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اخلشني ومنهجه يف كتابه تاريخ الفقهاء واحملدثني /د .إسراء طارق محىدي جنم اجلبىري
د .أمحد طارق محىدي جنم اجلبىري

الممدمة
الحمد هلل الذي امرنا بطلب العلم وحثنا على التعلم  ,وعلمنا انه تعالى خلك االسباب
والمسببات ورفع الذٌن امنوا والذٌن اوتوا العلم درجات  ,واشهد ان ال اله اال هللا امرنا ان
نخصه بالعبادة  ,ونفرده باالستعانة  .واشهد ان دمحما رسول هللا  ,ارسله الى الناس كافة ,
معلما  ,ومبشرا ,ونذٌرا ..وشاهدا  ..وبعد ..لمد رفد االمام الخشنً المكتبه العربٌة
االسالمٌة بمؤلفات لٌمة  ,لدمت الى من عاصره  ,او جاء بعده ثمرات طٌبة لتلن الجهود
التً هبت من كل حدب وصوب لخدمة هذا الدٌن  ,ولتحمٌك الهداٌة المرانٌة الى الناس كافة
 ,والى هذه االمة خاصة كما ٌلٌك بوحدتها  ,ومنهجها  ,امنة مطمئنة  .كان كتابه ( اخبار
ال فمهاء والمحدثٌن ) من اوائل ماالفه فً االندلس  ,ولم ٌحظ باهتمام الدارسٌن او الباحثٌن ,
ولم ٌعط حمه من الرعاٌة واالهتمام  ,فاردنا ان نعرؾ به ممدمٌن بعض أللئه لالفادة منها
تربوٌا  ,لعل التعامل مع هؤالء الكبار فً علمهم وانتاجهم ٌكون لدوة لمن سار على طرٌك
العلم والمعرفة فً المثابرة الجادة  ,المثمرة لالؼتراؾ من معٌن هذا الدٌن الذي ال ٌنضب
.لم نجد صعوبة فً دراستنا هذه  ,الننا نرى ان من رام العال سهر اللٌالً ومن رام الشمس
حان خٌوطها  ,اما من تهٌب صعود الجبال فعلٌه ان ٌرضى بحٌاة بٌن الحفر ..
تتكون هذه الدراسة من مبحثٌن :
خصصنا االول منهما لبٌئته وحٌاته وذكرنا عددا من شٌوخه الذٌن اخذ العلم عنهم فً
المٌروان وفً االندلس  ,وذكرنا بعض من روى عنه او اخذ من مؤلفاته فضال على بعض
من عاصرهم من العلماء والفمهاء والمحدثٌن والمؤرخٌن  ,الذٌن نمل الوالهم فً حدٌثه الذي
ضمنه تراجمه فً هذا الكتاب .
اما مؤلفاته  ,فمد ذكرنا منها ماذكره المؤلفون بعده  ,واشرنا الى المطبوع منها  ,اما
االخرى فانها التزال فً ادراج النسٌان  ,وختمنا هذا البحث بما صح عندنا من تارٌخ وفاته
وهو سنة  173هـ وكان المبحث الثانً للتعرٌؾ بكتابه اعاله  ,ثم منهجٌته فً كتابة تراجمه
وما فٌها من اخبار  ,واتبعنا ذكر موارده بصورة موجزة  ,واضفنا الى المبحث الثانً عددا
من االخبار التً وردت فً الكتاب وفٌها مروٌات مسندة  ,واخرى ؼٌر مسندة تمثل
حكاٌات واخبار طرٌفة مفٌدة فٌها دروس وعبر وعظات  .وفً الخاتمة ذكرنا اهم
مااستمرئناه فً الكتاب  ,مع االشارة الى ضرورة االهتمام بالكتاب واعادة تحمٌمه  ,وطبعه
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 ,واصالح مااصاب اصله من تلؾ  ,ااو فراؼات  ,اخلت ببعض اخباره وتراجمه  .والحمد
هلل رب العالمٌن .
المبحث االول
بٌئته وثمافته :
ٌمكن ان نعد هذا العصر ,الذي عاش فٌه اإلمام ابو عبدهللا دمحم بن حارث بن اسد الخشنً
من العصور االسالمٌة المهمة من حٌث النهضة العلمٌة والنشاط الفكري فً افرٌمٌة
واالندلس ,كما هو حال النهضة العلمٌة فً بلدان المشرق االسالمً األخرى(,)3ولم ٌكن ما
اصاب الخالفة من وهن وضعؾ وتفكن بسبب ما تعرضت له البالد من ؼز ٍو أجنبً او
تسلط متؽلبٌن أدى الى تحكم العساكر فً األلالٌم لم ٌكن ذلن عائما أو مؤثرا على الحركة
العلمٌة التً لم ٌعرؾ تٌارها طرٌما الى التمهمر او التولؾ مهما كانت العوائك او
الحواجز(.)6
لمد نشطت المراكز العلمٌة فً األلالٌم الؽربٌة ,ومارست دورها الحضاري ,وواصلت
نشاطها المعرفً,وشد أبناؤها الرحال الى بلدان المشرق ومراكزالعلم
فٌه,ومستمراته,فظهرت انواع من العلوم واألداب ,وبرزت اجٌال من العلماء والفمهاء
والمحدثٌن فً سائر العلوم الدٌنٌة والمدنٌة( . )1ولد ذكر األمام الخشنً فً كتابه – أخبار
الفمهاء والمحدثٌن -رحلة بعض االندلسٌٌن لطلب العلم وذكر ان رحلة بعضهم لد استؽرلت
جزءا كبٌرامن عمره  ,وكان آلخرٌن اكثر من رحلة ,ومنهم بمً بن مخلد (ت 676
هـ881/م )فمد كانت له رحلتان ,ألام فً احداهما عشرة اعوام فً بالد المشرق والام فً
االخرى خمسا وعشرٌن سنة(.)4
وكان لالدارة فً االندلس دور متمٌز فً رعاٌة العلماء ,وتشجٌع الراؼبٌن فً التعلم,وطلب
العلم ,ومنهم من اهتم بطلب العلم  ,وزاحم العلماء ,وذلن الذي حول الكثٌر من مدن االندلس
وكورها الى مراكز علمٌة ٌ,رحل الٌها مما جاورها من الثؽور والمرى وٌؤمها من لم
ٌستطع الرحلة الى بالد المشرق ٌ,دفعه الى ذلن وٌشجعه كثرة علمائها وشهرتهم ,ورعاٌة
الدولة للحركة العلمٌة واهتمامها بالعلماء فمهاء ومحدثٌن  ,ومؤرخٌن  ,وؼٌرهم  ,وكانت
لهم الصدارة فً المجتمع والمكان الالئك فً وظائؾ الدولة,فً المضاء ,والشورى
,والحسبة ,والموارٌث وؼٌرها .
