشقي )تبف محمد بف عمي بف فارس الزركمي 
، معجـ اعالـ الجزائر مف صدر االسالـ حتى العصر  ، عادؿ؛  نكييضُِٕ/ ِـ(ََِِق/ُِّْ

 .ُِِـ( َُٖٗق/ ََُْ -، مؤسسة نكييض الثقافية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر ) بيركت ِالحاضر ، ط
 . َُٕ/ ِ، البكرم ، المسالؾ كالممالؾ  (ِ)
 كيانة : كىك جبؿ شاىؽ بالقرب مف مدينة المسيمة مسالكو ضيقة يصعب الكصكؿ إلى قمتو ، الحميرٌم، (ّ)

 .َْٓالركض المعطار  ،
كتامة : كىي قبيمة كبيرة مف البربر ينسبكف إلى كتاـ بف برنس بف حمير كعرؼ عف ىذه القبيمة االستقرار  (ْ)

؛ ابف  ّٔ/ ِب االكسط في جباؿ االكراس، البكرم، المسالؾ كالممالؾ ، كالحضارة ككانكا يستكطنكف المغر 
؛ الذىبٌي، شمس الديف ابك عبداهلل محمد بف احمد بف عثماف بف فايماز ُْٖ/ ٔخمدكف ، العبر ، 

 . َّٓ/ُّـ( ََِٔق/ُِْٕ -ـ( ، سير اعالـ النبالء ، دار الحديث  )القاىرة ُّْٕق/ْٖٕ)ت
ـ يمتاز بمناعتو كأطاللتو عمى بحيرة الحضنة كيتصؿ بالسيكؿ الكاسعة كيقع عجيسة : كىك جبؿ عظي (ٓ)

بأعمى قمتو حصف يسمى تاقربكست ، كسمي عجيسة عمى اسـ قبيمة عجيسة التي كانت تقطف ىذا لجبؿ كىـ 
بطف مف بطكف البرانس كىـ مجاكريف لقبيمة صنياجة في المغرب االكسط عمى الجباؿ المطمة عمى مدينة 

؛ الحميرٌم ، الركض المعطار  ُِٗ/ٔ؛ ابف خمدكف ، العبر ،  ِّٕ/ ِالبكرم، المسالؾ كالممالؾ ، ة،المسيم
، مكتبة ِعكيس ، عبد الحميـ  ، دكلة بني حماد صفحة رائعة مف التاريخ الجزائرم  ، ط ؛ ٖٓٓ/ 

 .ِٗ-ُٗـ( ُُٗٗق/ ُُِْ-االسكندرية ) القاىرة 
ر الشامية يحيط بيا سكر كبير يتخمؿ ىذا السكر ثالثمائة كستكف برجان قمعة انطاكية : كىي مف أىـ الثغك  (ٔ)

لمحراسة ، كيتخمؿ سكرىا خمسة ابكاب تقع القمعة داخؿ ىذا السكر الكبير تبيف لمناظر كاف مف بنى قمعة 
انطاكية ىك الممؾ أنطيخيس كىك الممؾ الصميبي الثالث بعد االسكندر . ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، 

ْ/َّٗ. 
تاقربكست : كىك جبؿ شاىؽ يحد مدينة القمعة مف الجية الشمالية كمطؿ عمييا كباعاله حصف يطؿ عمى  (ٕ)

؛  ياقكت  ِٓٓ/ُبحيرة الحضنة كاف يطمؽ عميو في السابؽ قمعة ابي طكيؿ . االدريسٌي ، نزىة المشتاؽ ، 
؛ ابف حماد الصنياجي،  ُٖٔ-ُٕٔمراكشي ، االستبصار ، كاتب ؛  َّٗ/  ْالحمكم ، معجـ البمداف ،

اخبار بني عبيد كسيرتيـ ، تح  ـ(َُِّق/ِٖٔمحمد بف حماد بف عيسى الصنياجي القمعي ابك عبداهلل )ت
 . ِٕد. ت( –:التيامي نقرة ، عبد الحميـ عكيس ، دار الصحكة )القاىرة 

جريانان  اذ تبقى فيو المياه المغرب  انياركىك اكثر  الصغيرةالمغرب االكسط  نيارا مفالحضنة : كىك  (ٖ)
جارية طيمة اياـ السنة الف االكدية التي تصرؼ مياه جباؿ االطمس الصحراكم ترفده كتمده بالمياه . الميمي 

: محمد الميمي ،  ديــ(تاريخ الجزائر في القديـ كالحديث ، تقُْْٗق/ُّْٔ،مبارؾ بف محمد الجزائرم)ت
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؛ العسمي ، بساـ ، سمسة جياد الشعب  َٓ/ُـ(ُٖٓٗق/َُْٔ –المؤسسة الكطنية لمكتاب )الجزائر 
 .ْٕ/ٗـ(ُٖٓٗق/َُْٔ-، دار النفائس )الجزائر  ِالجزائرم ،ط

 .ُٗ؛ عكيس ، دكلة بني حماد  ، َُٕ/ِالبكرم ، المسالؾ كالممالؾ ،  (ٗ)
 .ِٓٓ/ ُاالدريسٌي ، نزىة المشتاؽ ،  (َُ)
 . َْٓالحميرٌم ، الركض المعطار /  (ُُ)
 .ٖٗ؛عكيس ، دكلة بني حماد  ، ُٕٔمراكشي ، االستبصار ، كاتب  (ُِ)
 .ُُٕاالدريسٌي ، نزىة المشتاؽ   ، (ُّ)
 .ّْْ/  ْياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،   (ُْ)
 .ُٖٔ-ُٕٔاالدريسٌي ، نزىة المشتاؽ  / (ُٓ)
بني حماد ،  عكيس ، دكلة ؛ُِٗ/ٔ؛ ابف خمدكف ، العبر، ََِ/ ٖابف األثير ، الكامؿ في التاريخ ،  (ُٔ)

ُٗ. 
؛  نكييض ، معجـ اعالـ ُِٕ/ ِ؛ الزركمي ، االعالـ ،  ََِ/ ٖابف األثير ، الكامؿ في التاريخ ،  (ُٕ)

 .ُِِالجزائر ، 
 .َُِ/ ٔابف خمدكف ، العبر ،  (ُٖ)
 .ِٕٓ/ٗابف األثير ، الكامؿ في التاريخ ،  (ُٗ)
 .ِٕٔ/ُالمشتاؽ ، ؛ االدريسٌي ، نزىة َٓ/ ِالبكرم ، المسالؾ كالممالؾ ، (َِ)
 .ِّْ/ ٗابف األثير ، الكامؿ في التاريخ ،  (ُِ)
؛ الجياللي ، تاريخ  َِٓ ؛عبدالكاحد المراكشي ، المعجب ، َْٔ/ ٕابف األثير ، الكامؿ في التاريخ ،  (ِِ)

 .ِٕٓ/ُالجزائر العاـ ، 
زراعة الحبكب  سيما المقرة : كىي مف مدف المغرب كىي قريبة مف قمعة بني حماد تشتير بالزراعة  (ِّ)

كيتخصص اىميا بزراعة الكتاف كىك عندىـ كثير كىي مدينة محدثة استحدثيا العبيديف عمييا سكر حصيف 
؛ ابف حكقؿ ، صكرة  ُُٗمبني مف الطكب بينيا كبيف مدينة طبنة ثمانية فراسخ . اليعقكبٌي ، البمداف ، 

 .ُٕٓ/ٓياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ؛  ِّٔ/ ُ؛ االدريسٌي ، نزىة المشتاؽ ،  ٖٓ/ُاالرض ، 
دكمة : كىي مف مدف المغرب تقع عمى ضفاؼ نير كبير فييا مزارع كاسعة كفييا سكؽ كبير كاىميا مف  (ِْ)

؛  ٖٕ/ ُكتامة كزراعتيـ كفيرة مف القمح كالشعير كىي مف اعماؿ بني حماد . ابف حكقؿ ، صكرة االرض ، 
 .ْٗٓ/ِ؛ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،  ُٕٔ/ِالبكرم ، المسالؾ كالممالؾ ، 

