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 :الممخص
) موقف أىل االندلس من انتشار لقد تناكلت في ىذا البحث دراسة 

مف المكضكعات الميمة التي  كىك ( -دراسة تأريخية -المذىب الحنفي 
ىا في انتشار سباب أك ، كنشأتيا ،  المذاىب اإلسالميةبعض ريخ أتعالج ت
، كدراسة ىذا  خرلاألمدف الكانحسارىا في اإلسالمية ، مدف بعض ال

التي تناكلت  سابقةخالؼ الدراسات الدراسة تأريخية عمى المكضكع 
نشأتيا ، كالتعريؼ بة ، فقييدراسة األندلس بالد في اإلسالمية المذاىب 

 .يا الفقييةئصكليا كمنيجيا كآراكأ
ان انتشار ، كأكسعيا  ميةالمذاىب اإلسالكييعٌد المذىب الحنفي مف أكائؿ  

مصار اإلسالمية غمب المدف كاألأفتحت إذ ،  كذيكعان في البالد اإلسالمية
جميع  ، كأصبح المسيطر عمى كاستقر بياحتى انتشر بكابيا ليذا المذىب أ

 جكانب الحياة فييا.
ككانت  ، ىاديا كانت في بداية عين  أى فعمى الرغـ مف  ما بالد األندلسأ 

يا بكابى أ يا لـ تفتحٍ ن  أى  إال، الجكانب ؽ اإلسالمي في مختمؼ بالمشر  تتأثر
 ليذا المذىب.

 في بالد األندلس عدـ انتشار المذىب الحنفيأسباب كبٌينت في ىذا البحث 
 كالتي تباينت بيف أسباب سياسية كعممية كاجتماعية كجغرافية. ،
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Abstract: 

I have dealt with in this research a study (the attitude of 

people Andalusia on the spread of the Hanafi doctrine - a 

historical study), which is considered one of the most 

important topics that solves some Islamic doctrines 

problems such as ; its emergence, and the reasons for 

their spread in some Islamic cities while it is declining in 

other cities. 

The study of this topic is different from previous studies, 

which dealt with Islamic doctrines of thought in the land 

of Andalusia such as a jurisprudential study, the 

definition of its origins, its approach, and its 

jurisprudential opinions.  

The Hanafi doctrine is considered one of the first Islamic 

doctrines, and the most widespread in the Islamic 

countries like of the other cities, which opened their 

doors to this doctrine until it is spread and settled in it, 

and became the controlling  to  all aspects of life in these 

cities. 

Although the country of Andalusia was at the beginning 

of its era, it was affected by the Islamic East in various 

aspects, but it did not open its doors to this doctrine. 

I showed in this research the reasons for the non-

proliferation of the Hanafi doctrine of thought in the 

country of Andalusia, which were political, scientific, 

social and geographical reasons. 
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالميف ، كالصالة كالسالـ عمى نبيو األميف ، الذم أرسمو بديفو كامؿ 
، كشرعو شامؿ ، ًليبصرى الناسى مف العمى ، كينقذىـ مف الجيالًة كالضاللًة ، كعمى آلو 

 الطيبيف الطاىريف ، كصحابتو المنتجبيف.
ف المكضكعات ، التي تحتاج إلى أٌما بعدي فيتميز تاريخنا اإلسالمي بكجكد الكثير م

) موقف مىٍف ينفض عنيا الغبار ، كتتناكؿ بالبحًث كالدراسة ، فكقع اختيارم عمى مكضكع 
، إذ أن وي مف المكضكعات  أىل األندلس من إنتشار المذىب الحنفي ) دراسة تاريخية ( (

ف ، كانحسارىا في مدف الميمة التي تعالج تاريخ المذاىب اإلسالمية ، كأسباب إنتشارىا في مد
أخرل ، كدراسة ىذا المكضكع مف جانب تاريخي ، بخالؼ الدراسات المختمفة التي تتناكؿ 

 مثؿ ىذًه المكضكعات بدراسة فقيية كعقائدية .
فقد بعثى اهللي نىبيوي محمد ) صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ( لمناس جميعان ، كأنزؿى إليو 

كالقضايا الشرعية التي تخص أمكر دينيـ كدنياىـ ، ككاف  القرآف الكريـ ، ليعمميـ األحكاـ
النبي ) صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ( يبيف ىذًه األحكاـ كيفصميا بنفسو ، مف خالؿ أقكالًو 
كأفعالًو ، كبعد كفاتو ) صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ( ، تحمؿى الصحابةي ىذًه الميمة فساحكا في 

المشرًؽ كالمغرًب ، ليعممكا الناس أصكؿ كمبادئ الديف  المدًف كاألمصاًر اإلسالميًة في
 اإلسالمي .

كما إٍف أتسعىٍت الفتكحات اإلسالمية ، كدخمت أقكاـه كأمـه مف غير العرب في الديف 
االسالمي ، بدأىٍت تظيري أمكره كقضايا جديدة ، كاف ال بد أف تيعالىج ، فبدأ األجتياد كاألستنباط 

كا قكاعد كضكابط مستنبطة مف القرآف الكريـ أك مف السنة النبكية مف قبًؿ الفقياء ، فكضع
المطيرة ، أك مف أقكاؿ الصحابة ، كبيذا كثر االجتياد كاختمفت اآلراء في األمكر الفرعية التي 

 تخصي الديف اإلسالمي ، فكاف ظيكر المذاىب اإلسالمية مسألة طبيعية تبعان لتمؾى الحاجة .
ف أكائؿ المذاىب اإلسالمية ، كأكسعيا إنتشاران كذيكعان في كييعٌد المذىب الحنفي م

البالد اإلسالمية ، مدفكعان بعكامؿ عدة ، منيا أف  مؤسسوي اإلماـ أبك حنيفة النعماف الذم ييعد 
مف أقرب أئمة المذاىب إلى عصر الرسكؿ ) صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ( كالصحابة ، كاقدميـ 

ىبيوي مف مركنةو كسيكلةو بيف الناس ، كحؿ مشاكميـ كتيسيره لمعبادات ، فضالن عىم ا تميز بو مذ
سناد مف قبؿ الخالفة العباسية ببغداد ،  كالمعامالت ، فضالن عما القاه ىذا المذىب مف دعـو كا 
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كترغيب الناس باالعتقاد بًو كتبني آراءه الفقيية ، ففتحت أغمب المدف كاألمصار اإلسالمية 
، كأصبح المسيطر عمى المجاالت السياسية كالعممية ب كاستقر بيابكابيا ليذا المذىأ

 كاالجتماعية كاالقتصادية كافة .
أما بالد األندلس ، فعمى الرغـ مف أىن يا كانت في بداية عيدىا متأثرة بالمشرؽ 
اإلسالمي في مختمؼ جكانبيا ، فقد استقطبت المذىبى االكزاعي كالمالكي ، فضالن عف 

أىن يا لـ تفتٍح أبكابىيا لممذىًب الحنفي ، فما األسباب كراء ذلؾ ؟ ، كلماذا قىؿ   الشافعي ، اال
ككيؼ تعامؿ حكاـ كعمماء األندلس مع محاكالت نٍشًرًه أتباع ىذا المذىب في بالد األندلس؟ ، 

؟ ، كما العكامؿ التي كقفت بكجو إنتشار المذىب الحنفي في األندلس ، ىذًه اسئمة سكؼى 
نيا لكي نتكصؿ إلى معرفًة الظركؼ التي أحاطت بالمذىب الحنفي في بالد األندلس نجيبي ع

كؿ ىذًه األمكر شجعتني أىٍف أدرسى ىذا المكضكع مف الناحية التاريخية ، لمكقكؼ عمى ، 
أسباب عدـ إنتشاره في بالد األندلس ، الف أغمب الدراسات التي تناكلت المذاىب في األندلس 

دراسًتيا عمى الجانب الفقيي ليذًه المذاىب ، كالتعريؼ بإصكليا كمنيجيا كآرائيا أقتصرىٍت في 
 الفقيية .

 كقد أقتضت ضركرة البحث أف ينتظـ عمى مقدمة ، كأربعة مباحث ، كخاتمة .
نتشارِه (تىناكلتي في المبحًث االكؿ  بىيىٍنتي  ) نشوء المذىب الحنفي وا  في المبحث  ، كى

، ككنو المذىب الذم تصدل بقكة كعنؼ  المذىب المالكي في األندلس () إنتشار  الثاني
) العوامل التي واجيت لممذىب الحنفي ببالد االندلس ، كأىكضحتي في المبحث الثالث 

) َأعالم المذىب الحنفي ، كخصصتي المبحث الرابع لػ المذىب الحنفي في بالد األندلس (
 .  في بالد األندلس (

تي ىذًه عمى عدد مف المصادر كالمراجع التي تناكلت المكضكع ، كاعتمدتي في دراس
كخاصة كتب التراجـ كالطبقات ، ككتب التاريخ المحمي ، كالكتب الفقيية التي اختصت بالفقو 
الحنفي كالمالكي ، فضالن عف عددو مف المراجع التي استفدنا مف آراء مؤلفييا ككجيات نظرىـ 

 في المكضكع . 
 نشأة المذىب الحنفي وانتشاره.المبحث األول : 

تناكلته في ىذا المبحث فقرات عديدة بٌينت فييا بكادر ظيكر المذىب الحنفي كنشأتو، 
 كالعكامؿ التي ساعدت عمى انتشارًه كتكسعًو في البالد اإلسالمية، ككاآلتي:
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 أواًل: بوادر ظيور المذىب الحنفي ونشأتو.
عظـ محمد ) صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ( كانت األمة اإلسالمية في حياة الرسكؿ األ

 تتمقى األحكاـ الشرعية كالمسائؿ المتعمقة بأمكر دينيا كدنياىا منو مباشرةن ، فقد كاف الرسكؿ
 صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ( المصدري الثاني لمتشريع اإلسالمي بعد القرآف الكريـ.)

الصحابةي كالتابعكف في األمصاًر كبعد كفاتو ) صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ( تفرؽى 
كالمدف اإلسالميًة ، ككانكا ييعمِّمكفى الناس الشرائع كاألحكاـ ، كأصبحكا مرجعان عامان لمناس في 
الفىتكل كالحكـ في المسائؿ التي لـ يرٍد بيا نصٌّ في القرآف الكريـ ، كال نصٌّ معتمده مف السنة 

ـى في العبادات النبكية ، ككاف الناس يمتفكف حكليـ في كؿ  بمد حمكا فيو يأخذكفى عنيـ األحكا
كالمعامالت التي تخٌص حياتيـ الدينية كالدنيكية ، فإذا لـ يجدكا ليا نصان كانت ليـ طرقيـ 

كالخميفة عمر بف الخطاب  (ُ)الخاصة في الفتكل كاستنباط األحكاـ ، فمنيـ مف أخذ بػ)الرأم(
 (ِ)يـ مف كقؼى عند النص كتمسؾى بػ)األثر(ـ( ، كمنْْٔ-ّْٔىػ/ِّ-ُّ)رضي اهلل عنو()

، كعمى ىذا يمكف القكؿ ًإف  المدارس الفقيية عند أىؿ السنة ، تعكد في  (ّ)كػ)عبداهلل بف عمر(
كاقًعيا إلى اتجاىيف ، اتجاه الكقكؼ عمى األثر ، كىك ما يسمى بمدرسة الحديث كمركزىا 

 .(ْ)كمركزىا العراؽ ك ما يسمى بمدرسة الرأم ،الحجاز ، كاالتجاه الثاني التكسع في الرأم ، كى

كشيد القرف الثاني اليجرم/الثامف الميالدم ، نشكء المذاىب الفقيية ، كظيكر 
مدارًسيا في األمصار اإلسالمية، كالذم يخٌص مكضكع دراستنا ، مدرسة أىؿ الرأم ) 

، كمبادرات الخميفة الراشد  المذىب الحنفي ( كبداية انبثاقيا ، كجذكرىا األساسية كبناة أفكارىا
الذم  (ٓ)الثاني عمر بف الخطاب)رضي اهلل عنو( باألخذ بالرأم ، كفتاكل )عبداهلل بف مسعكد(

عمؿ بمبادرات الخميفة عمر بف الخطاب) رضي اهلل عنو (، كاقتفى أثرىا اصحابوي ، كآخركف 
)ت،  (ٕ)ألسكد بف يزيد(ـ( ، ك)أُٖىػ/ِٔ)ت،  (ٔ)ممف استكطف الػػككفة كػ)عمقمػة بف قيػس(

، كأمثاليـ كانكا أركاف ىذه  ـ(ٕٗٔىػ/ِٖ)ت،  (ٖ)، ك)شريح بف الحارث( ـ(ْٗٔىػ/ٕٓ
)ت،  (ٗ)المدرسة في الككفة ، ثـ بعد ىؤالء كاف زعيـ مدرسة الرأم )إبراىيـ النخعي(

ـ( الذم لو أثر كاضح في مدرسة الككفة ، كمف بعده تمميذه )حماد بف أبي ُّٕىػ/ٓٗ
( ، ثـ ٕٕٔىػ/ َُٓ)ت،  (ُُ)ـ( شيخ )أبي حنيفة النعماف(ّٕٕىػ/َُِ)ت،  (َُ)ف(سميما

آلت الزعامة إلى أبي حنيفة نفسو، الذم أصبح مصدر الفتكل في مدرسة الرأم سيما في أكائؿ 
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القرف الثاني اليجرم / أكائؿ القرف الثامف الميالدم أم أكاخر العصر األمكم ، ثـ بداية 
ـ( ، فظيرىٍت طكائؼ مف الفقياًء في ظؿ كجكد مدرسة ْٕٗ/  ىػُِّالعصر العباسي )

الرأم، فضالن عف مدرسة الحديث ، كظير فييـ أعالـ بارزكف ، لكؿ كاحد منيـ خصكصيتو 
كمميزاتيوي كقكاًعديهي كأسيسيو التي بني عمييا فتكاه كأقاـ عمييا براىينو ، فظيرت مدارس فقييو 

ـ( التي تعد المنبع ٕٓٔىػ/ُْٖادؽ عميو السالـ )ت، متعددة منيا مدرسة اإلماـ جعفر الص
ىػ/ ُٕٓ)ت،  (ُِ)األصيؿ لكؿ المدارس الفقيية التي ظيرت ، كمدرسة )اإلماـ األكزاعي(

ـ( في المدينة ٕٓٗىػ /ُٕٗ)ت،  (ُّ)ـ( في بالد الشاـ ، كمدرسة اإلماـ )مالؾ بف أنس(ْٕٕ
 .(ُْ)المنكرة

أف  اإلنساف يختمؼ مع أخيو اإلنساف في  كمف الحقائؽ الثابتة في حركة اإلنسانية
كثير مف القضايا ، سكاء في الفكر ، أـ الصفات ، أـ في الممارسات العممية ، كىذا 
االختالؼ ناجـ عف االختالؼ في الطاقات كاإلمكانات الفكرية كالنفسية كالركحية ، فضالن عف 

الؼ بيف أئمة المذاىب اإلسالمية االختالؼ في النشأة االجتماعية كالتربكية ، لذا كاف االخت
ظاىرة طبيعية ، الختالفيـ في المستكيات الفكرية كالتنشئة االجتماعية كالتمقي كالتعمـ في تأثير 
العامؿ الكراثي عمى شخصياتيـ ، كفي ظركؼ كأجكاء االختالؼ جميعيا كانكا يمتقكف معان في 

لحياة ، ألنيـ جميعان يجتمعكف حكؿى العمؿ اإلسالمي ، كالحرص عمى تقدير مفاىيمو في كاقع ا
عقيدة كمصالحى كأىداؼ كاحدة، كيكاجيكف التحديات كالتيارات المنحرفة، كأعداء اإلسالـ 
عمكمان. فكاف الحب في اهلل تعالى كاالحتراـ المتبادؿ أساسان في عالقاًتيـ االجتماعية كالعممية 

نما ار  تبطكا بعالقة كثيقة مثمت عالقة الشيخ ، فال تقاطع كال تدابر ، كال خصكمة بينيـ ، كا 
 بتمميذه.

 ثانيًا : إنتشار المذىب الحنفي.
برزى اإلماـ أبك حنيفة النعماف كمدرستو أباف العصر العباسي ، كأشير مدرسة فقيية 
، كأخذت الدكلة العباسية تتقرب منو ، لالستفادة مف ىذًه المدرسة لضرب آراء الفقياء 

 -ّٕٓىػ/ُٖٓ-ُّٔف  الخميفة العباسي أبا جعفر المنصكر )المناىضيف ليا ، فيذكر أ
ـ( ، استغؿ بذكائو كدىائو اشتداد التجاذب الفكرم بيف أىؿ الرأم في الككفة )مذىب أبي ْٕٕ

حنيفة( ، كبيفى أىؿ الحديث في المدينة )شيكخ مالؾ بف أنس( فحاكؿ استغالؿ ىذا التجاذب ، 
ر اإلماـ أبي حنيفة كأصحابو ، كيعمي شأنيـ ، كيتبنى فأخذ يؤازر جانب العراقييف ، كيشد أز 
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أفكارىـ كآراءىـ ، ليقمؿى مف مكانة أىؿ المدينة ، الذيف كاف كثيران منيـ يجاىركف بعدـ شرعية 
 .(ُٓ) خالفة بني العباس ، كيناصركف الثكرات ضدىـ

اإلماـ كمما يجدر ذكره أف الخميفة أبا جعفر المنصكر اتبع كسائؿ مختمفة ليتقرب مف 
، كبدأت مؤسسة الخالفة ( ُٔ)أبي حنيفة ، كيحاكؿ أف يزجو في خصكمات ىك في غنى عنيا

تتقرب مف اإلماـ أبي حنيفة، كتظير ميكليا الحنفية بدليؿ عرض الخميفة المنصكر منصب 
القضاء عمى أبي حنيفة أكثر مف مرة فاعتذر، كىذا بحد ذاتو دعمان مف مؤسسة الخالفة لنشًر 

 .(ُٕ)الرأم كمبادئيـ أفكار أىؿ
كتظير شدة تمسؾ الخميفة المنصكر بأبي حنيفة أنو بعد رفضو تكلي منصب 
القضاء، أسند إليو ميمة اإلشراؼ عمى بناء مدينة بغداد ، ليؤكد ثقتو بًو ، كاعتماده عميو ، 

: بػ))...إف أبا حنيفة  (ُٖ) (ـََُٕىػ/ّْٔ)ت، كيدؿ عمى ىذا ما ذكره الخطيب البغدادم
تكلى القياـ بضرب لبف المدينة كعده حتى فرغ مف استتماـ بناء حائط المدينة مما يمي كاف ي

 الخندؽ ، ككاف أبك حنيفة يعد المبف كىك أكؿ مف فعؿ ذلؾ فاستفاد الناس منو ...(( .
كالالفت لمنظر أف المذىب الحنفي بدأ يستند إلى قكة تدفعو كتديره كتحاكؿ نشره بكؿ 

خالفة العباسية ، إال أف االنتشار الفعمي لمذىب اإلماـ أبي حنيفة الكسائؿ كىي مؤسسة ال
النعماف ، كاف عمى يد تالمذتو الذيف تكلكا مسؤكلية كرئاسة مدرسة أىؿ الرأم في بغداد بعد 

 (َِ)، ك)زفر بف اليذيؿ( (ُٗ)كفاة اإلماـ أبي حنيفة ، يتقدميـ القاضي ) أبك يكسؼ األنصارم(
، كغيرىـ، إذ كاف أبك حنيفة يشجع تالمذتو ، عمى مناقشتو  (ُِ)ك)محمد بف الحسف الشيباني(

بصراحة تامة ، كأف يخالفكه إف جاء بحجة شرعية غير مقنعة كبفضؿ ىذا األسمكب العممي 
ر جى أبك حنيفة جيالن مف العمماء ساركا عمى منيجو في نشر مذىبو ، ككانكا مف بعده مشاعؿ  خى

إلى الناس آراء شيخيـ كدافعكا عنيا كجعمكا مذىب أبي حنيفة مف المذاىب المتميزة بيف نقمكا 
 . (ِِ)المذاىب األخرل في عصرىـ

كمما شد في عضدىـ أف بعض تالمذة اإلماـ أبي حنيفة كاف عمى صمة كثيقة 
ة بمؤسسة الخالفة العباسية األمر الذم مىك نيـ مف نشًر المذىب الحنفي في بغداد كالككف

كالعديد مف األمصار ، فبدأ انتشار المذىب الحنفي حينما تقمد أبك يكسؼ األنصارم القضاء 
ـ(، كالخميفة ٖٕٓ -ْٕٕىػ/ُٗٔ -ُٖٓلعدد مف خمفاء بني العباس كىـ الخميفة الميدم )

،  (ِّ)ـ(َٖٖ-ٖٕٔىػ/ُّٗ-َُٕـ( كالخميفة الرشيد )ٖٕٔ-ٖٕٓىػ/َُٕ-ُٗٔاليادم )
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ال أف مكانة أبي يكسؼ القاضي ، كسمطتو اتسعت في خالفة ككاف يقضي في كؿ األمكر إ
ىاركف الرشيد إذ تكلى منصب قاضي القضاة الذم استحدث ألكؿ مرة في الدكلة اإلسالمية ، 
كاستحدث ىذا المنصب عند اتساع العمراف كتشعب مسائؿ القضاء ، ككثرة النزاعات بيف 

ازدياد عدد القضاة ، فرأل الخميفة ىاركف األفراد ، كظيكر مشاكؿ لـ تكف مكجكدة مف قبؿ ، ك 
الرشيد أف يعيد ىذا المنصب إلى أحد كبار العمماء ، كي يتفرغ لمنظر في شؤكف القضاء في 
جميع األماكف الخاضعة لمدكلة العباسية ، كينظمو التنظيـ الذم يتناسب مع نفكذ الدكلة مف 

قضاة الدكلة ، فمـ يجد أفضؿ حيث تكسيع االختصاصات كتحديد المسؤكليات ، كيشرؼ عمى 
 .(ِْ)مف أبي يكسؼ

كىكذا أصبح رأس الحنفية في بغداد مرتبطان بالسمطة السياسية المتمثمة بالخالفة 
العباسية مف خالؿ أبي يكسؼ القاضي بعد تكليو مسؤكلية اإلشراؼ عمى مؤسسة القضاء إذ 

بي يكسؼ كاشترط أف أصبح تكليو القضاة في جميع األمصار اإلسالمية مرىكف بمكافقة أ
 .(ِٓ)يككف مف أصحاب المذىب الحنفي

كبذلؾ أخذى المذىب الحنفي يناؿ المنزلة الرسمية التي يسرٍت لو االنتشار في أصقاعو 
كاسعة مف الخالفًة العباسية ، كأصبح المذىبى الرسمي لمدكلًة ، كأخذ الناس يمتفكف حكلو 

، كمما يعزز ما ذىبنا إليو (ِٔ)لة العباسية لوكيتبنكه ، ككثر أتباعو كمناصركه بفضؿ دعـ الدك 
مذىباف انتشرا في بدء أمرىما : ))... (ِٕ)ـ(1063ىػ/ ْٔٓ)ت، قكؿ ابف حـز االندلسي

بالرياسة كالسمطاف: مذىب أبي حنيفة ، فإنو لما كلي قضاء القضاة أبك يكسؼ كانت القضاة 
قصى أعماؿ إفريقية إال مف قبمو ، فكاف ال يكلي قضاء البالد مف أقصى المشرؽ إلى أ

 ...((. أصحابو كالمنتميف إلى مذىبو
مدل اتساع رقعة المذىب الحنفي قائالن :  (ِٖ)ـ(َُْٓىػ/ َٖٖكبي فى ابف خمدكف )ت،

)) ... كأما أبك حنيفة فقمده أىؿ العراؽ كمسممة اليند كالصيف، كما كراء النير كبالد العجـ 
السالـ، ككاف تالمذتو صحابة الخمفاء مف بني  كميا، كلما كاف مذىبو أخص بالعراؽ كدار

 العباس ...((.
 ثالثًا : العوامل التي ساعدت عمى انتشار المذىب الحنفي.