تفمه االمام الخشنً ,على علماء عصره ,فً المٌروان ,ثم لدم الى االندلس (لرطبة )حدثا
وعمره اثنتً عشرة سنة وذلن فً سنة (133ه 966/م),واؼترؾ من اولئن العلماء وحفظ
ما أهله لنٌل ثمة االسرة الحاكمة فً لرطبة ,فمدمته الدارة بعض شؤون المسلمٌن واعتمدت
علٌه فً عدد من الوظائؾ ,ومنها الحسبة ,فمد واله الحكم المستنصرالموارٌث فً مدٌنة
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بجاٌة ,ثم واله الشورى فً لرطبة,وؼٌرها .واعتماد الدولة على الرجل المناسب فً
المكان المناسب ٌ,منح االدارة ,شرعٌة التصرؾ فً ادارة البالد ,وٌدعو الناس الى تاٌٌدها
ومناصحتها ,ومناصرتها الى الحد الذي ٌحمك الرضا واالطمئنان الى سالمة سٌاسة الدولة
,ومن ثم التعاون معها فً تحمٌك االزدهار والنماء والتمدم(. )5
وٌبدو اثر هذا التعاون بٌن االدارة والعلماء فً البالد ,فً ما ذكر فً تلن المدة من رفاه
التصادي وزٌادة فً دخل الفرد الذي عبر عنه الناس بمبانٌهم العالٌة ,ولصورهم الفارهة
,وما وجد من مٌادٌن فسٌحة ,وبساتٌن ٌانعة ,مألت االسواق ,فاطمأن الناس ,وساد االمن
,وعم الرخاء ,وصارت االندلس لبلة المهاجرٌن من المؽرب العربً وافرٌمٌة ومصر
,وؼٌرها(. )6
حٌاته
اوال -كنٌته واسمه ونسبه :
()8

هو االمام( )7الحافظ ابو عبد هللا  ,دمحم بن الحارث
المٌروانً( )33المرطبً( )36االندلسً( )31المؽربً(. )34

()9

بن اسد

()33

المحاسبً

الخشنً

ثانٌا -والدته
روى ابن الفرضى ( ت  431هـ 3336/م) عن ابً مروان ,عبدهللا بن الولٌد المعٌطً ,
لال  :لال لً احمد بن عبادة الرعٌنً ( ت  116هـ941/م )  ( :رأٌت دمحم بن الحارث بن
اسد بالمٌروان سنة  133هـ 961/م فً مجلس احمد بن نصر ( ت 169هـ 943/م) وهو
شعلة ٌتولد فً المناظرة( , )35واكد الماضً عٌاض (  544هـ 3349/م) رواٌة ابن
الفرضى( , )36وذكر اخرون انه رحل من المٌروان الى االندلس وعمره  36سنة وكان فً
لرطبة سنة  133هـ966/م( )37ومن مالحظة ماتمدم ٌمكن المول  :انه ولد سنة 698
هـ933/م فً مدٌنة المٌروان  ,وهللا اعلم .
ثالثا -شٌوخه :
أم الخشنً حلمات العلم وواضب على تحصٌله وحفظه صؽٌرا وذكر عدد ممن ترجم له
ولعه بالفمه وتمدمه فً حفظ مسائله مشاركته فً المناظرات التً كانت تجري فً حلمات
العلم وهو دون سن الثانٌة عشر من عمره  ,وكانت مدٌنة المٌروان المحطة االولى فً
حٌاته العلمٌة ولد تتلمذ على شٌوخها  ,ومنهم :
 . 3احمد بن زٌاد (.)38
()39

 . 6احمد بن نصر

.
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 . 1احمد بن ٌوسؾ (. )63
وسمع من اخرٌن ؼٌرهم فً افرٌمٌة,ثم ارتحل الى االندلس فاخذ من عدد كبٌر من شٌوخها
 ,منهم :
 . 3احمد بن خالد بن ٌزٌد(. )63
 . 6احمد بن عبادة الرعٌنً(. )66
 . 1اسلم بن عبد العزٌز بن هاشم(. )61
 . 4الحسن بن سعد (. )64
 . 5لاسم بن اصبػ (. )65
 . 6دمحم بن عبدالملن بن اٌمن (. )66
 . 7دمحم بن عمر بن لبابة (. )67
 . 8دمحم بن لاسم بن دمحم (. )68
 . 9دمحم بن وضاح (. )69
رابعا – تالمذته :
ذكر المؤلفون ان ابن حوبٌل  ,التجٌبً ,ابو بكر,عبد الرحمن بن حوبٌل( )13كان من ابرز
من روى عنه,ونمل عن مؤلفاته ابن ٌونس المصري,ابو سعٌد,عبد الرحمن بن ٌونس( ت
147هـ 958/م) فً كتابه تارٌخ ابن ٌونس المصري(. )13
خامسا  -مؤلفاته :
الؾ االمام الخشنً كتبا كثٌرة ذكر من ترجم له انها بلؽت مائة دٌوان وذكروا منها :
 . 3االتفاق واالختالؾ لمالن بن انس واصحابه(. )16
 . 6اخبار الفمهاء والمحدثٌن(. )11
 . 1اخبار المضاة باالندلس(. )14
 . 4اخبار المضاة والمحدثٌن باالندلس (. )15
 . 5االختالؾ واالفتراق فً مذهب االمام مالن (. )16
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 . 6االلتباس (. )17
 . 7تارٌخ افرٌمٌا (. )18
 . 8تارٌخ االفرٌمٌٌن (. )19
 . 9تارٌخ االندلس (. )43
 . 33تارٌخ علماء االندلس (. )43
 . 33تارٌخ لضاة االندلس (. )46
 . 36التعرٌؾ (. )41
 . 31رأي مالن الذي خالؾ به اصحابه (. )44
 . 34الرواة عن مالن (. )45
 . 35طبمات الفمهاء المالكٌة (. )46
 . 36علماء افرٌمٌا (. )47
 . 37الفتٌا (. )48
 . 38فمهاء المالكٌة(. )49
 . 39فً التحاصر والمؽاالة(. )53
 . 63لضاة لرطبة (. )53
 . 63لضاة لرطبة وعلماء افرٌمٌه (. )56
 . 66المحاضر (. )51
 . 61منالب سحنون (. )54
 . 64المولد والوفاة (. )55
 . 65النسب (. )56
وظائفه التً شؽلها :
ولً الشورى بمرطبة( ,)57واسندت الٌه الموارٌث فً بجاٌة( , )58واشتؽل بالتالٌؾ والكتابة
كل حٌاته  ,واخٌرا عمل فً حانوت له فً صناعة االدهان وبٌعها (.)59
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الوال العلماء والمؤلفٌن فٌه :
عده كثٌر ممن ترجم له من اهل العلم والفضل  ,واسماه بعضهم باالمام الحافظ وذكروا
اشتؽاله بالفمه والحدٌث والتارٌخ واشادوا بمعرفته باالنساب  .كان عالما بالفتٌا حافظا فمٌها
بارعا بالمسائل الفمهٌة حسن المٌاس( . )63واشاد اخرون بنبله وذكائه وهمته العالٌة
وفطنته( , )63وكان شاعرا من اعٌان الشعراء  ,مع ماكان فٌه من لحن( , )66واهلته
موسوعٌته وثمافته فً الطب والصٌدلة ومعرفته فً الكٌمٌاء الى ممارسة صناعة االدهان
( )61التً كان لها دور فً اصالح ماافسده الدهر من حٌاته عندما ادار الزمان له ظهره ,
بعد موت المستنصر باهلل  .رحل من المٌروان الى االندلس فً الثانٌة عشرة من عمره ,
وهنان اشارة الى دخوله سبتة سنة 163هـ 916/م( )64ولم تذكر له رحلة الى بالد المشرق .
وفاته :
ذكر ابن ٌونس انه كان حٌا سنة113هـ 943/م( ,)65وعنه نمل ابن ماكوال لوله ( ,)66اما ابن
الفرضى فمد ارخ لوفاته  ,فمال (( :توفً بمرطبة بثالث عشرة لٌلة خلت من صفر سنة
 163هـ 973/م)) ( ,)67ولم ٌذكر مصدره وتابعه الماضً عٌاض  ,واضاؾ لوال اخر نسبه
البن عفٌؾ لال كانت وفاته سنة  164هـ 974/م( ,)68واخطأ ٌالوت الحموي ( ت  666هـ
3668/م) اذ عد وفاته فً حدود سنة  113هـ943/م( )69وذكر االمام الذهبً وفاته فً
صفر( , )73واستدرن فً تذكرة الحفاظ فمال  :توفً فً صفر  163هـ973/م( , )73واضاؾ
تارٌخا كان ٌمٌل الٌه فمال  :توفً سنة  173هـ983/م  ,ولم ٌذكر مصدره لكنه اشار الى
ضرورة التحمك من هذا التارٌخ الذي اورده  ,منبها الى ان االمام الخشنً لد توفً بعد وفاة
المستنصر باهلل (ت 166ه976/م )الذي ٌعتمد انه عاش الى بعد سنة  164هـ 974/م ,وان
االمام الخشنً رحمه هللا ظل حٌا بعده سنوات اخرى( . )76وتابع ابن فرحون ( ت 793
هـ3188/م ) الماضً عٌاض( , )71وتابع ابن تؽري بردي الذهبً فً لوله :توفً الخشنً (
ت  793هـ 3188/م) وتابعها االمام السٌوطً وجزم بان وفاته كانت سنة 173هـ983/م
( , )74ونرى ان هذا التارٌخ الرب الى الصواب  ,وان االمام الخشنً توفً سنة 173
هـ983/م ( . )75وهللا اعلم
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المبحث الثانً
منهجٌة الخشنً فً كتابه ( اخبار الفمهاء والمحدثٌن )
اوال – التعرٌؾ بالكتاب :
جاء فً عنوان الكتاب ( اخبار الفمهاء والمحدثٌن )  ,والتمدٌر :هذه اخبار الفمهاء والمحدثٌن
اذ ال ٌجٌز اهل العربٌة االبتداء بالنكرة  ,وان افاد اضافة كلمة اخبار الى الفمهاء  ,تعرٌفها ,
الن افادة معنى التخصٌص فً مثل هذه االضافة اولى  .وٌفٌد العطؾ بالواو الجمع المطلك
 ,ولٌس هنان ماٌشٌر الى افادتها معنى الترتٌب  .وهنان لرائن تدل على ان المؤلؾ ذكر
اخبارا لعدد ممن ترجم لهم  ,فٌهم فمهاء  ,وفمهاء محدثون  ,وعلماء فً مٌادٌن اخرى
كالتفسٌر والتارٌخ والنحو واالدب  ,وعلماء فً النسب والمضاء والفتٌا  ,وحتى اوالئن
الذٌن اهتموا بالحدٌث النبوي ورحلوا من اجله فمد كانوا فمهاء  ,وعلماء موسوعٌٌن  ,وذكر
اخرٌن ممن عرفوا بالفضل والدٌن والعلم . .