 .َِّ، ص ُتاريخ ابف الكردم ، ج ،؛ ابف الكردم َُِ، ص ٔابف خمدكف ، العبر ، ج (ِٓ)
 .ِّْ، صٔابف خمدكف ، العبر ، ج (ِٔ)
 . ِٗٓ، ص ٗابف األثير ، الكامؿ في التاريخ ، ج (ِٕ)
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؛ مؤنس ، معالـ تاريخ المغرب  َُِ/ٔالعبر ، ؛ ابف خمدكف ،  ِٖٔ/ُابف عذارم ، البياف المغرب ،  (ِٖ)

 .ُْٔكاالندلس ، 
 ،(ـَُْٓ/قَٖٖت) االشبيمي الحضرمي  الديف كلي  خمدكف ابف  محمد بف عبدالرحمف ابف خمدكف ، (ِٗ)

 شحاذة خميؿ:  تح االكبر، الشأف ذكم مف عاصرىـ كمف كالبربر العرب تاريخ في كالخبر المبتدأ كديكاف العبر
 . ْٗٓ/ُ(، ـُٖٖٗ/قَُْٖ - بيركت)  الفكر دار ،
 (.ُْٔاؿ عمراف )اآلية : (َّ)
 معرفة في المذىب الديباج ،(قٕٗٗت) اليعمرم الديف برىاف محمد بف عمي بف ابراىيـابف فرحكف ،  (ُّ)

؛  َُْ/ُ، (ت.د– القاىرة)كالنشر لمطبع التراث دار النكر، ابك االحمدم محمد: تح المذىب، عمماء اعياف
/ قُُِْ- القاىرة)  االسكندرية مكتبة ،ِط ،  الجزائرم التاريخ مف رائعة صفحة حماد بني دكلة عكيس،
 .ِٖٓ-ِٔٓ(، ـُُٗٗ

ـ(االتقاف في عمـك القرآف، تح: محمد َُٓٓق/ُُٗالسيكطي، عبدالرحمف بف ابي بكر جالؿ الديف)ت (ِّ)
 . ُٔ/ُـ(ُْٕٗق/ُّْٗ-لمكتاب)القاىرةابك الفضؿ ابراىيـ ،الييئة المصرية العامة 

 . ُٓٓ/ُالعبر ، (ّّ)
 ( .ُٓسكرة المائدة )اآلية : (ّْ)
/ ىػْٖٗت) الحنفي التميمي المركزم احمد ابف الجبار عبد بف محمد بف منصكر السمعاني،ابك المظفر  (ّٓ)

 – الرياض) الكطف دار غنيـ، بف عباس بف غنيـ ابراىيـ، ياسر: تح ،ُط ، القراف تفسير ،(ـَُٓٗ
 . ِّ/ِ(،ـُٕٗٗ/ُُْٖ

 االفريقي الركيفعي االنصارم الديف جماؿ الفضؿ ابك عمي بف مكـر بف محمد ابف منظكر، (ّٔ)
 .ُِٖ/ُ(،  ـُّٗٗ/قُُْْ -بيركت)  صادر دار ، ّط العرب، لساف ،(ـُُُّ/قُُٕت)
 ( . ُِسكرة الحشر )اآلية :  (ّٕ)
ـ(تفسير َُٖٓىػ/َْٓمحمد بف حبيب البصرم البغدادم)تالماكردم ، ابك الحسف عمي بف محمد بف  (ّٖ)

 . ُِٓ-ُُٓ/ٓد.ت( -الماكردم، تح: ابف عبد المقصكد بف عبدالرحيـ، دار الكتب العممية )بيركت
 ( .ٗٓسكرة النساء )اآلية : (ّٗ)
تح: محمد  ،ُط ـ( المكطأ،ٕٓٗىػ/ُٕٗمالؾ، بف انس بف مالؾ بف عامر االصبحي المدني)ت (َْ)

-)ابك ظبي مؤسسة زايد بف سمطاف اؿ نيياف لألعماؿ الخيرية كاالنسانية ظمي،مصطفى االع
مسند االماـ الدارمي  ـ(ٖٖٔق/ِٓٓ)ت؛ الدارمي، ابك محمد عبداهلل بف عبدالرحمفٖ/ُ ـ(ََِْق/ُِْٓ

 . ْ/ُـ(َُِٓق/ُّْٔ،تح: مرزكؽ بف ىياس اؿ مرزكؽ الزىراني، د. ـ )ُ،ط
،تح: مجمكعة مف ُـ( التعريفات ،طُُّْىػ/ُٖٔالزيف الشريؼ)ت عمي بف محمد بف عمي الجرجاني، (ُْ)

 . ٖٔـ(ُّٖٗق/َُّْ-العمماء بأشراؼ دار النشر، دار الكتب العممية)بيركت
 .ٓٓ/ٓابف منظكر، لساف العرب، (ِْ)
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 ( .ّّسكرة الفرقاف)اآلية:  (ّْ)
 .ُٖ/ْتفسير السمعاني،  السمعاني، ابك المظفر (ْْ)
 .ٓٓ/ٓالعرب، ابف منظكر لساف  (ْٓ)
ـ( زاد المسير في عمـ ََُِق/ٕٗٓالجكزم، جماؿ الديف ابك الفرج عبدالرحمف بف عمي بف محمد)ت  (ْٔ)

 . ُِ/ُـ(ََُِق/ُِِْ-، تح: دار الكتاب العربي)بيركتُالتفسير، ط
، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر ُحسف، حسيف الحاج، حضارة العرب في صدر االسالـ، ط (ْٕ)

 . ُِّـ( ُِٗٗق/ُُِْ-ع)بيركتكالتكزي
 . ّٓٓ/ُالعبر،  (ْٖ)
-، دار كنكز المعرفة العممية )عمافُذيباف، عكض عبدالكريـ، المختار في تاريخ العمـك عند العرب، ط (ْٗ)

 . ُِّـ(ََِٖ
 . ِٗ/ُالجكزم، زاد المسير، ابف  (50)
 محمد: تح القرآف، عمـك في، االتقاف (ـَُٓٓ/قُُٗت)الديف جالؿ بكر ابي بف عبدالرحمف السيكطي، (ُٓ)

ابف خمدكف، العبر، ؛ ُٖ/ُ، (ـُْٕٗ/قُّْٗ-القاىرة)لمكتاب العامة المصرية ،الييئة ابراىيـ الفضؿ ابك
ُ/ْٓٓ. 
ابف ميمكف الطميطمي:،احمد بف محمد بف عبيده االمكم ابك جعفر صاحب ابي اسحاؽ بف شنظير ككاف  (ِٓ)

مف ابي عبداهلل محمد بف ابي زيد جعفر الداكدم رحمة إلى مدينة مف المالزميف لو دخؿ مدينة المسيمة كاخذ 
 بف خمؼ القاسـ ابك ـ(. ابف بشككاؿ،ََُٗق/ََْتنس كاخذ مف ابي القاسـ سكار بف كيساف كتكفي سنة )

 (،ـُٓٓٗ/ىػُّْٕ) الخانجي مكتبة ،ِط االندلس، امة تاريخ في الصمة، (ـُُِٖ/قٖٕٓ) الممؾ  عبد
ـ(شذرات ُٖٕٔق/َُٖٗ، عبدالحي بف احمد بف محمد العكرم ابك الفالح)تحنبميال ابف العماد ؛ّّ/ُ

 ـ(ُٖٔٗق/َُْٔ-، تح: محمكد االرناؤكط ،دار ابف كثير )دمشؽُالذىب في اخبار مف ذىب ،ط
ّ/ُٖٓ-ُٓٗ  . 
لو عبدالرحيـ بف احمد الكتامي: ابك عبدالرحمف المعركؼ بابف العجكز السبتي مف كبار قـك كتامة كاف  (ّٓ)