 كثرة تالميذ اإلماـ أبي حنيفة كانتشارىـ في المدف كاألمصار اإلسالمية،  أواًل :
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كاستقطابيـ لطمبة كعنايتيـ بنشر آرائو كمبادئ مذىبو مف خالؿ عقدىـ لمجالس العمـ، 
  .(ِٗ)العمـ

اشتيار رجاؿ المذىب الحنفي بمصنفاتيـ التي اعتمدت أساسان لدراسة الفقو  ثانيًا :
الحنفي منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر مؤلفات القاضي أبي يكسؼ األنصارم، ككتاب الرد 

،  (َّ)عمى مالؾ بف أنس ، ككتاب أدب القاضي عمى مذىب أبي حنيفة ، ككتاب الخراج
ـ( ، منيا كتاب مصنؼ المختصر ُٓٗىػ /َّْ)ت،  (ُّ)كمؤلفات )أبي الحسف الكرخي(

 ، كغيرىا الكثير مف المؤلفات . (ِّ)كشرح الجامع الكبير، كشرح الجامع الصغير
ارتبط المذىب الحنفي بالخالفة العباسية ، مف خالؿ مؤسسة القضاء بعد أف  ثالثًا :

ل ى الخميفة العباسي ىاركف ال رشيد أبا يكسؼ االنصارم منصب قاضي القضاة ببغداد ، كى
فأصبح ال يعيف قاضيان في أقاليـ الدكلة العباسة إال إذا كاف عمى مذىب أبي حنيفة ، كرغبة 

 . (ّّ)الخالفة العباسية في تحجيـ انتشار آراء كمذىب اإلماـ مالؾ كالحد مف اتساع نفكذه
الناًس، كحؿ مشاكًميـ، كرفع المكانع مف  مركنة المذىب الحنفي كسيكلتو عمى رابعًا :

طريقًيـ ، كالتيسير في العباداًت كالمعامالت ، كالسبب في ذلؾ ىك اعتماد الحنفية عمى الرأم 
كالقياس ، كالمجكء إلى البحث عف عمؿ األحكاـً كاالعتقاًد بأنيا معقكلة المعاني ، كلعؿ ىذا 

كدعميا لمذىبو ، كاإلسياـ في ترغيب الناس  ىك سبب ميـ في تبني الخالفة آراء أبي حنيفة ،
 . (ّْ)باالعتقاد بآرائو الفقيية

مف العكامؿ التي ساعىدٍت عمى نشًر المذىب الحنفي ، مسألة جكاز ترجمة  خامسًا :
معاني القرآف الكريـ مف الناحيًة الفقيية ، إذ نشأت الحاجة إلى ترجمة معاني القرآف الكريـ إلى 

كبو مف أساليًب الدعكًة كالتبميًغ خاصةن بعد دخكؿ أقكاـ كأمـ مف غير المغاًت األخرل كأسم
العرب إلى اإلسالـ ، فكانت معضمة ىؤالء ىك قراءة كفيـ القرآف الكريـ ، ذلؾ ألنيـ ال 
يعرفكف المغة العربية ، فانفرد اإلماـ أبك حنيفة النعماف ًمف  أئمة المذاىب اإلسالمية ، كعمماء 

ة بالترجمة رغـ كراىيتيا ، إذ كاف المصمي ال يحسف العربية ، فساعد ذلؾ األمة بجكاز الصال
 .(ّٓ)عمى تقبؿ المذىب الحنفي مف قبؿ بعض المسمميف الجدد مف غير العرب

مف العكامؿ التي ساعدىٍت عمى نشًر المذىب الحنفي في الككفة ، أف أكثر  سادسًا :
شيكخ إماـ المذىب الحنفي مف أصكؿ ككفية النشأة األمر الذم ساعدى عمى بناًء قاعدة رصينة 
استند عمييا المذىب ، كنشرت آراءه كاجتياداتو الفقيية في أكساط الككفييف حيثي أقبؿى الكثير 
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ناؾ عمى التتممذ عمى يد مشايخ المذىب الحنفي األمر الذم أدل إلى تظافر مف حممًة العمـ ى
جيكد الشيكخ كالتالميذ عمى نشر مبادئ ىذا المذىب في األنحاء التي حمكا بيا ، كمف بينيا 
بغداد التي كانت ميدانان رحبان كخصبان استقطب إليو مختمؼ التكجيات العممية كمف بينيا الفقو 

 . (ّٔ)الحنفي
كاف ألبي حنيفة نزعة عمكية إذ كاف مؤيدان لمثكرات العمكية كمنيا ثكرة زيد بف  سابعًا :

ـ في خالفة الخميفة األمكم ىشاـ بف ّٕٗىػ/ُِِعمي بف الحسيف في مدينة الككفة عاـ 
، فضالن عف تتممًذ أبي حنيفة عمى يد فقياء أىؿ  (ّٕ)ـ(ِْٕ-ِّٕىػ/ُِٓ-َُٓعبدالممؾ )

ـ ( كاإلماـ جعفر الصادؽ ) عميو السالـ ( ، مما كاف لو األثر الكبير البيت ) عمييـ السال
 . (ّٖ)في نشر مذىبو بيف أىؿ الككفة ذات اليكل العمكم

كاف لمتجار دكران ميمان في نقؿ المذىب الحنفي مف العراؽ إلى مختمؼ المدف  ثامنًا :
يما ما يتعمؽ في معامالتيـ اإلسالمية ، إذ كانكا يحممكا معيـ أصكؿ كآراء المذىب الحنؼ ، س

التجارية ، مما كاف لو األثر في استقطاب الكثير مف المسمميف لتبني ىذا المذىب لمركنتو 
 . (ّٗ)كشمكليتو

 المبحث الثاني: إنتشار المذىب المالكي في األندلس. 
بعد أف بينا كيؼى انتشرى المذىب الحنفي في عاصمة الخالفة العباسية بغداد ، كأصبح 

ب الرسمي لمدكلة ، ككيؼ أخذى بالتكسع كاإلنتشار في أغمب األمصار كالمدف اإلسالمية المذى
، سكؼ نتناكؿ في ىذا المبحث إنتشار المذىب المالكي في بالد األندلس ، ألف ىذا المذىب 

 كمتبنيو ىك الذم أصبح حجر عثرة أماـ إنتشار المذىب الحنفي فييا.
ـ أصبحت األندلس بمدان ُُٕىػ/ِٗاألندلس عاـ فبعد الفتح العربي اإلسالمي لبالد 

إسالميان يدكر في فمؾ العالـ اإلسالمي ، كينتمي إليو مذىبيان كحضاريان كفكريان كثقافيان ، كمنذ 
الفتح لـ تيعد األندلس بمعزؿو عما يدكر في العالـً اإلسالمي مف أحداثو سياسيةو متغيرةو ، 

 حضارم كفكرم . كتغيرات مذىبية ، كحركة عممية ، كعطاء
كأف  الجيكش اإلسالمية التي فتحت بالد األندلس ، كانت مصحكبة بعدد مف التابعيف 
كتابعي التابعيف ، أك الذيف أتكا بعد الفتح ، لتعميـ الناس مبادئ الديف اإلسالمي ، كيفتكف بما 

كـ تقسيـ الغنائـ كتخطيط المساجد ، كتد ريس كتاب يخص المسمميف مف أمكًر دينيـ ، مثؿ حي
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اهلل كسنة رسكلو )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ( ، ككانت أقكاؿ كآراء ىؤالء ىي المصدر األكؿ 
 . (َْ)لمفقو كالتشريع عمى أرض بالد األندلس أثناء حقبة الفتح اإلسالمي

ـ ( الذم بقيت فيو بالد األندلس تابعة ٕٓٓ-ُْٕىػ/ُّٖ-ٓٗكخالؿ عصر الكالة ) 
بدمشؽ ، كاف البد أٌف تقمدى ما كاف فييا في كؿ مظاىر الحياة ، كبخاصةو إلى الدكلة األمكية 

 (ُْ)مف الناحيًة الدينية كالتقميد المذىبي ، فخالؿ ىذا العصر ًإنتشرى ) المذىب األكزاعي(
ـى بالتشريعات الحربية  كأصبح المذىب الرسمي لعمـك بالد األندلس ، ألف ىذا المذىب اىت

كبذؿ النفس في سبيًؿ اهلل ، كىذا المذىب يتناسب مع كضع  كأحكاـ الحرب كالجياد ،
األندلسييف في تمؾ المدة الزمنية مف حياًتيـ القائمة عمى الحركًب كالجياًد كفتح األراضي 

 .(ِْ)الجديدة التي لـ تخضع لسمطاف الدكلة العربية اإلسالمية في بالد االندلس
االكزاعي قائالن : ))... كاف كيبيف الدكتكر أحمد ىيكؿ ، سبب إنتشار المذىب 

األندلسيكف أكؿ األمر أكزاعييف ، الف اغمب العرب الداخميف إلى األندلس كانكا مف أىؿ الشاـ 
، ككاف أىؿ الشاـ عمى مذىب االكزاعي ، فكاف طبيعيان أف ينتقؿ الشاميكف إلى األندلس 

 .(ّْ)بمذىبيـ ...((
اعي كمف أشيرىـ )صعصعة بف كأنتشر ىذا المذىب عمى يد أصحاب اإلماـ االكز 

، كىك مف فقياء األندلس الذيف تتممذكا عمى يد اإلماـ االكزاعي ، إذ كاف :  (ْْ)سالـ(
ـ( َُِِىػ/ٗٗٓ، كيضيؼ الضبي)ت ،(ْٓ)))...أكؿ مف أدخؿ األندلس مذىب األكزاعي...((

 .(ْٔ)بأىف  صعصعة : ))...كاف أكؿ مف أدخؿ الحديث األندلس...((
ـ( شيدىٍت بالد األندلس استقراران ِٖٗ-ٕٓٓىػ/ُّٔ-ًُّٖة األمكية )كفي عيًد األمار 

في جميع المجاالت ، كبدأ األندلسيكف بالرحمًة إلى المشرؽ ، مف أجؿ طمب العمـ كالمعرفة ، 
سكاء بجيكد ذاتية مف قبؿ األشخاص ، أك مف خالؿ تشجيع حكاـ األندلس عمى الرحمة 

 . (ْٕ)لطمب العمـ
الذم شجع عمى تحصيؿ  (ْٖ)نذ عيد األمير )عبدالرحمف الداخؿ(كبدأ ىذا التشجيع م

 (َٓ)، الذم كاف مؤدبان في قرطبة (ْٗ)العمـ كالحث عمى طمبو فقد شجع الفقيو )الغازم بف قيس(
فارتحؿ الى المدينة المنكرة لينيؿ العمـ مف منبعو ، فالتقى باإلماـ مالؾ بف أىنس كسمع 

، كفي ىذا يسجؿ ابف (ّٓ)كقرأ عميو (ِٓ)أبي نعيـ ( ، كما أدرؾ المقرئ ) نافع بف(ُٓ)منو
ـ( حصيمة رحمة الغازم قائالن: ))...في اياـ عبد الرحمف بف معاكية ٕٕٗىػ/ّٕٔالقكطية)ت، 
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دخؿ الغازم بف قيس األندلس بالمكطأ عف مالؾ ، كبقراءة ابف أبي نعيـ ككاف مكرمان لو 
 .(ْٓ)كمتكرران عميو بالصمة في منزلو...((

ـ ( الذم كاف رجؿ ٕٔٗ-ٖٕٗىػ/َُٖ-ُِٕ) (ٓٓ))األمير ىشاـ الرضا(كفي عيد 
عمـ أتسـى بفصاحة المساف ، كأىتمامًو باألدب كفنكف العمـ ، فضالن عف عممًو بالحديًث النبكم 
الشريؼ كالمغة العربية كاألمكر الفقيية ، فضالن عف صفًة الزىًد ، التي كاف عمييا ىذا األمير 

جاللو ليـكأنصرافًو عف الممذات  ، كمما يعزز ذلؾ ما  (ٔٓ)كالميك كتقريبو لرجاؿ العمـ كالفقو كا 
ـ ( قائالن :)) ... كاف مف أىؿ الفضؿ كالعمـ كالبصر ُِٗٓىػ/ٖٓٔ)ت، (ٕٓ)ذكره ابف االبار

بالمغة العربية كالنفاذ في معرفة الحديث كركايتًو كالحفظ لألخبار كالسيما أخبار الخمفاء مف 
 رب ... (( .قكمو بالمشرؽ كالمغ

كفي عيد ىذا األمير كاف المذىب الحنفي في أكج عظمتو في اإلنتشار كالتكسع في 
أغمب المدف كالبمداف اإلسالمية الخاضعة لسمطاف الخالفة العباسية ، إال إف األمير ىشاـ لـ 
يسمح لممذىب الحنفي أٍف يدخؿ بالده أك يعمك صكتو بًو ، كبخاصة عندما شعر أف المذىب 

ي حاكؿ طرؽ ابكاب بالد األندلس ، اال انيا لـ تفتح لو ، فقد بدأ األمير ىشاـ بتشجيع الحنف
الرحمة الى مكة المكرمة كالمدينة المنكرة مف أجؿ أخذ العمكـ الدينية كالتفقو بيا بشكؿ كاسع ، 

ة ، فرحؿ في عيده الكثير مف طمبة العمـ إلى المدينة المنكر  (ٖٓ)ككنو شغكفان بالعمكـ الدينية
التي كانت أكبر مركز أشعاع لمعمكـ الدينية كالفقيية آنذاؾ ، ككاف ىدؼ المرتحميف ىك 
لمتعرؼ عمى فقو اإلماـ مالؾ بف أىنس ، كممف حظى بتشجيع األمير ىشاـ عمى الرحمة الفقيو 

، إذ رحؿ إلى المدينة المنكرة ، كالتقى  (َٔ)المعػػػػػركؼ بػشبطكف (ٗٓ))زياد بف عبدالرحمف(
ـ مالؾ ، كدرس عمى يده ، ثـ حمؿ ما تعمموي مف االماـ مالؾ كجمب معو نسخة ميذبة باإلما

منقحة مف مكطأ اإلماـ مالؾ غير التي جمبيا الفقيو الغازم بف قيس إلى األندلس ، كبيف 
ؿى  الفقيو زياد لألمير ىشاـ كأىؿ األندلس مبادئ المذىب المالكي ، كيعد زياد أكؿ مف أدخى

ألندلس ، كعمـ السنف كمسائؿ الحالؿ كالحراـ ، إلى أف ألـز األمير ىشاـ مذىب مالؾ إلى ا
ٌير القضاء كالفقو عميو  .(ُٔ)الرضا الناس بيذا المذىب ، كصى

إلى المدينة المنكرة  (ِٔ)كما رحؿ في ىذا الكقت الفقيو الشاب)يحيى بف يحيى الميثي(
ذىب المالكي باألندلس عمى يد الفقيو كىك ابف الثامنة كالعشريف سنة ، بعد أٍف تفقوى بأصكؿ الم

، كما  (ّٔ)زياد المعركؼ بشبطكف ، فالـز اإلماـ مالؾ كتفقو عمى يديو كسماه عاقؿ األندلس
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سمع أصكؿ المذىب المالكي مف كبار تالمذة اإلماـ مالؾ في مصر ، كعاد إلى قرطبة بعمـ 
ليو انتي ت الرئاسة بالفقو كاإلفتاء كثير ، كأصبح مف أعمدة المذىب المالكي باألندلس ، كا 

 .(ْٔ)كعمى يديو بدأ إنتشار المذىب المالكي باألندلس
كىكذا استطاع ىذاف الفقيياف الكبيراف كممف رحؿ مف األندلسييف إلى اإلماـ مالؾ أف 
يعكدكا إلى بالدىـ األندلس محمميف بأصكؿ المذىب المالكي ، فكقع عمى عاتقيـ ميمة نشر 

( كيؼ بدأ ذيكع ـُُْٗىػ/ْْٓندلس ، كييبيف القاضي عياض)ت ، ىذا المذىب في أرًض األ
نتشار المذىب المالكي باألندلس ، قائالن : ))...كأما أىؿ األندلس فكاف رأييا منذ فتحت  كا 

 (ٓٔ)عمى رأم االكزاعي ، إلى أف رحؿ إلى مالؾ زياد بف عبدالرحمف ك) قرعكس بف العباس(
مو كأبانكا لمناس فضمًو كاقتداء األئمة بو ، فعرؼ حقو كالغازم بف قيس كمف بعدىـ فجاءكا بعم

كدرس مذىىبو ، إلى أف أخذ أمير األندلس إذ ذاؾ ىشاـ بف عبدالرحمف ... الناس جميعان 
بالتزاميـ مذىب مالؾ ، كصير القضاء كالفتيا عميو كذلؾ في السبعيف كمائة مف اليجرة في 

كمئذ صعصعة بف سالـ إماـ األكزاعية كركايتو ، حياة مالؾ رحمو اهلل تعالى، كشيخ المفتييف ي
 .(ٔٔ)كقد لحؽ بو مف أصحاب مالؾ عدة فالتـز الناس بيذا المذىب كحمكه بالسيؼ...((

كمف ىذا يتضح لنا أف إنتشار المذىب المالكي في األندلس ، يعكد إلى الرحمة 
لى بعض المدف العممية لفقيائيا كعممائيا إلى مكة المكرمة كالمدينة المنكرة خاٌصة  ، كا 

ممًو الى األندلس  اإلسالمية عامة ، مدفكعيف بتشجيع أمراء تمؾ البالد عمى تعمـ العمـ ، كحى
نتشاره .  كتعميمو لمناس ، كتبٌيف لنا مساعدة الدكلة في نشره كا 

 المبحث الثالث : العوامل التي واجيت المذىب الحنفي في بالد األندلس .
مؿى الم ذىب المالكي إلى بالد األندلس ، ككيؼ أصبح المذىب بعد أف بينتي كيؼ حي

الرسمي فييا ، كمحاكلة الحكاـ كالفقياء المالكية ىناؾ الحفاظ عمى كحدة بالدىـ المذىبية ، 
باستعماؿ الكسائؿ السياسية كالعممية كاالجتماعية مف أجؿ تعزيز مكانة المذىب المالكي في 

عمى كؿ المذاىب كالتيارات كالفرؽ المذىبية نفكس الناس ، فعممكا عمى إخراج كالقضاء 
كالعقائدية ، كمنيا المذىب الحنفي األكثر شيكعان كتكىجان في العالـ االسالمي آنذاؾ ، بأٍف 
جعمكا االجكاءى العامة في البالد تجابييـ بالمعارضة كالرفض كعدـ القبكؿ بكؿ قكة ، كيمكف أف 

 في بالد االندلس كىي :  نبيف العكامؿ التي جكبو بيا المذىب الحنفي
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 أواًل : العامل السياسي .
ييعد ىذا العامؿ مف أىـ العكامؿ التي كاجيت المذىب الحنفي في بالد االندلس ، 
كتصدت لو بقكة ، كلـ تسمح لوي باإلنتشار ، كبذؿ حكاـ االندلس جيكدان في سبيؿ ذلؾ ، كقد 

 تمثمت الجيكد السياسية باالتي : 
حنفي ىك مذىب أىؿ العراؽ بكؿ تفاصيمو كأصكلو ، كشيد تكسعان إف المذىب ال -ُ

كامتدادان في مشرؽ الدكلة العربية اإلسالمية كالمدف الخاضعة لسمطاف الخالفة العباسية ، كما 
شيد حضكران مممكسان في مصر كبعض أرجاء بالد المغرب اإلسالمي ، كأصبح المذىب 

، كبما أف األندلس  (ٕٔ)ييف الذيف فتككا كنكمكا بيـالرسمي لمخالفًة العباسية ، أعداء األمك 
أصبحت منفصمة عف العباسييف ، لذا كاف مف الطبيعي أف يتبنى االندلسيكف مذىبان مغايران  
لممذىب الذم يتبناه بنك العباس لتحقيؽ نزعة االستقالؿ ، كمحاكلة عدـ االرتباًط بالعراؽ بأم 

كي مف قبؿ األندلسييف كبخاصة حكاميـ ىك مخالفة تبعية ، كلذلؾ فإف اعتناؽ المذىب المال
 . (ٖٔ)لمعباسييف مذىبيان 

يممس الباحث بكؿ كضكح األثر السياسي المتمثؿ في إنتشار المذىب الحنفي في  -ِ
نتشار المذىب المالكي في األندلس ، كمما  العراؽ كغيرىا مف البمداف كالمدف اإلسالمية ، كا 

ـ(الذم قاؿ : ))... َُّٔىػ/ ْٔٓ)ت، (ٗٔ)ابف حـز األندلسييعزز ىذا الرأم كيؤكده ما ذكره 
مذىباف انتشرا في بدء أمرىما بالرياسة كالسمطاف مذىب أبي حنيفة، ...كمذىب مالؾ عندنا 
باألندلس...(( ، كبيذا فإف المذىب المالكي استفاد في األندلس مف دعـ حكاـ األندلس 

 كمساندتيـ لو .
المعارض لمعباسييف كالمؤيدة لمثكرات ضدىـ ، كخاصة  أتسـ اإلماـ مالؾ بمكقًفوً  -ّ

ـ ِٕٔىػ/ُْٓبالمدينة المنكرة في عاـ  (َٕ)العمكية كمكقًفًو المؤيد ) لثكرة محمد النفس الزكية (
، ضد العباسييف ، مما أعمى مكانة اإلماـ مالؾ عند حكاـ األندلس ، كساعد عمى إنتشار 

 . (ُٕ)مذىبو عمى حساب المذىب الحنفي في األندلس
أسيـ المكقؼ االيجابي لإلماـ مالؾ بف أىنس مف األمير األندلسي ىشاـ الرضا ،  -ْ

شاـ كمف حكلو مف الفقياء كالمحدثيف نحكه ، إذ كاف ىناؾ أعجاب في استمالة األمير ى
نما عف طريؽ  متبادؿ بيف اإلماـ مالؾ كاألمير ىشاـ دكف أف يرل احدىـ اآلخر ، كا 

، إذ إف اإلماـ مالؾ  (ِٕ)األندلسييف المسافريف إلى الحج أك الذيف درسكا عمى يد اإلماـ مالؾ
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ا لو محاسنو كعدلو ، فأبدل اإلماـ مالؾ ىنا إعجابو سأؿ بعضيـ عف سيرة األمير ىشاـ فذكرك 
، كفي ركاية أيخرل أىن وي قاؿ :  (ّٕ)باألمير ىشاـ قائالن :)) ليت اهلل زيف مكسمنا بمثؿ ىذا((

، ألنو لـ يكف راضيان عف حكـ العباسييف ، فكصمت  (ْٕ)نسأؿ اهلل تعالى أٍف يزيف حرمنا بممككـ
ىشاـ ، كعمـ بجاللة اإلماـ مالؾ كعممو كعمك قدره ، فأمر ىذًه المقكلة إلى مسامع األمير 

 . (ٕٓ)الناس بترؾ المذىب االكزاعي كالتزاـ المذىب المالكي في بالده
ـ ( أىف اإلعجاب كاف بيف اإلماـ مالؾ كاألمير ُّٔٔىػ/ٖٕٔكيرل ابف نباتو)ت، 

حمؿ أىؿ األندلس عبدالرحمف بف معاكية الممقب بالداخؿ ، كاف األمير عبدالرحمف ىك الذم 
 .(ٕٔ)عمى اعتناؽ المذىب المالكي

كيرل الباحث استنادان الى ما ذكرتو المصادر الكثيرة المكثكقة أف األعجاب كاف بيف 
 .  (ٕٕ)اإلماـ مالؾ كاألمير ىشاـ الرضا

حاكؿ عمماء المذىب الحنفي طرؽ أبكاب األندلس ، إال أف حكاميا كخاصة  -ٓ
األمير ىشاـ الرضا ، أغمقكا أبكاب األندلس أماـ دخكؿ ىذا المذىب لبالده ، إذ ذكر المقدسي      

أف  فقياء مف المذىب الحنفي كالمذىب المالكي تناظركا في مجمس  ـ(ُُّْىػ/ ّٕٓ)ت، 
مير ليـ مف أيف كاف أبك حنيفة؟ قالكا مف الككفة ، فقاؿ مالؾ؟ ، قالكا األمير ىشاـ فقاؿ األ

مف المدينة ، فقاؿ األمير: عالـ دار اليجرة أىحبي إلينا ، كأمر بإخراج أصحاب أبي حنيفة مف 
 .(ٖٕ)مجمسو ، كقاؿ : ال أحبي اف يككف في بمدم مذىباف

، كذلؾ لتجنيب  حرص حكاـ األندلس عمى التمسؾ بسياسة المذىب الكاحد -ٔ
بالدىـ شركر الفتف كالتفرقة كالخالفات كالنزاعات الفقيية كالمذىبية ، كحدكث مشاكؿ فقيية 
كـ ليا في القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ ، كتتطمب االجتياد  جديدة ال يكجد حي

عة المجتمع كاالستنتاج العقمي كالقياس ، كىذا الذم ال يريده حكاـ األندلس ، ال سيما أف طبي
األندلسي تتككف مف فئات اجتماعية كثيرة ، كالعرب كالبربر كاألسباف كالمكالي كالصقالبة 
كغيرىـ ، كعناصر دينية كالييكدية كالنصرانية ، لذلؾ تبنت الدكلة المذىب الكاحد الذم يحفظ 

س لمبمد سالمتو ككحدتو ، كيسمـ مجتمعيـ مف التمزؽ كالفرقة ، فكجدت السمطة باألندل
بالمذىب المالكي مذىبان متكازنان يقؼ في كجو التطرؼ كالبدع ، كالف الكحدة المذىبية ىي جزء 

 .(ٕٗ)مف الكحدة السياسية
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عمؿ فقياء األندلس المالكية بكؿ قكتيـ عمى الحفاظ عمى كحدة بالد األندلس  -ٕ
يتبناه المالكية مذىبيان ، فكاجيكا أم حركة ذات طابع ديني كمذىبي كتتبنى أفكار مغايره لما 

كتصدكا ليا بكؿ قكة كعنؼ ، كخير مثاؿ عمى ذلؾ ما قاـ بًو الفقياء المالكية مف مكاجية فكر 
بكؿ قساكة ، كرأكا أٌنيا خركجه عمى اإلجماع ، كخاصة بعد  (َٖ)كجماعة ) أبي حامد الغزالي (

ر عندىـ أىٍف تبناىا عدد غير قميؿ مف متصكفة شرؽ األندلس ، كخاصة بعد أف بدأ يظي
طمكح سياسي ، فأفتى فقياء المالكية بقرطبة بإحراؽ كتاب إحياء عمكـ الديف في عاـ 

إلى  (ُٖ)ـ ، كصدر أمر مف األمير المرابطي )عمي بف يكسؼ بف تاشفيف(َُُٗىػ/َّٓ
جميع المناطؽ في المغرب كاألندلس بضركرة تنفيذ ىذًه الفتكل ، كأشرؼى الفقياء المالكية 
بأنفسيـ عمى جمع نسخ كتاب إحياء عمكـ الديف المكجكدة عند الناس ، ككضعكىا في الماء 

 . (ِٖ)حتى تتالشى كتختفي حيركفيا
قياء القياـ بكاجباتيـ يمكننا القكؿ إٌف طبيعة أكضاع األندلس كانت تحتـ عمى الف -ٖ

الدينية ، المتمثمة بالدفاع عف بالدىـ ، ألنيا كانت في مكاجية دائمة كيكمية مع النصارل ، 
األمر الذم يستمـز تكحيد الصفكؼ ، لشحف الناس لمجياد ، كعدـ الخكض في الفتف 

 .  (ّٖ)كالنزاعات المذىبية الداخمية
لممذىب المالكي ، مث ؿى حاجزان منيعان كذلؾ يمكف القكؿ إٌف تعصب حكاـ األندلس  -ٗ

أماـ إنتشار المذىب الحنفي ، فمف خالؿ قراءتنا لمنصكص التاريخية ، عثرنا عمى نص عند 
( ْٖ)( يبيف مدل شدة تعصب )الخميفة الحكـ المستنصر(ـُُْٗىػ/ْْٓالقاضي عياض)ت،

ذكر أف   ـ ( لممذىب المالكي ، كقد صر ح بذلؾ صراحة ، إذٕٔٗ-ُٔٗىػ/ّٔٔ-َّٓ)
الخميفة الحكـ المستنصر كتب إلى أحد الفقياء المالكية كتابان جاء فيو : )) ... ككؿ مف زاغ 
عف مذىب مالؾ فإنو ممف زيف عمى قمبو كزيف لو سكء عممو ، كقد نظرنا طكيالن في أخبار 

مـ منو الفقياء كقرأنا ما صنؼ في أخبارىـ إلى يكمنا ىذا فمـ نر مذىبان مف المذاىب غيره أس
فإف فييـ الجيمية ... كالخكارج كالمرجئة إال مذىب مالؾ رحمو اهلل تعالى ، فإنا ما سمعنا 
أحدان ممف تقمد مذىبو قاؿ بشيء مف ىذه البدع ، فاالستمساؾ بو نجاة إف شاء اهلل 

 .(ٖٓ)تعالى...((
 ـ( نصان كردت فيو إشارة إلى أف  المذىب المالكئَُٕىػ/ْٗٔكذكر ابف حياف) ت،

ـ كرد كتاب ٕٔٗىػ/ّّٔىك المذىب الرسمي في الدكلة كال يسمح بغيره ، إذ قاؿ : في عاـ 
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إلى الخميفة الحكـ المستنصر يذكر فيو  (ٖٔ)الكزير القائد األعمى )غالب بف عبدالرحمف(
استجابة أمير عدكة األندلسييف مف فاس كأمير عدكة القركييف منيا إلى الطاعة ، ك))..الدخكؿ 

ة كاتباع السنة كالعمؿ بمذىب مالؾ بف انس اماـ اىؿ المدينة رضي اهلل عنو في الجماع
))...(ٖٕ). 

كىكذا تمتع الفقياء المالكية بمكانة خاصة في الدكلة كالمجتمع األندلسي ، فيـ رجاؿ 
الديف كالدنيا ، كمنيـ األئمة كالخطباء ، كالفقياء كالقضاة ، كالمشاكركف ، كالمفتكف ، كاستمدكا 

يـ كنفكذىـ مف ككنيـ حفظة الديف كحممة الشريعة ، كمف المجتمع الذم يبجميـ ، كالدكلة مكانت
التي تحترميـ ، كتقؼ عند رأييـ كتعمؿ بمشكرتيـ ، كؿ ىذًه االمتيازات كالمكانة لـ تتكفر 

 .  (ٖٖ)ألعياف المذىب الحنفي في األندلس
 ثانيًا : العامل العممي .