والكتاب مطبوع وموجود فً االسواق والمكتبات,ولد فصلنا ذلن فً مؤلفاته,ولد ترجم فٌه
لـ (  ) 567من العلماء والفمهاء والمحدثٌن واالخبارٌٌن وؼٌرهم وسعت تراجمهم ( ) 689
صفحة  ,فً كل صفحة (  13 – 63سطرا ) ولد لدم المحمك ترجمة للمؤلؾ فً صفحتٌن
 ,والحك بالكتاب فهرسة لالعالم ,وختمه بفهرس للكتاب .
جاء فً الصفحة االخٌرة من التراجم ماٌفٌد ان هذا الكتاب  ,او هذه النسخة من المخطوطة
لد تمت كتابتها فً شعبان من عام  481هـ3393/م  ,وهذا ٌعنً ان هذا الكتاب ٌمثل نسخة
من اصل الكتاب وان من لام باستنساخه لم ٌحسن ترتٌبه او ان المستنسخ كتبه كما وجده ,
ولم ٌؽٌر فٌه حتى مولع اوراله من باب االمانة  ,والصدق .
ثانٌا -منهجٌته :
 . 3رتب تراجمه على حروؾ اللؽة العربٌة  ,وسمى لكل حرؾ بابا  ,ترجم فٌه لعدد من
الفمهاء والمحدثٌن  ,وكان الباب االول منها  :باب حرؾ االلؾ  ,وبدأه بترجمة اعطاها رلم
( , )3وخصصها البراهٌم بن حسٌن بن خالد( , )76وبدأها بموله  :لال دمحم  ,ولم ٌذكر اسم
ابٌه او كنٌته  ,وتكرر هذا المول اكثر من  383مرة  ,ولست ادري وال المنجم ٌدري اي
دمحم هذا  ..وكانت الترجمة االخٌرة ص  , 691برلم  567عن ٌسر ابن ابراهٌم  ,ولال فً
الترجمة  :انه من اهل ألبٌرة ( ,)77وفٌها اشار الى ان ٌسر هذا هو ابن ابراهٌم بن حسٌن بن
خالد صاحب الترجمة رلم  3ص  5فاسمط من الترجمة رلم  , 567حسٌن وهو جده  ,وهذا
خطأ واضح ٌعد علٌه .
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 . 6ولم تكن التراجم مرتبة الفبائٌا  ,سواء حسب االبواب او التراجم مما ٌوحً بان المؤلؾ
لم ٌستكمل ادوات الكتابة على الوجه المطلوب ولم ٌتمن فنها  ,فمد ترجم لمن بدأ اسمه
بحرؾ االلؾ  ,ولم ٌراعً فً ترتٌبها اسم االب والحرؾ الذي بدأ به  ,فذكر  :احمد بن
ابراهٌم ( ,)78وتاله احمد بن الولٌد ( ,)79وبعده احمد بن عبدهللا ( ..)83ثم انتمل الى باب اٌوب
 ,وباب اصبػ ثم باب ابان وبعده باب اسامة  ,ثم انتمل الى حرؾ الباء وما تاله من
الحروؾ  ,فذكر فً الترجمة االولى فً باب الباء بمً بن مخلد ( ,)83وفً الثانٌة بشرون
المعلم ( ,)86ثم بكر بن عبد هللا ( ..)81وفً باب حرؾ الجٌم  :لدم جعفر بن ٌحٌى بن مزٌن
على جابر بن زٌاد ( ,)84واخر التراجم التً تبدأ بحرفً السٌن( )85والشٌن ( ,)86ولدم
التراجم المبدوئة بالكاؾ والالم والمٌم والنون على التراجم التً تبدأ بحرفً الصاد والضاد
والعٌن والؽٌن ..
 . 1كان تراجمه متباٌنة فً طولها  ,فمنها مااكتفى منها بذكر اسم المترجم له  ,واسم ابٌه ,
ولمبه او كنٌته ()87ومنها ماترجم لصاحبها بسطر ونصؾ ()88او بسطرٌن ( ,)89وربما بثالثة
اسطر  ,او اكثر  ,ومن التراجم ماكان طولها مثٌرا لالنتباه  ,ففً ترجمة ٌحٌى بن ٌحٌى
اللٌثً  ,تجاوزت الترجمة عشرٌن صفحة ( , )93وهكذا تباٌن طول الترجمة حتى اصبح
الخلل فٌها واضحا .
 . 4كثٌرا ماٌبدأ ترجمته باسلوب الخبر  ,فٌمول  :هو فالن بن فالن  ,من اهل مدٌنة كذا ,
فان كانت معلوماته مما اخذه عن احد رواة االخبار ذكر ذلن نحو  :لال فالن  ,او ذكر  ,او
حكى  ,ولد ٌستخدم اسلوب المحدثٌن او المؤرخٌن  ,فٌمول  :حدثنً  ,وحدثنا  ,واخبرنً ,
وسمعت ..
ٌ . 5مدم السند على المروٌة  ,او الخبر  ,ولد ٌكتفً بمثل لوله  :لال بعض اهل العلم  ,ذكر
بعض اهل العلم والرواٌة  ,لال بعض الرواة  ,سمعت من ٌحكً  ,حدثنً من اثك به ..
وؼٌرها  ,مما عده علماء الحدٌث  ,والتارٌخ  ,مما ٌفٌد التضعٌؾ  ,وهو اسلوب مرفوض
علمٌا وان عد الراوي ثمة .
 . 6كان ٌذكر فً تراجمه صفاتا اٌجابٌة لمن ترجم له  ,نحو  :كان من اهل العلم بالعلم ,
كان صالحا حلٌما عالال كان من اهل الولار والسمت الحسن  ,كان ثمة فً نمله  ,كان عالما
بالحدٌث  ,كان عدال ثمة ...
 . 7وال ٌجامل فً ذكر من كانت له صفات سلبٌة  ,فٌمول  :كان للٌل الحفظ  ,عنده زلل
كثٌر كان ٌنتحل المدر  ,ؼلب علٌه طبع الكبر  ,الٌرد سالما وال ٌسلم على احد ..
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 . 8لم ٌترجم لكثٌر من االعالم الذٌن وردت اسمائهم فً اخباره  ,ولم ٌذكر مصادره التً
استمى منها اخباره  ,وان لدم سندا فً كثٌر من اخباره  ,فان منها من اكتفا بمثل لوله  ,لال
فالن ..
 . 9ؼالبا ماتراه ٌذكر تارٌخ وفاة من ترجم له  ,ولد ٌذكر تارٌخ والدته  ,ومكان وفاته
وربما اضاؾ  :مات عن عمر لدره  ,وتوفى فً ( وٌذكر الٌوم والشهر والسنة )  ,ولم اجد
ماٌشٌر الى ذكر السنة الهجرٌة وهو معذور  ,الن التموٌم الشمسً لم ٌكن معلوما به بعد ..