كألبيو فييـ كفي المغرب رياسة بالعمـ كاليو كانت الرحمة في المغرب نجباء بالعمـ بمغك خمسة ائمة الـز الفقيو 
ابك محمد بف ابي زيد كاختص بو كسمع مف كتبو النكادر كالمختصر كجاء بيـ إلى سبتة كسمع مف دراس بف 

ما كثيران كتفقيك عميو كسمعكا منو ككافن مف اسماعيؿ الفاسي كابي محمد االصيمي كاخذ عنو الناس بسبتو عم
ابف فرحكف، الديباج المذىب،  ـ(.َُِِق/ُّْحفاظ المذىب القائميف بو ركل عنو فقياء سبتو تكفي سنة)

ِ/ٓ. 
عبداهلل بف ياسيف الجزكلي: كىك مف عمماء قمعة بني حماد رحؿ إلى االندلس كاكتسب ىناؾ العمـك كاقاـ  (ْٓ)

اعكاـ كبعد عكدتو مف رحمتو العممية بدأ بنشر عممو الذم اكتسبو ككاف مف فقياء  في االندلس مدة سبعة
 الفضؿ ابك ـ( . القاضي عياض،َُٖٓق/ُْٓالدكلة الحمادية ككاف لو حمقات عممية يدرس فييا تكفي سنة)
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 عبدالقادر: تح ، ُط ، المسالؾ كتقريب المدارؾترتيب  ،(ـُُْٗ/قْْٓت) اليحصبي مكسى بف
 .ُٖ/ ٖ(، ـَُٕٗ/ قَُّٗ- المغرب) فضالة مطبعة ،الصحراكم

 يببأالحسف بف عمي المسيمي: بف محمد ابك عمي المسيمي كىك مف عمماء الدكلة الحمادية الذم لقب  (ٓٓ)
ـ( في مدينة بجاية عاصمة دكلة بني حماد ُُٖٓق/َْٖحامد الصغير اصمو مف مدينة المسيمة تكفي نحك )

مف المؤلفات التذكرة في اصكؿ عمـ الديف ككتاب التفكير فيما يشمؿ عميو متكلي القضاء فييا كلو  ككاف
 الديف محي التميمي عمي ، بفالمراكشيعبد الكاحد الصكر كاآليات مف المباد كالغايات .

 ، المكحديف عصر اخر إلى االندلس فتح لدف مف المغرب اخبار تمخيص في (، المعجبـُِْٗ/قْٕٔت)
  احمد ؛ الغبريني،ْْٔ(، ـََِٔ/ قُِْٔ – بيركت) العصرية المكتبة اليكارم، الديف صالح: تح ، ُط
 المائة في العمماء مف عيرؼ فيمف الدرايةعنكاف  ،(قُْٕت) العباس ابك  محمد بف  عبداهلل بف  احمد بف

(، ـُٕٗٗ/ قََُْ- بيركت)  الجديدة االفاؽ دار منشكرات نكييض، عادؿ:  ، تح ِط ببجاية، السابعة
ّّ- ّٓ. 

 ابك الحسف بف عمر القمعي : بف عمي القمعي اصمو مف قمعة بني حماد  رحؿ إلى مصر سنة (ٔٓ)
ـ( كاخذ مف عممائيا منيـ البميدم كالممكم كغيرىـ كانتفع مف الجبركتي فتكلى مشيخة المغاربة ُُْٓق/ْٗٓ)

المنطؽ ككتاب شرح عمى  في مصر مرتيف اك اكثر لو مف المؤلفات حاشية عمى السمـ االخضرم ككتاب في
اـ البراىيف لمسنكسي ككتاب ذيؿ الفكائد كخرائد الزكائد ككتاب خكاطر سكرة) يس(. مخمكؼ، شجرة النكر 

 مؤسسة ،ِط ، الحاضر العصر حتى االسالـ صدر مف الجزائر اعالـ؛ نكييض، معجـ ْْٗ/ُالزكية، 
 .ِٔٔ-ِٓٔ(، ـَُٖٗ /قََُْ - بيركت)  كالنشر كالترجمة لمتأليؼ الثقافية نكييض

أبك الحسف عمي بف أحمد: بف الحسف بف إبراىيـ الحرالي التجيبي، الذم كاف يدرس عمـ التفسير كقكانينو  (ٕٓ)
كلو مؤلؼ في ىذا العمـ سماه مفتاح الباب المقفؿ عمى فيـ القرآف المنزؿ" كىك ممف جمع العمـ كالعمؿ. أما 

تكلى عمى كميتيا، أما عمـ األصكؿ، فأصكؿ الديف كأصكؿ الفقو كاس عممو، فإنو قد جمع فنكف العمـ بجممتيا
ىك اعمـ الناس بيا، كقد صنفت فييا، كأما معقكالت الحكماء فيك أعمـ الناس بالمنطؽ، كلو فيو تصنيؼ سماه 
"بالمعقكالت األكؿ" كأما عمـ الطبيعيات كاإللييات فكاف أعمـ الناس بيا تكفي سنة 

 .ُْْ-ُّْنكاف الدراية،ـ(.الغبريني، عُُِْق/ّٖٔ)
 احمد االماـمسند ، (ـَٕٗ/قُِْت) الشيباني اسد بف ىالؿ بف محمد بف احمد عبداهلل ابكابف حنبؿ،  (ٖٓ)

 .َّٓ/ُ،ََٓ(، ـََُِ/قُُِْ) الرسالة مؤسسة ،ُط كاخركف، االرنؤكط شعيب: تح حنبؿ، بف
عبداهلل بف عمي بف المبارؾ التاجر الكاسطي تاج الديف ، ابك محمد عبداهلل بف عبد المؤمف بف الكجيو بف  (ٗٓ)

، تح: خالد المشيداني، مكتبة الثقافة ُـ(الكنز في القراءات العشر ،طَُّْق/ُْٕكيقاؿ نجـ الديف)ت
 . ٕ/ُـ(ََِْق/ُِْٓ -الدينية )القاىرة

 .ِٓ/ُابف منظكر/ لساف العرب،  (َٔ)
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ـ(شرح طيبة النشر في القراءات َُْٕق/ٕٖٓ)تمحمد بف محمد ابك القاسـ  النكيرم،محب الديف  (ُٔ)

، ـ(ََِّق/ ُِْْ-، تح: مجدم محمد سركر سعد باسمـك ، دار الكتب العممية )بيركت ُالعشر، ط
 .ْ/ُ مقدمة المحقؽ،

عبداهلل بف عامر: أبك عمراف كيقاؿ أبك عبيد اهلل كيقاؿ أبك عامر اليحصبي قارئ أىؿ الشاـ  قرأ القرآف  (ِٔ)
لمغيرة بف أبي شياب المخزكمي كقرأ المغيرة عمى عثماف كقيؿ إف ابف عامر قرأ عمى عثماف العظيـ عمى ا

ـ(. ّٕٔىػ/ُُٖنفسو ككلي قضاء دمشؽ بعد أبي إدريس الخكالني كقيس بف الحارث الغامدم تكفي سنة )
بف تح: عمرك  ـ( تاريخ دمشؽ،ُُٕٓىػ/ُٕٓابف عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل  )ت 

؛ ياقكت ِِٕ-ُِٕ/ِٗـ( ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓغرامة العمركم، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع)
 ،ارشاد االدباءمعجـ  ،(ـُِِٗ/ىػِٔٔت) الركمي عبداهلل بف ياقكت عبداهلل ابك الديف شياب الحمكم،
 (،ـُُٗٗ/قُُْْ-بيركت)االسالمي الغرب ،دار عباس احساف :تح ،ُاالديب،ط معرفة في االريب

ْ/ُِّٓ. 
عبد اهلل بف كثير: ىك أبك معبد بف عمرك بف زاذاف قرأ عمى أبي السائب عبد اهلل بف السائب بف أبي  (ّٔ)