العمـ الرحيؿ إلى الحجاز كخاصة الى مكة المكرمة اعتاد أىؿ األندلس كطمبة 
كالمدينة المنكرة مف أجؿ أداء فريضة الحج ، كلزيارة المسجد النبكم لمصالة فيو كالسالـ عمى 
صاحب القبر الشريؼ سيدنا محمد ) صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ( ، كااللتقاء بشيكخ كعمماء 

كالمنبع األصيؿ لمعمكـ الدينية فأخذكا كانتيمكا المدينتيف بكصفيما مركزم العمـ كالمعرفة ، 
العمـك كالمعارؼ مف أشياخيا ، ألنيا األقرب إلييـ مف العراؽ مكطف المذىب الحنفي ، كمركز 
شيكخو كعممائو كمؤلفاتو ، فالتقى العديد مف األندلسييف باإلماـ مالؾ كجالسكه كأىخذكا منو أك 

حامميف معيـ مكطأه المشيكر ، كأصكؿ كمبادئ مف تالمذتو كرجعكا إلى بمدىـ األندلس 
مذىبو ، فقامكا بدعكة الناس إليو ، كنشر أصكؿ المذىب كمبادئو مف خالؿ مجالسيـ العممية 
التي كانكا يعقدكنيا ، لمتدريس كالنقاش كالتناظر ، ككاف في مقدمة ىؤالء العمماء زياد بف 

كغيرىما كثير ، كىذا االمر لـ ينجح  عبدالرحمف المعركؼ بشبطكف ، كيحيى بف يحيى الميثي
 . (ٖٗ)فيو اتباع المذىب الحنفي في بالد االندلس

ـ( ذلؾ قائالن : ))...كأما مالؾ رحمو اهلل َُْٓىػ/َٖٖ)ت ، (َٗ)كيؤكد ابف خمدكف
ف كاف يكجد في غيرىـ إال أنيـ لـ يقمدكا  تعالى فاختص بمذىبو أىؿ المغرب كاألندلس ، كا 

ما أف رحمتيـ كانت غالبان إلى الحجاز كىك منتيى سفرىـ. كالمدينة يكمئذ غيره إال في القميؿ ك
دار العمـ كمنيـ مىف خرج إلى العراؽ ، كلـ يكف العراؽ في طريقيـ فاقتصركا عمى األخذ عف 

 عمماء المدينة...((.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)َُِْ ) 
 

ـ( أف  نشر المذىب المالكي باألندلس ، يعكد ُِّٔىػ/َُُْ)ت، (ُٗ)كيرل المقرم
لعممية لمحجاز فيقكؿ : ))...فذىب الجميكر إلى أف سببو رحمة عمماء األندلس إلى الرحمة ا

إلى المدينة ، فمما رجعكا إلى األندلس كصفكا فضؿ مالؾ كسعة عممو ، كجاللة قدره ، 
 فأعظمكه...((.

ككاف لممكانة العممية الكبيرة التي تمتع بيا شيكخ المذىب المالكي في بالد االندلس 
ند حكاـ األندلس إذ تبكءكا مكانة عالية كمنزلة سامية لدل الحكاـ كالمجتمع أثرىا الفاعؿ ع

جالؿ ، فكانت سمة الفقيو عظيمة جميمة عند الجميع ،  األندلسي ، ككاف ليـ تقدير كاحتراـ كا 
ككاف حكاـ األندلس يشرككىـ في كؿ شيء يخص الدكلة كالمجتمع ، فيذا الفقيو المالكي 

ميثي الذم كانت لو مكانة كبيرة عند األمير ىشاـ لككنو : ))... آخر الكبير يحيى بف يحيى ال
ككاف األمير ىشاـ يكثر  (ِٗ)االعالـ األندلسييف الذيف سمعكا مف مالؾو كأخذكا عنو مباشرة...((

 .(ّٗ)مجالستو كيحرص عمى السماع منو
األمير كاستمرت المكانة الكبيرة كالنفكذ الكاسع لمفقيو يحيى بف يحيى الميثي عند )

ـ( ، كاعتمدى عميو في كؿ شيء ، ككاف ٖٖٔ-ُِٖىػ/ِّٕ -َِٔ) (ْٗ)عبدالرحمف األكسط(
، كلو الكممة المسمكعة في اإلمارة ، كيمتزمو  (ٓٗ) األمير ))... يستشيره في جميع أمكره...((

رحمف ، كنظران لثقة األمير عبدال(ٔٗ)األمير كيبره ))...ما ال يمتـز االبف البار لألب الحاني...((
األكسط الكبيرة بيذا الفقيو فانو : ))...كاف اليمي قاض في أقطار بالد األندلس إال بمشكرتو 

، ككاف يحيى الميثي ىك عميد الفقياء بقرطبة ككبير األكابر بيا ، كيفتي  (ٕٗ)كاختياره...((
برأم مالؾ ، ككاف أعقؿ أىؿ األندلس كما كصفو االماـ مالؾ ، كيتدخؿ في كؿ صغيرة 

، كمف المؤكد أف ىؤالء القضاة  (ٖٗ)يرة كخاصة في األمكر القضائية كالفقيية ، كيستبد برأيوككب
الذيف يكافؽ الفقيو يحيى بف يحيى الميثي عمى تكليتيـ منصب القضاء كانكا مف فقياء المذىب 

ٍف لـ يككنكا مالكييف فكاف عمييـ أف يحكمكا بمكجب المذىب المالكي ، كما  (ٗٗ)المالكي ، كا 
، الذم كاف مقربان مف األمير ، كاله كتابة  (ََُ)كد ذلؾ أىف  الفقيو )قاسـ بف محمد البياني(يؤ 

كثائقو الخاصة كأحكاـ القضاء كاالفتاء ، ككاف فقييان شافعيان ، كرغـ مكانتو الكبيرة عند األمير 
 . (َُُ)((إال أىٌنوي : ))...كاف يفتي بمذىب مالؾ ككاف يتحفظ كثيران مف مخالفة المالكية...

كنظران لشدة الفقيو المالكي يحيى بف يحيى الميثي في محاسبة القضاة كالتأكيد عمييـ 
بامضاء احكاميـ بحسب المذىب المالكي ، حتى ثقمت مكانتو عمى القضاة فمما مات استراح 
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 ّْـ( : ))كفي سنة ُُّٔىػ/ُِٕ)كاف حيان سنة (َُِ)القضاة ، كفي ىذا قاؿ ابف عذارم
 تكفي يحيى بف يحيى ، فاستراح القضاة مف ىمو...((. -ىػََِأم -المذككر

كفي ضكء ىذه االحترازات لـ يجد المذىب الحنفي مف يكليو االىتماـ مف عمماء 
صرار ، كما تكفر لممذىب  األندلس ، كيعمؿ عمى إدخالو إلى بالدىـ ، كيدافع عنو بقكة كا 

أف  أىؿ األندلس ال يعرفكف بعد كتاب  ـ(ُُّْىػ/ّٕٓ)ت، (َُّ)المالكي ، كيؤكد المقدسي
ال نعرؼ اال كتاب اهلل  -اىؿ األندلس-اهلل سكل مكطأ االماـ مالؾ ، إذ يقكؿ : ))...يقكلكف

 كمكطأ مالؾ...((.
كبعد اف أصبح المذىب المالكي في الكاقع المذىب الكحيد المعترؼ بًو رسميان في 

رمكزه أنفسيـ حراسان لو ، كتحمسكا لو تحمسان األندلس ، أىقاـ الغالبية العظمى مف فقيائو ك 
شديدان ، كتعصبكا لو تعصبان مبالغان ، ككقفكا سدان منيعان بكجو إنتشار أم مذىب ديني اك فقيي 
، كاألمثمة كثيرة عف ىذا التعصب نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ أنيـ كضعكا المؤلفات ، التي 

كمناصرتو ، مثؿ كتاب ترتيب المدارؾ كتقريب تيبيف فضؿى المذىب المالكي ، كفضؿى رجالو 
المسالؾ لمعرفة اعالـ مذىب مالؾ لمقاضي عياض ، ككتاب النصرة لمذىب أماـ اليجرة 

ألؼ قاضي الجماعة )محمد بف يبقى ، كما  (َُْ)لمكادم آشي كغيرىما الكثير مف المؤلفات
لخصاؿ في الفقو عمى كتابان لمحاجب المنصكر بف ابي عامر أطمؽ عميو اسـ ا (َُٓ)القرطبي(

 .(َُٔ)مذىب اإلماـ مالؾ ، عارض فيو كتاب الخصاؿ البف كابس الحنفي
ـ( ركاية تبيف مدل تحامؿ أعالـ المذىب ٕٔٗىػ/ّٔٔكأكردى لنا الخشني)ت، بعد 

المالكي عمى المذىب الحنفي ، ككيؼ أىن يـ يتبعكف قاعدة أعرؼ لغة عدكؾ لتأمف شره ، إذ 
في داخؿ  (َُٖ)يقكؿ : كنت أىسمعي مف محمد بف سحنكف (َُٕ)مخمد قاؿ : ))...سمعت بقي بف

بيت سحنكف بالقيركاف أشياء سمعيا بالعراؽ ، قاؿ بقي : فرأيت كتبان مجمكعة في داخؿ البيت 
، فقمت لو : أبا سعيد إف كانت ىذًه الكتب ركاٌم ركيتيا عنؾ ؟ . فقاؿ ىي كتب ألبي حنيفة 

تنظر في كتب أبي حنيفة ؟. قاؿ : فقاؿ لي : يا بقي . قاؿ : فقمت لو : كيؼ حؿ لؾ أٍف 
 . (َُٗ)كيؼ كاف يحؿ لنا اف نخطئو كلـ ننظر الى مذىبو كما يقكؿ ؟.((

ككصؿ بفقياء المذىب المالكي األمر أنيـ كانكا يعادكف رمكز المذىب المالكي 
كمذىبو ، كمثاؿ أنفسيـ خاصةن إذا ما حاكلكا نشر أك تبني كتابو أك رأًم مغايرو لإلماـ مالؾ 

ذلؾ الفقيو الكبير بقي بف مخمد فعمى الرغـ مف أىن وي كاف أثيران عند حكاـ األندلس كمستشارىـ 
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فيمف يكل كف المناصب كخاصة القضائية ، ككاف ىذا الفقيو منفتحان عمى بقية المذاىب االخرل 
إف ىذا لـ يرٍؽ لفقياء المذىب ، كيأخذ منيا جميعان ما يراه مناسبان ، كال يتبنى مذىبان محددان ، ف

المالكي ، فشنكا عميو ىجكمان عنيفان ، ألنو أدخؿى إلى األندلس العديد مف المصنفات المشرقية 
الذم كاف  (َُُ)الخاصة بالمذاىب اإلسالميًة ، كمف بينيا )مصنؼ ابف ابي بكر بف أبي شيبو(

ء المالكية في كقتو كىـ الفقية ) يعرض آراء االماـ مالؾ كآراء الفقياء اآلخريف ، فياجمو زعما
، الذم قاؿ لبقي بف  (ُُّ)، ك)اصبغ بف خميؿ( (ُُِ)، ك)محمد بف الحارث( (ُُُ)ابف مرتنيؿ (

مخمد : ))...ألٍف يككف في تابكتي رأس خنزير أحب إلي مف أف يككف فيو مسند ابف أبي 
ي بف مخمد ، ، كعمؿ ىؤالء الفقياء عمى إثارة المجتمع األندلسي عمى بق (ُُْ)شيبة...((

كمنعكه مف قراءة مسند ابف أبي شيبة ، كحاربكه بكؿ ما يستطيعكف ، حتى كصؿ الحد بيـ إلى 
أٍف يقترح بعضيـ بأف يصدركا فتكل بإباحة دمو كقتمو ، عندئذ قرر بقي بف مخمد الفرار مف 

 (ُُٓ)قرطبة ليحمي نفسو مف سطكة ىؤالء الفقياء ، ككصمت تمؾ األخبار إلى )األمير محمد(

ـ ( ، الذم عقد مجمسان استدعى فيو الفقياء المالكية كبقي بف ٖٖٔ-ِٖٓىػ /ِّٕ- ِّٖ)
مخمد كحضره ىك شخصيان ، كطالب الفريقيف بالمناظرة أمامو ، فدافع بقي عف آرائو كبيف 
كجية نظره ، فأمر األمير محمد باستحضار الكتاب ، كجعؿ يتصفحو جزءان جزءان الى أف آتى 

ظنكا انو يكافقيـ في اإلنكار عميو ، ثـ قاؿ لخازف الكتب : ىذا كتاب ال  عمى آخره ، كقد
تستغنى خزائننا عنو فأنظر في نسخًو لنا ثـ قاؿ لبقي بف مخمد : انشٍر عممؾ كآرك ما عندؾ 

 . (ُُٔ)مف الحديث ، كاجمٍس لمناس ينتفعكا بؾ
عـ جيكدىـ ككصؿ حد التعصب بالفقياء المالكية إلى أف يضعكا أحاديث مكضكعة تد

ـ( في ترجمتو لمفقيو اصبغ بف َُُّىػ/َّْكما يطمحكف لو ، فقد ذكر ابف الفرضي)ت ، 
خميؿ الذم كاف مفتي األندلس في كقتو باف قاؿ : ))...ككاف متعصبان لرأم أصحاب مالؾ ، 
كالبف القاسـ مف بينيـ، كبمغ بو التعصب ألصحابو أف أفتعؿ حديثان في ترؾ رفع اليديف في 

 .(ُُٕ)ة بعد اإلحراـ. ككقؼ الناس عمى كذبو فيو...((الصال
تعصب فقياء المالكية لمذىبيـ  (ُُٖ)ككصؼ القاضي )منذر بف سعيد البمكطي(

 بأبيات شعرية قاؿ بيا : 
 عػػػذيرل مف قػػػكـو إذا مػػػػػا سألتػػػػيـ ... دليػػػػػػػػالن يػػػقػػػػكلػػػػػػػػكا ىكذا قاؿ مالؾ              

 فإف زدت قالكا قاؿ سحنكف مثػػمػو ... كقد كاف ال تخفى عميو المسالؾ              
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 (ُُٗ)فإف قمتي قاؿ اهلل ضجكا كأعكلكا ... عمي  كقالكا أنت خصـ مماحؾ              
كمف السياسات التي اتبعيا الفقياء المالكية ببالد االندلس أنيـ عممكا عمى اضطياد 

بالدىـ ، كخاصة المذىب الحنفي فاذا عثركا عمى شخصو عنده اتباع المذاىب األخرل في 
، ير دليؿ عمى ذلؾ ما ذكره المقدسيميؿ اك انتماء ليذا المذىب حاربكه كنفكه مف بالدىـ ، كخ

إذ قاؿ :))... أىما في األندلس فمذىب مالؾ كقراءة نافع كىـ يقكلكف ال نعرؼ ااٌل كتاب اهلل 
ٍف عثركا عمى معتزلٌى أك شيعٌى كمكٌطأ مالؾ فاف ظيركا عمى حنف ٌي أك شافعٌي نفكه ، كا 

 .(َُِ)كنحكىما ربما قتمكه...((
كاتبع فقياء المالكية في بالد األندلس سياسة الدعاية كتشكيو سمعة المذىب الحنفي ، 

كتبنييـ  (ُُِ)كنشركا دعاية بيف أفراد المجتمع مفادىا اتياـ األىحناؼ بالتحالؼ مع )المعتزلة(
زلة الخاصة بالقكؿ بخمؽ القراف الكريـ ، ككاف ىدفيـ مف ىذا تنفير الناس مف فكرة المعت

، كما اتيمكىـ بالتكيف في آراءىـ ، كمف ذلؾ ما قالو الفقيو )ابف لبابة  (ُِِ)المذىب الحنفي
: )).... الحؽ الذم ال شؾ فيو كتاب اهلل ، كسنة رسكلو صمى اهلل عميو كآلو  (ُِّ)القرطبي(

 .(ُِْ)فمرة يصيب كمرة كالذم يتكاىف ...(( كسمـ، كأما الرأم
ككصؿ تعصب عمماء المالكية عمى عمماء الحنفية ، إلى درجة أف  مؤلفي كتب 
التراجـ األندلسية كانكا عندما يترجمكف لعىمىـو مف أعالـ بالد األندلس مشيكرو في معرفتو كعممو 

ي ، بؿ مف مذىب آخر، فعمى ، إال إنيـ كانكا يأخذكف عميو بأنو لـ يكف مف مذىبيـ المالك
ـ( صاحب كتاب )بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ َُِِىػ/ٗٗٓسبيؿ المثاؿ ىذا الضبي)ت، 

أىؿ األندلس( عندما يترجـ لمفقيو الكبير ابي محمد االصيمي يذكر عممو الكبير كمكانتو 
 أن وي كاف عمى المتميزة بيف العمماء ، كيمتدحو اال إن وي في نياية ترجمتو يقكؿ : )) ... اال

 ، ككأن وي يعيب عميو ككنو عمى المذىب الحنفي. (ُِٓ)مذىب العراقييف ((
كلنا أف نقؼ عمى سطكًة كقكة الفقياء المالكية في المجتمع األندلسي ، فقد بمغكا مكانة 
متميزة ، حيثي لـ تتمكف أية قكة مف الكقكؼ بكجييـ ميما بمغت مكانتيا كقكتيا ، فقد كاف 

الفقياء يمثمكف مركز القيادة كالكممة المسمكعة في المجتمع األندلسي ، كيمثمكف سمطة ىؤالء 
-ٕٔٗىػ/َِٔ-َُٖ)(ُِٔ) الشعب ، كيتجمى ذلؾ بكضكح أياـ األمير )الحكـ بف ىشاـ(

ـ( ، الذم كاف مياالن لميك ، كيؤثر مجالس الندماء كالشعراء عمى مجالس الفقياء كالعمماء ُِٖ
بعادىـ عف التدخؿ في شؤكف الدكلة ، ، ككانت سياستو ترم ي إلى الحًد مف نفكذ الفقياء ، كا 
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فأعمنكا معارضتيـ لو كانتقادىـ لسمطتو بصكرة عمنية ، كأىخذكا بتأليب عامة المجتمع األندلسي 
في كجيو التي كادت اف تطيح باألمير  (ُِٕ)عميو ، كأشعمكا التمرد المعركؼ بػ)ىيج الربض(

 .(ُِٖ)الحكـ الربضي
كاف نفكذ الفقياء المالكية بصكرة تجعميـ يشعمكف تمردان ضخمان بكجًو رأس اليـر  فاذا

في الدكلًة كىك األمير ، فماذا يمكف اف يفعمكا بكجو أم مذىب أك حركة دينية تيدد كيانيـ 
 كسمطة مذىبيـ . 

كسيطر العمماء المالكية عمى الحركة التعميمية في األندلس ، كجعمكىا تقتصر عمى 
سات الفقيية كالمعامالت كالتشريعات المختمفة الخاصة بالمذىب المالكي ، كقامكا بمعاداة الدرا

أم محاكلة لتدريس المذاىب األخرل ، رغـ ظيكر محاكالت لـ تجد اتباعان كثيريف مثؿ ما كجد 
 .(ُِٗ)المذىب المالكي

 ثالثًا : العامل االجتماعي . 
العقمية كالفكرية لممجتمع األندلسي ، لـ تتماشى يبدك أف البنية االجتماعية كالتكجيات 

مع تكجيات المذىب الحنفي كتطمعاتو ، فمـ يمقى ىذا المذىب الترحاب كاالستقباؿ مف قبؿ 
 عامة الناس في بالد األندلس ، كذلؾ ألسباب عدة منيا:

 ًإف  أغمب الفاتحيف لبالد األندلس ، كانكا مف أىؿ الحجاز كبالد الشاـ ، كقمما -ُ
يكف بينيـ عراقييف ، لذلؾ كاف ىؤالء مستعديف الستقباؿ أم شيء يقدـ مف بالدىـ األصمية 

 . (َُّ)الحجاز النيا تتماشى مع طبيعتيـ كتكجياتيـ كخاصة في أمكر دينيـ
الشبو الكبير مف حيًث العادات كالتقاليد بيف طبيعة أىؿ األندلس ، مف عربو  -ِ

بساطًة في العيًش كالتفكير كالميؿ إلى حياة البداكة ، كبربر كطبيعة أىؿ الحجاز مف حيث ال
كؿ ىذًه األمكر رجحت كفة إنتشار المذىب المالكي عمى حساب المذىب الحنفي الذم يعتمد 
عمى االجتياد كاالستنتاج العقمي كالقياس كالرأم في حيف كانت تكجيات أىؿ األندلس تعتمد 

ذا األمر ال يفسح المجاؿ لمعقؿ بأىٍف يتفمسؼ عمى النص كتغمب عمييا نزعة أىؿ الحديث ، كى
كيتمنطؽ كيدخؿ في دىاليز مظممة ، الف ىذه األمكر كانت مف أساسيات المذىب الحنفي ، 
كما أف األندلسييف يحبكف التمسؾ بنصكص الحديث كالمحافظة عف اإلسالـ كاالبتعاد عمى 

 .(ُُّ)الشبيات
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: )) ... فالبداكة كانت غالبة عمى  كيبدك أىف  ًابف خمدكف لمس ذلؾ بكضكح ، فقاؿ
أىؿ المغرب كاألندلس كلـ يككنكا يعانكف الحضارة اٌلتي ألىؿ العراؽ فكانكا إلى أىؿ الحجاز 
أميؿ لمناسبة البداكة ، كليذا لـ يزؿ المذىب المالكٌي غٌضا عندىـ ، كلـ يأخذه تنقيح الحضارة 

يـ سبيؿ إلى االجتياد كالقياس ...كتنظير كتيذيبيا كما كقع في غيره مف المذاىب...كلـ يكف ل
 . (ُِّ)المسائؿ في اإللحاؽ كتفريقيا عند االشتباه ...((

كاف البربر يؤلفكف فئة كبيرة مف المجتمع األندلسي ، فمـ يتقبمكا مذىب الدكلة  -ّ
العباسية كىك المذىب الحنفي ، لما القكه مف اضطياد كظمـ كتميز كتيميش كقع عمييـ في 

غرب مف قبؿ الكالة العباسييف ، فكاف ىذا السبب عامالن في ضعؼ إنتشار الحنفية في بالد الم
 .(ُّّ)األندلس

كيمكف القكؿ إف  أىؿ المغرب كبالد األندلس عٌدكا المذىب المالكي ىك الديف ، كىك 
اإلسالـ دكف غيره ، كليذا يرل العامة مف الناس أىف  مف تخمى عف المذىب المالكي فكأىن ما 

مى عف اإلسالـ ، كما عٌدكا المذىب المالكي مذىب األمة بطبقاتيا الشعبية ، في حيف رأكا تخ
 . (ُّْ)المذىب الحنفي ىك مذىب السمطة الحاكمة في بغداد

كفي ضكء ذلؾ يممس الباحث أىٌف المذىب المالكي تكافرت لو أسباب اإلنتشار ، التي 
س عممكا عمى نشره ، ككذلؾ أف أغمب لـ تتكافر لممذىب الحنفي ، كىي أف  حكاـ األندل

الفقياء كالمفتيف كالقضاة باألندلس كانكا مف أعالـ المذىب المالكي ، فشكمكا حاجزان منيعان 
 بكجو محاكلة أم مذىب اف يضع قدمو في بالدىـ اك يعمك صكتو بيا . 

 رابعًا : العامل الجغرافي . 
ة األندلسية ، جعميا تختمؼ عف جميع إف الطبيعة المكانية كالمكقع المميز لشبو الجزير 

بقع كمدف العالـ اإلسالمي في المشرؽ كالمغرب ، إذ إنيا لـ تكف أرض متصمة بأراضي العالـ 
اإلسالمي ، فيي مفصكلة عف األرضي العربية كاإلسالمية كغيرىا بالمياه ، فالبحر المتكسط 

يا ، كمنفذىا البرم الكحيد يحدىا مف الجنكب كالشرؽ ، كالمحيط األطمسي مف شماليا كغرب
ىك مع أكركبا في طرفيا الشمالي الشرقي الذم تكجد بو قكل الممالؾ النصرانية ، ىذًه الطبيعة 
الجغرافية ألرض األندلس ، ساعدت أف تجعميا قمعة حصينة أماـ دخكؿ التيارات الدينية 

ٍف حدث اخ تراؽ مف تيار ديني أك كالمذىبية ، التي تسمح بدخكؿ ما تريده أف يدخؿ إلييا ، كا 
مذىبي ، ال يتالءـ معيا فأن يا كانت تكاجيو بعنؼ كقسكة ، خكفان مف حدكث الفتف 
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كاالضطرابات ، كلمحفاظ عمى كحدة البالد سياسيان كدينيان ، كاجتماعيان ، لمكاجة خطر الممالؾ 
ت اقداميـ النصرانية التي كانت تيدد كياف ككجكد المسمميف في ىذًه البقعة منذي أف كطأ

  .(ُّٓ)عمييا
  المبحث الرابع: َأعالم المذىب الحنفي في األندلس .