 . 33اشار فً تراجمه الى اعتماد معظم من ترجم له على الرحلة الى بالد الشرق لطلب
العلم  ,وٌضٌؾ اسماء من لمٌهم واخذ منهم من العلماء فً كل مدٌنة رحل الٌها  ,ولد ٌذكر
تارٌخ الرحلة ومد تها  ,وعدد الرحالت .
 . 33ذكر فً كثٌر من تراجمه مااسند الى صاحب الترجمة من وظٌفة فً اي مدٌنة من
مدن االندلس .
 . 36ذكر بعض الكتب  ,ولكن لم ٌذكرماٌشٌر الى نمله عنها او االفادة منها  ,ومن هذه
الكتب  :كتاب طبمات اهل الحدٌث  ,وكتاب طبمات فمهاء االندلس لعبد المللن بن حبٌب ,
وكتاب اخبار حمص ورجال لرطبة  ..وؼٌرها .
 . 31لم ٌخرج ما ورد فً كتابه من االٌات المرانٌة  ,والاالحادٌث النبوٌة  ,كما لم ٌخرج
ماورد من ابٌات شعرٌة فً تراجمه  ,ولم ٌترجم او ٌعرؾ باسماء الشعراء الذٌن ذكرهم ..
 . 34ورد فً الكتاب عدد كبٌر من اسماء المدن والثؽور والكور  ,فً االندلس وؼٌرها ,
ولم ٌشر الى موالعها وفٌها مدن فً االندلس  ,واخرى فً المؽرب العربً ومنها مدن
بالشام والعراق ومصر والجزٌرة العربٌة والٌمن وؼٌرها .
موارده :
الرواٌات السماعٌة (الشفاهٌة)
اعتمد فً تراجمه ومروٌاته واخباره على ما صح عنده من الوال من عاصره من الفمهاء
والمحدثٌن والعلماء وما وصله من اخبارهم  ,مشافهة او كتابة  ,مع انه لم ٌصرح انه اخذ
عن كتاب  .وفً االتً اسماء اؼلب من اخذ عنهم :
 . 3احمد بن خالد بن ٌزٌد الجباب (. )93
 . 6احمد بن زٌاد بن دمحم بن زٌاد (. )96
 . 1احمد بن سعٌد بن حزم (. )91
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 . 4احمد بن عبادة الرعٌنً  ,ابو عمر (. )94
 . 5احمد بن دمحم بن عمر بن لبابة (. )95
 . 6احمد بن مطرؾ المشاط (. )96
 . 7احمد بن نصر  ,ابو جعفر  ,فمٌه المٌروان (. )97
 . 8اسحك بن ابراهٌم الطلٌطلً (. )98
 . 9اسلم بن عبد العزٌز  ,ابو الجعد (. )99
 . 33اصبػ بن خلٌل (. )333
 . 33الحسن بن سعد بن ادرٌس (. )333
 . 36خالد بن سعد  ,ولد ٌكتفً بموله  :لال خالد  ,وهو من المكثرٌن عنه (. )336
 . 31زرلون بن حزم (. )331
 . 34سعٌد بن عثمان االعنالً  ,ابو عثمان (. )334
 . 35سعٌد بن ٌحٌى (. )335
 . 36عبد الرحمن بن احمد بن بمً (. )336
 . 37عبد هللا بن سعٌد بن دمحم بن عبد الملن (. )337
 . 38عبد الملن حبٌب بن ربٌع السلمً (. )338
 . 39عثمان بن دمحم الممري (. )339
 . 63فرج بن سلمة (. )333
 . 63لاسم بن اصبػ البٌانً  ,ابو دمحم  ,ولد ٌكتفً بموله  :لال ابو دمحم (. )333
 . 66لاسم بن سعدان الربً (. )336
 . 61لاسم بن دمحم بن لاسم (. )331
 . 64دمحم  ,ولم ٌذكر اسم ابٌه  ,وتكرر عنده اكثر من  383مرة بدءا بصفحة رلم . )334( 5
 . 65دمحم بن ابراهٌم الحباب (. )335
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 . 66دمحم بن حارث بن ابً سعد  ,ولال  :ابن حارث (. )336
 . 67دمحم بن حفص (. )337
 . 68دمحم بن عبد السالم الخشنً (. )338
 . 69دمحم بن عبد هللا بن ابً عٌسى  ,ابو عبد هللا الماضً (. )339
 . 13دمحم بن عبد الملن بن اٌمن  ,لال  :دمحم بن اٌمن  ,ابن اٌمن (. )363
 . 13دمحم بن عمر بن عبد العزٌز  ,ابو بكر (. )363
 . 16دمحم بن عمر بن لبابة  ,ولال ابن لبابة  ,لال الشٌخ ابن لبابة (. )366
 . 11دمحم بن لاسم بن هالل (. )361
 . 14دمحم بن هاشم (. )364
 . 15دمحم بن وضاح (. )365
 . 16هارون بن سالم (. )366
 . 17وهب بن سرة (. )367
ٌ . 18على بن سعٌد  ,ابو سعٌد (. )368
واخرٌن ..
رابعا -اخبار عمن ترجم لهم :
لمد ضمن ما كتبه من اخبار وتراجم مروٌات مسندة وؼٌر مسندة  ,والواال وحكاٌات
ولصص فٌها كثٌر من الفوائد والعبر والعظات ونصائح وارشادات ٌمكن االفادة منها فً
مٌدان التربٌة  ,وأورد فً ثناٌاها أسماء لكثٌر من علماء المشرق  ,وذكر مراكز العلم فٌها
مما كانت تشد الٌها الرحال لالؼتراؾ من صفو مناهلها التً لم تكدرها الدالء  ,ولد اخترنا
نماذج منها أمال ان تعطً صورة واضحة ودلٌمة عن الكتاب ومؤلفه متوخٌن فً اٌرادها
مكان ورودها من الكتاب  ,ومنها :
 . 3عن عمر بن لبابة  ,لال  :حدثنً ابراهٌم بن حسٌن بن خالد  ,لال  :لال لً مطرؾ بن
عبدهللا كنت ٌوما عند مالن بن انس رحمه هللا  ,فاتاه رجل  ,فمال له  ( :انً حلفت بطالق
كل امرأة أتزوجها حٌاة أمً  ,وأناأخشى العنت )  ,لال  :فنظر الٌه مالن رحمه هللا ساعة ,
686

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )24العدد ( )9تشرين (2112)1

ثم لال له  ( :تزوج وال شئ علٌن )  ,لال  :فخرج الرجل  ,فمال أصحابه ( :لٌس هذا لوله
فعد الٌه  ,فعاد الٌه ثانٌة  ,وثالثة  ,كل ذلن ٌامره بالزواج ) (. )369
 . 6لال خالد بن سعد  :حدثنً احمد بن عمرو بن منصور  ,هذا من لفظه  ,لال  :حدثنا ابو
اسحك البصري البزاز  ,وكان ثمة  ,لال  :حدثنا دمحم بن كثٌر عن ابان بن انس بن مالن ,
لال  :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :ان هللا جل وعال خلك المعروؾ وخلك له وجوها من خلمه حبب
الٌهم المعروؾ وحبب الٌهم فعاله ووجه الٌهم طالب الحوائج كما ٌوجه الؽٌث الى االرض
الجدبة لٌحٌٌها وٌحًٌ اهلها  ,وان هللا جل وعز خلك المعروؾ وخلك له اعداء من خلمه
بؽض الٌهم المعروؾ وبؽض الٌهم فعاله  ,وحظر علٌهم طالب الحوائج كما ٌحضر الؽٌث
عن االرض الجدبة لٌهلكها وٌهلن بها اهلها ) (. )313
 . 1لال خالد بن سعد  :واخبرنً احمد بن عمرو بن منصور  ,لال  :حدثنا دمحم بن سومة ,
لال  :حدثنا عبد الرزاق  ,لال  :اخبرنا معمر بن الزهري عن ابً بكر بن عبد الرحمن عن
ابٌه  ,لال  ( :سمعت اسمفا من اسماؾ نجران ٌكلم عمر ٌ( :اامٌر المؤمنٌن احذر لاتل
الثالثة ) لال عمر  ( :وٌلن ومن لاتل الثالثة ؟! ) لال ( :هو الرجل ٌاتً االمام بالكذب ,
فٌمتل االمام ذلن الرجل بحدٌث هذا الكاذب  ,فٌكون لد لتل نفسه وصاحبه وامامه ) ,لال
عمر(:ما ابعدت) (!!)313
 . 4لال دمحم  :حدثنً احمد بن عبادة الرعٌنً لال  :حدثنً دمحم بن عبد السالم الخشنً  ,لال
 :حدثنً المسٌب بن واضح  ,لال  :حدثنً ٌوسؾ بن اسباط  ,لال  :حدثنً سفٌان بن عٌٌنة
()316
عن دمحم بن المنكدر عن جابر بن عبد هللا  ,أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال  ( :مداراة الناس صدلة ).