عمى  ()السائب المخزكمي، كقرأ عبد اهلل بف السائب عمى أبي بف كعب كعمر بف الخطاب كقرأ أبي كعمر 
ككاف أعمـ الناس في ، ـ(ٓٔٔق/ْٓسنة )ـ(  كمكلده ّٕٕق/َُِ( كتكفي ابف كثير سنة )) رسكؿ اهلل

القراءة بمكة كلـ ينازعو فييا منازع، ككاف فصيحا بميغا أبيض المحية طكيال أسمر جسيما أشمؿ عميو السكينة 
. ياقكت الحمكم، معجـ ()الصحابة عبد اهلل كأبا أيكب األنصارم، كأنس بف مالؾ  كالكقار، لقى مف

 احمد بف محمد بف عمي بف احمد الفضؿ ابك ني،؛ابف حجر العسقالُْْٓ/ْ االدباء ،
 –اليند) النظامية المعارؼ دائرة مطبعة ،ُط التيذيب،تيذيب  ،(ـُْْٖ/قِٖٓت)

 .ّٕٔ/ٓ(،ـَُٖٗ/ىػُِّٔ
. كىك عاصـ بف بيدلة مكلى لبني جذيمة بف مالؾ بف نصر بف قعيف بف  (ْٔ) كًد األىسىًدمُّ اًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي عى

بكر، ككاف صاحب سنة كقراءة، ككاف ثقة رأسنا في القرآف، كيقاؿ: إف األعمش قرأ عميو كىك  بأبيأسد المكنى 
حدث، ككاف عاصـ يقكؿ لألعمش: لقد كنت بعدم، أك لقد حمقت بعدم، فكاف األعمش يقكؿ لو: انتجعت 

 مات االسدم كأبي كائؿ بف حبيش كأجربت ككاف ثقة في الحديث، كال يختمؼ عنو في حديث زر
 ،(ـْْٖ/قَِّت) البغدادم الياشمي منيع بف سعد بف محمد عبداهلل ابك ـ(.ابف سعد ،ْٕٓىػ/ُِٖسنة)

؛ ابف حباف ، محمد بف حباف  ُّٔ/ٔ(،ـَُٗٗ/قَُُْ-بيركت) العممية الكتب دار ،ُط الكبرل،الطبقات 
،  ُط ،الثقاتـ(ٓٔٗىػ/ّْٓبف أحمد بف حباف بف معاذ بف مىٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي )ت 

 .ِٔٓ/ٕـ(  ُّٕٗ/   ى ُّّٗ -دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف) اليند 
ٍمزىة بف حبيب الزيات : بف عمىارىة الزيات مكلى تيـ اهلل مف أىؿ اٍلكيكفىة كنيتو أىبيك عمىارىة يركم عىف  (ٓٔ) حى

كً  كىافى مف حٍمرىاف بف أعيف عىف أىًبي الطُّفىٍيؿ ركل عىنوي كى انو بالقراءات كى مىمىاء أىؿ زىمى كىافى مف عي يع كىأىؿ اٍلكيكفىة كى
كىافى يجمب الزٍَّيت مف اٍلكيكفىة ِٕٕق/ًُٔٓخيىار عباد اهلل عبىادىة كفضال ككرعا كنسكا مىاتى سنة ) ـ(بحمكاف كى
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ٍبف كالجكز إلى اٍلكيكفىة. ابف حباف ، الثقات ،  ؛ياقكت الحمكم، معجـ ِِٖ/ٔإلى حمكاف كيجمب مف حمكاف اٍلجي
 .ُُِٗ/ّاالدباء،

جعفر يزيد بف القعقاع كالحسف  يابك عمرك بف العالء المازني: ىك زباف بف العالء بف عمار، قرأ عمى أب (ٔٔ)
البصرم كقرأ الحسف عمى حطاف كأبي العالية، كقرأ أبك العالية عمى عمر بف الخطاب كأبي بف كعب ككاف 

رآف كالعربية مع الصدؽ كالثقة كاألمانة كالديف مٌر الحسف بو كحمقتو متكافرة كالناس عمرك أعمـ الناس بالق أبك
عككؼ عميو، فقاؿ: ال إلو إال اهلل لقد كادت العمماء أف يككنكا أربابا كؿ عٌز لـ يؤكد بعمـ فإلى ذؿ يئكؿ 

نة ـ( كقيؿ: سٕٖٔىػ/ٖٔـ( كقيؿ غير ذلؾ، كمكلده سنة )َٕٕىػ/ُْٓكتكفي أبك عمرك سنة )
 .َُٖ/ِ؛ياقكت الحمكم، معجـ االدباء، ِْٓ/ٔـ(.ابف عساكر، تاريخ دمشؽ،ٖٗٔىػ/َٕ)
نافع بف ابي نعيـ: بف عبد الرحمف بف أبي نعيـ الميثي أصمو مف أصبياف قرأ عمى سبعيف مف التابعيف،  (ٕٔ)

اهلل بف عباس منيـ: أبك جعفر، كعبد الرحمف بف ىرمز األعرج، كمسمـ بف جندب، فقرأ األعرج عمى عبد 
( ) كأبي ىريرة كقرأ ابف عباس كأبك ىريرة عمي أبي بف كعب كقرأ أبي رضي اهلل عنو عمى رسكؿ اهلل

ـ( كأصمو مف أصبياف ككاف أسكد المكف ٖٗٔق/َٕـ(  كمكلده في حدكد سنة )ٖٕٓق/ُٗٔكتكفي نافع سنة)
إليو رئاسة اإلقراء بيا، كأجمع الناس  صبيح الكجو حسف الخمؽ ككاف إماـ الناس في القراءة بالمدينة، انتيت

النشار، عمر بف قاسـ بف  ؛ُِٗ/ْ، انباه الركاة ،عميو بعد التابعيف، أقرأ بيا أكثر مف سبعيف سنة . القفطي
المكرر في ما تكاتر  ـ(ُُّٓق/ّٖٗ)ت الشافعي المصرم سراج الديف محمد بف عمي االنصارم ابك حفص

 -: احمد محمكد عبدالسميع الشافعي الحفياف، دار الكتب العممية )بيركتتح ،ُط مف القراءات السبع كتحرر،
 .ُٖ/ُـ(ََُِق/ُِِْ

 ػعثماف بف ابي سعيد: المصرم بف عدٌل بف غزكاف بف داكد بف سابؽ القفطٌى المقرئ المصرم يعرؼ ب (ٖٔ)
 كمكلده سنة ـ(ُِٖق/ُٕٗككنيتو أبك سعيد كقيؿ أبك عمرك، كقيؿ أبك القاسـ، تكفي بمصر سنة ) (كرش)
كرجع إلى  ـ(ُٕٕق/ُٓٓـ( رحؿ إلى المدينة ليقرأ عمى نافع، فقرأ عميو ختماف في سنة )ِٖٕق/َُُ)

مصر فانتيت إليو رئاسة اإلقراء بيا فمـ ينازعو فييا منازع مع براعتو في المغة العربية كمعرفتو بالتجكيد، 
بيف اإلعراب ال يممو سامعو. الصدفي، عبد ككاف كرش حسف الصكت  ك جيد القراءة  ييمز كيمٌد كيشٌدد كي

، دار الكتب العممية ُط ـ( تاريخ ابف يكنس المصرم،ْٖٗق/ّْٕالرحمف بف أحمد بف يكنس أبك سعيد )ت
 .ِْٓ/ٖ؛ابف حباف، الثقات ، ّٖٖ/ُـ(َََِىػ/ُُِْ-)بيركت

عثماف، مف كلد بيمف  ابك الحسف عمي بف حمزة الكسائي : ىك أبك الحسف عمي بف حمزة بف عبد اهلل بف (ٗٔ)
بف فيركز، مكلى بني أسد، النحكم أحد األئمة في القراءة كالنحك كالمغة، كأحد السبعة القراء المشيكريف، كىك 

ـ(.ابف ابي حاتـ َْٖىػ/ُٖٗمف أىؿ الككفة استكطف بغداد كركل الحديث كصنؼ الكتب، كمات بالرٌم سنة)
ـ( ّٖٗىػ/ِّٕالمنذر التميمي، الحنظمي، الرازم )المتكفى: ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف 