عمى رغـ ما تقدـ إال إفى المذىب الحنفي ببعض رجالو ، قد دخؿ بالد األندلس 
ـ( ُُْٗىػ/ْْٓكاستقر فييا بصكرة فرديةو كليست جماعية ، كيؤكد ذلؾ القاضي عياض)ت ،

، كذكر في (ُّٔ)نو شيء ... بجزيرة األندلس...((إذ قاؿ عف المذىب الحنفي : ))...دخؿ م
مكضع آخر قائالن : ))...كادخؿ بيا قكـ مف الراحميف كالغرباء شيئان مف مذىب الشافعي كأبي 
حنيفة كاحمد كداكد فمـ يتمكنكا مف نشره ، فمات لمكتيـ عمى اختالؼ أزمانيـ إال مف تديف بًو 

 .(ُّٕ)نفسو ممف ال يؤبو لقكلو ...((
كمف خالؿ تتبعنا لكتب التراجـ األندلسية عثرنا عمى عدد قميؿ جدان مف العمماء 

 األندلسٌيف الذيف كانكا عمى المذىب الحنفي كىـ : 
 م(.907ىـ/295ابو عبداهلل المعافري )ت، -1

، (ُّٖ)(ف تميد المعافرم ، مف أىؿ ) كشقةابك عبداهلل محمد بف سميماف بف محمد ب
كخ األندلس ، كرحؿ الى المشرؽ ، فالتقى بكبار عمماء بالد المغرب اىتـ بطمب العمـ مف شي

كأخذ عنيـ ، ككصؿ إلى مكة المكرمة كسمع بيا ، كدخؿ العراؽ ، كجالس فقياء المذىب 
الحنفي ، فتمقى فقيو منيـ كتأثر بيـ ، كعاد إلى األندلس بعمـو كثير ، كعرؼى بصالحًو كعممًو 

ينة كشقة األندلسية ، ككاف رأس المفتيف بيا ، كىك المقدـ فييـ كركايتو ، كتكلى االفتاء في مد
يقري لو بذلؾ الجميع ، كيقفكف عند أمره كال يعدلكف عف فتياه ، ككلي القضاء في عدة مدف 
اندلسية ، ككاف يفتي في بعض االمكر بالمذىب الحنفي ، كنظران لعممو كمكانتو فإف الرحمة 

 . (ُّٗ)ـَٕٗىػ/ِٓٗكفى بمدينة كشقة في عاـ العممية كانت إليو في كقتو ، كت
 م(.944ىـ/333أحمد بن عبداهلل )ت، -2

أحمد بف عبداهلل بف محمد بف المبارؾ بف حبيب بف عبدالممؾ بف عمر بف الكليد بف 
عبدالممؾ بف مركاف بف الحكـ الحنفي ، مف أىؿ قرطبة ، كىك مف بيت معركؼ بالشرؼ 

خمد كغيره الكثير ، كركل عنو كثير ، ككاف حنفي كالحشمة كالعمـ ، ركل عف بقي بف م
 . (َُْ)ـْْٗىػ/ّّّالمذىب ، مائالن إلى األخبار كاآلداب ، تكفى بمدينة قرطبة في عاـ 
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   م(.1001ىـ/392ابو محمد االصيمي )ت، -3
أبك محمد عبداهلل بف إبراىيـ بف محمد بف عبداهلل بف جعفر األصيمي األمكم القرطبي 

عمى يد كبار عمماء قرطبة ، كرحؿ إلى المشرؽ طمبان لمعمـ ، فطاؼ باآلفاؽ األندلسي ، درس 
فدخؿ مصر ، كمكة المكرمة كالمدينة المنكرة ، كدخؿ بغداد كالككفة ككاسط كالبصرة عاـ 

ـ، كبعد تمقيو لمعمكـ كالمعارؼ أخذ نصيبو منيا ، عاد إلى بالده األندلس في ِٔٗىػ/ُّٓ
لمستنصر ، بطمب منو شخصيان ، النو أصبح عالمان جميالن ، متفننان أكاخر أياـ الخميفة الحكـ ا

بمذىب الرأم كالقياس كىك مذىب أىؿ العراؽ ، كما أنو كاف مف أحذؽ العمماء برأم أىؿ 
المدينة لمقياـ بمذىب مالؾ كنقد الحديث كعممو كمعانيو كرجالو، ككاف مف أجٌؿ العمماء عممان 

ممف انتيت إليو ـ ضبطان ، كأرفعيـ حاالن ، كأعدليـ قكالن ، ك كفقيان، كأثبتيـ نقالن، كأصحي
، تكفي بمدينة قرطبة عاـ الرئاسة باألندلس، كألؼ في المذاىب كتبان عدة

 .(ُُْ)ـََُُىػ/ِّٗ
، اال إن وي  (ُِْ)ككاله الخميفة الحكـ المستنصر أحكاـ القضاء بمدينة ) سرقسطة (

جعمو ضمف الفقياء  (ُّْ)إستعفى مف المنصب فعفاه الخميفة ، كفي عيد )الحاجب المنصكر(
المشاكريف بقرطبة ، كقمده ميمة مقابمة الدكاكيف في مكتبة القصر كخصص لو راتبان لتمؾ 

 .(ُْْ)الميمة 
، إال أىف  كعمى الرغـ مف المكانة العممية الكبيرة ، التي تمتع بيا أبك محمد االصيمي 

ـ( بترجمتًو لو يظير بصكر كاضحة تعصبو عميو لككنو َُُّىػ/َّْابف الفرضي)ت، 
حنفي المذىب ، إذ لـ يذكر مكانتو العممية التي تميز بيا ، كأظير تحامالن عميو إذ قاؿ : 
))...كاف حرج الصدر، ضيؽ الخمؽ ، ككاف عالمان بالكالـ كالنظر منسكبان إلى معرفة الحديث 

ع ًكتابان في اختالؼ ماًلؾ، كالٌشافعي، كأبي حنيفة سىٌماه: كتاب الٌدالئؿ عمى أٌميات كجمى 
 .(ُْٓ)المسائؿ...((

ـ( ، عندما ترجـ لو ، فبيف مكانتو العممية َُِِىػ/ٗٗٓفي حيف أنصفو الضبي)ت، 
يف التي تمتع بيا ، غير أن و في نياية ترجمتو لو قاؿ : ))...إال أنو كاف عمى مذىب العراقي

 ، ككأنو يعيب عميو بأن وي مف كاف عمى المذىب الحنفي . (ُْٔ)مف أصحابو...((
 م ( .1030ىـ/422ابو موسى النسفي) كان حيًا سنة -4
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أبك مكسى عيسى بف محمد بف ىاركف بف عتاب النسفي األستاذ الحنفي ، كلد عاـ 
، كاىتـ منذي نعكمة اظفاره بسماع القراءات عمى كبار  (ُْٕ)ـ بػ)مدينة نسؼ(َٓٗىػ/ّّٗ

شيكخيا فأتقنيا ، كعرؼ الكتب المؤلفة بيا ، كسمع مف العديد مف عمماء عصره ، كأصبح مف 
أحفظ الناس ألخبار العمماء ، كأميزىـ بعمـ الجرح كالتعديؿ ، ثقة فيما ركاه ، رحؿ الى 

ـ ، كرل عنو بعض ََُّىػ/ِِْاجران عاـ مع أبيو ت (ُْٖ)األندلس كدخؿ )مدينة اشبيمية(
 .(ُْٗ)األندلسييف

ـ( أٌنوي : )) ...كاف حنفي المذىب ثقة فيما ُُِٖىػ/ٖٕٓككصفو ابف بشككاؿ)ت، 
 .(َُٓ)ركاه...((
 م(.1.30ىـ/422ابن قثم القرشي ) ت ، بعد سنة -5

كاف أبك ىاشـ محمد بف الفضؿ بف عبيداهلل بف قثـ القرشي العباسي ، مف أىؿ بغداد 
صحيح العقؿ ، حسف الخمؽ ، فصيح المساف، مف أىؿ الفضؿ كالثقة ، كاسع الركاية ، متفقيان 
عمى مذىب أبي حنيفة كأصحابو ، عالمان بالمغة العربية عمى مذىب الككفييف ، قدـ إلى 

 . (ُُٓ)ـ ، كسمع منو أىؿ األندلس اثناء كجكده بينيـََُّىػ/ِِْاألندلس تاجران عاـ 
 م(1032ىـ/424مروزي )ت، بعد سنة ابن شجاع ال-6

ابك بكر عبداهلل بف الحسف بف عبدالرحمف بف شجاع المركزم ، كاف رجالن ، فاضالن ، 
دينان ، فقييان متفننان ، كاسع الركاية ، نحكيان ، قديـ الطمب ، عالمان بالعربية عمى مذىب الككفييف 

ي سماه االبتداء ، كلو كتاب ) المذىب الحنفي ( كلو مصنؼ في النحك عمى المذىب الحنف
أسمو المغني كىك مختصر مف عمـ أبي حنيفة في سبعة أجزاء ، كرحؿ إلى األندلس كدخميا 

، كرغـ أنو كاف حنبمي  (ُِٓ)ـ ، كسمع منو طمبة العمـ كرككا عنوَُِّىػ/ِْْبعد عاـ 
ىب المذىب حسب ما ذكرتو المصادر إال أف آراءه كمؤلفاتو جميعيا كانت عمى رأم المذ

الحنفي ، لذا رأينا اف نضعو ضمف عمماء المذىب الحنفي ، ألنو مف القمة المكجكديف في 
 األندلس الذيف حممكا آراء المذىب الحنفي كتحدثكا بو.

 م(.1077ىـ/470أبو عمر الرقي )ت، بعد سنة -7
أبك عمر عبدالرحمف بف محمد بف خالد بف مجاىد الرقي ، كاف مف فقياء المذىب 

كاسع الركاية عف شيكخ العراؽ مف أعالـ المذىب الحنفي ، قدـ إلى األندلس في الحنفي ، 
 . (ُّٓ)ـَُٕٕىػ/َْٕـ ، كحدث بيا ، كتكفى بيا بحدكد عاـ َُُّىػ/ِّْعاـ 
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 زيد بن بشير ) مجيول الوفاة (.-8
زيد بف بشير األندلسي ، كاف فقييان عمى مذىب الككفييف ، ثقة ، اثنى عميو مف عرفو 

 .(ُْٓ)، ركل عف بعض مف تتممذ عمى يديو 
كمف خالؿ تراجـ أعالـ المذىب الحنفي القميميف في االندلس ، نرل أف  أىحدل 

أنعداـ المعكقات التي كاجيت المذىب الحنفي في اإلنتشار كالتكسع في بالد االندلس 
الشخصية الكاضحة كالمستقمة المدافعة كالناشرة ألصكؿ المذىب الحنفي كمنيجو لدل أعالمًو 
ٍف كانكا عمى المذىب الحنفي ، إال إنيـ  ، ككانكا مرتبكيف في االنتساب إليو بشكؿ كاضح ، كا 

ف تكلكا من صب لـ يعقدكا حمقات العمـ كالدرس كالمناقشة كالمناظرة دفاعان عف مذىبيـ ، كا 
االفتاء أك القضاء فانيـ كانكا يفتكف كيحكمكف بمكجب احكاـ المذىب المالكي ، كىذا األمر 

 أدل الى عدـ اقتناع أفراد المجتمع االندلسي بالمذىب الحنفي .
 الخاتمة

) موقف أىل األندلس من المذىب الحنفي ))دراسة مف خالؿ استعراضنا لمكضكع 
 ، تبيف لنا ما يأتي :تاريخية(( (
ف  المذىب الحنفي نىشىأ كتطكر في الككفة ، كىك مذىب أىؿ العراؽ بكؿ تفاصيمو إ

كأصكلو ، كأصبح المذىب الرسمي لمخالفة العباسية ، أعداء االمكييف الذيف فتككا كنكمكا بيـ 
، كبما اف األندلس أصبحت منفصمة عف العباسييف ، لذا كاف مف الطبيعي اف يتبنكا مذىبان 

الذم يتبناه بنك العباس لتحقيؽ نزعة االستقالؿ ، كمحاكلة عدـ االرتباط  مغايران لممذىب
بالعراؽ بأم تبعية ، كلذلؾ فاف اعتناؽ المذىب المالكي مف قبؿ األندلسييف كبخاصة حكاميـ 

 ىك مخالفة لمعباسييف مذىبيان. 
مداف كاف لألثر السياسي دكران في إنتشار المذىب الحنفي في العراؽ كغيرىا مف الب -

نتشار المذىب المالكي في األندلس ، كمما يعزز ىذا الرأم كيؤكده أف  كالمدف اإلسالمية ، كا 
ـ( الذم َُّٔىػ/ ْٔٓـ( نقؿ لنا رأم ابف حـز األندلسي)ت، ُِّٔىػ/َُُْالمقرم)ت، 

قاؿ : ))... مذىباف انتشرا في بدء أمرىما بالرياسة كالسمطاف مذىب أبي حنيفة، ...كمذىب 
نا باألندلس...(( ، كبيذا فاف المذىب المالكي استفاد في األندلس مف دعـ حكاـ مالؾ عند

 األندلس كمساندتيـ ليـ .
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كاف األندلسيكف ينظركف الى المذىب الحنفي عمى أٌنوي يمثؿ الطبقة الحاكمة في  -
 بغداد ، كالعمماء المرتبطيف بالخالفة العباسية ، في حيف ينظركف إلى المذىب المالكي عمى

 أنوي مذىب عامة الناس ، كىذا األمر عزز قناعتيـ بعدـ اعتناقيـ لممذىب الحنفي.
يعكد سبب تغمب المذىب المالكي عمى الحنفي في بالد األندلس الى الرحمة العممية  -

لفقيائيا كعممائيا الى مكة المكرمة كالمدينة المنكرة خاٌصة ، كالى بعض المدف اإلسالمية 
ممًو الى األندلس كتعميمو عامة ، مدفكعيف بتشج يع أمراء تمؾ البالد عمى تعمـ العمـ ، كحى

 لمناس.
حرص حكاـ األندلس كفقياؤىا عمى التمسؾ بسياسة المذىب الكاحد ، كذلؾ  -

لتجنيب بالدىـ شركر الفتف كالتفرؽ كالخالفات المذىبية كالنزاعات الفقيية ، كحدكث مشاكؿ 
لقرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ ، كتتطمب االجتياد فقيية جديدة ال يكجد حيكـ ليا في ا

كاالستنتاج العقمي كالقياس ، كىذا الذم ال يريده حكاـ األندلس ، كال سيما أف طبيعة المجتمع 
األندلسي تتككف مف فئات اجتماعية كثيرة كالعرب كالبربر كاالسباف كالمكالي كالصقالبة كغيرىـ 

لنصرانية ، لذلؾ تبنت سياسة المذىب الكاحد الذم يحفظ لمبمد ، كعناصر دينية كالييكدية كا
سالمتو ككحدتو ، كيسمـ مجتمعيـ مف التمزؽ كالفرقة ، فكجدت السمطة باألندلس بالمذىب 
المالكي مذىبان متكازنان يقؼ في كجو التطرؼ كالبدع ، كالف الكحدة المذىبية ىي جزء مف 

 الكحدة السياسية.
لـ يسمح فقياء المذىب المالكي باألندلس ألم مذىب بأف يعمك أك يظير صكتو  -

باألندلس بفضؿ تأثيرىـ الكبير الذم مارسكه في الدكلة كعمى المجتمع ، بؿ انيـ اضطيدكا 
اتباع المذاىب األخرل ، نظران لممكانة العممية الكبيرة التي تمتع بيا شيكخ المذىب المالكي 

حكاـ األندلس إذ تبكءكا مكانة عالية كمنزلة سامية لدل الحكاـ كالمجتمع  أثرىا الفاعؿ عند
األندلسي ، ككاف ليـ تقدير كاحتراـ كاجالؿ ، فكانت سمة الفقيو عظيمة جميمة عند الجميع ، 

 ككاف حكاـ األندلس يشرككنيـ في كؿ شيء يخص الدكلة كالمجتمع . 
قمية كالفكرية لممجتمع األندلسي ال تبيف باف البنية االجتماعية كالتكجيات الع -

تتماشى مع تكجيات المذىب الحنفي كتطمعاتو ، فمـ يمؽى ىذا المذىب الترحاب كاالستقباؿ مف 
قبؿ عامة الناس في بالد األندلس ، ألٌف أغمب الفاتحيف لبالد األندلس كانكا مف أىؿ الحجاز 

ف ىؤالء مستعديف الستقباؿ أم شيء كأىؿ بالد الشاـ ، كقمما يككف بينيـ عراقيكف ، لذلؾ كا
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يقدـ مف بالدىـ االصمية الحجاز ألنيا تتماشى مع طبيعتيـ كتكجياتيـ كخاصة في أمكر 
 دينيـ. 

الشبو الكبير مف حيث العادات كالتقاليد بيف طبيعة أىؿ األندلس مف عرب كبربر  -
ياة البداكة ، كؿ ىذًه كطبيعة اىؿ الحجاز مف حيث البساطة في العيش كالتفكير كالميؿ الى ح

االمكر رجحت كفة إنتشار المذىب المالكي عمى حساب المذىب الحنفي الذم يعتمد عمى 
 االجتياد كاالستنتاج العقمي كالقياس كالرأم.

عمى الرغـ مف الصعكبات كالمحاربة الكبيرة التي كاجييا المذىب الحنفي في بالد -
د األندلس كاالستقرار بيا بصكرة فردية االندلس اال إف بعض رجالو تمكف مف دخكؿ بال

 كليست جماعية ، اال أنو لـ ييسمٍح ليـ بنشر أفكارىـ كآرائيـ ككتبيـ . 
لـ يجد المذىب الحنفي في األندلس مف يكليو االىتماـ مف عمماء األندلس كيعمؿ  -

 .عمى إدخالًو الى بالدىـ ، كيدافع عنو بقكة كاصرار ، كما تكافر لممذىب المالكي 
  ىوامش البحث

 

                                                 
كيقدمكف القياس عمى  حكاـ الشرعية باالعتماد عمى القياس كاالجتياد كالرأم،الرأم : ىك استنباط األ (ُ)

أبك الفتح محمد بف عبد صحاب الرأم . لممزيد ينظر: الشيرستاني، أثار، كيعرؼ مف يعمؿ بو بخبار كاآلاأل
عبدالعزيز محمد الككيؿ، ) ، تحقيؽ:  ، الممؿ كالنحؿ (ـ ُُّٓ/ىػْٖٓالكريـ بف أبى بكر أحمد )ت، 

؛ القطاف، مناع بف  ُِ، ص ِـ ( ، جُٖٔٗىػ/ُّٕٖ،  القاىرة، مؤسسة الحمبي كشركاؤه لمنشر كالتكزيع
 .ُِٗ-َِٗـ ( ، ص ص ََُِىػ/ُِِْ) بال.ـ ، مكتبة كىبة ، ٓريخ التشريع اإلسالمي ، طأخميؿ، ت

ف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ، آالنصكص مف القر حكاـ الشرعية باالعتماد عمى ىك استنباط األ ثر :األ (ِ)
، ، الممؿ كالنحؿ ثر . لممزيد ينظر: الشيرستانيصحاب الحديث كاألأقكاؿ الصحابة، كيعرؼ مف يعمؿ بو بأك 
 .  ُِ -ُُ، ص ص ِج
 كلػػد بمكػػة المكرمػػة ،،  بػػك عبػػدالرحمف عبػػداهلل بػػف عمػػر بػػف الخطػػاب العػػدكم القرشػػيعبػػداهلل بػػف عمػػر : أ (ّ)

ـ، ِٗٔىػػ/ّٕ فػي عػاـتػكفي ، فتػى النػاس فػي اإلسػالـكأ،  بيػو كشػيد فػتح مكػةأمع المنكرة لى المدينة إكىاجر 
بػك عبػداهلل محمػد بػف سػعد بػف منيػع الياشػمي أ،  ابػف سػعدخر مف تػكفي فػي مكػة مػف الصػحابة. ينظػر: آكىك 

) بيػػػركت ، دار  ُط ، تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػدالقادر عطػػػا ، الطبقػػػات الكبػػػرل ـ( ،ْْٖ/ػىػػػَِّالبصػػػرم )ت، 
بػراىيـ إسػماعيؿ بػف إبك عبداهلل محمد بػف أالبخارم، ؛  َُٓ، ص ْ، ج ـ (َُٗٗىػ/َُُْالكتب العممية ، 
 ٓ، ج ( باد الدكف، دائػرة المعػارؼ العثمانيػة، بػال.ـآريخ الكبير، ) حيدر أـ(، التٖٗٔىػ/ِٔٓبف المغيرة )ت، 
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)  ُريخ الثقػات، طأـ( ، تػْٕٖىػ/ُِٔصالح الككفي )ت،حمد بف عبداهلل بف أبك الحسف أالعجمي، ؛  ِ، ص
 .ْٖ، صِ، ج ـ(ُْٖٗىػ/َُْٓبال.ـ ، دار الباز ، 

ـ(، المبسػكط، )بيػركت ، دار ََُٗىػػ/ّْٖ، شمس األئمة محمد بػف أحمػد بػف أبػي سػيؿ)ت ،  السرخسي (ْ)
المػػػػػػذاىب ، االجتيػػػػػػاد عنػػػػػػد ر ، مصػػػػػطفى جعفػػػػػػ ؛ بيشػػػػػػو فػػػػػػرد ّ، صَُ، جـ(ُّٗٗىػػػػػػػ/ُُْْالمعرفػػػػػة ، 

 .ّٕـ ( ، ص َُُِىػ/ُِّْ ، اإلسالمية، ) بيركت، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي
كمػف كبػار  ، كلػيفبك عبدالرحمف عبداهلل بف مسعكد بف غافؿ اليػذلي مػف السػابقيف األعبداهلل بف مسعكد : أ (ّ)

، كمػػف النجبػػاء  مػػةكػػاف فقيػػو األالصػػحابة فضػػالن كعقػػالن كقربػػان مػػف الرسػػكؿ ) صػػمى اهلل عميػػو كآلػػو كسػػمـ (، ك 
 ينظر: ابف حباف ، ـ.ّٓٔىػ/ ِّ المنكرة في عاـسكف الككفة كتكفي بالمدينة ك  ، كىاجر اليجرتيف،  العالميف

، تحقيػؽ : محمػد  تالثقاـ ( ، ٓٔٗىػ /ّْٓبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد التميمي الدارمي البستي ) ت،أ
؛  َِٖ، صّ، ج ـ (ُّٕٗىػػ/ُِّٗ) حيدر آباد دكف ، دائرة المعارؼ العثمانية ،  ُعبد المعيد خاف ، ط

، االسػػتيعاب فػي معرفػػة (ـََُٕىػػ/ّْٔبػف عبػدالبر، أبػػك عمػر يكسػؼ بػػف عبػداهلل بػف عبػػدالبر النمػرم )ت، ا
 ٕٖٗ، ص ّ، ج (ـُُٗٗىػ/ُُِْؿ ، ) بيركت ، دار الجب ُ، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، ط االصحاب

عالـ أ، سير  ـ(ُّْٕىػ/ْٖٕبك عبداهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز )ت، أالذىبي ، شمس الديف ؛ 
ـ ُٖٓٗىػػ/َُْٓ،  ، مؤسسػة الرسػالة ) بيركت ّرناؤكط كمجمكعة محققيف ، طشعيب األ النبالء ، تحقيؽ :

 .ِْٔ-ُْٔ، ص ُ، ج (
ىػؿ أبك شبؿ عمقمة بف قيس بف عبد اهلل النخعي اليمداني الكػكفي، تػابعي، ككػاف راىػب عمقمة بف قيس : أ ((ٔ

ـ .ينظػر: العجمػي، الثقػات ُٖٔىػػ/ِٔ في عػاـ، تكفى  ىؿ الخيرأثقة مف  ، الككفة عبادة كعممان كفضالن كفقيان 
سػػػؼ بػػػك الحجػػػاج يكسػػػؼ بػػػف عبػػػدالرحمف بػػػف عبػػػدالرحمف بػػػف يك أالمػػػزم ، جمػػػاؿ الػػػديف ؛  َِٕ، ص ٓ، ج

سػماء الرجػاؿ ، تحقيػؽ: بشػار عػكاد معػركؼ ، أـ( ، تيػذيب الكمػاؿ فػي ُُّْىػ/ِْٕالقضاعي الكمبي )ت، 
 ْعػالـ النػبالء ، جأ؛ الذىبي، سير  ََّ، ص َِ، ج ـ (َُٖٗىػ/ََُْ)بيركت ، مؤسسة الرسالة ، ُط

 .ّٓ، ص
يعػػرؼ اىمػػو كػػكفي ، كػػاف بيػػت سػػكد بػػف قػػيس بػػف عبػػداهلل النخعػػي البػػك عبػػدالرحمف األاالسػػكد بػػف قػػيس : أ (ٕ)

فػي تػكفى  ، صػكامان قكامػان حجاجػان  عرؼ بانػو درؾ الجاىمية كاإلسالـ ،أسكد مخضرمان ككاف األبالعمـ كالعمؿ ، 
بك الحسف عمي بف أير ، ث؛ ابف األ ُْٔص ، ٔـ . ينظر : ابف سعد ، الطبقات الكبرل ،ج ْٗٔىػ/ٕٓ عاـ

ـ( ، أسػد الغابػة فػي معرفػة الصػحابة ، ُِِّىػػ/َّٔبي الكـر محمد بف محمد بف عبػدالكريـ الشػيباني )ت، أ
،  ُـ( ، جُٔٗٗىػػػػػ/ُُْٕحيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػي ، إ) بيػػػػركت ، دار ُحمػػػػد الرفػػػػاعي ، طأتحقيػػػػؽ : عػػػػادؿ 

 . َٓ، ص ْج ،عالـ النبالء أ؛ الذىبي ، سير  ِّْص
عمػـ أشريح بػف الحػارث بػف قػيس بػف الجيػـ بػف معاكيػة الكنػدم الكػكفي ككػاف  ميةأبك شريح بف الحارث : أ (ٖ)

شػعار محفكظػة فػي معػاف أ، كلػو  محسػفه  رصػانة ، شػاعره ك عرفػة كعقػؿ مك  فطنػة كذكػاء ، كالناس بالقضاء ، ذ
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،  َُٕ، ِصػحاب، جينظر : ابػف عبػد البػر ، االسػتيعاب فػي معرفػة األ. ـ ٕٗٔىػ/ِٖتكفى في عاـ  حساف
 .ِْٔ، ص ِر ، أسد الغابة ،جابف االثي

كػاف رجػالن صػالحان فقييػان ، ثقػة مفتػي الككفػة  براىيـ بف يزيد النخعي الككفي ،إبك عمراف ابراىيـ بف يزيد : أ (ٗ)
بػك سػميماف محمػد بػف عبػداهلل أ، الربعػي ،  َِٗ، صُينظر: العجمي ، الثقات ، ج . ـُّٕىػ/ٓٗتكفي سنة 

ريخ مكلػػد العممػػاء ككفيػػاتيـ ، تحقيػػؽ : أـ ( ، تػػٕٗٗىػػػ/ّٕٗخالػػد )ت ، بػػف أحمػػد بػػف ربيعػػة بػػف سػػميماف بػػف 
 .ِِٔ، صُ( ،ج ـُٖٗٗىػ/َُُْ،  ة) الرياض ، دار العاصم  ُعبداهلل أحمد سميماف الحمد ، ط

ىػؿ الككفػة أفقػو أشػعرم الكػكفي ، كػاف مػف بي سميماف األأسماعيؿ حماد بف إبك حماد بف ابي سميماف : أ (َُ)
ينظػر :  ـ .ّٕٕ/ىػػَُِفي الحديث ، صادؽ ، كىك في عداد صغار التابعيف ، تكفة فػي عػاـ كالعراؽ ، ثقة 

سػػماء أ؛ الػػذىبي ، ذكػػر  َِّ، ص ُ، العجمػػي ، الثقػػات ،ج ِّْ، ص ٔابػػف سػػعد ، الطبقػػات الكبػػرل ، ج
الزرقػػػاء ، مكتبػػػة المنػػػار،  )ُمػػػف تكمػػػـ فيػػػو كىػػػك مكثػػػكؽ ، تحقيػػػؽ : محمػػػد شػػػككر بػػػف محمػػػكد الحػػػاجي ، ط

 . ُٕـ( ، صُٖٔٗىػ/َُْٔ
؛ ُُْ ص مػػذككر ، محمػػد سػػالـ ، منػػاىج االجتيػػاد فػػي اإلسػػالـ ، ) بيػػركت ، دار صػػادر ، بػػال.ت ( ، (ُُ)

مكتبػػة كىبػػة ،  )بػػال. ـ ، ِريخ التشػػريع اإلسػػالمي ،طأحمػػد ، تػػأ، عػػادؿ  معػػكض، عمػػي محمػػد كعبػػد المكجػػكد
 .ْٕٗ-ْٕٔ، ص صُـ (ج ََُِىػ/ُِِْ

،  ىػؿ الشػاـ فػي الفقػو كالزىػدأمػاـ إكزاعػي بك عمر عبدالرحمف بف عمرك بػف محمػد األأ االماـ االكزاعي : (ُِ)
مرابطػػان مجاىػػدان ككػػاف صػػاحب مػػذىب انتشػػر فػػي بػػالد  إلييػػاف تحػػكؿ أفػػي بيػػركت بعػػد  وكالحػػديث انتشػػر مذىبػػ

بػػف ؛ ا ِٔ، ص ٕ، ج تالثقػػا ـ . ينظػػر : ابػػف حبػػاف ،ْٕٕىػػػ/ُٕٓ فػػي عػػاـالشػاـ كالمغػػرب كاألنػػدلس تػػكفي 
ريخ مدينػة دمشػؽ كذكػر فضػميا أـ ( ، تػُُٕٓىػػ/ُٕٓبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل )ت، أعساكر ، 

عمػػرك بػػف غرامػػة العمػػركم ، ) : كتسػػمية مػػف حميػػا ًمػػف األماثػػؿ كاجتػػاز بنكاحييػػا مػػف كاردييػػا كأىميػػا ، تحقيػػؽ 
 . َُٓ-ُْٕ، ص ص  ّٓـ( ، جُٓٗٗق/ُُْٓبيركت ، دار الفكر ، 

صػػبحي ، إمػػاـ دار اليجػػرة ، كاحػػد األئمػػة نػػس بػػف مالػػؾ بػػف األأبػػك عبػػداهلل مالػػؾ بػػف بػػف أنػػس : أمالػػؾ  (ُّ)
ليػػػو ينسػػػب المػػػذىب المػػػالكي ، ككػػػاف مػػػف سػػػادات اتبػػػاع التػػػابعيف كجمػػػة الفقيػػػاء ا  األربعػػػة عنػػػد أىػػػؿ السػػػنة ، ك 

مشػػػاىير عممػػػاء بػػػف حبػػػاف ، اينظػػػر: . ـ  ٕٓٗىػػػػ/ُٕٗ فػػػي عػػػاـ ، تػػػكفي بالسػػػنف العنايػػػةر يػػػكث، كالصػػػالحيف 
) المنصػػػكرة ، دار الكفػػػاء لمطباعػػػة  ُ، تحقيػػػؽ : مػػػرزكؽ عمػػػي ابػػػراىيـ ، ط قطػػػارعػػػالـ فقيػػػاء األأمصػػػار ك األ