 . 5حدثنً دمحم بن عمر بن عبد العزٌز  ,لال  :حدثنً علً بن أبً شٌبة  ,لال  :اخبرنً
دمحم بن جنادة  ,لال (( :كنت عند دمحم بن عبد هللا بن الحكم بمصر  ,فدخل علٌه ابن ملول ,
وكان من عظماء أصحاب سحنون  ,فمام إلٌه دمحم بن عبد هللا وأكرمه ولرب مجلسه  ,ثم
تفاوضا السؤال عن األحوال  ,ثم خرجا إلى المناظرة  ,فتناظرا فً ؼٌر وجه فً العلم حتى
مضى جل النهار  ,ولام الشٌخ دمحم بن عبد هللا بن الحكم عن المجلس  ,فمال ابن ملول لمن
حضر ( صاحبكم وهللا افمه من سحنون )) (. )311
 . 6لال اصبػ بن خلٌل  :حدثنا عٌسى بن دٌنار  ,وٌحٌى بن ٌحٌى عن ابن وهب  ,وحدثنا
الؽاز بن لٌس عن سلمة بن وردان عن انس بن مالن عن عبد هللا بن مسعود انه لال (( :
صلٌت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من ولت البلوغ سنة الهجرة  ,لم اره رفع ٌدٌه اال فً تكبٌرة
االحرام ومع ابً بكر سنتٌن ونصؾ  ,لم اره رفع ٌدٌه اال فً تكبٌرة االحرام  ,ثم مع عمر
عشر سنٌن لم اره ٌ رفع ٌدٌه اال فً تكبٌرة االحرام  ,ثم مع عثمان اثنتً عشرة سنة لم اره
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رفع ٌدٌه اال فً تكبٌرة االحرام  ,ومع علً بالعراق خمس سنٌن فما رأٌته ٌرفع ٌدٌه اال
فً تكبٌرة االحرام )) (.)314
 . 7حدثنا خالد بن سعد  ,حدثنا دمحم بن عمر بن لبابة  ,لال  :حدثنا ابان بن عٌسى بن دٌنار
 ,لال  :حدثنا علً بن معبد  ,لال  :حدثنا بمٌة بن الولٌد عن بحٌر بن سعد  ,عن خالد بن
سعدان عن مالن بن ٌخامر عن معاذ بن جبل  ,لال  ( :االمٌر من امر هللا عز وجل  ,فمن
طعن فً االمٌر  ,فانما ٌطعن فً امر هللا عز وجل ) (. )315
 . 8لال اسلم  :حدثنً عمر بن حفص البؽدادي  ,لال  :حدثنً صالح السلولً  ,لال :
اوصى احمد بن دمحم ب ن حنبل  :انه ٌشهد ان ال اله اال هللا وحده ال شرٌن له  ,وٌشهد ان دمحم
اعبده ورسوله  ,ملسو هيلع هللا ىلص  .والر جمٌع ما جاءت به االنبٌاء صلوات هللا علٌهم (  ) ...السالم عمد
للبً مااظهر لسانً  ,وال اشن فً اٌمانً  ,وال اكفر احدا من اهل التوحٌد بذنب ( )...
( )316ما ؼاب من االمر الى هللا جل ذكره  .واعلم ان كل شئ بمضاء ولدر  ,والخٌر والشر
جمٌعا من عند هللا جل وعز  ,وارجو لمحسن امة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص واخاؾ على مسٌئهم  ,وال انزل
احدا من امة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الجنة بحسناته  ,وال النار بذنوبه حتى ٌكون هللا عز وجل هو الذي ٌنزل
خلمه حٌث ٌشاء .
واعرؾ حك السلؾ الذٌن اختارهم هللا جل وعز لصحبة نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص ورضً عنهم  ,والدم ابا
بكر وعمر ثم عثمان ثم علٌا رحمهم هللا وصلى علٌهم  .واترحم على جمٌع اصحاب النبً
ملسو هيلع هللا ىلص ورضً عنهم واخذ بفضائلهم وامسن عما شجر بٌنهم  .واصلً الجمعة والعٌدٌن مع كل
بر وفاجر  .وامسح على الخفٌن فً الحضر والشعر  .والصر الصالة فً السفر والجهاد .
به بعث هللا جل وعز دمحما ملسو هيلع هللا ىلص الى اخر عصابة ٌماتلون الرجال  .والمران كالم هللا جل وعز
وتنزٌله  ,ولٌس مخلوق .والشراء والبٌع على حكم الكتاب والسنة  .واإلٌمان لول وعمل ,
ٌزٌد وٌنمص  .والتكبٌر على الجنائز اربع  .والدعاء الئمة المسلمٌن بالصالح  ,وال ٌخرج
علٌهم بالسٌؾ  .وال تماتل فً الفتنة وتلزم بٌتن  .واالٌمان بعذاب المبر ومنكر ونكٌر .
واالٌمان بالحوض والشفاعة والمٌزان وان هللا جل وعز على العرش استوى كٌؾ شاء ,
عالم بكل مكان وال ٌخفى علٌه شً  .واالٌمان بان الواما من اهل التوحٌد ٌخرجون من
النار كما جاءت به االحادٌث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .
فهذه االشٌاء ٌؤمن بها وال تضرب لها االمثال  .وٌأخذ بكتاب هللا جل وعز  ,وبحدٌث
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحدٌث اصحابه رحمة هللا علٌهم ورضوانه  ,وترن الرأي والبدع  ,وترن
المنوت فً الصبح  ,وترن الجهر ٌ ,عنً ب ( بسم ميحرلا نمحرلا هللا ) واشهد ان هللا تبارن
وتعالى ٌمول  ,ولوله الحك  ,خلمه خلك ولوله بائن من خلمه عز وجل  ( :ان مثل عٌسى
عند هللا كمثل أدم خلمه من تراب ثم لال له  :كن فٌكون ) ( )317فموله :كن  ,لٌس بمخلوق ,
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والمران كالم هللا لٌس بمخلوق  ..فالحمد هلل الذي لٌس له شرٌن فً الملن  ,وصلى هللا على
دمحم علٌه السالم (.)318
 .9لال خالد بن سعد  :اخبرنً ابو عبٌدة بن ابً احمد  ,وثبتنً فً ذلن احمد بن بمً ودمحم
بن ابراهٌم عن ابً عبٌدة انه لال  :صعدت ذات ٌوم الى بمً بن مخلد وهو فً صومعة
مسجده ٌركع فٌها فلما انصرؾ من ركوعه للت له  :اصلحن هللا  ,اردت ان تعلمنً بعملن
العرؾ ذلن  ,لال  :فكره مسألتً  ,ورد علً لولً  ,للت له ( اصلحن هللا  ,اردت ان
التدي بن )  ,لال  :فلما للت له ذلن سكن  ,ثم لال لً  ( :منذ لدمت من المشرق اختم
المران فً كل ٌوم ولٌلة شتاءا وصٌفا  ,سوى لرائتً للعلم  ,وشهودي الجنائز  ,ومشً فً
حوائج الناس  ,واسرد الصوم )وذكر اعماال من اعمال البر لست احفظها عن ابً عبٌدة
كما احب لطول العهد (.)319
. 33لال عثمان بن دمحم:لال لً دمحم بن ابراهٌم الحباب :لما توفً بمً بن مخلد ,ولؾ الناس
على بابه ٌنتظرون خروج نعشه ,وكان الخشنً ,دمحم بن عبد السالم حاضرا عند الباب فٌمن
حضر ,فلما نظر الخشنً الى بمً فً نعشه على اعناق الرجال سمط مؽشٌا علٌه ,وولؾ
بالنعش انتظارا اللامته ,فلما افاق ,اخذ رداءه فالماه على نفسه ,ومشى حاسرا ,ولال (:هكذا
()343
ٌنبؽً ان ٌمشى فً جنائز اهل العلم ).