؛ ابف حباف ،  ُِٖ/ٔـ( ُِٓٗىػ/  ُُِٕ -، دار إحياء التراث العربي ) بيركتُالجرح كالتعديؿ ،ط
 .ْٕٓ/ٖالثقات ،
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ابك جعفر يزيد بف القعقاع المدني:  القارئ  مكلى عبد اهلل بف عياش بف أبى ربيعة ممف كاف قد عنى  (َٕ)

كىل عىٍف ْٕٕىػ/َُّـ القرآف مع النسؾ كالكرع مات سنة )بعم ـ(كقد قيؿ انو مات في كالية مركاف بف محمد كىرى
.ابف سعد ، الطبقات  ىريرة ، كابف عمر كغيرىما ككاف اماـ اىؿ المدينة في القراءة فسمي القارئ بذلؾ أىًبي

 . ْٓٓ/ُ؛ خميفة بف الخياط ، طبقات خميفة بف الخياط،  ُُٓ/ُالكبرل ،
ؽ يركم عىف حاد بف ًإساحمك خأى  البصرةد مف أىؿ حميعقكب بف إسحاؽ الحضرمي:  المقرئ كنيتو أىبيك م (ُٕ)

ـ( كاف َِٖىػ/َِٓسنة )لعراؽ كمات أىؿ اك  الجكىرمبف سعيد  ابراىيـكالبصرييف ركل عىنوي  سممةبف  حماد
كرعنا زاىدنا صاحب كتاب )الجامع( في القراءات .  نقيان ككجكىيا، كالقرآف كاختالفو، فاضالن تقيِّا  بالعربيةعالمنا 

؛ ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ  ِّٖ/ٗ؛ ابف حباف ، الثقات ، ِِ/ُابف سعد ، الطبقات الكبرل ، 
،ّٓ/ْٕٖ. 
سمع مف شريؾ كأبي عكانة كحماد بف زيد كغيرىـ  كىك  ،محمد بأبيكخمؼ بف ىشاـ البزاز: كيكنى  (ِٕ)

ـ( كدفف في مقابر ّْٖىػ/ِِٗعمى سميـ صاحب حمزه كمات ببغداد يـك )صاحب قرآف كحركؼ كقرأ 
؛ البغكم، أبك القاسـ عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز بف  ِْٗ/ٕالكناسة . ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، 

،  تح: محمد األميف بف محمد ُمعجـ الصحابة ،ط ـ(ِٗٗىػ/ُّٕتالمىٍرزيباف بف سابكر بف شاىنشاه  )
 . ّٖ/ٗ، ابف حباف ، الثقات ،  ُٓٓ/ُـ(  َََِىػ /  ُُِْ-،مكتبة دار البياف ) الككيت الجكني

 النشر طيبةشرح  ، (ـَُْٕ/قٕٖٓت) الديف محب القاسـ ابك محمد بف محمد النكيرم،محب الديف  (ّٕ)
 /قُِْْ- بيركت) العممية الكتب دار ، باسمـك سعد سركر محمد مجدم: تح ،ُط العشر، القراءات في

 الشافعي حفص ابك االنصارم عمي بف محمد بف قاسـ بف عمر ؛ النشار، ْ/ُ، ـََِّ
 محمكد احمد: تح ،ُط كتحرر، السبع القراءات مف تكاتر ما فيالمكرر  ،(ـُُّٓ/قّٖٗت)المصرم

 .ُٖ/ُ(، ـََُِ/قُِِْ -بيركت) العممية الكتب دار الحفياف، الشافعي عبدالسميع
-مكتبة كىبة )القاىرة  ،ُط نزكؿ القرآف عمى سبعة احرؼ، القطاف، مناع بف خميؿ، (ْٕ)

 .َٗـ(ُُٗٗق/ُُُْ
ـ( منار ُٖٖٔق/ََُُاالشمكني، احمد بف عبدالكريـ بف محمد بف عبدالكريـ المصرم الشافعي )ت (ٕٓ)

 . َْٓـ(ََِٖ-اليدل في بياف الكقؼ كاالبتداء ، تح: عبدالرحيـ الطرىكني ، دار الحديث )القاىرة 
 مصطفى محمد: تح ،ُط المكطأ، ،(ـٕٓٗ/ىػُٕٗت)المدني االصبحي عامر بف ،بف انس مالؾ  (ٕٔ)

 ،(ـََِْ/قُِْٓ-ظبي ابك) كاالنسانية الخيرية لألعماؿ نيياف اؿ سمطاف بف زايد مؤسسة االعظمي،
ُ/ُِ . 
 ُط القضاة، محمد احمد مفمح ، احمد خالد شكرم ، محمد خالد منصكر ، مقدمات في عمـ القراءات ، (ٕٕ)

 . ْٕـ( ََُِق/ُِِْ-، دار عمار )عماف 
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( اتحاؼ ـَُٕٓ/قُُُٕالبناء، احمد بف محمد بف احمد بف عبدالغني الدمياطي شياب الديف )ت (ٖٕ)

-، تح: انس ميره، دار الكتب العممية )بيركتّفضالء البشر في القراءات االربعة عشر، ط
 .ْٕ/ُـ(ََِٔق/ُِْٕ

 . ِْ/ُالقراف ، السيكطي ، االتقاف في عمـك  (ٕٗ)
ـ( ُٕٓٗق/ُّٕٔ-، تح: محمد ابك الفضؿ ابراىيـ ، دار المعرفة )بيركتُالبرىاف في عمـك القراف ، ط (َٖ)
ُ/ُّٖ . 
ابك القاسـ بف عمي بف جبارة: بف محمد بف عقيؿ اليذلي نسبة مف بسكرة في اقميـ الزاب كلد سنة  (ُٖ)
عمـ القراءات كالمغة طاؼ البالد االسالمية كدخؿ  ـ(كىك مف عمماء النحك كاحد كبار عمماءَُُِق/َّْ)

إلى اصبياف كقرأ عمى مشايخيا ثـ رحؿ إلى بغداد فقرأ بيا عمى القاضي ابي العالء محمد بف عمي الكاسطي 
القاسـ  يـ( ككاف يحضر دركس الشيخ ابَُٓٔق/ْٖٓ) كغيره مف العمماء ثـ رحؿ إلى نيسابكر مقرئا سنة

سمع مف شيكخ اصبياف كاقره نظاـ الممؾ في مدرسة نيسابكر مقرءان كاستمر بالتدريس القشيرم في عمـ النحك ك 
ـ( كلو في ىذا المجاؿ مؤلفات منيا كتاب الكامؿ في القراءات ككتاب َُِٕق/ْٓٔ) فييا إلى اف تكفي سنة

 =اليادم 
ماؿ كاال ـ(َُِٖق/ْٕٓ)ت ككتاب الكجيز. بف ماككال، سعد الممؾ ابك نصر عمي ابف ىبة اهلل بف جعفر=

-، دار الكتب العممية )بيركتُط في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في االسماء كالكنى كاالنساب،
 عبداهلل ابك الديف شمسالذىبي،  ؛ْْٖٗ/ٔ ياقكت الحمكم، معجـ االدباء، ؛ْٖٓ/ُـ(َُٗٗق/ُُُْ
 كاالعطار، الطبقات عمى الكبار القراءمعرفة ، (ـُّْٕ/قْٖٕت) قايماز بف عثماف بف احمد بف محمد

ـ( ُٕٗٗق/ُُْٕ-، دار الكتب العممية)بيركتُ(، طـُٕٗٗ/قُُْٕ-بيركت)العممية الكتب دار ،ُط
 ، ِ،ط العاـ الجزائرتاريخ  محمد، بف عبدالرحمف ؛ الجياللي،ُُْ/ِٗ؛ الصفدم، الكافي بالكفيات ،ِّٗ
 .   ّٗٗ/ُ(، ـُٓٔٗ/ قُّْٖ - الجزائر)  الجزائرية الشركة مكتبة