بػػك بكػػر احمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أ،  ابػػف منجكيػػو؛  ِِّ، ص  ـ (ُُٗٗىػػػ/ُُُْكالنشػػر كالتكزيػػع ، 
 ، ) بيػركت ، دار المعرفػةُيثػي ، طـ(، رجاؿ صحيح مسػمـ ، تحقيػؽ : عبػداهلل المَُّٔىػ/ِْٖ )ت، براىيـإ

زدم حمػػد بػػف محمػػد األأبػػراىيـ بػػف إبػػك زكريػػا يحيػػى ابػػف أ؛ السمماسػػي ،  َِِ، صِ، ج ـ(ُٖٔٗىػػػ/َُْٕ
حمػػػد ، تحقيػػػؽ : محمػػػكد بػػػف أبػػػك حنيفػػػة كمالػػػؾ كالشػػػافعي ك أربعػػػة ئمػػػة األـ(، منػػػازؿ األُُٓٓىػػػػ /َٓٓ ،)ت

 .ُّٖـ( ، صََِِىػ/ُِِْطنية ، ح ، ) الرياض ، مكتبة الممؾ فيد الك دعبدالرحمف ق
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ـ ُُِٗىػػ/َُّٗريخ التشريع اإلسالمي ، ) بيركت ، دار الكتب اإلسػالمية ، أ، محمد بؾ ، ت الخضرم (ُْ)

 . ُِْ-َُْ( ، ص 
ـ( ، الكامػؿ فػي ٕٓٗىػ/ّٓٔحمد عبداهلل بف عدم بف عبداهلل بف محمد الجرجاني )ت، أبك أابف عدم ،  (ُٓ)

،  ِـ( ،جُٖٖٗىػػػ/ َُْٗ،  ، )بيػػركت، دار الفكػػر ّيحيػػى مختػػار غػػزاكم ، طضػػعفاء الرجػػاؿ ، تحقيػػؽ : 
القرشػي ؛  ّْٔ، صٔعػالـ النػبالء ،جأ؛ الذىبي ، سػير  ٕٗ، ص ٓ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، ج ِٖٓص
ـ( ، الجػكاىر المضػيئة فػي ُّّٕىػػ/ٕٕٓ الديف قادر بف محمد بف نصر اهلل الحنفػي )ت، يمحمد محيأبك ، 

أمػيف ، ميػدم صػالح محمػد ؛  ْٖٔ، صُ،ج) كراتشي ، مير محمد كتب خاف ، بػال .ـ (  الحنفية ،طبقات 
 .ُّص ، ـ(َُٗٗىػ/َُُْ، بال.ـ ،  ربعة في اإلسالـ ، ) القاىرةعمدة الفقو األأ، 
ك أريخ بغػػداد أـ( ، تػََُٕىػػ/ّْٔ)ت، دحمػػد بػف عمػي بػف ثابػت بػػف أحمػأبػك بكػر أالخطيػب البغػدادم ،  (ُٔ)

،  ـ(ََِِىػػ/ُِِْبيػركت ، دار الغػرب اإلسػالمية ،  ) ُالسالـ ، تحقيؽ : بشار عػكاد معػركؼ ، طمدينة 
 . ْٕٖص ،ُٓج
 بك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ )ت،أ؛ النككم،  ْْْ، صُٓريخ بغداد ،جأالخطيب البغدادم ، ت (ُٕ)

؛  ُِٖص ، ِ، بػػال.ت ( ،ج)بيػػركت، دار الكتػػب العمميػػة  سػػماء كالمغػػات ،ـ( ، تيػػذيب االُِٕٕىػػػ/ ٕٔٔ
) حيػد  ّبيو ، تحقيؽ : محمد ناىد الككثرم كأبك الكفاء االفغػاني ، طحبي حنيفة كصاأماـ مناقب األالذىبي ، 

 .ِٔص ،ـ (ُٕٖٗىػ/َُْٖآباد الدكف ، لجنة أحياء المعارؼ العثمانية ، 
 .ُّٖ، صُريخ بغداد ،جأت (ُٖ)
نصػػػارم الكػػػكفي بػػػراىيـ بػػػف حبيػػػب بػػػف سػػػعد البجمػػػي األإبػػػك يكسػػػؼ يعقػػػكب بػػػف أنصػػػارم : بػػك يكسػػػؼ األأ (ُٗ)

بػرز أبػي حنيفػة ، ك أمػاـ شػير تالمػذة اإلأالبغدادم ، كاف فقييان ، عالمان بالحديث حافظان لو ، شيخان متقنػان ، مػف 
ينظػر  ـ .ٖٕٗىػػ/ُِٖعػاـ فػي ، كلو مصنفات كثيرة في المػذىب الحنفػي ، تػكفى  نومف نشر مذىبو كدافع ع

ـ( ، طبقات خميفة بف خياط ، تحقيؽ ْٖٓىػ/َِْ : خميفة بف خياط ، خميفة الشيباني العصفرم البصرم)ت،
؛ النسػائي ، أبػك عبػدالرحمف أحمػد بػف  ِٕٓ( ، ص ـُّٗٗىػػ/ُُْْ : سييؿ زكار، ) بيركت ، دار الفكػر،

رسػكؿ اهلل ) صػمى اهلل  صػحابأمصار مف ، تسمية فقياء األ (ـ ُٓٗىػ/َّّشعيب بف عمي الخراساني)ت، 
ـ ُْٗٗىػػ/ُّٗٔ) حمػب ، دار الػكعي ،  ُبراىيـ زايد ، طإعميو كآلو كسمـ ( كمف بعدىـ ، تحقيؽ : محمكد 

 .ْٓٔص ، ٕ؛ ابف حباف ، الثقات ،ج ُِٖ( ، ص
بك اليذيؿ زفر بف اليذيؿ بف قيس بف سميـ العنبرم الككفي البصػرم ، اىػتـ زفػر بػالعمـك أزفر بف ىذيؿ :  (َِ)

ئمػة العمػـ أصبح مػف كبػار أف الكريـ منذ صباه ، كحفظ الحديث النبكم الشريؼ كبرع بو ، ك آالدينية كحفظو لمقر 
بػػي حنيفػػة ، كانتيػػت اليػػو أمػػاـ صػػحاب اإلأفػػي كقتػػو ، حافظػػان متقنػػان ، عػػاقالن ، دينػػان ، كرعػػان ، كيعػػد مػػف كبػػار 

 وً ئًػػػلمػػػذىب الحنفػػػي بمدينػػػة البصػػػرة بفضػػػؿ آراكانشػػػر ابػػػي حنيفػػػة ، أمػػػاـ رئاسػػػة المػػػذىب الحنفػػػي بعػػػد كفػػػاة اإل
المػػزم ، تيػػذيب ـ . ينظػػر : ْٕٕىػػػ/ ُٖٓف تػػكفى بيػػا فػػي عػػاـ ألػػى إيا ئكمناظراتػػو كخطبػػو ، كتكليػػو لقضػػا

، ُ؛ القرشػػي ، الجػػكاىر المضػػيئة ، ج ّٖ، ص ٖعػػالـ النػػبالء ، جأ؛ الػػذىبي ، سػػير  ْٕ،ص ّالكمػػاؿ ،ج
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ـ ( ، تػػاج ُْْٕىػػػ/ٕٖٗ)ت،  قاسػػـ السػػكدني الجمػػالي الحنفػػي ؛ قطمكبغػػا ، أبػػك العػػدؿ زيػػف الػػديف ِْْص
 دمشػػػػػػػؽ ، دار القمػػػػػػػـ )    ُط التػػػػػػراجـ فػػػػػػػي طبقػػػػػػػات الحنفيػػػػػػػة ، تحقيػػػػػػػؽ: محمػػػػػػد خيػػػػػػػر رمضػػػػػػػاف يكسػػػػػػػؼ ،

 .ُٗٔ،ص ُج ـ( ،ُِٗٗىػ/ُُّْ،
الحػديث اىػتـ بطمػب  ، بك عبداهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني الككفيأمحمد بف الحسف الشيباني :  ((ُِ

،  فقييػان  ككػاف ىػؿ الػرأم ،أصػبح مػف كبػار أك  حنيفػة أكاخػر حياتػو ، ابػأمػاـ كصػحب اإل والنبكم الشريؼ كالفقػ
صنؼ الكتب ، كنشر عمـ إبي حنيفة ، كدكف مذىبو ، كىك أكؿ عالـ مف عمماء الحنفية  عالمان، شيمان ، نبيالن،
بػك ابف ابي حاتـ الرازم ، أينظر:  ـ .َْٖىػ/ُٖٗ ـفي عانصرة لمذىبو ، تكفى المنكرة رد عمى أىؿ المدينة 

داب الشػػافعي كمناقبػػو ، آـ ( ، ّٖٗ/ِّٕت،  دريػػس بػػف المنػػذر التميمػػي )إمحمػػد عبػػدالرحمف بػػف محمػػد بػػف 
؛ ُْٕ-ُّٕـ ( ص ص ُّٓٗىػػػػ/ُِّٕتحقيػػػؽ : عبػػػدالغني عبػػػدالخالؽ ، ) القػػػاىره ، مكتبػػػة الخػػػانجي ، 

بػػف ا؛  ُٖٕربعػػة ، ص ئمػػة األالسمماسػػي ، منػػازؿ األ؛  ُٔٓ، ص ِريخ بغػػداد ، جأالخطيػػب البغػػدادم ، تػػ
، لسػاف الميػزاف ، تحقيػؽ :  ـ(ُْْٖىػػ/ِٖٓ بك الفضػؿ شػياب الػديف أحمػد بػف عمػي)ت،أ،  حجر العسقالني

 ، ٓج ـ ( ،ُُٕٗىػػػػػ/َُّٗعممػػػػي لممطبكعػػػػات ، بيػػػػركت ، مؤسسػػػػة األ ) ِدائػػػػرة المعػػػػارؼ النظاميػػػػة ، ط
 .ُُِص

،  بػػػال.ـ مػػػاـ أبػػػك يكسػػػؼ القاضػػػي ، ) القػػػاىرة ،سػػػيرة اإلفػػػي الكػػػكثرم ، محمػػػد زاىػػػر ، حسػػػف التقاضػػػي  (ِِ)
 .ُّص ، ـ(ُْٖٗىػ/ ُّٖٔ

ـ( ، التنبيػو كاالشػراؼ ، تصػحيح : ٕٓٗىػػ/ّْٔ المسعكدم ، أبك الحسف عمي بف الحسيف بف عمي )ت، (ِّ)
 ؛ الككثرم ، حسػف التقاضػي ِٖٗ، صُ( ، ج القاىرة ، دار الصاكم ، بال.ت ) سماعيؿ الصاكم ،إعبداهلل 
 .ٕٓ، ص 

؛ النبيػػػػػاف ، محمػػػػػد فػػػػػاركؽ ، مػػػػػدخؿ لمتشػػػػػريع  ّٗٓ، ص ُٔج ريخ بغػػػػػداد ،أالخطيػػػػػب البغػػػػػدادم ، تػػػػػ (ِْ)
 .ِّْ(، ص ـُٕٕٗىػ/ُُْٖ) بيركت ، دار الكتاب العممية ،  ُاإلسالمي ، ط

بػػي حنيفػػة رضػػي اهلل عػػنيـ ، أمالػػؾ كالشػػافعي ك ئمػػة الفقيػػاء االنتقػػاء فػػي فضػػائؿ الثالثػػة األ ، البرابػػف عبػػد (ِٓ)
 .ُْٕ-ُّٕ)بيركت ، دار الكتب العممية ، بال. ت ( ، ص ص 

حمد ، معالـ الحضارة العربية في القرف الثالث اليجرم ، ) بيركت ، مركز دراسػات الكحػدة أعبد الباقي ،  (ِٔ)
 .َِٕ -َِٔـ( ، ص ص ُُٗٗىػ/ ُُِْالعربية ، 

ـ( ، رسػػائؿ ابػػف َُّٔىػػػ/ ْٔٓأبػػك محمػػد عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد الظػػاىرم )ت، ، بػػف حػػـز االندلسػػيا (ِٕ)
 ـ(َُٖٗىػػ/ َُُْ،  بيركت ، المؤسسة العربيػة لمدراسػات كالنشػر ) حساف عباس،إندلسي ، تحقيؽ: حـز األ
حمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػد التمسػػػػػػػػػػماني )ت، أ. ينظػػػػػػػػػػر ايضػػػػػػػػػػان : المقػػػػػػػػػػرم ، شػػػػػػػػػػياب الػػػػػػػػػػديف  ِِٗ، ص  ِ، ج 

 الطيب مف ذكر األندلس الرطيب كذكر كزيرىػا لسػاف الػديف بػف الخطيػب ، تحقيػؽ : ـ( ، نفحُُّٔىػ/َُُْ
؛ الناصػػػرم ، أبػػػك العبػػػاس  َُ،ص ِـ( ،جُٕٗٗىػػػػ/ُُْٖ) بيػػػركت ، دار صػػػادر ،  ُإحسػػػاف عبػػػاس ،ط

ـ (، االستقصا ألخبار ُٕٖٗىػ/ُُّٓحمد بف خالد بف محمد الدرعي الجعفرم السالكم ) ت، أشياب الديف 
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،  ( قصى ، تحقيؽ: جعفر الناصرم كمحمد الناصرم ،) الدر البيضاء ، دار الكتاب ، بال.تاأل دكؿ المغرب
 .ُٓٗص  ،ُج
، العبػػػر  ـ(َُْٓىػػػػ/ َٖٖت، بػػػك زيػػػد عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد بػػػف خمػػػدكف الحضػػػرمي )أابػػػف خمػػػدكف ،  (ِٖ)

كبػر ، تحقيػؽ : خميػؿ اف األياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطأكديكاف المبتدأ كالخبر في 
 . ٕٔٓ -ٔٔٓ، ص ص ُـ( ، جُٖٖٗىػ/ َُْٖ،  ) بيركت ، دار الفكرِشحاذة ، ط

؛ الػػػػػدىمكم ، كلػػػػػي اهلل أحمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحيـ ) ت،  ُِٔ، ص  ّ، الجػػػػػكاىر المضػػػػػيئة ، ج القرشػػػػػي (ِٗ)
، تحقيػػؽ: عبػػدالفتاح أبػػك غػػدة ، ) بيػػركت ، دار  نصػػاؼ فػػي بيػػاف أسػػباب االخػػتالؼـ( ، االُّٕٓىػػػ/ ُُٕٔ

 .  َْـ ( ، صُّٖٗىػ/َُْْالنفائس ، 
ـ( ، الفيرسػػت ، ) بيػػركت ، دار المعرفػػة ، ٓٗٗىػػػ/ّٖٓبػػك الفػػرج محمػػد بػػف إسػػحاؽ )ت، أبػػف النػػديـ ، ا (َّ)

( ، ىديػة ـَُِٗىػػ/ُّّٗ مػيف )ت،أسماعيؿ باشا بف محمػد إ؛ البغدادم ،  ِّٓ، ص ـ (ُٖٕٗىػ/ُّٖٗ
،  ِـ( ، جُُٓٗىػ/ُُّٕالعارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ، ) استانبكؿ ، ككالة المعارؼ الجميمة ، 

 .  ّٔٓص 
، سػكف بغػداد  بػك الحسػف عبيػداهلل بػف الحسػيف بػف دالؿ بػف دليػـ الكرخػي البغػدادمأك الحسف الكرخػي : أب (ُّ)

مامان زاىدان ، مفتي العراؽ ، مػف العممػاء إ، ككاف  الحنفية ببغدادرئاسة اليو بي حنيفة ، كانتيت أكدرس بيا فقو 
، كتػػرؾ عػػدة مصػػنفات فػػي الفقػػو الحنفػػي منيػػا مصػػنؼ  ، كصػػبر عمػػى الفقػػر كالحاجػػة كرادأ، ذا تيجػػد ك  العبػػاد

ـ . ينظػر : الخطيػب ُٓٗىػػ/َّْ، تػكفى فػي عػاـ  ، كشػرح الجػامع الصػغير المختصر كشػرح الجػامع الكبيػر
؛ ابف ناصر الديف  ّّٕ، ص  ُ؛ القرشي ، الجكاىر المضيئة ، ج ْٕ، ص ُِج ريخ بغداد ،أالبغدادم، ت

ـ( ، تكضيح ُّْٖىػ/ ِْٖحمد بف مجاىد القيسي الشافعي )ت، أبي بكر بف محمد بف أ، محمد بف عبداهلل 
بيػركت،  ، )ُطالقػابيـ ككنػاىـ ، تحقيػؽ : محمػد نعػيـ العرقكسػي ، ك نسػابيـ أسػماء الػركاة ك أالمشتبو في ضػبط 

 .ُّّ، ص ٕـ( ، جُّٗٗىػ/ ُُْْ ، مؤسسة الرسالة
، تحقيؽ: محمػد القنػكنجي ،  ـ (، أسماء الكتبُٕٔٔىػ/َُٕٖرياض زاده ، عبدالمطيؼ بف محمد) ت ، (ِّ)
، عمػػػر رضػػػا ، معجػػػـ المػػػؤلفيف تػػػراجـ  ؛ كحالػػػة ِٕٔ، ص ـ (ُّٖٗىػػػػ/َُّْ) دمشػػػؽ ، دار الفكػػػر ، ّط

 .ِّٗ، ص ٔ( ، ج بيركت، دار احياء الكتب العربية، بال.ت مصنفي الكتب العربية ، )
؛  ُْٕ-ُّٕ؛ ابف عبػد ربػو ، االنتقػاء ، ص ص ّٗٓ، ص ُٔريخ بغداد ، ج أالخطيب البغدادم ، ت (ّّ)

ـ( ، ص ص ُٕٓٗىػػ/ُّٓٗالمجدكب ، عبػدالعزيز ، الصػراع المػذىبي ، ) تػكنس ، الػدار التكنسػية لمنشػر ،
ٔٓ-ٔٔ. 

( ، أحكػػػاـ القػػػرآف الكػػػريـ ، ـ َٖٗ/ىػػػػَّٕبكػػػر أحمػػػد بػػػف عمػػػي الػػػرازم الحنفػػػي )ت ، بػػػك أالجصػػػاص ،  (ّْ)
، ص  ِ، ج(  ـُْٖٗ/ىػػػَُْٓتحقيػػؽ : محمػػد صػػادؽ القمحػػاكم ،) بيػػركت ، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي ، 

ت ؛ الجبكرم ، ساجر ناصر حمد ، التشريع اإلسالمي كالغػزك القػانكني الغربػي لمػبالد اإلسػالمية ، ) بيػرك  ُٗ
 .ُِٖ، دار الكتب العممية ، بال. ت ( ، ص 
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 القػاىرة) ُلػى المغػات االجنبيػة ، طإدلة العممية عمى جكاز ترجمة معػاني القػرآف كجدم ، محمد فريد ، األ (ّٓ)
شكاليات ترجمة القػرآف إ،  العزب، محمد؛  َٕ-ٗٔص ( ، ص  ـُّٔٗىػ/ُّٓٓ،مطبعة المعاىد الدينية ، 

 .ّٖـ ( ، صََِٔىػ/ُِْٕنيضة مصر ،الكريـ ، ) القاىرة ، 
؛ أمػػيف ، ميػػدم  ْٖٔص  ، ُ؛ القرشػػي، الجػػكاىر المضػػيئة ، ج ِٔبػػي حنيفػػة ، صأالػػذىبي ، مناقػػب  (ّٔ)

 .ُّـ( ، صَُٗٗىػ/َُُْ، ، بال.ـ ربعة في اإلسالـ ، ) القاىرةعمدة الفقو األأصالح محمد ، 
أحمػػد بػػف الييػػثـ المركانػػي األمػػكم القرشػػي) ت ، صػػبياني ، عمػػي بػػف الحسػػيف بػػف محمػػد بػػف بػػك الفػػرج األأ (ّٕ)

، ص  (، مقاتػػػؿ الطػػػالبييف، تحقيػػػؽ: السػػػيد أحمػػػد صػػػقر، ) بيػػػركت ، دار المعرفػػػة ، بػػػال. ت (ـٔٔٗ/ىػػػػّٔٓ
 ِالقػاىرة ، مطبعػة المػدني ، بػال.ت (، ج ريخ المذاىب الفقييػة، )أ، محمد ، محاضرات في ت بك زىرةأ؛ َُْ

 .  ُٔٓ، ص 
، عيكف االخبار، ) بيركت، دار ـ(ٖٖٗىػ/ِٕٔبك محمد عبد اهلل بف مسمـ )ت، أ،  الدينكرمابف قتيبة  (ّٖ)

، َُْ، ص بك الفرج االصبياني، مقاتؿ الطالبييفأ؛  َّّ، صُـ ( ،جُٕٗٗىػ/ُُْٖالكتب العممية ، 
 .ُٔٓ، ص ِريخ المذاىب ، جأبك زىرة ، تأ؛  ُّٓ، ص  ُِّ، ص  َُّص 

محمػػػػػػكد ، حسػػػػػػػيف احمػػػػػػػد ، اإلسػػػػػػػالـ كالثقافػػػػػػػة العربيػػػػػػة فػػػػػػػي افريقيػػػػػػػا ، ) القػػػػػػػاىرة ، دار الفكػػػػػػػر العربػػػػػػػي  (ّٗ)
 .ُِٕ، ص  ُـ ( ،جَََِىػ/ُُِْ،
ـ ( ، طبقػػات االمػػـ ، نشػػره كذيػػؿ ََُٕىػػػ/ِْٔبػػك القاسػػـ صػػاعد بػػف محمػػد ) ت، أصػػاعد االندلسػػي ،  (َْ)

 ، لالبػػػػػػػػػػاء اليسػػػػػػػػػػكعييف ةالكاثكليكيػػػػػػػػػػ حكاشػػػػػػػػػػيو : االب لػػػػػػػػػػكيس شػػػػػػػػػػيخك اليسػػػػػػػػػػكعي ، )بيػػػػػػػػػػركت ، المطبعػػػػػػػػػػة
بػػػك عبيػػػو ، عبدالمقصػػػكد عبدالحميػػػد ، الحضػػػارة االسػػػالمية دراسػػػة فػػػي تػػػاريخ أ؛  ِٔـ(، صُُِٗىػػػػ/ُُّّ

 .  ْٕٔ، ص ّْْ، ص  ِـ( ، جََِْىػ/ُِْْ)بيركت ، دار الكتب العممية ،  ُالعمـك االسالمية ، ط
عبػدالرحمف  بػك عمػركأالػى الفقيػو العػالـ الزاىػد  ينسػبمذىب مف المذاىب اإلسػالمية المذىب االكزاعي :  (ُْ)

،  ـ ، ككػاف عالمػان فاضػالن َٕٔىػػ/ٖٖكلػد فػي مدينػة بعمبػؾ سػنة األكزاعػي الػذم بف عمرك بف محمد الدمشػقي 
مػػاـ عصػػره كأكانػػو ، رابػػط االكزاعػػي فػػي بػػالد ،  حجػػةن  ، ، محػػدثان صػػادقان  تقيػػان  فقييػػان كرعػػان  كأصػػبح أكحػػد زمانػػو كا 
ست نتشر عممو كفقيو بيا حتػى عػد بحػؽ بػػ)فقيو الشػاـ(، كسػاد مذىبػو فػي بػالد الشػاـ الشاـ كا  قر في بيركت ، كا 

كداـ العمؿ بو زىاء قرنيف ، كما إنتشر مذىبو في الشماؿ األفريقي كاألندلس قرابػة نصػؼ قػرف ، كتػكفى الفقيػو 
الفسكم ، ابػك  ؛ ُُٗص  ، ُُابف عساكر ، تاريخ مدينة دمشؽ ، ج . ينظر:  ّٕٕىػ/ُٕٓاالكزاعي سنة 

( ، كتاب المعرفة كالتأريخ ، تحقيؽ كتعميؽ: أكـر ضياء العمرم  ـَٖٗىػ/ِٕٕيكسؼ يعقكب بف سفياف )ت، 
بػك نعػيـ االصػفياني ، احمػػد أ؛  ّٕٗ-َّٗص،  ِـ(،جُٖٗٗىػػػ/َُُْ، ) المدينػة المنػكرة، مكتبػة الػدار ، 

) بيػركت ، دار الكتػاب العربػي  ْكطبقػات االصػفياء ، طـ ( ، حميػة االكليػاء َُّٖىػ/َّْبف عبداهلل ) ت، 
؛ ابف زيد المكصمي ، احمد بف محمد بف احمد بف ابي بكر بف ُّْ-ُّٓص،  ٔـ ( ،جََِٗىػ/َُّْ، 

الشياب العباسي الدمشقي الحنبمي) مجيكؿ الكفاة ( ، محاسف المسػاعي فػي مناقػب اإلمػاـ األكزاعػي)رض اهلل 
-ٕٓـ( ،صُٕٔٗىػػ/ُّٕٖ ، ب أرسالف ،)بيركت، منشكرات دار مكتبة الحيػاةعنو( ، تحقيؽ : األمير شكي
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، مجمػة كميػة العمػـك اإلسػالمية، العػػدد  ((اإلمػاـ األكزاعػي الفقيػو المجاىػد المحػدث))؛ حسػيف ، ىنػاء محمػد، ُٔ
 .ُّّ-ُّٓـ(،ص ص ََُِىػ/َُّْ، )بغداد، ، ُّ

ـ( ، تػاريخ َُُّىػػ/َّْبػف نصػر االزدم )ت،  بػك الكليػد عبػداهلل بػف محمػد بػف يكسػؼأابػف الفرضػي ،  (ِْ)
ـ (، ََِٔىػػ/ُِْٕ) بيػركت ، المكتبػة العصػرية ،  ُعمماء االنػدلس ، تحقيػؽ : صػالح الػديف اليػكارم ، ط

ـ( ، جػػذكة المقتػػبس ََُٗىػػػ/ْٖٖبػػك عبػػداهلل محمػػد بػػف ابػػي نصػػر فتػػكح )ت، أ؛ الحميػػدم ،  َِْ، ص ُج
ث كاىػػؿ الفقػػو كاالدب ذم النباىػػة كالشػػعر ، تحقيػػؽ : صػػالح الػػديف فػػي ذكػػر كالة االنػػدلس كاسػػماء ركاة الحػػدي

بػػػك الفضػػػؿ بػػػف أ؛ عيػػػاض ،  ُِٖـ (، صََِْىػػػػ/ُِْٓ) بيػػػركت ، المكتبػػػة العصػػػرية ،  ُاليػػػكارم ، ط 
ـ( ، ترتيػػػب المػػػدارؾ كتقريػػػب المسػػػالؾ ُُْٗىػػػػ/ْْٓمحمػػػد بػػػف مكسػػػى بػػػف عيػػػاض اليحصػػػبي السػػػبتي )ت، 

) بيػػػػػػركت ، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة ،  ُيػػػػػػؽ : محمػػػػػػد سػػػػػػالـ ىاشػػػػػػـ ، ط لمعرفػػػػػػة اعػػػػػػالـ مػػػػػػذىب مالػػػػػػؾ ، تحق
أبػػػػػف فرحػػػػػكف ، أبػػػػػراىيـ بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف محمػػػػػد اليعمػػػػػرم المػػػػػالكي)ت، ؛ ُٓ، صُ، ج ـ (ُٖٗٗىػػػػػػ/ُُْٖ
( ، الػػديباج المػذىب فػػي معرفػة اعيػػاف عممػػاء المػذىب ، ) بيػػركت، دار الكتػب العمميػػة ، بػػال. ـُّٔٗىػػ/ٕٗٗ
 .ُْٓ، صُ، ج ت (