.33لال الحسن بن سعد بن ادرٌس ,ابو علً الكتامً ,عن احمد ,كاتب الدبري ,لال:ذكر
ابن معٌن وكثرة كالمه فً الرجال ,فعنفه احمد ,كاتب الدبري,ولال :من اٌن له االحاطة
بمعرفة جمٌع الناس ؟ ثم لال :هذا ٌحٌى بن سعٌد وعبدالرحمن بن مهدي ,لٌل لهما :ان
روح بن عبادة ٌروي عن ابن ابً ذئب مصنفا صنفه ,فماال :)343( )..(:ما خلك هللا جل وعز
من ذلن شٌئا لال علً بن المدٌنً :فلمٌت معن بن عٌسى بالمدٌنة ,فذكر عبادة مترحم علٌه
,ولال :ان كان ابن ابً ذئب لد الؾ مصنفا فً اخر عمره ,فالح عبادة علٌه فً ان اسمعه
ابنه روحا ,فسمعناه معه علٌه ,لال :فسالته ان ٌخرج لً كتبه فاخرجها ,لال:فلما اتٌت
اعلمت بذلن ابن مهدي وٌحٌى بن سعٌد ,فكان جواب احدهما (وفوق كل ذي علم علٌم )
(,)346وال ادري ما لال االخر .
لال ابن المدائنً :فحكٌت ذلن لروح فمال :ما ٌسرنً انن فعلت ما فعلت اذا صح امري فٌما
بٌنً وبٌن هللا جل وعز(. )341
.36حدثنً احمد بن زٌاد ,لال :حدثنا ابن وضاح ,دمحم,لال :سمعت عمرو بن عبدهللا
الماضً ٌمول :سمعت ان زٌاد بن عبد الرحمن اللخمً ,جاي الى ناحٌتنا ,اظن الى ابً
لشهود جنازة ,فاحتاج الى وضوء ,فسأل ماء ,فمال له :انه ولعت فً البئر دجاجة ,فمال
(:وان).فاتً بماء من تلن البئر فتوضأ ,لال عمرو بن عبد هللا:فاخبرت سعٌد بن حسان بما
انتهى الً من فعل زٌاد فمال سعٌد ):زٌاد فعل هذا؟!,فملت :نعم ,هذا الخبر شائع
عندنا,سمعناه من رجالنا ونسائنا ,فمال سعٌد (فكٌؾ كان ماء البئر؟!) فملت :كان الماء كثٌرا
,فمال سعٌد (:لعل هذا) (.)344
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. 31ذكر بعض اهل العلم :ان احمد بن زٌاد حدثه لال :حدثنً عامر بن معاوٌة ,لال:سمعت
عبد الملن بن حبٌب لال :كنت عند زٌاد ()345اسمع انا وؼٌري ,اذ اتاه كتاب لبعض الملون
,فمرأه ثم جاوبه ,وطبع الكتاب ,واعطاه الرسول فمال لنا زٌاد:اتدرون ما كتب الٌنا هذا
؟كتب ٌسالنً عن كفتً المٌزان مم هً ؟من ورق او من ذهب ؟للنا :رحمن هللا اذ اعلمتنا
بهذا,فاعلمنا ما جاوبته ؟فمال زٌاد :كتبت الٌه (:حدثنً مالن بن انس عن ابنه شهاب عن
علً بن حسٌن ,ان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال (:ان من حسن اسالم المرء تركه ما ال ٌعنٌه
),وسترو فتعلم (.)346
 . 34لال احمد بن خالد :ارسل الخلٌفة عبدهللا بن دمحم رحمه هللا علٌهما ٌوما بصلة ثالثٌن
دٌنارا الى دمحم بن وضاح ,وبمثلها الى اصبػ بن خلٌل ,فلم ٌمبلها اصبػ وردها ,لال :وبلػ
ذلن من فعله دمحم بن وضاح ,فرد اٌضا صلته ,فحكى بعض اهل العلم ,لال :اتٌت ابن
وضاح فذاكرته ذلن فمال (:وهللا لمد اتت على حٌن فمر وحاجة ,ولكنً كرهت ان
ٌمال(:ردها التلمٌذ ولبلها المعلم ) (.)347
.35لال دمحم بن حارث :سئل ابن وضاح عن تفسٌر حدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :جرح العجماء
حبار ,والرح ل جبار ),فمال(:تفسٌر الرجل عندي:ما ٌطأه االنسان برجله فً الزحام ,مثل
الطواؾ ),وكان الخشنً (ٌ)348فسره ٌ,مول (:ان الرحل رحل الدابة )فذكر للخشنً تفسٌر
ابن وضاح فانكره ,ولال ٌ(:أتً من اوبٌط ()349من ٌفسر حدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ),فعارضه
بعض اصحاب ابن وضاح فً ذلن الكالم ,لال احمد بن خالد :فذكرت ذلن لماسم,فوافك ابن
وضاح فً تفسٌره (.)353
.36لال دمحم بن حارث :لال لً عثمان بن دمحم المري ,لال لً دمحم بن ؼالب الصفار :ولى
الخلٌفة دمحم رحمه هللا عامال من عماله ٌعرؾ بابن كوثر اشبٌلٌة ,فلما احتل بها جاز وعنؾ
واساء السٌرة ,فتحمل وجوه البلد وفٌهم دمحم بن جنادة الى باب الخلٌفة دمحم رحمه هللا,
فتظلموا وشكوا  ..فخرج فتى من عند الخلٌفة رضً هللا عنه الى الموم وهم فً مجلس
الوزراء,فمال ٌ:مول لكم االمٌر (ما راٌنا فً اجنادنا وال فً اهلً كورنا لوما اكذب منكم
,تظلمتم من عاملنا ولم ٌمم عندكم اال اربعٌن ٌوما ,فما عسى ان ٌفعل فً اربعٌن ٌوما
),فاندفع دمحم بن جنادة فمال (:لد نزل علٌنا المجوس فألاموا ثالثة اٌام نمنعهم انفسنا
ونحاربهم بسٌوفنا فما بمً لهم علٌنا سبد وال لبد ,فكٌؾ بعدو مسلط ,ال نكلمه بلسان وال
نرفع الٌه ٌدا ,الام فٌنا اربعٌن ٌوما)فلما دخل الفتى واعلم الخلٌفة رحمه هللا هذا الكالم لال
(:هذا الكالم لجماعتهم او لواحد منهم ؟)فمال الفتى (:بل لواحد منهم ),لال (:اخرج فتعرؾ
من هو ),فخرج الٌه ٌسأل ,فسأل عنه بعض اصحابه  ,فمٌل له  ( :هو دمحم بن جنادة  ,الفمٌه
) فلما انصرؾ واعلمه رحمه هللا بذلن لال  ( :صدق  ,ومن ٌاتً بمثل هذا اال فمٌه )  ,ثم
عزل ابن كوثر واؼرمه ؼرما فادحا (.)353
 .37لال خالد بن سعد  :حدثنً دمحم بن فطٌس بن واصل الؽافمً  ,لال  :اخبرنا ابو زٌد
شجرة بن عٌسى بتونس  ,لال لً ابن فطٌس  :وكانت الرحلة الٌها من البلدان  ,لال :
اخبرنا علً بن زٌاد عن سفٌان الثوري عن علممة بن مرثد عن المؽٌرة بن عبد هللا
الٌشكري عن المعرور – ٌعنً ابن مسعود  ,عن عبد هللا ابن مسعود  ,لال  :لالت ام
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حبٌبة ابنه ابً سفٌان (:اللهم متعنً بزوجً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وبابً سفٌان ,وباخً معاوٌة
,فمال لها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (:سالت هللا جل وعز فً اجال مضروبة واثار مبلوؼة وارزاق
ممسومة ال ٌعجل منها شٌئا لبل اجله وال ٌؤخر منها شٌئا بعد اجله ,لو سألت هللا ان ٌعافٌن
من عذاب الملكٌن فً المبر كان خٌرا لن ) (.)356
. 38لال خالد بن سعد :اخبرنً ابو عبٌدة بن احمد ,لال :حدثنا الربٌع بن سلٌمان لال
:سمعت الشافعً ٌمول :اتٌت مالن بن انس ولد حفظت الموطأ ظاهرا ,فسألته ان اسمع منه
فمال ل ً مالن (:تاتً من ٌمرا له )فملت له (:اصلحن هللا ان اذنت لً ان الرأعلٌن لرأت
)فمال لً :الرأ,فمرأت علٌه الموطأ(.)351
.39لال ابو عبدهللا دمحم بن حارث الخشنً :
عبدهللا بن الحسن المعروؾ بابن السندي,من اهل وشمة ,هو مولى البن المؽلس ,والسندي
لمب كان لجده ,كانت له رحلة سمع فٌها بالمٌروان من ٌحٌى من عمر ,وسمع المستخرجة
بمرطبة وكان بصٌرا بالمسائل فؽلب علٌه طبع النخوة والكبر ,وكان الٌرد سالما وال ٌسلم
على احد فاتاه ٌوما لاسم بن اٌوب المصباح فمال له (:ان لً اعداء اكره ان اسلم علٌهم وان
ارد سالمهم فهل مررت برخصة فً لطع السالم وتركه ),فمال (:ال),فمال :فما بالن تجوز
بً فال تسلم علً ,واسلم علٌن فال ترد علً ؟),فمال (:طبع فطرت علٌه )فمال :هذا طبع
سوء ,وانن محتاج الى تركه ) (.)354
الخاتمة
اكد االمام الخشنً فً كتابه ازدهار الحركة العلمٌة فً عصره  ,ولد وسعت هذه النهضة
العلمٌة الكثٌر من مدن االندلس وكورها  ,وذكر تشجٌع االدارة فً االندلس للعلم واحترامهم
للعلماء وتمدٌمهم على من دونهم فً الشورى  ,والوظائؾ االخرى  ,ومنها المضاء ,
واالدارة,وؼٌرها وفً االتً موجز لما توصلت الٌه فً دراستً هذه :
 . 3لم ٌكن ترتٌب التراجم على نمط مستمٌم  ,او لاعدة ثابتة  ,وذلن ٌوحً بأن مؤلؾ
الكتاب لم ٌكن لد استكمل ادوات الكتابة  ,ولم ٌتمن فن التألٌؾ  ,وٌبدوا ان خبرته فً مٌدان
الكتابة كانت فً بداٌتها .