ابك عبداهلل المعافرم: محمد بف عبداهلل بف محمد المعافرم القمعي الشيخ الفقيو النحكم االستاذ المقرئ  (ِٖ)
مشايخيا ثـ ب كالتقىفي قمعة بني حماد  أالصالح، المبارؾ ،المعركؼ بابف الخرائط كىك احد العمماء الثقات قر 

كجمس يعمـ الناس فنتفع بو الناس ككاف يتميز باإلصالح كالكـر انتقؿ إلى مدينة بجاية كسكف فييا كقراءه فييا 
كما عرؼ عنو حسف التالكة ككاف صادؽ القراءة ككاف عندما يقـك بأحياء ليمة السابع كالعشركف مف رمضاف 

مف العمماء في  ان كما اشتير كثير  ،كذلؾ ألنو كاف مف القراء المشيكريف في عصره ؛يرغب الناس بالقياـ خمفو
 . ُّّ/ُعنكاف الدراية ،  لة الحمادية بيذا العمـ .الغبريني،الدك 

كىك شيخ القراء في قمعة بني حماد قرأ في مصر عمى ابي  ،ابك بكر الردائي: عتيؽ بف محمد المقرأ (ّٖ)
ـ(. َُُٔق/ََٓالعباس بف نفيس كغيره كعمر الردائي دىران دخؿ دمشؽ فقرأ عمى االىكازم تكفي بعد عاـ )

 الكتاب دار ، التدمرم السالـ عبد عمر:  تح ،ّط ، كاالعالـ المشاىير ككفيات االسالـيخ الذىبي، تار 
؛ابف الجزرم، شمس الديف ابك الخير محمد بف محمد بف  ٕٕٔ/ٗ (،ـُّٗٗ/ قُُّْ – بيركت) العربي
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 ـ(ُّٖٕق/ُُّٓ-)القاىرةغاية النياية في طبقات القراء ، مكتبة ابف تيمية   ـ(ُِْٗق/ّّٖيكسؼ)ت
 .ُْْ؛ نكييض، معجـ اعالـ الجزائر، ََٓ/ُ
اخذ عمـ القراءات عف  ،كالمعركؼ بالمسيمي ،العباس بأبيبف سعيد بف حرب المكنى  احمد بف محمد: (ْٖ)

ابي داكد المقرئ كابي الحسف العبسي كغيرىـ مف العمماء كعرؼ ابا العباس انو مف اىؿ  بالتجكيد كالعناية 
حسف نجبة بف يحيى كسمع مف ابك بكر بف خير كاجاز لو جميع ركاياتو كتكاليفو بعمـ الحديث اخذ عنو ابك ال

كلو في ىذا المجاؿ مؤلؼ اسمو التقريب كىذا الكتاب مختص بعمـ القراءات كانت لو رحمة عممية إلى اشبيمية 
 بف اهللعبد بف محمدـ( .ابف االبار، ُُْْق/ّٗٓ) العباس المسيمي سنة يلكسب العمـ كالمعرفة ، تكفي اب

 دار اليراس، عبدالسالـ: تح الصمة، صمة لكتاب التكممة، (ـُِٖٓ/ قٖٓٔت) البمنسي القضاعي بكر ابي
 . ْٕ/ُ(، ـُٓٗٗ/ ىػُُْٓ – بيركت) لمطباعة الفكر

 ،عمي يالمعركؼ بابف األشيرم المكنى اب ،حسف بف عبداهلل الكاتب: حسف بف عبداهلل بف حسف الكاتب (ٖٓ)
اصمو مف مدينة تممساف نشأ بيا كاخذ عممو مف ابي عمي بف الخزار ثـ رحؿ إلى المرية كاخذ عف ابي 

كعرؼ ابف األشيرم شيرتو بعمـ القراءات ككذلؾ كاف مف عمماء  ـ(ُُْٓق/َْٓ) الحجاج بف يسعكف سنة
ريب المكطأ ككتاب المغة كاالدب كما عرؼ عنو انو كاف ناظما كناثرا لو مف المؤلفات كتاب مجمكع في غ

 ُِٖ/ُـ(ابف االبار، التكممة، ُُّٕق/ٗٔٓ) تكفي ابف األشيرم سنة ،مختصر في التاريخ سماه نظـ لأللي
. 
 .ُٖٔ؛ الجرجاني، التعريفات، ِّٓ-ِِٓ/ُّابف منظكر، لساف العرب،  (ٖٔ)
ب بف عبد مناؼ الشافعي، أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطم (ٕٖ)

 -، تح: أحمد شاكر، مكتبة الحمبي )القاىرةُط ـ ( الرسالة،ُٖٗىػ/َِْالمطمبي القرشي المكي )ت 
؛ ابك بكر الرازم، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي )ت ّٕ/ُ ـ(َُْٗىػ/ُّٖٓ
؛ ابف  َْ/ُـ( ُْٗٗىػ /ُُْْ -، كزارة األكقاؼ )الككيت ِـ( الفصكؿ في األصكؿ ، طَٖٗىػ/َّٕ

 .ّٔٓ/ُخمدكف، العبر ، 
ـ( ارشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ ُّْٖق/َُِٓالشككاني ، محمد بف عمي بف محمد بف عبداهلل اليمني )ت (ٖٖ)

، تح: احمد عزك عناية ، تقديـ: خميؿ الميس ككلي الديف صالح فرفكر، دار ُالحؽ مف عمـ االصكؿ ، ط
 . ٗ/ُ(ُٗٗٗ-ُُْٗ-الكتاب العربي )القاىرة

؛ اسماء، مخطارم، قمعة بني حماد الكزف السياسي كالدكر الحضارم في ُِِ/ُ ،المقرم ، نفح الطيب  (ٖٗ)
-العيد الحمادم، رسالة ماجستير غير منشكرة كمية العمـك االجتماعية كاالنسانية، جامعة مكالم الظاىر

 .ُُْـ، ص ََِٔق/ُّْٔسعيدة، 
مة ئابي عمرك االصبحي اماـ دار اليجرة كىك احد االابك عبداهلل مالؾ بف انس بف  االماـ مالؾ: (َٗ)

ـ( ٕٓٗق/ ُٕٗـ( كمف اىـ مؤلفاتو المكطأ تكفي سنة )ُُٕق /ّٗكلد في المدينة المنكرة سنة ) ،االربعة
 . ِٖ/ُابف فرحكف، الديباج  كدفف في البقيع.
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سي كالدكر الحضارم، ؛ اسماء، قمعة بني حماد الكزف السيآِٓ – ِْٓ/ُالمالكي ، رياض النفكس ،  (ُٗ)

 .ُُٓص 
 .ٖٔٓ/ُابف خمدكف، العبر ، (ِٗ)
 (.ُِِ)اآلية: التكبة سكرة  (ّٗ)
 بني قمعة ؛ اسماء،َّّ/ُ؛ ابف الكردم ، تاريخ ابف الكردم ، ٓٗٔ،ٕابف االثير ، الكامؿ في التاريخ ،  (ْٗ)

 .ُُٕ ص الحضارم، كالدكر السياسي الكزف حماد
انو  فضالن عفالحسف بف سممكف المسيمي: الحنفي القرطبي الذم كاف لو دكر سياسي كبير في االندلس  (ٓٗ)

اء كالعمماء المشاكريف في عيد سميماف بف الحكـ المستعيف الذم كاله ماحد العمماء االجالء ككاف مف الحك
رطبة كاشتير بو بعممو منصب الشكرل في قرطبة كاف دخكلو إلى االندلس لطمب العمـ لكنو استقر في ق

كفضمو ككاف مف كبار المفتيف كحافظ لممسائؿ كنكظر فيو كثير كلو في عمـ االصكؿ الكثير كاف متكاضعان 
 . َِِ-ُِٗ؛ ابف االبار، التكممة، ُّْ/ُـ(. ابف بشككاؿ ، الصمة، َُِِىػ/ُّْعفيفان تكفي سنة )