احمػػػػػػػػد ، االدب األندلسػػػػػػػػي مػػػػػػػػف الفػػػػػػػػتح الػػػػػػػػى سػػػػػػػػقكط الخالفػػػػػػػػة ، ) القػػػػػػػػاىرة ، دار المعػػػػػػػػارؼ  ىيكػػػػػػػػؿ ، (ّْ)
 .  ٕٗـ( ، ص ُٖٓٗىػ/َُْٔ،
كانػػت لػػو رحمػػة الػػى المشػػرؽ ، بػػف سػػالـ األندلسػػي الشػػامي  ةابػػك عبػػداهلل صعصػػعصعصػػعة بػػف سػػالـ :  (ْْ)

، محػدثان ، ككلػي الخطابػة كالصػالة  مفتيػان كعاد الى بالده األندلس ، كأصبح بيػا عالمػان ، فقييػان ،  لطمب العمـ ،
 ابالمسجد الجامع بقرطبة ، ككاف مفتي األندلس خالؿ عيدم األميريف عبدالرحمف الداخؿ كاألمير ىشاـ الرضػ

تػكفى  ، كىك أكؿ مف أدخؿ الحػديث إلػى األنػدلس ، ككػاف يعقػد مجالسػو العمميػة فػي المسػجد الجػامع بقرطبػة ،
؛ الحميدم ، جذكة المقتػبس  ٕٓ، صُف الفرضي ، تأريخ عمماء األندلس ، جـ. ينظر: ابٕٔٗىػ/ َُٖسنة 
ـ( ، المغػػرب فػػي حمػػي ُِٖٔىػػػ/ٖٓٔبػػك الحسػػف عمػػي بػػف مكسػػى المغربػػي )ت، أابػػف سػػعيد ، ؛  ِْْ، ص

؛  ْْ، ص ُ، ج ـ (ُٓٓٗىػػػػػ/ُّٕٓ) القػػػػاىرة ، دار المعػػػػارؼ ، ّالمغػػػػرب ، تحقيػػػػؽ : شػػػػكقي ضػػػػيؼ، ط
فيػػات المشػػاىير كىاألعػػالـ ،تػػاريخ اإلسػػالـ كى الػػذىبي ،  ) بيػػركت ، دار  ُط تحقيػػؽ : بشػػار عػػٌكاد معػػركؼ ، كى

 .َُٗ، صُُ، ج ـ (ََِّىػ/ُِْْالغرب اإلسالمي ،
 .ِْْالحميدم ، جذكة المقتبس ، ص  (ْٓ)
ـ( ، بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ اىؿ َُِِىػ/ٗٗٓالضبي ، احمد بف يحيى بف احمد بف عميرة )ت،  (ْٔ)

 .ِّْـ ( ، ص  ُْٖٖىػ/َُِّمجريط ، مطبعة ركخس ،  االندلس ، )
-ُّٖالمشػػػػػيداني ، انػػػػػيس محمػػػػػد جاسػػػػػـ ، رعايػػػػػة االمػػػػػراء كالخمفػػػػػاء فػػػػػي األنػػػػػدلس لمعمػػػػػـ كالعممػػػػػاء )  (ْٕ)

ـ ( ، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة مقدمػػػة الػػػى مجمػػػس كميػػػة االداب ، جامعػػػة بغػػػداد ََُّ -ُُٕىػػػػ/ِِْ
 .  ُِٖـ ، ص َُُِىػ/ُِّْ،
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بػػػك المطػػػرؼ عبػػػدالرحمف بػػػف معاكيػػػة بػػػف ىشػػػاـ بػػػف عبػػػدالممؾ بػػػف مػػػركاف األمػػػكم أرحمف الػػػداخؿ : عبػػػدال (ْٖ)

ـ ، كاستطاع النجاة مػف مػذابح العباسػييف اتجػاه االمػكييف بعػد  ُّٕىػ/ُُّالمركاني ، كلد بمدينة دمشؽ عاـ 
سػػتطاع اف ـ ، كنجػػح بالكصػػكؿ الػػى بػػالد االنػػدلس ، كخػػاض معػػارؾ كإْٗىػػػ/ُِّسػػقكط دكلػػتيـ فػػي عػػاـ 

، كاتخذ مف قرطبة عاصػمة  ـٕٓٓ/ىػُّٖيستكلى عمى بالد االندلس كيعمف فييا قياـ االمارة االمكية في عاـ 
،  بميغػان  ، خطبػان  ، محسػنان  برجاحة عقمو ، ككرعو كسخائو ، شػاعران  لو ، ككاف مف اىؿ العمـ كالمعرفة ، معركفان 

ـ  ٖٖٕىػػ/ُِٕ عػاـاألندلس ثالث كثالثيف سنة ، كتػكفى طميؽ المساف ، فاضؿ البناف ، استمرت كاليتو عمى 
)  ِ.ينظػػػر : ابػػػف حػػػـز األندلسػػػي ، رسػػػالة فػػػي فضػػػؿ االنػػػدلس كذكػػػر رجاليػػػا ، تحقيػػػؽ : احسػػػاف عبػػػاس ، ط

بػك محمػد السػػراج ، أ؛  ُُٗ، ص  ِـ ( ، جُٕٖٗىػػ/َُْٖبيػركت ، المؤسسػة العربيػة لمدراسػات كالنشػػر ، 
ـ ( ، مصارع العشاؽ ، ) بيركت ، دار صادر ، بػال. َُِٔىػ/ََٓ)ت،  جعفر بف أحمد بف الحسيف القارئ

) ّـ ( ، العقد الفريد، طّٗٗىػ/ِّٖابف عبد ربو ، احمد بف محمد االندلسي )ت، ؛  َُٓ، ص ِت ( ، ج
؛ الضػبي ، بغيػة الممػتمس ، ص  ِِٗ، ص  ٓ، ج( ـُٗٗٗىػػ/َُِْبيركت ، دار احياء التراث العربػي ، 

 . ُّ-ُِص 
ابػػك محمػػد الغػػازم بػػف قػػيس األمػػكم األندلسػػي ، رحػػؿ الػػى المدينػػة المنػػكرة كسػػمع مػػف الغػػازم بػػف قػػيس :  (ْٗ)

أحد األئمة المشاىير ببالد األندلس ، اإلماـ االكزاعي كاالماـ مالؾ كغيره مف عمماء كمشايخ عصره ، كأصبح 
ة بػػالقراءة كالعربيػػة ، كلػػو مكانػػة كبيػػر عنػػد ىػػؿ قرطبػػأل عالمػػان ، فقييػػان ، محػػدثان ، اديبػػان ، فاضػػالن ، ثقػػة ، مؤدبػػان 
بػػك بكػػػر محمػػد بػػػف أـ .ينظػػر : الزبيػػػدم ، ْْٖىػػػػ/َِّاألميػػر عبػػػدالرحمف الػػداخؿ ، تػػػكفى بقرطبػػة فػػػي عػػاـ 

ـ( ، طبقػػػػػات النحػػػػػكييف كالمغػػػػػكيف ، )القػػػػػاىرة ، بػػػػػال.ـ ، ِٗٗىػػػػػػ/ ّٕٗالحسػػػػػف بػػػػػف عبػػػػػداهلل االشػػػػػبيمي )ت، 
؛ ابػػف عبػػد ربػػو ،  ّٕٖ، ص ُتػػاريخ عممػػاء األنػػدلس ، ج ؛ ابػػف الفرضػػي ، ِٓٓـ( ، صُْٓٗىػػػ/ُّّٕ

التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاالسػانيد ، تحقيػؽ : مصػطفى احمػد العمػكم كمحمػد عبػدالكبير الكبػرم ، ) 
 .َُٕ، ص ِـ (، جُٕٔٗىػ/ُّٕٖ ، المغرب ، كزارة عمـك االكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية

 .َِّ، ص ُاألندلس ، جابف الفرضي ، تاريخ عمماء  (َٓ)
 .َُٔ، ص َِابف عبد ربو ، التمييد ، ج (ُٓ)
ىػؿ المدينػة المنػكرة أبػي نعػيـ المػدني القػارئ ، امػاـ أبك ركيـ نافع بف عبدالرحمف بػف نافع بف أبي نعيـ : أ (ِٓ)

مقصػػد النػػاس ف الكػػريـ ، كاحػػد القػػراء السػػبعة المشػػيكريف ، انتيػػت اليػػو رياسػػة القػػراءة ، كاصػػبح آفػػي قػػراءة القػػر 
. ينظػػػر : ابػػػف سػػػعد ، ـ ٖٕٓ/ىػػػػُٗٔلتأخػػػذكا منػػػو قػػػراءة القػػػراف الكػػػريـ ، ككػػػاف صػػػادقان ، ثبتػػػان ، تػػػكفى عػػػاـ 

؛ الزجػػػػػػاجي ، ابػػػػػػك قاسػػػػػػـ عبػػػػػػدالرحمف بػػػػػػف اسػػػػػػحاؽ البغػػػػػػدادم النياكنػػػػػػدم )ت،  ُْٓ، ص ُالطبقػػػػػػات ، ج
؛  ِٓ، بػال . ت( ، ص ةالعربي ـ ( ، أخبار ابي القاسـ الزجاجي ، ) بيركت ، دار احياء الكتبْٖٗىػ/ّّٕ

ـ ( ، إعػػراب القػػراف ، تحقيػػؽ: زىيػػػر ْٗٗىػػػػ/ّّٖالنحػػاس ، ابػػك جعفػػر احمػػد بػػػف محمػػد بػػف اسػػماعيؿ )ت، 
؛ الػذىبي ، تػاريخ االسػالـ  ْٗ، ص ِـ ( ، جُٖٖٗىػػ/ َُْٗ) بيركت ، عالـ الكتػب ،  ّغازم زاىد ، ط

 . ِِٗ، ص ٖ، ج
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، تحقيػؽ: عػزة  ـ ( ، المحكـ فػي نقػط المصػاحؼَُِٓىػ/ْْْ)ت، الداني ، ابك عمر عثماف بف سعيد  (ّٓ)

 .  ٖ، ص ـ(ُٖٔٗىػ/ َُْٕ، دار الفكر،  حسف، )دمشؽ
ابػػف القكطيػػة ، ابػػك بكػػر محمػػد بػػف عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز بػػف ابػػراىيـ بػػف عيسػػى بػػف مػػزاحـ االندلسػػي )ت،  (ْٓ)

) القػػاىرة / بيػركت ، دار الكتػػاب  ِم ، طـ ( ، تػػاريخ افتتػاح االنػػدلس ، تحقيػؽ : ابػػراىيـ االبيػار ٕٕٗىػػ/ّٕٔ
؛  ِْٓ؛ الزبيػػدم ، طبقػػات النحػػكييف ، ص ٔٓـ ( ، صُٖٗٗىػػػ/ َُُْدار الكتػػاب المبنػػاني ،  ربػػي/غالم

بغيػػػة الكعػػػاة فػػػي طبقػػػات المغػػػكييف ـ( ، َُٓٓىػػػػ/ُُٗ، ابػػػك الفضػػػؿ جػػػالؿ الػػػديف عبػػػدالرحمف)ت، السػػػيكطي
 .َِْ، ص ِ) بيركت ، المكتبة العصرية ، بال . ت ( ، جاة ، تحقيؽ : محمد ابك الفضؿ ابراىيـ حكالن

: ابك الكليد ىشاـ بف عبد الرحمف الػداخؿ بػف معاكيػة القرشػي االمػكم ، ثػاني االمػراء  اىشاـ الرضاالمير  (ٓٓ)
ـ ، ككػاف عالمػان ، شػاعران ، حميمػان ، حازمػان  ٖٕٗىػػػ/  ُِٕاالمكييف في بالد االندلس ، تكلى االمارة في عاـ 

زاىدان ، عفيفان ، صكامان ، فاضالن ، قكامان ، فصيح المساف ، مف أىؿ البصػر بالمغػة العربيػة ، عالمػان بالحػديث ، 
ـ . ينظػػر : أبػػف ٕٔٗىػػػ/َُٖخبػػار ، كتػػكفى فػػي عػػاـ النبػػكم الشػػريؼ كركايتػػو ، كاالمػػكر الفقييػػة ، كالحفػػظ لأل

ـ ( ، التكممة لكتاب الصمة ، ُِٗٓىػ/ٖٓٔ )ت،األبار ، أبك عبداهلل محمد بف عبداهلل بف أبي بكر القضاعي 
؛ ابػػػف  ُِْ، ص ْـ (، جُٓٗٗىػػػػ/ُُْٓتحقيػػؽ: عبدالسػػػالـ اليػػػراس ، ) بيػػػركت ، دار الفكػػر لمطباعػػػة ، 

ىػػ/ ُِٕبك عبداهلل محمد بف محمد المراكشي ) كاف حيػان أ؛ ابف عذارل ،  ُْْ، ص  ُسعيد ، المغرب ، ج
النػدلس كالمغػرب ، تحقيػؽ : احسػاف عبػاس ، ) بيػركت ، دار صػادر ، ـ( ، البياف المغرب في اخبار اُُِّ
؛ مجيكؿ ، اخبػار مجمكعػة فػي فػتح االنػدلس كذكػر أمرائيػا رحميػـ اهلل  ُٗ، ص  ِـ ( ، جَُٓٗىػ/َُّٕ

) القاىرة / بيركت ، دار الكتاب المصرم / دار  ِكالحركب الكاقعية بيا بينيـ ، تحقيؽ : ابراىيـ االبيارم ، ط
 . َُُ - َُٗـ ( ، ص ص ُٖٗٗىػػ/َُُْب المبناني ، الكتا

) بيػػػركت ، دار الكتػػػب العمميػػػة ،  ِابػػػف االثيػػػر ، الكامػػػؿ فػػػي التػػػاريخ ، تحقيػػػؽ : عبػػػداهلل القاضػػػي ، ط (ٔٓ)
ـ ( ، ُّّٓىػػ/ّٕٔبك بكر بف عبػداهلل بػف ايبػؾ )ت، أ؛ الدكادارم ،  َِٖ، ص  ٓجـ ( ، ُْٗٗىػ/ُُْٓ

حقيػػػػؽ : سػػػػعيد عبػػػػدالفتاح عاشػػػػكر ، ) القػػػػاىرة ، دار احيػػػػاء الكتػػػػب العربيػػػػة ، كنػػػػز الػػػػدرر كجػػػػامع الغػػػػرر ، ت
؛ تاريخ  ِّٓ، ص  ٖ؛ الذىبي ، سير اعالـ النبالء ، ج ْٖٔ -ْٔٔ، ص ص  ْ، ج ـ(ُِٕٗىػ/ُِّٗ

 . ُّٗ، ص ُُاإلسالـ ، ج
 . ُِْ، ص ْالتكممة ، ج (ٕٓ)
شػػػػػػياب الػػػػػػديف احمػػػػػػد عبػػػػػػدالكىاب )ت، ؛ النػػػػػػكيرم ،  ّٗ، ص  ِابػػػػػػف عػػػػػػذارل ، البيػػػػػػاف المغػػػػػػرب ، ج (ٖٓ)

) بيػػػػركت ، دار الكتػػػػب  ُـ ( ، نيايػػػػة االرب فػػػػي فنػػػػكف األدب ، تحقيػػػػؽ : مفيػػػػد قمحيػػػػة ، طُِِّىػػػػػ/ّّٕ
 ْٖٔ -ْٔٔ، ص ص  ْ؛ الدكادارم ، كنز الدرر ، ج َُِ، ص  ِّـ ( ، جََِْىػ/ ُِْٓالعممية ، 

 . ُّٗ، ص ُُ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، ج
المخمػي المعػركؼ  بف زياد بػف عبػدالرحمف بػف زىيػرابك عبداهلل زياد بف عبدالرحمف دالرحمف : زياد بف عب (ٗٓ)

مػػره فقيػػو األنػػدلس عمػػى المػػذىب االكزاعػػي ، ثػػـ رحػػؿ الػػى المدينػػة المنػػكرة فػػالتقى باالمػػاـ أكؿ أبشػبطكف ، كػػاف 
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مالؾ كجالسو ، كاخذ عنػو ، كرجػع الػى بػالده األنػدلس كىػك اكؿ مػف ادخػؿ المػذىب المػالكي الػى األنػدلس بعػد 
، عػرض  ، صػالحان  ان ىػؿ األنػدلس بمػذىب مالػؾ ، ككػاف عالمػان ، فقييػان ، محػدثان ، زاىػدأرجكعو ، كأصبح فقيػو 

كفاتو فقيؿ تكفى  سنةكاختمؼ في منو األمير ىشاـ ، آعميو القضاء فيرب مف قرطبة كلـ يرجع ليا اال بعد اف 
ينظػػػر : ابػػػف الفرضػػػي ، تػػػاريخ عممػػػاء .  ـُٖٗ/ىػػػػَِْ، كقيػػػؿ  ـُْٖ/ىػػػػُٗٗ، كقيػػػؿ  ـَٖٖ/ىػػػػُّٗسػػػنة 

؛ الضبي ، بغية  ُِٗ-ُِٖص ص  ؛ الحميدم ، جذكة المقتبس ، ُّٖ-ُِٖ، ص ص  ُاألندلس ، ج 
  ؛ ابػػػف حجػػػر العسػػػقالني ، ُٖٗ، ص ُُابػػػف عبػػػد البػػػر ، التمييػػػد ، ج؛  ِٓٗ -ِْٗالممػػػتمس ، ص ص 

)الريػػػػاض ، مكتبػػػػة الرشػػػػد،  ُمحمػػػػد صػػػػالح السػػػػديرم ، ط نزىػػػػة االلبػػػػاب فػػػػي االلقػػػػاب ، تحقيػػػػؽ : عبػػػػدالعزيز
بػػػػػف يكسػػػػػػؼ بػػػػػف ابػػػػػػي القاسػػػػػػـ )ت، بػػػػػك عبػػػػػػداهلل محمػػػػػػد أ؛ العبػػػػػػدرم ،  ّٓٗ، ص ُ، جـ(ُٖٗٗىػػػػػػ/َُْٗ
 ٔـ( ،جُٕٕٗىػػ/ ُّٖٗ) بيركت ، دار الكتػب ،  ِـ( ، التاج كاالكميؿ لمختصر الخميؿ ، طُُْٗىػ/ٕٖٗ
ـ( ، تػأريخ قضػاة ََُّىػػ/ّٕٗبك الحسف عمي بف عبداهلل بف الحسػف المػالقي )ت، أالنباىي ، ؛  ِِٔ، ص

اء كالفتيػا ، )بيػركت، المكتػب التجػارم لمطباعػة كالنشػر االندلس كسماه كتاب المرقبة العميػا فػيمف يسػتحؽ القضػ
 . ُِ، ص  ، بال .ت( كالتكزيع

 . ٓٓ، ص ُعياض ، ترتيب المدارؾ ، ج (َٔ)
، ص ص  ٔ؛ الحميػػػدم ، جػػػذكة المقتػػػبس ، ج ُْٖ، ص ُابػػػف الفرضػػػي ، تػػػاريخ عممػػػاء األنػػػدلس ، ج (ُٔ)

 ِِٕ؛ الضػػبي ، بغيػػة الممػػتمس ، ص َُِ-ََِ، ص ص ُ؛ عيػػاض ، ترتيػػب المػػدارؾ ، ج ُِِ-ُُِ
 .ّٕٓ، ص ِبك عبيو ، الحضارة اإلسالمية ، جأ؛ 
ثيػر بػف كسػالس الميثػي المصػمكدم األندلسػي ، بػك محمػد يحيػى بػف يحيػى بػف كيحيى بف يحيى الميثي : أ (ِٔ)

كتفقو بالمدنييف كالمصرييف بعد اف استكمؿ دراستو عمى يػد االمػاـ مالػؾ ماـ مالؾ رحؿ الى المشرؽ كالتقى باإل
ىػػؿ أككػػاف آخػػر االعػػالـ األندلسػػييف الػػذيف سػػمعكا مػػف االمػػاـ مالػػؾ كاخػػذكا عنػػو كلقبػػو االمػػاـ مالػػؾ بعاقػػؿ ، 

عممان جمان ، كانتيت اليػو رئاسػة فقيػاء المػذىب المػالكي فػي األنػدلس  بالده األندلس حامالن األندلس ، كعاد الى 
، ككاف عظيـ القدر كالحظكة كالجاللػة عنػد الحكػاـ كالعامػة باألنػدلس ، ككػاف األميػر ىشػاـ يكثػر مػف مجالسػتو 

الثػكرة المعركفػة الربضػي فػي  ليسمع منو ، ككاف مف بيف الفقياء الػذيف اتيمػكا باثػارة النػاس عمػى األميػر الحكػـ
لمكانتػػو الكبيػػرة كتػػب اليػػو األميػػر الحكػػـ كتابػػان يؤمنػػو فعػػاد الػػى  كنظػػران ، يػػيج الػػربض ففػػر الػػى مدينػػة طميطمػػة ب

بك الحسف محمد بف احمد بػف اسػماعيؿ بػف أينظر : ابف سمعكف ،  ـ .ْٕٖىػ/ ِّّعاـ قرطبة ، كتكفي بيا 
 ّٗ، صِ(، ج بيركت ، دار صادر، بال.ت لي ابف سمعكف ، )ـ( ، امإٗٗىػ/ ّٕٖعنبس البغدادم )ت، 

؛ الحمػدم ، جػذكة المقتػبس ، ص ص  ُٖٕ-ُٕٔ، ص ص  ِ؛ ابف الفرضي ، تػاريخ عممػاء األنػدلس ، ج
ـ( ، معجػػػـ السػػػفر، َُُٖىػػػػ/ ٕٔٓبػػػك طػػػاىر السػػػمفي ، احمػػػد بػػػف محمػػػد االصػػػبياني )ت، أ؛  ّْٖ -ِّٖ

؛ اخبػػػار كتػػػراجـ  ِْٖ، بػػػال.ت( ، ص لمكرمػػػة ، المكتبػػػة التجاريػػػةتحقيػػػؽ: عبػػػداهلل عمػػػر البػػػاركدم ، )مكػػػة ا
 .  ُِٓ -َُٓ؛ الضبي ، بغية الممتمس ، ص ص  َّ( ، ص الرياض، دار العمـك ، بال.ت أندلسية ، )
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الكمػػػاؿ فػػػي رفػػػع االرتيػػػاب عػػػف اـ ( ، َُِٖىػػػػ/ْٕٓبػػػك نصػػػر عمػػػي بػػػف ىبػػػة اهلل )ت، أابػػػف مػػػاككال ،  (ّٔ)

االسػػماء كالكنػػى كاألنسػػاب ، اعتنػػى بتصػػحيحو كالتعميػػؽ عميػػو : عبػػدالرحمف بػػف يحيػػى المؤتمػػؼ كالمختمػػؼ مػػف 
ـ ( ،  ُُٔٗىػػ/ُُّٖ) حيدر اباد الدكف ، مطبعة مجمس دائرة المعػارؼ العثمانيػة ،  ُالمعممي اليماني ، ط

بػػػك سػػػعد عبػػػدالكريـ بػػػف أ،  السػػػمعاني؛  ِّٖ- ِّٖ؛ الحميػػػدم ، جػػػذكة المقتػػػبس ، ص ص َُُ، ص ٕج
 ، دار الفكػر بيػركت ـ( ، األنساب ، تحقيؽ: عبداهلل عمػر البػاركدم ، ط )ُُٔٔىػ/ِٔٓد التميمي )ت، محم
 ُ؛ ابف سعيد ، المغرب ، ج َُٓ؛ الضبي ، بغية الممتمس ، ص ِٕٗ، ص ُِ، ج( ـُٖٗٗىػ/ ُُْٗ، 

 .  ُّٔ، ص
كة المقتػػبس ، ص ؛ الحميػػدم ، جػػذ ُٖٕ-ُٕٔ، ص ص  ِابػػف الفرضػػي ، تػػاريخ عممػػاء األنػػدلس ، ج (ْٔ)

،  ُ؛ ابػػػػػػػف سػػػػػػػعيد ، المغػػػػػػػرب ، ج ُِٓ -َُٓ؛ الضػػػػػػػبي ، بغيػػػػػػػة الممػػػػػػػتمس ، ص ص  ّْٖ-ِّٖص 
 . ُِ -ٗ، ص ص  ِ؛ المقرم ، نفح الطيب ، جُٓٔ-ُّٔص

بػك محمػػد قرعػكس بػػف العبػاس بػف قرعػػكس بػف عبيػػد الثقفػي ، رحػػؿ الػى المشػػرؽ ، أقرعػكس بػف العبػػاس :  (ٓٔ)
بالمسػائؿ عمػى مػذىب  صػبح عالمػان أالمكطأ ، كمف مشايخ العمـ في الحجػاز ، ك فجالس االماـ مالؾ كسمع منو 

، تكلى احكػاـ السػكؽ بمدينػة قرطبػة ككػاف شػديد المحاسػبة ، تػكفى  ، كرعان  ، متدينان  فاضالن  االماـ مالؾ ، رجالن 
-ُّْ، ص ص ُينظػػر : ابػػف الفرضػػي ، تػػاريخ عممػػاء االنػػدلس ، ج .ـ ّٖٓ/ىػػػَِِبمدينػػة قرطبػػة عػػاـ 

ـ( ، المقتػػبس فػػي اخبػػار بمػػد َُٕٔىػػػ/ْٗٔبػػك مػػركاف حيػػاف بػػف خمػػؼ بػػف حسػػيف )ت، أابػػف حيػػاف ، ؛  ُْْ
) القػػػػاىرة ، لجنػػػػة احيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػي ، ، االنػػػػدلس ، حققػػػػو كقػػػػدـ لػػػػو كعمػػػػؽ عميػػػػو : محمػػػػكد عمػػػػي مكػػػػي 

 .  ّّّ؛ الحميدم ، جذكة المقتبس ، ص ُِْ، ص  ـ (ُٓٗٗىػ/ُُْٓ
 .ِٕ-ِٔ، ص ص  ُترتيب المدارؾ ، ج  (ٔٔ)
ـ ( ، تػاريخ الرسػؿ ِِٗىػػ/َُّذلػؾ ينظػر : الطبػرم ، ابػك جعفػر محمػد بػف جريػر )ت ،  فلمتفاصيؿ ع (ٕٔ)

،  ْـ( ، جُٕٔٗىػػػ/ُّٕٖ) القػػاىرة ، دار المعػػارؼ ،  ِكالممػػكؾ ، تحقيػػؽ : محمػػد ابػػك الفضػػؿ ابػػراىيـ ،ط
؛ ابػػػػف منػػػػدة ، ابػػػػك القاسػػػػـ  ِٕٖ-ِٖٓ، ص ص  كاإلشػػػػراؼالتنبيػػػػو كمػػػػا بعػػػػدىا ؛ المسػػػػعكدم ،  ّْٓص 

( ، المسػػتىخرج مػػف كتػػب النػػاس ـ َُٕٕ/ىػػػَْٕعبػػدالرحمف بػػف محمػػد بػػف إسػػحاؽ لعبػػدم األصػػبياني )ت، 
لمتػػذكرة كالمسػػتطرؼ مػػف أحػػكاؿ الرجػػاؿ لممعرفػػة ، تحقيػػؽ : عػػامر حسػػف صػػبرم التميمػػي ، ) البحػػريف ، كزارة 

 . ِٕٗ، ص ّ.ت ( ، جالعدؿ كالشئكف اإلسالمية ، بال
ـ( ، احسػػف التقاسػػيـ فػػي معرفػػة ُُّْىػػػ/ ّٕٓالمقدسػػي ، محمػػد بػػف احمػػد بػػف ابػػي بكػػر البشػػارم )ت،  (ٖٔ)