 . 6تباٌنت تراجمه من حٌث الطول والمصر تباٌنا مخال من الناحٌة العلمٌة  ,وجاءت فٌها
مفردات مبهمة  ,كان االجدر به اٌضاحها .
 . 1واالهتمام بالسن فً مروٌاته ٌبدوا واضحا  ,وهذا جانب اٌجابً ٌ ,ؤكد ان المروٌات
فً الحدٌث النبوي او التارٌخ  ,او السٌرة  ,انما هً دٌن  ,والبد للمارئ او السامع ان
ٌعرؾ ممن ٌأخذ دٌنه .
 . 4ضمن كتابه مروٌات مسندة عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ,وولؾ باخرى عند الصحابة رضوان هللا
علٌهم  ,وارى ضرورة تخرٌجها من مضانها,لتمام الفائدة .
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 .5لم ٌكن االمام الخشنً  ,متحٌزا او متحزبا الى مذهب معٌن مع ماٌالحظ من فمهه
بمذهب االمام مالن بن انس رحمه هللا  ,ولد اورد مروٌات عن ابً حنٌفة واالوزاعً
والشافعً واحمد ابن حنبل رحمهم هللا  ,وذكر االمام مالن وذكر له اخبارا كما ذكر المزنً
وسحنون  ,واخرٌن من الفمهاء والمحدثٌن  ,والمؤلفٌن والعلماء العاملٌن فً بالد االندلس
وبلدان المشرق العربً االسالمً .
 . 6كان اهتمامه بمن رحل لطلب العلم متمٌزا  ,فذكر رحالتهم ومدة كل رحلة  ,والى اي
مدٌنة رحل  ,ومن التمى من العلماء والفمهاء والمحدثٌن  ,وذكر اهتماماته  ,وسماعه ,
وطائفة من اخباره  .والوال العلماء فٌه ممن عاصره او جاء بعده .
 .7فً اخباره  ,والو اله ومروٌاته دروس وعبر وعظات وحكم  ,وفوائد جلٌلة ٌمكن االفادة
منها فً التربٌة  ,وارى ضرورة نشرها وتداولها لتكون الفائدة فٌها عامة .
 . 8الحظت فراؼات اخلت بكثٌر من االخبار ٌ ,مكن ملئها بالمناسب مما ٌجعل الكتاب اكثر
فائدة .
 .9استطعت تحدٌد سنة والدته فً 698هـ 933/م ,ووجدت ان االصح فً تارٌخ وفاته هو
سنة 173هـ 983/م.وهللا اعلم .
الهــوامش
 . 3امٌن ,احمد ,ظهر االسالم ( ,دار الكتاب العربً ـ بٌروت 3164,هـ3945/م) .363/3
 .6الفراجً,عدنان ,المؤسسات والمراكز العلمٌة فً الدولة العربٌة االسالمٌة (,دار الحرٌة للطباعة
والنشرـ بؽداد ,ال.ت) . 66
 .1الكندي  ,ابو عمر دمحم بن ٌوسؾ بن ٌعموب المصري (ت بعد 155هـ )  ,الوالة والمضاة ,تح :رفن
كست (مطبعة األباء الٌسوعٌٌن ـ بٌروت 3166 ,هـ 3938/م) 45؛السٌوطً  ,جالل الدٌن عبدالرحمن
بن ابً بكر(ت933هـ) ,حسن المحاضرة  ,ط(3دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت 3431 ,هـ3981 /م)
. 638
.4الخشنً ,ابو عبدهللا دمحم بن حارث المٌروانً (ت 173هـ ) ,اخبار الفمهاء والمحدثٌن ,ط( 3دار الكتب
العلمٌة ـ بٌروت 3463 ,هـ3999/م) . 17
 .5بروكلمان  ,كارل  ,تارٌخ الشعوب االسالمٌة ,ترجمة امٌن فارس  ,منٌر بعلبكً ,ط(1دار العلم
للمالٌٌن ـ بٌروت3183( ,هـ3963 /م) . 69 – 66/6
 .6ادم متز  ,الحضارة االسالمٌة فً المرن 4هـ  ,تح:دمحم عبدالهادي ابو رٌدة ,ط(4دار الكتاب العربً ـ
بٌروت 3187,هـ 3667 /م) . 663 – 635/6
 .7الذهبً  ,شمس الدٌن ابو عبدهللا دمحم بن احمد بن عثمان (ت 748هـ) ,سٌر اعالم النبالء (دار
الحدٌث ـالماهرة 3467,هـ 6336/م) . 616/36
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 .8الماضً عٌاض ,ابو الفضل عٌاض بن موسً الٌحصبً (ت544هـ) ,ترتٌب المدارن وتمرٌب
المسالن ط(3مطبعة فضالة الدمحمٌة ـ المؽرب 3481ه 3981/م) 666ا؛بو جعفر احمد بن ٌحٌى بن
عمٌرة (ت 599هـ) ,بؽٌة الملتمس فً تارٌخ رجال اهل االندلس(المكتبة العصرٌة ـ بٌروت,
3466هـ6335/م) 69؛الذهبً,تذكرة الحفاظ ,ط(3دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت 3439,هـ3998/م)
319/1؛ابن فرحون ,الدٌباج المذهب  ,631/6,السٌوطً  ,طبمات الحفاظ ,ط(3دار الكتب العلمٌة ـ
بٌروت 3431هـ 3981 /م) . 198
واضاؾ اخرون (ال) الى حارث  ,فمالوا :دمحم بن الحارث ٌ ,نظر  :ابن الفرضً  ,ابو الولٌد عبدهللا بن
دمحم بن ٌوسؾ بن نصر اآلزدي (431هـ ) ,تارٌخ علماء االندلس ,تصحٌح السٌد عزت العطار
الحسٌنً ,ط(6مكتبة الخانجً ـ الماهرة  3439 ,هـ3988/م)  335/6؛ ابن ماكوال ,ابو نصر سعد
الملن علً بن هبة هللا بن جعفر(ت475هـ)  ,االكمال فً رفع االرتٌاب على المؤتلؾ والمختلؾ فً
االسماء والكنى واالنساب ,ط(3دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت 3433 ,هـ3993/م)  636/1؛ الضبً ,بؽٌة
الملتمس  69 ,؛ ابن الساعً  ,تاج الدٌن علً بن انجب عثمان بن عبدهللا (ت 674هـ)  ,الدر الثمٌن فً
اسماء المصنفٌن  ,تح:احمد شولً ودمحم سعٌد حنش  ,ط(3دار الؽرب االسالمً ـ تونس 3413 ,هـ
6339/م) 368/3 ,؛ ابن ناصر الدٌن الدمشمً ,شمس الدٌن دمحم بن عبدهللا بن دمحم بن احمد بن مجاهد
المٌسً(ت 846هـ) ,توضٌح المشتبه فً ضبط اسماء الرواة وانسابهم والمابهم وكناهم  ,تح:دمحم نعٌم
العرلسوسً ,ط(3مؤسسة الرسالة ـ بٌروت 3431 ,هـ3991 /م)  , 337/1الزركلً ,خٌرالدٌن بن
محمود (ت3196هـ)  ,االعالم  ,ط( 35دار العلم للمالٌٌن ـ بٌروت 3466 ,هـ6336 /م) . 81/6
 .9وانفرد الماضً عٌاض بموله :هو  :دمحم بن الحارث بن اسماعٌل ٌ ,نظر:الماضً عٌاض  ,ترتٌب
المدارن  , 666 ,واظنه وهم فً ذلن .