كاف يسكف جية القمعة كيعد مف كبار الفقياء الذيف ابك القاسـ بف ابي مالؾ: كىك مف كبار عمماء العرب  (ٔٗ)
تميزكا بالكرع كالزىد كالمركءة ارتحؿ إلى القيركاف ثـ كرد الييا رسكال مف قبؿ حماد بف بمكيف صاحب القمعة 
إلى المعز بف باديس مف اجؿ عقد الصمح بيف الطرفييف فكاف يخاطب بخطاب بميغ  كلقى مف المعز مسرة 

 . ٖٕ/ٖبو كادبو كلطافتو فاكرمو المعز بف باديس . القاضي عياض، ترتيب المدارؾ ، كبيرة عمى حسف خطا
ؿ إلى القيركاف ابف الخصيب االنصارم: بف احمد االنصارم كلد كنشأ في مدينة قرطبة ثـ ارتح احمد (ٕٗ)

كبعدىا دخؿ  ابي الحسف بف ابي طالب العابر ككاف لو عمـ بعبارة الرؤية  ارتحؿ إلى دانيوكاخذ مف شيكخيا 
ـ( عف عمر ناىز االثنيف كستيف عاـ اك نحكىا . ابف َُٖٓق/َْٓقمعة بني حماد كتكفي فييا سنة )

 . ََّ؛ نكييض، معجـ اعالـ الجزائر،  ِٖٗ/ُبشككاؿ ، الصمة، 
عبداهلل بف حمك المسيمي: ابك محمد عالـ فقيو اصمو مف مدينة المسيمة نشأ كتعمـ فييا كتكلى قضاء  (ٖٗ)

سبتو كىك مف القضاة المعركفيف كالعارفيف باألصكؿ ثـ رحؿ إلى االندلس كجمس يدرس بيا ثـ رحؿ  مدينة
 . ِٖٗ/ُـ(. ابف بشككاؿ ، الصمة، ََُٖق/ّْٕإلى مدينة بكنة كتكفي فييا سنة)

؛ ابف مريـ، ابك عبداهلل محمد بف محمد بف احمد الشريؼ المميتي ِّٔ-ِّٓ/ْابف االبار، التكممة،  (ٗٗ)
-المديكني التممساني، البستاف في ذكر االكلياء كالعمماء بتممساف، المطبعة الثعالبيو )الجزائر 

 . ُٔٓ/ِ؛ مخمكؼ، شجرة النكر الزكية ، ِٗٗـ(  َُٖٗق/ُِِٔ
محمد بف داكد العكي: بف عطيو بف سعيد العكي القمعي الفقيو القاضي ابك عبداهلل كىك مف اىؿ العمـ  (ََُ)

كاالصكؿ تتممذ عمى يد ابي عبداهلل الذكي كغيره مف العمماء درس عمـ االصكؿ عف شيخو كمف عمماء الفقو 
عبدالجميؿ الديباجي كاخذ العمـ مف االندلس كسمع مف الجياني كاكثر عنو عمؿ قاضي في مدينة تممساف 

سماه المسائؿ كانتقؿ إلى اشبيميو كعمؿ فيو قاضي ايضان كانتقؿ إلى مدينة فاس كعمؿ فييا قاضي  كلو مؤلؼ 
الغنية فيرست شيكخ  ـ( . القاضي عياض،َُُّق/ِٓٓالمشيكرة في الحديث، تكفي في مدينة فاس سنة )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)ُّّٕ ) 
 

                                                                                                                                        

؛  ّٗ/ُـ( ُِٖٗق/َُِْ-، تح: ماىر زىير جرار، دار الغرب االسالمي)بيركتُالقاضي عياض، ط
 . ِٔٗ/ٗكحالة، معجـ المؤلفيف، 

ىك مف كبار العمماء كالفقياء كالشعراء كاالدباء تتممذ عمى عمي بف اسماعيؿ القمعي :الممقب بالطميش ك  (َُُ)
يد شيكخ كعمماء القمعة كاخذ منيـ العمـك الدينية كالعربية ثـ بعد ذلؾ رحؿ إلى القاىرة كاستقر فييا إلى اف 

؛ االصبياني، خريدة القصر،  ُْٕ/  َِـ(. الصفدم، الكافي بالكفيات ، َُُّق/ِٔٓتكفي سنة )
 .َِٓ-َِْمعجـ اعالـ الجزائر،  ؛ نكييض، ٖٖٔ/ِ
مكسى بف حماد الصنياجي: المكنى ابا عمراف القاضي الفقيو المشيكر كالعالـ بالمسائؿ كاالحكاـ كيعد  (َُِ)

مف جؿ القضاة تكلى القضاء في مدينة مراكش كاشتير بالفضؿ كالعدؿ بأحكامو تكفي في قمعة بني حماد سنة 
؛ ابف االبار، التكممة ،  ٕٗٓ/ُعاما .ابف بشككاؿ، الصمة، ـ( عف عمر ناىز الثمانيف َُُْق/ّٓٓ)
ْ/ِِٔ . 
عمر بف الحسيف: ابف الصابكني ابك حفص كىك مف كبار فقياء قمعة بني حماد ككاف حسف الفيـ كجيد  (َُّ)

 . ٖٕ/ٖالكالـ في الفقو كىك مف المعمريف الذيف طاؿ كقتيـ كعمرىـ. القاضي عياض، ترتيب المدارؾ، 
ار: ابك عثماف بف ابي سكار كىك مف كبار عمماء قمعة بني حماد كفقيائيا تتممذ عمى يد شيكخ ابف سك  (َُْ)

 . ٕٕ/ٖبمده منيـ الشيخ عبدالرحيـ بف العجكز كالسبتي كغيره . القاضي عياض، ترتيب المدارؾ، 
ثـ رحؿ مع كالده احمد بف قاسـ التاىرتي: بف عبدالرحمف الممقب بالبزاز كلد في مدينة تاىرت كنشأ فييا  (َُٓ)
= 
بكر التاىرتي كممف اخذكا عنو ركل عف فقيو القيركاف ابك  يإلى االندلس ككاف كالده مف جمساء الشيخ اب=

الفاسي ككاف يحدث بكتاب صريح السنة البي جعفر محمد بف جرير الطبرم ككذلؾ يحدث في كتاب  عمراف
الفضؿ الدينكرم .الحميدم ، جذكة المقتبس ، فضائؿ الجياد الذم الفو كلو مؤلؼ سماه التبصير عف ابف 

ُِْ . 
السيكطي ، تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ، تح: ابك قتيبة نظر محمد الفار بابي ، دار طيبة  (َُٔ)

 . ِٔ/ُ)القاىرة ،د.ت ( 
ـ( الجامع ََُٕق/ّْٔالخطيب البغدادم، ابك بكر احمد بف عمي بف ثابت بف احمد بف ميدم )ت (َُٕ)

؛ ابف خمدكف،  ُّٕ/ِد. ت( -ؽ الراكم كآداب السامع، تح: محمكد الطحاف، مكتبة المعارؼ)الرياضألخال
 .َُِ؛ اسماء، قمعة بني حماد الكزف السياسي كالدكر الحضارم، ص ٕٓٓ/ُالعبر ، 

)ت  المعركؼ بابف الصالح ، عثماف بف عبد الرحمف أبك عمرك تقي الديف الشيرزكرم (َُٖ)
، تح: مكفؽ ِصحيح مسمـ مف اإلخالؿ كالغمط كحمايتو مف اإلسقاط كالسقط، ط ـ( صيانةُِْٓىػ/ّْٔ

؛ النككم، أبك زكريا محيي الديف َٔـ(ُٕٖٗق/َُْٖ-عبداهلل عبدالقادر، دار الغرب اإلسالمي ) بيركت
، ُـ( التقريب كالتيسير لمعرفة سنف البشير النذير في أصكؿ الحديث، طُِٕٕىػ/ٕٔٔيحيى بف شرؼ )ت 
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؛ ابف خمدكف ، العبر ،  ِّـ(  ُٖٓٗىػ /  َُْٓ -مد عثماف الخشت، دار الكتاب العربي) بيركتتح: مح
ُ/ٓٓٗ . 
(ادب االمالء ـُُٔٔ/قِٔٓالسمعاني، عبدالكريـ بف محمد بف منصكر التميمي المركزم ابك سعد )ت (َُٗ)