؛  ُُٗ-َُٗ، ص ص  ( ـَُٔٗىػػػػ/ُِّْليػػػدف ، مطبعػػػة بريػػػؿ ،  ) ِاالقػػػاليـ ، تحقيػػػؽ: دم غػػػكم ، ط
ـ( ، الفكػػر ُٔٓٗىػػػ/ُّٕٔت، الجعفػرم ، محمػػد بػف الحسػػف بػف العربػػي بػف محمػػد الحجػكم الثعػػالبي الفاسػي)

 .  ُِّ، ص ( ـُٓٗٗىػ/ُُْٔدار الكتب العممية  بيركت ، )ُالسامي في تاريخ الفقو اإلسالمي ، ط
 .  َُ، ص ِنفح الطيب ، ج؛ المقرم ،  ِِٗ، ص ِابف حـز االندلسي ، رسائؿ ، ج (ٗٔ)
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ىػي الثػكرة التػي اعمنيػا محمػد بػف عبػداهلل بػف الحسػف المثنػى بػف االمػاـ الحسػف ثكرة محمد النفس الزكية :  (َٕ)

 عػػػػػاـبػػػػػف االمػػػػػاـ عمػػػػػي بػػػػػف ابػػػػػي طالػػػػػب) عمييمػػػػػا السػػػػػالـ ( الممقػػػػػب الػػػػػنفس الزكيػػػػػة ، فػػػػػي االكؿ مػػػػػف رجػػػػػب 
بعػػد اف اتفػػؽ الياشػػميكف فػػي الحجػػاز عمػػى بيعتػػو ، كخمػػع  فػػي المدينػػة المنػػكرة ضػػد العباسػػييف ، ـِٕٔ/ىػػػُْٓ

المنصػػكر ، كسػػارع النػػاس الػػى محمػػد الػػنفس الزكيػػة لتأييػػد ثكرتػػو ، كلمػػا عمػػـ العبػػاس أبػػك جعفػػر خميفػػة بيعػػة ال
ؼ مقاتػػؿ بقيػػادة ابػػف الآربعػػة أالخميفػػة المنصػػكر العباسػػي بػػالثكرة سػػارع بارسػػاؿ الجػػيش العباسػػي البػػالغ تعػػداده 
ثكرة كقتؿ قائدىا بعد اف تخمى عمو عيسى بف مكسى العباسي ، كحميد بف قحطبة ، كاستطاعا القضاء عمى ال
. ينظػػػر :  ـِٕٔ/ىُْٓ عػػاـعنػػو اكثػػر اتباعػػو، كارسػػػؿ رأسػػو الػػى المنصػػػكر فػػي بغػػداد خػػالؿ رمضػػػاف مػػف 

( ، األخبػار الطػكاؿ ، تحقيػؽ : عبػدالمنعـ عػامر ، ـ ٖٓٗ/ىػػِِٖالدينكرم ، أبػك حنيفػة أحمػد بػف داكد )ت ، 
؛  ّٖٓ ، ص ـ (َُٔٗىػػ/َُّٖالبابي الحمبي كشركاه ،عيسى  -) القاىرة ، دار إحياء الكتب العربي  ُط

بك العرب محمد بف احمد بف تمػيـ أبك تماـ ، أكما بعدىا ؛  ْٖٔ، ص  ْالطبرم ، تاريخ الرسؿ كالممكؾ ، ج
) الرياض ، دار العمـك  ُـ( ، المحف ، تحقيؽ: عمر سميماف العقيمي ، طْْٗىػ/ّّّبف تماـ التميمي )ت، 

بػػػػك الفػػػػرج االصػػػػفياني ، أ ؛ ِٓٗ ؛ المسػػػػعكدم ، التنبيػػػػو كاإلشػػػػراؼ ، صِٔٓ ، ص ـ(ُْٖٗىػػػػػ/َُْْ، 
 كما بعدىا. ِِٕمقاتؿ الطالبييف ، ص

، ص ُ، جـ(ُٓٔٗىػػ/ُّٖٓ بيػركت ، مكتبػة خيػاط ، مركج الذىب كمعػادف الجػكىر ، ) المسعكدم ،  (ُٕ)
 .  ُُِ - ُُُ، ص ص  ٓ؛ ابف االثير ، الكامؿ ، جْٕٗ

؛ ابػػف حػػـز األندلسػػي ، جميػػرة أنسػػاب العػػرب ، تحقيػػؽ :  ٓٔ، تػػاريخ افتتػػاح األنػػدلس ، صابػػف القكطيػػة  (ِٕ)
 . ِّْـ ( ، صُّٖٗىػ/َُّْ) بيركت ، دار الكتب العممية ،  ُلجنة مف العمماء ، ط

 .  ِٔابف القكطية ، تاريخ افتتاح األندلس ، ص (ّٕ)
 .  َِّ، ص ّ؛ المقرم ، نفح الطيب ، ج َُِمجيكؿ ، أخبار مجمكعة، ص (ْٕ)
 .  َِّ، ص ّالمقرم ، نفح الطيب ، ج (ٕٓ)
( ، شػرح العيػكف فػي شػرح رسػالة ابػف زيػدكف ، ـُّٔٔ/ىػػ ٖٕٔابف نباتو ، جماؿ الديف المصرم ) ت ،  (ٕٔ)

 .  ِِٔتحقيؽ : محمد ابك الفضؿ ابراىيـ ، ) بال.ـ ، دار الفكر العربي ، بال.ت ( ، ص
؛  ِّْ؛ ابف حـز االندلسي ، جميػرة انسػاب العػرب ، ص ٓٔابف القكطية ، تاريخ افتتاح االندلس ، ص (ٕٕ)

 . َُِمجيكؿ ، أخبار مجمكعة ، ص
؛ تيمػػػكر ، أحمػػػد بػػػف  ُِْ، ص ّ؛ المقػػػرم ، نفػػػح الطيػػػب ، ج ّّٕالمقدسػػػي ، احسػػػف التقاسػػػيـ ، ص (ٖٕ)

( ، نظػػػرة تاريخيػػػة فػػػي حػػػدكث المػػػذاىب الفقييػػػة األربعػػػة: ـُِٗٗ/ىػػػػُّْٖإسػػػماعيؿ بػػػف محمػػػد تيمػػػكر )ت، 
نتشػارىا عنػد جميػكر المسػمميف ، تقػديـ : الشػيخ محمػ -الشػافعي  -المالكي  -الحنفي  د أبػك زىػرة ، الحنبمػي كا 

 .ّٖـ ( ، ص َُٗٗىػ/ُُُْ) بيركت ، دار القادرم لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،  ُط
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؛ الكبيسػي،  ْٕ، ص (ـُٓٔٗىػ/ُّٖٓالقاىرة ، بال.ـ ،  مؤنس ، حسيف ، شيكخ العصر األندلسي ، ) (ٕٗ)

 ) ُاالمػػارة كالخالفػػة، طخميػػؿ ابػػراىيـ ، دكر الفقيػػاء فػػي الحيػػاة السياسػػية كاالجتماعيػػة باالنػػدلس فػػي عصػػرم 
 .ٕٔ-ٔٔ( ، ص ص  ـََِْىػ/ُِْٓ،  بيركت، شركة دار البشائر االسالمية

بك حامد محمد بف محمد بف محمد بػف أحمػد الغزالػي الطكسػي الشػافعي ، أزيف الديف أبي حامد الغزالي :  (َٖ)
رة كالجػدؿ ، متصػكفة ، ظ، متفننان بالمناكاف فقييان ، امامان ، مجتيدان ، ككاف اكحد زمانو ذكائان ، كعممان ، كفيمان 

مػػف  ان متفمسػػؼ ، مشػػيكر ، انتيػػت اليػػو رئاسػػة الشػػافعية ، كتػػكلى التػػدريس فػػي المدرسػػة النظاميػػة ، صػػنؼ كثيػػر 
بػك العبػاس شػمس الػديف احمػد بػف أابػف خمكػاف ، ـ . ينظػر : ُُُُىػػ/َٓٓ، تكفى بمدينة طكس عػاـ الكتًب 

، كفيات االعياف كانباء الزماف ، تحقيؽ : احساف عباس ، ) بيػركت ـ( ُِِٖىػ/ُٖٔ محمد بف ابي بكر)ت،
،  ُُ؛ الػػػػػػذىبي ، تػػػػػػاريخ االسػػػػػػالـ ،ج ُِٕ-ُِٔ، ص ص  ْ، ج ـ (ُُٕٗىػػػػػػػػ/ُُّٗ، دار صػػػػػػادر ، 

( ، طبقػػات الشػػافعية ـُّٗٔىػػػ/ُٕٕ، )ت بػػك نصػػر تػػاج الػػديف بػػف عمػػي بػػف عبػػدالكافيأالسػػبكي، ؛  ِٔص
) بيػػػركت ، ىجػػػر لمطباعػػػة كالنشػػػر  ِطنحػػػام كعبػػػد الفتػػػاح محمػػػد حمػػػك، طالكبػػرل ، تحقيػػػؽ: محمػػػكد محمػػػد ال

 . ُْٗ-ُُٗ، ص ٔ، ج ( ـُِٗٗىػ/ُُّْكالتكزيع ، 
ميػػر أناصػػر الػػديف ابػػك الحسػػف عمػػي بػػف يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف الصػػنياجي ، عمػػي بػػف يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف :  (ُٖ)

، كتمقػػب بمقػػب  ـَُُُ/ىػػػْٓٗعػػاـ المػػرابطيف فػػي بػػالد المغػػرب كاالنػػدلس ، تػػكلى الحكػػـ بعػػد كفػػاة كالػػده فػػي 
مير المسمميف ، ككاف حسف السيرة ، نزيو النفس ، بعيدان عف الظمـ ، شجاعان ، مقدامان ، محبان لمجيػاد ، مقربػان أ

.  ـُُِْ/ىػػّٕٓلمعمماء كاالدباء ، راعيان ليـ ، مشاكران لمفقيػاء فػي كػؿ مػا يخػص شػؤكف الدكلػة ، تػكفى عػاـ 
( ، الػػذخيرة فػػي محاسػػف اىػػؿ ـُُْٕىػػػ/ِْٓ لحسػػف عمػػي بػػف بسػػاـ الشػػنتريني )ت،بػػف بسػػاـ ، أبػػك ااينظػػر : 

عمػػػاد ؛  ُّٗ، ص ٔـ ( ، جُٕٗٗىػػػػ/ُُْٕالجزيػػػرة ، تحقيػػػؽ، إحسػػػاف عبػػػاس ، ) بيػػػركت، دار الثقافػػػة ، 
بػػػػػك عبػػػػػداهلل محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد صػػػػػفي الػػػػػديف بػػػػػف نفػػػػػيس الػػػػػديف حامػػػػػد األصػػػػػبياني )ت، أالػػػػػديف الكاتػػػػػب ، 

خريدة القصر كجريدة العصر ، تحقيؽ: محمػد بيجػة األثػرم ، ) بغػداد ، المجمػع العممػي ( ، ـ ََُِ/ىػٕٗٓ
ت،  الػػػديف عبدالكاحػػػد بػػػف عمػػػي التميمػػػي ) يلمراكشػػػي ، محيػػػا؛  َُِ، ص  ـ (ُٓٓٗىػػػػ/ُّٕٓالعراقػػػي ، 

، المعجػب فػػي تمخػيص أخبػػار المغػرب مػػف لػدف فػتح األنػػدلس الػى آخػػر عصػر المكحػػديف ،  ـ(ُِْٗىػػ/ْٕٔ
، ( ـُْٖٗىػػ/ُّٖٔ) القػاىرة ، مطبعػة األسػتقاية ، ُمحمد سػعيد العريػاف كمحمػد العربػي العممػي، ط تحقيؽ:

( ، األستقصػا ـُٕٖٗىػػ/ُُّٓ ؛ الناصرم ، أبك العباس أحمد بف خالد بف محمػد )ت، َُّ، ص ُِْص
الكتػػاب ،  ألخبػػار دكؿ المغػػرب األقصػػى ، تحقيػػؽ : جعفػػر الناصػػرم كمحمػػد الناصػػرم، )الػػدار البيضػػاء ، دار

 .  ُٔ، ص ِـ( ، جُٕٗٗىػ/ُُْٖ
ـ( ، نظػـ الجمػاف ، تحقيػؽ : َُِّىػػ/ِٖٔالحسف عمي بػف محمػد بػف عبػدالممؾ )ت،  ابف القطاف ، ابك (ِٖ)

الكنشريسػي ، ابػك العبػاس أحمػد بػف ؛  ُُ( ، ص  تطػكاف ، المطبعػة الميديػة ، بػال.ت محمكد عمي مكي ، )
ـ( ، المعيػار المعػرب كالجػامع المغػرب عػف فتػاكم أىػؿ َُٖٓىػػ/ُْٗيحيى بف محمد التممساني المالكي)ت، 
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إفريقية كاألندلس كالمغرب ، تحقيؽ : محمد حجي ، ) المممكة المغربيػة ، كزارة األكقػاؼ كالشػؤكف اإلسػالمية ، 
 .  ُٖٓ، ص ُِ، ج ـ (َُٖٗىػ/َُُْ

 .ٕٓابف القكطية ، تاريخ افتتاح األندلس ، ص (ّٖ)
ابػػك العػػاص الحكػـ بػػف الخميفػػة عبػدالرحمف الناصػػر ، تػػكلى الخالفػة بعػػد كفػػاة مستنصػر : الخميفػة الحكػػـ ال (ْٖ)

عيػان لمعمػـ افػي جميػع العمػـك ، ر  ان ـ ، كلقػب نفسػو المستنصػر بػاهلل ، ككػاف عالمػان ، متفننػُٔٗىػ/َّٓكلده سنة 
الخيػر ، عمػي بػف ابػراىيـ ـ . ينظػر: ابػف سػعيد ٕٔٗىػ/ّٔٔكالعمماء ، محبان لمقراءة كجمع الكتب ، تكفى عاـ 

 )ت، ؛ ابف الكردبكس ّٓٓبال.ت( ، ص ـ ( ، القرط عمى الكامؿ ، ) بيركت ، بال. ـ،ُُٕٓىػ/ ُٕٓ)ت، 
ـ(، تػاريخ األنػدلس البػف الكردبػكس ككصػػفو البػف الشػباط ، تحقيػؽ : احمػد مختػار العبػػادم ، ) َُُٖىػػ/ٕٔٓ

الحمة السيراء ، تحقيؽ : ؛ ابف األب ار ،  ٕٓص  ، ـ (ُُٕٗىػ/ُُّٗمدريد ، مطبعة الدراسات اإلسالمية ، 
 .َُِ–ََِ، ص ص ُ، ج ـ (ُٖٓٗىػ/ُّٖٕ) القاىرة ، دار المعارؼ ،  ِحسني مؤنس ، ط

 . ِِ، ص ُعياض ، ترتيب المدارؾ ، ج (ٖٓ)
مػػكلى الخميفػػة الحكػػـ المستنصػػر ،  ابػػك عثمػػاف غالػػب بػػف عبػػدالرحمف الناصػػرم ،غالػػب بػػف عبػػدالرحمف :  ((ٖٔ

ككبيػػػر شػػػيكخ المػػػكالي باألنػػػػدلس ، كاحػػػد فرسػػػاف الػػػػبالد ، ككبيػػػر قػػػكاد الجػػػيش ، كلمكانتػػػػو الكبيػػػرة فػػػي الدكلػػػػة 
كالخالصػػػػو فقػػػػػد منحػػػػػو الخميفػػػػة الحكػػػػػـ المستنصػػػػػر لقػػػػب ذم السػػػػػيفيف ، كلقبػػػػػو بالقائػػػػد الػػػػػكزير ، تػػػػػكفى سػػػػػنة 

حساف عباس إتاب نقط العركس في تكاريخ الخمفاء ، تحقيؽ : ـ . ينظر : ابف حـز األندلسي ، كُٖٗىػ/ُّٕ
؛ ابػف حيػاف  ِٖ – ُٖـ ( ، ص ص ُٕٖٗىػ/َُْٖ) بيركت ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ، ِ، ط

 تحقيػػػػػػؽ : عبػػػػػػدالرحمف عمػػػػػػي الحجػػػػػػي ،) بيػػػػػػركت ، دار الثقافػػػػػػة ،، المقتػػػػػػبس فػػػػػػي اخبػػػػػػار بمػػػػػػد االنػػػػػػدلس ، 
؛ الخمػػؼ ، سػػالـ بػػف عبػػد اهلل ،  ِّٔ؛ ص ِّيرم ، نيايػػة األدب ، ج؛ النػػك  ّْ، ص  ـ (ُٓٔٗىػػػ/ُّْٖ

ـ( ، ََِّىػػ/ُِْْالمدينة المنػكرة ، الجامعػة االسػالمية ،  )ُنظـ حكـ االمكييف كرسكميـ في االندلس ، ط
 .َٔ، ص ُج
 .ُْٕابف حياف ، المقتبس ، تحقيؽ : عبدالرحمف عمي الحجي ، ص  (ٕٖ)
،  ـ (ُِ-ـٖىػػ/ٔ -ىػػ ِخكيا ، شفيقة بابا ، مربكش ، فتحية ، دكر فقياء المالكية في األندلس بيف ) ؽ (ٖٖ)

رسالة ماجستير غير منشكرة مقدمة الى كمية العمـك االجتماعية كاالنسػانية ، قسػـ العمػـك االنسػانية ) تخصػص 
 .  ٕٓ، ص  -البكيرة  -تاريخ ( ، جامعة أكمي محند اكلحاج 

 .  ٔٓالقكطية ، تاريخ افتتاح األندلس ، ص  ابف (ٖٗ)
 .  ٖٔٓ، ص ُالعبر ، ج (َٗ)
 .  َِّ، ص ّنفح الطيب ، ج (ُٗ)
 .ّٓٓ، صِعياض ، ترتيب المدارؾ ، ج (ِٗ)
 .ّٗٓالحميدم ، جذكة المقتبس ، ص (ّٗ)
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االميػػػر بػػػك المطػػػرؼ عبػػػدالرحمف بػػػف االميػػػر الحكػػػـ بػػػف االميػػػر ىشػػػاـ بػػػف أاالميػػػر عبػػػدالرحمف االكسػػػط :  (ْٗ)

عبدالرحمف الداخؿ ، كيعرؼ باالكسط تميزان عػف عبػدالرحمف الػداخؿ كعبػد الػرحمف الناصػر ، تػكلى االمػارة فػي 
ـ ، ككػاف رجػالن شػجاعان ، ذكيػان فطنػان شػيدت االنػدلس فػي ايامػو ازىػار كتطػكر كعرفػت ايامػو ُِٖىػػ/َِٔعاـ 

تصػػادم كعممػػي ، ككحػػدة اجتماعيػػة ، كتػػكفى بايػاـ العػػركس لمػػا شػػيدتو الػػبالد مػػف اسػػتقرار سياسػي ، كتطػػكر اق
؛ ابػف األبػار ، الحمػة السػيراء  ّٓينظر : ابف القكطية ، تاريخ افتتاح األندلس ، ص ـ .ٖٖٔىػ/ِّٕفي عاـ 

 .ّْٕ، ص ُ؛ المقرم ، نفح الطيب ، ج ُٕٔ، ص ْ؛ ابف خمدكف ، العبر ، ج ُُّ، ص  ُ، ج
 .ُُّ، ص ُترتيب المدارؾ، جعياض ،  (ٓٗ)
 .ٕٓابف القكطية ، تاريخ افتتاح األندلس ، ص (ٔٗ)
 .َُ، صِالمقرم ، نفح الطيب ، ج (ٕٗ)
 .  ُِٔابف حياف ، المقتبس ، تحقيؽ : محمكد عمي مكي ، ص (ٖٗ)
؛ ابػػػف  ِّٗ؛ الحميػػػدم ، جػػػذكة المقتػػػبس ، ص َْٗ، صُابػػػف الفرضػػػي ، تػػػاريخ عممػػػاء األنػػػدلس ، ج (ٗٗ)

طبقػات الفقيػاء الشػافعية ، ـ( ، ُِْٓىػػ/ّْٔالصالح ، أبك عمرك تقي الديف عثماف بػف عبػد الػرحمف، )ت، 
،  ِ( ، جـُِٗٗىػػػ/ُُّْ، ) بيػػركت ، دار البشػػائر اإلسػػالمية ، ُتحقيػػؽ : محيػػي الػػديف عمػػي نجيػػب ، ط

 . ٕٔٔ ص
قاسـ بف محمد بف قاسـ بف محمد بف سيار البياني ، مكلى ىشاـ بف عبػدالممؾ  قاسـ بف محمد البياني : (ََُ)

، اىتـ بطمب العمـ منػذ نعكمػة اظفػاره فرحػؿ خػارج األنػدلس لمسػماع كالتفقػو كالمنػاظرة ، كاىػتـ بالتفقػو بالمػذىب 
بعقد الكثائؽ ، كلو عدة مؤلفػات منيػا كتػاب اإليضػاح  ، بصيران فيو  محدثان بًو ، حسف النظركاصيح الشافعي ، 

. ينظػر : ابػف الفرضػي ، تػاريخ عممػاء األنػدلس ،  ـُٖٗ/ىػػِٖٕفي الرد عمى المقمػديف كغيػرىـ ، تػكفى سػنة 
؛  ْْٔ؛ الضبي ، بغية الممتمس ، ص ِّٗ؛ الحميدم ، جذكة المقتبس ، ص ّٖٗ -ّٕٗ ص ص ، ُج

 . ٕٔٔ، ص ِلفقياء الشافعية ، جطبقات اابف صالح ، 
 .  ُْْ، ص ِابف فرحكف ، الديباج المذىب ، ج (َُُ)
 .  ٖٗ، ص ِالبياف المغرب ، ج (َُِ)
 .ِّٔاحسف التقاسيـ ، ص (َُّ)
عيسػػػى ، محمػػػد عبدالحميػػػد ، األنػػػدلس مركػػػز االشػػػعاع الحضػػػارم اإلسػػػالمي ، ) بيػػػركت ، دار الفكػػػر  (َُْ)

 .  ِٕٗ-ِٔٗـ ( ، ص ص  ََِٖ ىػ/ُِْٗالعربي ،
محمد بف يبقى : أبك بكر محمد بف يبقى بف محمد بف زرب القرطبػي ، عنػى بسػماع العمػـ منػذ صػغره ،  (َُٓ)

، كاصبح مف جمة عممػاء قرطبػة ، كشػيخ المالكيػة بيػا  عمى المذىب المالكيفبرع بدراسة الرأم كحفظ المسائؿ 
مجتيدان ، كرعان عفيفان ، كثيػر الصػالة كالػتالكة ، ألػؼ كتػاب الخصػاؿ ، ككاف بصيران بالعربية كالحساب ، عالمان 

فػػي الفقػػو عمػػى مػػذىب اإلمػػاـ مالػػؾ ، ككػػاف المنصػػكر بػػف ابػػي عػػامر يجمػػو كيعظمػػو ، فػػكاله قضػػاء الجماعػػة 
؛ ابػػف  ٖٖ، ص ِـ . ينظػػر : ابػػف الفرضػػي ، تػػاريخ عممػػاء األنػػدلس ، جُٗٗىػػػ/ُّٖبقرطبػػة ، تػػكفى عػػاـ 
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المغػرب  ؛ ابػف سػعيد ، ِّٔ، ص ْاآلبػار التكممػة ، ج ابػف؛  ٖٔ، ص ِ، جنقط العركس  حـز األندلسي ،
 . ِّٓص ،ُ،ج

 .  ٖٖ، ص ِابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، ج (َُٔ)
ـ ، ُٖٔىػ/َُِأبك عبدالرحمف بقي بف مخمد بف يزيد القرطبي ، كلد بمدينة قرطبة عاـ بقي بف مخمد : ( َُٕ)

ماعة مف أئمة المحدثيف ، ككبػار المسػنديف ،  فارهً ظنعكمة اكاىتـ بطمب العمـ منذ  ، فرحؿ إلى المٍشرؽ فىمقى جى
لػػؼ كتبػػان عػػدة ، أصػػالحان ، ك  كاصػػبح امامػػان فػػي الحػػديث ، حافظػػان ، مفسػػران ، محققػػان ، كرعػػان ، زاىػػدان ، فاضػػالن ،

ثيػر ، كتػكفى بمدينػة قرطبػة الكعنػو كحدث في بالد االندلس ككاف طمبة العمـ يقصدكنو مف كػؿ مكػاف ، كركل 
 ؛ َُٗ-َُٕ، ص ص  ُـ . ينظػػػػػر : ابػػػػػف الفرضػػػػػي : تػػػػػاريخ عممػػػػػاء األنػػػػػدلس ، ج ٖٖٗىػػػػػػ/ِٕٔعػػػػػاـ 

؛ أبػػػػػف بشػػػػػككاؿ ، أبػػػػػك القاسػػػػػـ خمػػػػػؼ بػػػػػف عبػػػػػدالممؾ )  ُٖٕ-ُٕٕالحميػػػػػدم ، جػػػػػذكة المقتػػػػػبس ، ص ص 
 .ُُٗ-ُُٖ، دار الكتب العممية ، بال. ت( ، ص ص  لصمة ، ) بيركتـ ( ، اُُِٖىػ/ٖٕٓت،

أبػػك عبػػداهلل محمػػد بػػف سػػحنكف الفقيػػو ، كاسػػـ سػػحنكف عبدالسػػالـ بػػف سػػعيد التنػػكخي محمػػد بػػف سػػحنكف :  (َُٖ)
، عالمػان ، محػدثان ، بصػيران باآلثػار،  كاف فقيو بػالد المغػرب كشػيخ المالكيػة بيػا ، إمامػان ثقػةالقيركاني المالكي ، 

، ألػػؼ فػي جميػػع ذلػػؾ كتبػػان كثيػػرة ، بمغػػت نحػػك  العمػػـ منػػوكاسػع العمػػـ ، كلػػـ يكػػف فػػي عصػػره أحػد أجمػػع لفنػػكف 
ـ . ينظػػػر : َٕٖىػػػ/ِٔٓمئتػػي كتػػاب ، فػػي العمػػـك كالمغػػازم كالتػػكاريخ ، تػػكفى فػػي مدينػػة القيػػركاف فػػي عػػاـ 

المػػػػػالكي، أبػػػػػك بكػػػػػر عبػػػػػداهلل بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػداهلل ؛  َِٕ-َِْ، صْعيػػػػػاض ، ترتيػػػػػب المػػػػػدارؾ ، ج
ض النفػكس فػي طبقػات عممػاء القيػركاف كافريقيػة كزىػادىـ كنسػاكيـ كسػير ـ( ، ريػأَُُىػػ/ّْٓالقيركاني)ت،

القػػػػػػاىرة ، مكتبػػػػػػة النيضػػػػػػة المصػػػػػػرية  مػػػػػػف أخبػػػػػػارىـ كفضػػػػػػائميـ كأكصػػػػػػافيـ ، تحقيػػػػػػؽ : حسػػػػػػيف مػػػػػػؤنس ، )
بػػك اسػػحاؽ ابػػراىيـ بػػف عمػػي بػػف يكسػػؼ )ت، أ؛ الشػػيرازم ، ُٕٔص  ،ُُّ، صُ،ج ( ـُُٓٗىػػػ/ُُّٕ،

 .ُٕٓء ، تحقيؽ: خميؿ الميس، ) بيركت، دار القمـ ، بال. ت( ، ص ـ( ، طبقات الفقياَُّٖىػ/ْٕٔ
ـ ( ، اخبػػػػار الفقيػػػػاء  ٕٔٗىػػػػػ/ّٔٔبػػػػك عبػػػػد هلل محمػػػػد بػػػػف الحػػػػارث القيمرانػػػػي ) ت ،بعػػػػد أالخشػػػػني ،  (َُٗ)

 .  ُٔـ( ، ص  ُٗٗٗىػ/َُِْ)بيركت ، دار الكتب العممية ، ُكالمحدثيف،ط
ابك بكػر عبػداهلل بػف محمػد بػف ابػي شػيبة ابػراىيـ الكػكفي العبسػي ، كػاف إمامػان ، أبك بكر بف ابي شيبة :  (َُُ)

حافظان ، حافظان لمحديث ، مسندان ، ثقة ، متقنان ، دينان ، صاحب تصانيؼ كثيرة كمنيا كتاب المسند كىػك كتػاب 
ة ، كيعػػد مػػف كتػػب كبيػػر مػػف اكائػػؿ الكتػػب الجامعػػة لمسػػنة النبكيػػة الشػػريفة ، جمػػع فيػػو الحػػديث كاالثػػار النبكيػػ

ىػؿ الحػديث كالفقػة فػي معرفػة الحػديث كاآلثػار ، كجمػع فيػو مختمػؼ اآلراء أالحديث الميمة ، التػي يعػكؿ عميػو 
التاريخ االكسط ، تحقيؽ : تيسػير بػف سػعيد ، كاالقكاؿ التي ركت الحديث النبكم الشريؼ ، ينظر : البخارم ، 

؛  ٕٓ، ص ِ؛ العجمػػػي ، الثقػػػات ، ج َُِٗ، ص ْ، جـ (َِٓٓىػػػػ/ُِْٔ ) الريػػػاض ، دار الرشػػػد ،ُط
أبػػػػػػك القاسػػػػػػـ األصػػػػػػبياني، إسػػػػػػماعيؿ بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف الفضػػػػػػؿ بػػػػػػف عمػػػػػػي القرشػػػػػػي الطميحػػػػػػي التيمػػػػػػي )ت، 

ـ( ، سير السمؼ الصالحيف ، تحقيؽ : كـر بف حممي بف فرحػات بػف أحمػد ، ) الريػاض ، دار َُُْىػ/ّٓٓ
 .  ُُّٕ، ص  الراية لمنشر كالتكزيع ، بال.ت (
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ابػػك عبػداهلل محمػػد بػػف خالػػد األشػج القرطبػػي ، المعػػركؼ بػػابف مرتًنيػؿ ، رحػػؿ الػػى المشػػرؽ ابػف مرتنيػػؿ :  (ُُُ)

فقييػػان ،  اصػػبحلمعمػػـ فػػدخؿ الحجػػاز كمصػػر كسػػمع مػػف فقياءىػػا المشػػيكريف ، كعػػاد الػػى بػػالده االنػػدلس ك  طالبػػان 
المشػػػاكريف ككاله امامػػػة الصػػػالة فاضػػػالن ، كرعػػػان ، نبييػػػان ، جعمػػػو االميػػػر عبػػػدالرحمف االكسػػػط ضػػػمف الفقيػػػاء 

 ِابػف الفرضػي ، تػاريخ عممػاء األنػدلس ، جينظػر :  . ـّٖٓ/ىػػَِِكالشرطة بمدينة قرطبة ، تكفى في عاـ 
،  ِ؛ الحميػدم ، جػذكة المقتػبس ، ج ُِٔ؛ ابف حياف ، المقتبس ، تحقيؽ: محمكد عمػي مكػي ، ص ٕ، ص
 .َٕ؛ الضبي ، بغية الممتمس ، ص َٔص

، أبك عبداهلل محمد بف الحارث بف ابي سعيد القرطبي ، سمع بقرطبة مف عمماءىا الحارث : محمد بف  (ُُِ)
الفقو ، كاتصؼ بقمة فقيو كعممو ، كاله األمير بمكة المكرمة كمصر كرحؿ الى مكة المكرمة حاجان ، فسمع 

.  ـْٕٖىػ/َِٔ عاـعبدالرحمف األكسط احكاـ الشرطة الصغرل ، ثـ تكلى احكاـ السكؽ ، تكفى بقرطبة 
 . ِِٔ، ص ْ؛ عياض ، ترتيب المدارؾ ، ج َُ، ص ِينظر : ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس ، ج

بك القاسـ أصبغ بف خميؿ القرطبي ، سمع الفقو كالحػديث مػف العممػاء المالكيػة الكبػار اصبغ بف خميؿ : أ (ُُّ)
بقرطبػػػة ، كرحػػػؿ الػػػى المشػػػرؽ كتمقػػػى فنػػػكف العمػػػـك الدينيػػػة ، كاصػػػبح مػػػف كبػػػار العممػػػاء المالكيػػػة ، فقييػػػان بعمػػػـ 

النػدلس لمػدة خمسػيف عامػان ، الشركط ، كبصيران بالكثائؽ كالعقكد ، حافظان ، عالمان ، ثقة ، تػكلى االفتػاء بػبالد ا
؛ عيػػاض ،  ّٗ، ص  ُابػػف الفرضػػي ، تػػاريخ عممػػاء االنػػدلس ، جينظػػر : .  ـٖٖٔ/ىػػػِّٕ فػػي عػػاـتػػكفى 

 .  َُّ، ص ُ؛ ابف فرحكف ، الديباج المذىب ، ج ِّٓ-َِٓ، ص ص  ْترتيب المدارؾ ، ج
 .  ْٗ، ص  ُابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، ج (ُُْ)
(775)

محمد بف عبدالرحمف بف الحكـ بف ىشاـ بف عبدالرحمف الداخؿ ،  كلقبو األمير محمد : أبك عبداهلل   
ليمة كفاة كالده كىي ليمة الخميس باالمارة بكيع لو ، ـ في قرطبة ِِٖىػ/َِٕسنة ة، كلد في ذم القعداألميف 

ب بالحناء كالكتـ ، كاستمرت ـ ، ككاف ابيض ، مشربان بحمرة ، اكقص يخضِٖٓىػ/ِّٖمف ربيع االكؿ سنة 
ينظر: ابف الكردم ، زيف الديف .  ـٖٖٔىػ/ِّٕكتكفى في اكاخر صفر سنة ، سنة ّْكاليتو عمى االندلس 

، ة الحيدري ةالنجؼ االشرؼ ، المطبع ) ِـ( ، تاريخ ابف الكردم ، طُِّٖىػ/ْٕٗبف مظفر)ت،  عمر
عمي بف ابي عبد اهلل محمد بف ابي السركر ؛ الركحي ، ابك الحسف  ِِّ، ص ُـ( ، جُٗٔٗ / ىػُّٖٗ

، تقديـ كتحقيؽ: محمد زينيـ محمد  تكاريخ الخمفاء بف عبد الرحمف )مجيكؿ الكفاة( ، بمغة الظرفاء في ذكر
؛ مؤلؼ مجيكؿ ، العيكف كالحدائؽ في اخبار  ِٖ(، ص الدينية ، بال.ت ةعزب ، )مصر، مكتبة الثقاف
، ص  ُ، ؽ ْـ( ، جُّٕٗىػ/ُّّٗ،  ، مطبعة الرشاد المنعـ داكد ، )بغدادالحقائؽ ، تحقيؽ : نبيمو عبد 

 .ُُٔ -ُُٓص 
؛ ابػف عسػاكر ، تػاريخ مدينػة دمشػؽ ، ُِٗ، ص ِابف حػـز األندلسػي ، رسػالة فػي فضػؿ األنػدلس ، ج (ُُٔ)
 . ِٕٕ-ِٕٔ، ص ص َُج
 .ّٗ ص ،ُتاريخ عمماء األندلس ، ج  (ُُٕ)
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أبػػك الحكػػـ منػػذر بػػف سػػعيد بػػف عبػػداهلل الكزنػػي البمػػكطي القرطبػػي ، رحػػؿ الػػى منػػذر بػػف سػػعيد البمػػكطي :  (ُُٖ)

المشرؽ حاجػان كطالبػان لمعمػـ ، كاصػبح امامػان ، فقييػان ، محػدثان ، فقييػان ، اديبػان ، فصػيحان ، خطيبػان مفكىػان ، بارعػان 
مػاردة كالثغػكر الشػرقية ،  مدينػةفي فنكف العمـ كالمعرفػة ، قمػده الخميفػة عبػدالرحمف الناصػر احكػاـ القضػاء فػي 

لػػؼ مصػػنفات أمامػػة الصػػالة كالخطابػػة فػػي المسػػجد الجػػامع بمدينػػة الزىػػراء ، ك إككاله الخميفػة الحكػػـ المستنصػػر 
الضػبي ،  ؛ ِٔٗ-ِٓٗطبقات النحكييف كالمغػكييف، صالزبيدم ،  ـ . ينظر :ٓٔٗىػ/ّٓٓ عاـعدة ، تكفى 

االزدم ، ابػػك الحسػػف جمػػاؿ الػػديف عمػػي بػػف ؛  ُْٔ؛ ابػػف بشػػككاؿ ، الصػػمة ، ص ْٓٔبغيػػة الممػػتمس ، ص
 . ُّ،) بيركت ، بال.ـ ، بال.ت (، ص ةـ ( ، بدائع البدائُُِٔىػ/ُّٔ ظافر المصرم ) ت،

جزيػرة االنػػدلس صػػفة  ـ( ،ُْْٗىػػ/ََٗبػك عبػػداهلل محمػد بػػف عبػداهلل بػػف عبػد المػػنعـ )ت، أالحميػرم ،  (ُُٗ)
اؿ ، ) القػاىرة ، مطبعػة لجنػة نسػ)منتخب مف كتاب الركض المعطار في خبػر االقطػار( ، تحقيػؽ : ليفػي بركف

 .  ٓٔ؛ الكبيسي ، دكر الفقياء ، ص ُِْ ، صـ( ُٕٗٗىػ/ُُْٖليؼ كالترجمة كالنشر ، أالت
 .  ِّٔالمقدسي ، احسف التقاسيـ ، ص (َُِ)
العػػػدؿ كالتكحيػػػد القػػػائمكف بنفػػػي صػػػفات اهلل االزليػػػة ، كأسػػػتحالة رؤيتػػػو يػػػـك يسػػػمكف أصػػػحاب المعتزلػػػة :  (ُُِ)
ىػك كاصػؿ  االعتػزاؿ كمؤسس، مخمكؽ  الكريـ فآيامة ، كاف العبد خالؽ افعاؿ نفسو خيرىا كشرىا ، كاف القر قال

 .  ّْ، ص ُكالنحؿ ، ج ؿبف عطاء الغزاؿ .ينظر : الشيرستاني ، المم
في بالقيركاف خالؿ القركف الكسطى ، مجمػة التػاريخ العربػي ، نتطكر المذىب الح ي ، نجـ الديف ،نالينتا (ُِِ)

 .ُِٓ-َِٓ، ص ُّـ ، العدد َََِىػ/ُُِْجمعية المؤرخيف المغاربة ، المغرب ، الدار البيضاء ،
بك عبداهلل محمد بف عمر بف لبابة القرطبي ، كاف امامػان فػي الفقػو مقػدمان عمػى أىػؿ أابف لبابة القرطبي : ( ُِّ)

 فػػي عػػاـ، تػػكفى  اإلفتػػاء بمدينػػة قرطبػػةزمانػػو فػػي حفػػظ الػػرأم كالبصػػر بالفتيػػا مشػػاكران لألميػػر عبػػداهلل ، كتػػكلى 
ذىب ، ؛ ابػػػػف فرحػػػػكف ، الػػػػديباج المػػػػ ُِٔ، ص ُٕـ. ينظػػػػر: ابػػػػف عبػػػػد البػػػػر ، التمييػػػػد ، جِٔٗىػػػػػ/ُّْ
 . ّّْص

 .  ُٕالحميدم ، جذكة المقتبس ، ص (ُِْ)
 .  ُّْصبغية الممتمس ،  (ُِٓ)
الحكـ بف االمير ىشاـ بف االمير عبد الرحمف الداخؿ ، كىك ثالػث بك العاص االمير الحكـ بف ىشاـ : أ (ُِٔ)

كلقبػو نفسػو بالمرتضػى ، ـ ، ٕٔٗىػػ/َُٖاالمراء االمكييف في بالد االندلس ، تكلى االمارة بعد كفاة ابيو عػاـ 
بمقػػب الربضػػي ، ككػػاف اديبػػان ، شػػاعران مفكىػػان ، كخطيبػػان بميغػػان ، نحكيػػان ، شػػجاعان ، تػػكفى فػػي عػػاـ  كعػػرؼ ايضػػان 

 ىػػػ/ٕٕٔ بػػك عبػػداهلل محمػػد بػػف عبػػداهلل بػػف سػػعيد )ت،أأبػػف الخطيػػب ، لسػػاف الػػديف . ينظػػر: ـ  ُِٖىػػػ/َِٔ
) بيركت ، دار الكتب العممية ، ُ: يكسؼ عمي الطكيؿ ، طاألحاطة في أخبار غرناطة ، تحقيؽ ـ( ، ُّْٕ
؛ المراكشػػي ، المعجػػب ،  ّٕ، صِ، جنقػػط العػػركس  ؛ ابػػف حػػـز ، َْٖ، ص ُـ ( ، جََِّىػػػ/ُِْْ

 .  ُٗص
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 عػػػػاـحػػػػدثت بػػػػربض شػػػػقندة احػػػػد اربػػػػاض مدينػػػػة قرطبػػػػة الشػػػػرقية : ىػػػػيج ) ثػػػػكرة ( شػػػػعبي ىػػػػيج الػػػػربض  (ُِٕ)

 سػػكء سياسػػة كسػػيرة األميػػر ، اذ ىشػػاـ ، كمػػف اسػػباب ىػػذه الثػػكرة ىػػي ، ضػػد األميػػر الحكػػـ بػػفـ ُٖٖىػػػ/َِِ
بحياة البذخ كالميػك ، مػؤثران لمجػالس النػدماء كالشػعراء ، كفػرض الضػرائب الباىضػة غيػر الشػرعية  متمسكان كاف 

الشػرارة التػي أدت الػى  امػا، عمى الشعب ، كاستكثار األمير الحكـ مف شراء المماليػؾ كجعميػـ حرسػو الخػاص 
فكانػت بسػبب مشػادة كالميػة حػدثت بػيف احػد افػراد حمايػة األميػر مػف المماليػؾ كبػيف صػػقاؿ  نػدالع ىػذا اليػيجا

فياج الناس كحممكا اسمحتيـ كنادكا بسقكط األمير الحكـ متػكجييف السيكؼ بربض شقندة انتيت بمقتؿ الصقاؿ 
ف إال إلعممػػاء كالقضػاة كالفقيػػاء ، مػف االكثيػػر الػى قصػر األميػػر فػي قرطبػػة ، كىػاج معيػػـ أىػؿ المدينػػة كمعيػـ 

ابػف حيػاف ، المقتػبس ، تحقيػؽ :  ينظػر:األمير الحكـ بف ىشاـ تمكف مف اخماد ىذه الثكرة بكؿ قساكة كشدة . 
؛ ابف عػذارل ،  َُِمجيكؿ ، أخبار مجمكعة ، ص؛  ُّٕ، ص ُُٔ، ص ُُّمحمكد عمي مكي ، ص

داهلل ، دكلػة االسػالـ فػي االنػدلس مػف الفػتح الػى ؛ عنػاف ، محمػد عبػ ٕٕ -ٕٔ،ص ص ِالبياف المغػرب ، ج
 . ِْٕ-ِْٓ، ص ص ُـ ( ، جُٓٓٗىػ/ُّْٕمممكة غرناطة ، ) القاىرة ، مطبعة مصر ، 

؛ الكبيسػي ، دكر الفقيػاء ، ص  ُِٗ، ص ِابف حـز االندلس ، رسػالة فػي فضػؿ االنػدلس كاىميػا ، ج (ُِٖ)
 .  ٗٓ-ٖٓص

، ) القػػاىرة ، دار الفكػػر  ِ، ط : طػػاىر مكػػي اإلسػػالمية فػػي األنػػدلس، ترجمػػةريبيػػرا ، خكليػػاف ، التربيػػة  (ُِٗ)
؛ دكيػػدار ، حسػػيف يكسػػؼ ، المجتمػػع االندلسػػي فػػي العصػػر االمػػكم )  ِٔـ( ، صُِٖٗىػػػ/َُّْالعربػػي، 

ـ ( ، ُْٗٗىػػػػػػػ/ُُْْ) القػػػػػػاىرة ، مطبعػػػػػػة الحسػػػػػػيف االسػػػػػػالمية ،  ُـ ( ، طََُّ-ٕٓٓىػػػػػػػ/ِِْ-ُّٖ
 .  ُْٕص

ـ .د ، دراسػػػات فػػػي تػػػػاريخ األنػػػدلس كحضػػػارتيا مػػػف الفػػػػتح حتػػػى الخالفػػػة ، ) دمشػػػؽ ، بػػػػالبػػػدر ، احمػػػ (َُّ)
 .ُِٕـ ( ، ص ُِٕٗ ىػ/ُِّٗ،
 .  َٖاالدب األندلسي مف الفتح الى سقكط الخالفة ، صىيكؿ ،  (ُُّ)
 .  ٖٔٓ، ص  ُالعبر ، ج  (ُِّ)
؛ العبادم ، احمد مختار ، في تاريخ المغرب كاألندلس، )بيركت ،  ْٕمجيكؿ ، اخبار مجمكعة ، ص  (ُّّ)

 . ّٕ-ّٓدار النيضة العربية ، بال.ت ( ، ص ص 
 . ُٕ؛ الحميدم ، جذكة المقتبس ، ص ِّٔالمقدسي ، احسف التقاسيـ ، ص (ُّْ)
 .  ُِّ؛ الحجكم ، الفكر السامي ، ص ُُٗ-َُٗالمقدسي ، احسف التقاسيـ ، ص ص (ُّٓ)
 .  ٓٔ، ص ُترتيب المدارؾ ، ج (ُّٔ)
 .  ِٕ، ص ُترتيب المدارؾ ، ج (ُّٕ)
كشقة : مدينة اندلسية حصينة مسكرة ، تبعد عف مدينة سرقسطة خمسكف ميالن ، كىي مدينة كبيرة عامرة  (ُّٖ)

بػػك عبػػدهلل شػػياب الػػديف أيػػاقكت الحمػػكم ، لييػػا طائفػػة مػػف أىػػؿ العمػػـ. ينظػػر : ذات اسػػكاؽ كصػػنائع ، ينسػػب إ
،  ـ (ُٕٕٗىػػػ/ُّٖٗمعجػػـ البمػػداف ، ) بيػػركت ، دار صػػادر ، ـ( ، ُِِٖىػػػ/ِٔٔت، )هلل ايػػاقكت بػػف عبػػد
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؛ الحميرم ، الركض المعطار في خبر االقطػار ، تحقيػؽ : احسػاف عبػاس ، ) بيػركت ، دار  ّٕٕ، ص ٓج
 .  ُِٔـ ( ، صُٕٓٗىػ/ُّٓٗالعمـ لمطباعة ، 

 ، ص ص ِ؛ ابػف فرحػكف ، الػديباج المػذىب ، ج ِّ، ص ِابف الفرضػي ، تػاريخ عممػاء األنػدلس ، ج ُّٗ
ِِّ-ِِْ . 

؛ ابػػػف عسػػػاكر ، تػػػاريخ  ُْٖ؛ الضػػػبي ، بغيػػػة الممػػػتمس ، ص ُِٖصالحميػػػدم ، جػػػذكة المقتػػػبس ،  (َُْ)
 . ٕٔٔ، ص ٕ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، ج ّٓٓ ، ص َُمدينة دمشؽ ، ج

( ، االعػػالـ بنػػكازؿ ـَُّٗىػػػ/ْٖٔابػػف سػػيؿ ، ابػػك االصػػبغ عيسػػى بػػف سػػيؿ بػػف عبػػد اهلل االسػػدم)ت، ( ُُْ)
 ، )بػػػػال.ـ ، بػػػػال.ـ ُمحمػػػػد عبػػػػدالعزيز التػػػػكيجرم ، طنػػػػكرة تحقيػػػػؽ : االحكػػػػاـ المعػػػػركؼ باالحكػػػػاـ الكبػػػػرل ، 

 ترتيب المدارؾ؛ عياض ،  ِٖٓ-ِٕٓ؛ الحميدم ، جذكة المقتبس ، ص ص َُُ ـ(، صُٓٗٗىػ/ُُْٓ
 ُ؛ ابف االبار ، التكممة ، ج ُّْ-َّْص ص  ؛ الضبي ، بغية الممتمس ، ُْٓ-ُّٓ، ص ص ٕ، ج

ابػف ناصػر الػديف ، إسػناد صػحيح ؛  ّّْ، ص ُ؛ ابف فرحكف ، الػديباج المػذىب، ج َّّ-َِّ، ص ص
) بػػػػػال.ـ ، دار ابػػػػػف حػػػػػـز ،  ُالبخػػػػػارم ، تحقيػػػػػؽ : أبػػػػػك عبػػػػػداهلل مشػػػػػعؿ بػػػػػف بػػػػػاني الجبػػػػػريف المطيػػػػػرم ، ط

ـ( َُْٕىػػ/ٕٖٓالثعالبي ، أبك زيد عبدالرحمف بف محمد بػف مخمػكؼ )ت، ؛  َّٕ، صـ( ََُِىػ/ُِِْ
 بيػركت ، )ُمد عمي معكض كعادؿ أحمػد عبػد المكجػكد ،ط، الجكاىر الحساف في تفسير القرآف ، تحقيؽ: مح

محمػػد بػػف يكسػػؼ الصػػػالحي )ت،  الشػػامي ،؛  ِّٖص  ، ـ (ُٕٗٗىػػػ/ُُْٖدار إحيػػاء التػػراث العربػػي ، 
ـ( ، سبؿ اليدل كالرشػاد فػي سػيرة خيػر العبػاد كذكػر فضػائمو كأعػالـ نبكتػو كأفعالػو كأحكالػو فػي ُّٓٓىػ/ِْٗ

)بيػػركت ، دار الكتػػب العمميػػة ُدؿ أحمػػد عبػػدالمكجكد كعمػػي محمػػد معػػكض ، طالمبػػدأ كالمعػػاد ، تحقيػػؽ : عػػا
 .ُّْ–ُِْ، ص ص ِ، جالجعفرم ، الفكر السامي ؛  ُٗ، صّ، ج ـ(ُّٗٗىػ/ُُْْ ، بيركت

سرقسطة : مدينة في شرؽ االندلس عمى نير كادم االيرك ، كتعرؼ بالمدينة البيضاء ، كىي قاعدة مػف  (ُِْ)
 . ُّٕقكاعد االندلس . ينظر : الحميرم ، الركض المعطار ، ص 

(743)
محمد بف عبد هلل بف ابي عامر محمد بف الكليد المعافرم القحطاني ، الحاجب المنصكر : ابك حفص   
االفاؽ ، ناضج المعرفو ، قكم الشخصيو كالعـز كالنيضة ، شجاعان ، تكلى كظائؼ كبيرة في متسع  رجالن  كاف

الدكلة منيا صاحب الشرطة الكسطى في قرطبة كتكلى خطة المكاريث ، كناظران عمى الحشـ الخاص بالحكـ 
تأثر بالسمطة كاس، المستنصر ثـ اصبح حاجب الخميفة ىشاـ المؤيد ، كلقب نفسو بمقب خالفي كىك المنصكر 

تكفى ، كاصبحت زماـ االمكر بيده كلـ ييبًؽ لمخميفة ىشاـ ام شي مف السمطة ، ككاف يدعى لو عمى المنابر 
؛ ابف الكردم ، تاريخ ابف  ُِٓ، ص  ُ. ينظر : الحميدم ، جذكة المقتبس ، ج ـََُُىػ/ِّٗسنة 

) الرباط ، دار ابي ُقادر بكباية ، ط؛ مجيكؿ ، مفاخر البربر ، تحقيؽ : عبد ال ُّٕ، ص  ُالكردم ، ج 
 . ّٗـ( ، ص  ََِٓىػ/ ُِْٔرقراؽ لمطباعة كالنشر ، 

، ص  ٕ؛ عياض ، ترتيب المدارؾ ، ج ٕٖ-ٖٔ، ص ص ُابف حـز االندلسي ، رسائؿ ابف حـز ، ج (ُْْ)
 . ِّٗ، ص ِابف عذارم المراكشي ، البياف المغرب ، ج؛  ُِْ

 .َِٗص ،ُتاريخ عمماء األندلس ، ج (ُْٓ)
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 .ُّْبغية الممتمس ، ص (ُْٔ)
مدينػػػة نسػػػؼ : مػػػف مػػػدف المشػػػرؽ الكبيػػػر ، تقػػػع بػػػيف مػػػدف جيحػػػكف كسػػػمرقند ، كىػػػي مدينػػػة كثيػػػرة القػػػرل  (ُْٕ)

 .  ِٖٓ، ص ٓينظر : ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج كالخيرات كيمر في كسطيا نير كبيرة .
أندلسػية كبيػرة تقػع غػرب الػبالد ، كتبعػد عػف قرطبػة مدينة اشبيمية : كتسمى بحمص ايضػان ، كىػي مدينػة  (ُْٖ)

،  ُف مػػػيالن ، كىػػػي كثيػػػرة الخيػػػرات كاألشػػػجار كالثمػػػرات . ينظػػػر : يػػػاقكت الحمػػػكم ، معجػػػـ البمػػػداف ، جيثمػػػان
 .ٖٓالحميرم ، الركض المعطار ، ص؛  ُٓٗص

قطمكبغػػػا  ؛ السػػػكدني ، أبػػػك الفػػػداء زيػػػف الػػػديف قاسػػػـ بػػػف ُْٖ-ُْٕابػػػف بشػػػككاؿ ، الصػػػمة ، ص ص  (ُْٗ)
الثقات ممف لـ يقع في الكتػب السػتة ، تحقيػؽ: شػادم بػف محمػد بػف ( ، ـُْْٕىػ/ٕٖٗالجمالي الحنفي )ت، 
) صػػػنعاء ، مركػػز النعمػػػاف لمبحػػكث كالدراسػػػات اإلسػػالمية كتحقيػػػؽ التػػراث كالترجمػػػة ،  ُسػػالـ آؿ نعمػػاف ، ط

 .ّْٔ ، ص ٕ، ج ( ـَُُِىػ/ ُِّْ
 .ّّٖالصمة ، ص  (َُٓ)
 .  ٕٔٓ بشككاؿ ، الصمة ، صابف  (ُُٓ)
الثقػػات ، ؛ السػػكدني ،  ّٖٗ، ص ٗ؛ الػػذىبي ، تػػاريخ اإلسػػالـ ، ج ِٖٔابػػف بشػػككاؿ ، الصػػمة ، ص  (ُِٓ)
 .ّٖ، ص ِ؛ السيكطي ، بغية الكعاة ، ج َٔٓ ، ص ٓج
 .  ّّٖ-ّّٕابف بشككاؿ ، الصمة ، ص ص  (ُّٓ)
( ، تػػاريخ ابػػف يػػكنس ـٖٓٗىػػػ/ّْٕالصػػدفي)ت، سػػعيد عبػػدالرحمف بػػف أحمػػد بػػف يػػكنس  بػػكأالصػػدفي ،  (ُْٓ)

؛ ابػػف الفرضػػي ، تػػاريخ  ٖٖ، ص ِ(، جـَََِىػػػ/ُُِْ) بيػػركت ، دار الكتػػب العمميػػة ،  ُالمصػػرم ، ط
؛ الضػػػػػبي ، بغيػػػػػة الممػػػػػتمس ،  ُِٗ؛ الحميػػػػػدم ، جػػػػػذكة المقتػػػػػبس ، ص ُٖٓ، ص ُعممػػػػػاء األنػػػػػدلس ، ج

 . ِّٕ، ص ْالثقات ،جلسكدني ، ؛ أِْ، ص  ُ؛ القرشي ، الجكاىر المضيئة ، ج ِٓٗص
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