 ّ(ـُُٖٗق/َُُْ-تح: ماكس فايسفايمر ،دار الكتب العممية )بيركت ،ُط كاالستمالء ،
 (.ْ-ّسكرة النجـ)اآلية:  (َُُ)
عبدالرحمف بف عبداهلل: بف خالد الكىراني المكنى ابف الخراز اصمو مف مدينة كىراف كىك مف كبار  (ُُُ)

عمماء الحديث رحؿ إلى المشرؽ لمحج كقاـ في رحمتو عشركف عامان ثـ عاد إلى بالد المغرب كدخؿ إلى 
احمد بف  ،بف عميرةـ( . اََُٗق/ََْاالندلسي تكفي سنة)االندلس كركل عنو ابف عبد البر كابف حـز 

ـ( بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ اىؿ َُِِق/ٗٗٓ)ت  الضبي ابك جعفر ةيحيى بف احمد بف عمير 
 .ُّٗ (ـ ُٕٔٗق/ُّٕٖ-االندلس ، دار الكتاب العربي ) القاىرة 

 . ِٕٓعكيس، دكلة بني حماد ،  (ُُِ)
 .ِٔٔ/ُاـ ، ، تاريخ الجزائر الع جيالليال (ُُّ)
 (َُٔسكرة البقرة )اآلية : (ُُْ)
 . ٕٓٓ- ٔٓٓ/ُابف خمدكف ، العبر ،  (ُُٓ)
 (.ٕسكرة الحشر )اآلية:  (ُُٔ)
 (.ّٔسكرة النكر )اآلية : (ُُٕ)
تح:  ،ُط ،الكبرل( السنف ـَُٓٔ-ْٗٗ/ىػْٖٓ-ّْٖالبييقي، ابك بكر احمد بف الحسيف بف عمي) (ُُٖ)

-)القاىرةىجر لمبحكث كالدراسات العربية االسالميةعبداهلل بف عبد المحسف التركي ، مركز 
 .ُِ/ُـ( َُُِىػ/ُِّْ

 . ِّالجرجاني ، التعريفات ،  (ُُٗ)
ـ( الحدكد ُُٗٓىػ/ِٔٗزكريا بف محمد بف احمد بف زكريا االنصارم زيف الديف ابك يحيى)ت السنيكي، (َُِ)

 . ٖٓق(ُُُْ-المعاصر)بيركت،تح: مازف مبارؾ ، دار الفكر ُاالنيقة كالتعريفات الدقيقة ،ط
احمد بف نصر الداكدم: المسيمي االسدم االمكم الطرابمسي التممساني كلد ابك جعفر في مدينة المسيمة  (ُُِ)

كنسبو الطرابمسي نسبة إلى مككثو في طرابمس التي امال فييا كتابو شرح المكطأ بعد ذلؾ رحؿ إلى مدينة 
بكر بف عبدالرحمف بف عبداهلل بف ابي زيد ك بف  ككالفقياء منيـ ابتممساف كاستكطف فييا اخذ منو العمماء 

عبداهلل الزبيرم كغيرىـ ككاف رجال عصاميان تبحر في كثير مف العمـك درس كحدة كلـ يتفقو بعممو عمى يد 
اماـ مشيكر ككصؿ إلى ىذه المنزلة العممية بإدراكو مما زاد في شأنو بيفن عمماء عصرة كلو مؤلؼ سماه في 

؛ ابف  َُِ/ٕـ( .القاضي عياض، ترتيب المدارؾ، َُُُىػ/َِْرح المكطأ  تكفي في تممساف سنة)ش
 . ُٓٔ/ُفرحكف، الديباج المذىب، 
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نسبة إلى مدينة بكنة التي استقر فييا بعد  ،عبدالممؾ المعركؼ بالبكني كمركاف بف عمي االسدم: اب (ُِِ)

كاف يعقد في مدينة بكنة مجالس  ،قاىرة كالحجاز كالعراؽرحمة طكيمة في العالـ االسالمي التي زار فييا ال
العمـ ككاف يكفد اليو طالبكا العمـ مف سائر بالد االندلس كالمغرب ككاف مشيكرا بالصالح كالتقكل كالعفاؼ 

ـ( . ابف بشككاؿ، الصمة ، َُْٖىػ/َْْعمـ الحديث تكفي في مدينة بكنة حدكد سنة) كما كاف فذا في
 . ُّٕ/ِار، التكممة، ؛ ابف االب ُّٔ/ُ
اصمو مف مدينة  ،كىك مف عمماء الحديث ،عمر بف ابراىيـ االنصارم: بف مالؾ ابك حفص التاىرتي (ُِّ)

تاىرت نشأ كتعمـ فييا ثـ رحؿ إلى مدينة قرطبة كركل عف ابي عبداهلل بف مطرؼ الكناني كركل عنو ابك 
ابف عبد الممؾ المراكشي، ابك  لعاـ بقميؿ.ـ( تكفي بعد ىذا إَُّىػ/ْْٔمحمد بف ىذيؿ الفيرم سنة )

الذيؿ  مف كتاب السفر الخامس ـ(َُّّق/َّٕ)ت عبداهلل محمد بف محمد بف عبد الممؾ االنصارم االكسي
، ـ(ُٓٔٗق/ُّٖٓ-، تح: احساف عباس، دار الثقافة )بيركتُط،  لكتابي المكصكؿ كالصمة كالتكممة

 . َٔ؛ نكييض ، معجـ اعالـ الجزائر،  ِْْ/ِ
ابف الصقيؿ الشاطبي: محمد بف عمي كىك مف كبار عمماء الحديث كالمختصيف فيو صحب كدرس مف  (ُِْ)

 دكلة بني حماد كسمع   ابك الحسف ابف مفكز كسمع عف ابف سعدكف كالجياني دخؿ إلى سجمماسة مف اعماؿ
ـ(. القاضي َُُٔ/ ىػََٓكبار عممائيا كانتفع الناس منو ثـ رحؿ إلى مدينة فاس كتكفي فييا سنة) مف 

 . ّٗ/ُالغنية ،  عياض،
عبداهلل االشيرم: ابك محمد الفقيو كالمحدث كاالديب لقب باالشيرم نسبة إلى مدينة اشير احد اعماؿ  (ُِٓ)

دكلة بني حماد ككاف اماـ عصره في الفقو كالحديث كاالدب رحؿ إلى الشاـ كسكف حمب كفاؽ جميع عممائيا 
نو ككاف الكزراء كالممكؾ يتفاخركف بمجالستو كاالسترشاد بعممو كآرائو لو كتاب ككاف الناس يتسابقكف لألخذ ع

سماه كتاب االفصاح عف شرح معاني الصحاح تكفي في الشاـ بعد عكدتو مف مكة المكرمة 
 . ََْ/ُـ( . الجياللي، تاريخ الجزائر العاـ، ُُٓٔىػ/ُٔٓسنة)

ؿ القمعة تكفي كالده كىك صغير السف كبعد اف بمغ محمد بف صمغاف القمعي: ابك عبداهلل كىك مف اى (ُِٔ)
سف البمكغ تعمؽ في الجندية كاتخذىا حرفة لو اال انو ترؾ ىذه الحرفة بعد اف رأل في المناـ رؤيا تبمغو اف 
يترؾ ىذه الحرفة التي ال تميؽ بو فانتقؿ مف القمعة إلى مدينة بجاية كاخذ مف شيكخيا كعممائيا كاصبح لو عمـ 

الحديث كالفقو كالكثيقة ككاف يجمس لو طمبة العمـ كالمعرفة كينيمكف مف عممو ككاف لو عمما كفضال كبير في 
 . ٕٔ/ُكعمال كجالال. الغبريني، عنكاف الدراية، 
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