 .33الذهبً  ,العبر فً خبر من ؼبر  ,تح :دمحم السعٌد بسٌونً زؼلول(دار الكتب العلمٌة ـ
بٌروت,ال.ت) . 336/6
 .33ابن الفرضً ,تارٌخ علماء األندلس. 335/6 ,
 .36الماضً عٌاض ,ترتٌب المدارن .667 ,
 ,. 31ابن ماكوال ,االكمال  636/1 :؛ الحمٌدي  ,ابو عبدهللا دمحم بن فتوح اآلزدي (ت488هـ) ,جذوة
الممتبس فً ذكر والة األندلس (الدار المصرٌة للتألٌؾ والنشر ـ الماهرة 3186 ,هـ3966 /م)73
 .34السٌوطً ,طبمات الحفاظ 198 ,
 .35ابن الفرضً ,تارٌخ علماء االندلس . 335/6 ,
 .36الماضً عٌاض ,ترتٌب المدارن . 668 -666 ,
 .37مخلوؾ ,دمحم بن دمحم بن عمر بن علً بن سالم (ت3163هـ) ,شجرة النور الزكٌة فً طبمات
المالكٌة ,تعلٌك عبدالمجٌد خٌالً ,ط(3دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت 3464 ,هـ6331/م).343
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 . 38هو احمد بن زٌاد بن دمحم بن زٌاد بن عبد الرحمن (ت 166هـ) ٌ,نظر :الحمٌدي ,جذوة الممتبس
(,ترجمة رلم  333)633؛الخشنً ,اخبار الفمهاء والمحدثٌن . 37-36,
 . 39هو احمد بن سلٌمان بن نصر بن منصور (ت 169هـ)  ,من اهل ألبٌرة ,الفمٌه الحافظ اللبٌب ,
ٌنظر الحمٌدي ,جذوة الممتبس( ,ترجمة  ) 633؛ الخشنً ,اخبار الفمهاء والمحدثٌن . 66 ,
 . 63احمد بن ٌوسؾ بن عابس  ,وكنٌته ابو بكر  ,من اهل وشمة  ,من اهل الفرض والحساب واللؽة
ٌ:نظر  ,الخشنً ,اخبار الفمهاء والمحدثٌن . 34,
 .63احمد بن خالد بن ٌزٌد المرطبً المالكً  ,ابو عمربن الحباب  ,الفمٌه المحدث الحافظ (ت 166هـ)
ٌنظر  :الدٌباج المذهب  ,ابن فرحون 14,؛ ابن العماد ,عبد الحً بن احمد بن دمحم الحنبلً (3389هـ
)شذرات الذهب (,ذخائر التراث العربً -بٌروت,ال.ت). 691/6
 . 66احمد بن عبادة بن علكدة الرعٌنً  ,ابو عمر  ,مفتً لرطبة  ,رحل الى المٌروان ومكة  ,ومصر
وبٌت الممدس ورابط فً افرٌمٌة  ,االمام فً الزهد واالستمامة (ت 116هـ) ٌنظر.:الحمٌدي ,جذوة
الممتبس  (,ترجمة رلم  ,361) 618اخبار الفمهاء والمحدثٌن . 38 -37 :
 . 61اسلم بن عبدالعزٌز بن هاشم بن خالد االموي االندلسً المالكً  ,ولً لضاء لرطبة ( ,ت 139هـ)
ٌنظر:الخشنً ,اخبار الفمهاء والمحدثٌن  15:؛الذهبً ,العبر فً خبر من ؼبر . 383/6 ,
 . 64الحسن بن سعد بن ادرٌس الكتامً المرطبً  ,الفمٌه التمً الصالح  ,رحل الى مصر والٌمن ومكة
وبؽداد (ت 116هـ) ولٌل  :سنة 113هـ ٌ.نظر:الخشنً ,اخبار الفمهاء والمحدثٌن  54؛الذهبً ,العبر فً
خبر من ؼبر . 613/6 ,
 . 65لاسم بن اصبػ بن دمحم بن ٌوسؾ البٌاتً المرطبً  ,محدث االندلس وفمٌهها  ,رحل فً طلب العلم
الى مكة والمدٌنة والكوفة وبؽداد وسامراء ومصر والمٌروان ثم عاد الى االنلس (ت 143هـ)ٌنظر :
الخشنً ,اخبار الفمهاء والمحدثٌن  616,؛ االعالم  ,الزركلً . 7/6,
 . 66دمحم بن عبدالملن بن اٌمن بن فرج المرطبً  ,ابو عبدهللا  ,المحدث الحافظ الفمٌه  ,كان محمود االد
ب حسن االدارة  ,رحل الى مكة وبؽداد ومصر والمٌروان  ,ثم عاد الى االندلس من اثاره  :مصنؾ فً
السنن على مصنؾ ابً داوود ( ,ت  113هـ) ٌ.نظر :الخشنً,اخبار الفمهاء والمحدثٌن  336,؛ الذهبً
,تذكرة الحفاظ  56/ 1,؛كحالة,عمر بن رضا بن دمحمراؼب بن عبد الؽنً(3438هـ) ,معجم المؤلفٌن ,
(دار احٌاء التراث العربً -بٌروت,ال.ت). 655/33
 .67دمحم بن عمر بن لبابة  ,كان من الموالً  ,فمٌه عالم بعمد الوثائك بصٌر بفمهها  ,مع حسن لرٌحة
ورسوخ فً العلم ,ومن أهل الشورى المبرزٌن ( ت  134هـ ) ٌ ,نظر:الخشنً ,أخبار الفمهاء والمحدثٌن
 338 -336 ,؛ الحمٌدي ,جذوة الممتبس (,ترجمة رلم 67)333
 . 68دمحم بن لاسم بن دمحم  ,من أهل العلم والرواٌة  ,برع فً كتابة الوثائك والشروط  ,رحل لطلب العلم
سنة  694هـ الى مكة والبصرة والكوفة و بؽداد و مصر و االسكندرٌة و برلة و طرابلس و المٌروان ثم
عاد الى االندلس  ,فأخذ عمن فٌها من العلماء ( ت  168هـ ) ٌ.نظر :الخشنً,أخبار الفمهاء والمحدثٌن :
 368؛ الحمٌدي ,جذوة الممتبس (,ترجمة رلم .77)314
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 .69دمحم بن وضاح بن بزٌع ,مولى عبد الرحمن بن معاوٌة بن هشام  ,محدث أهل لرطبة وفمٌهها,رحل
الى بالد المشرق  ,فروى عن علماء مكة والمدٌنة وحمص وحلب والرملة وطرابلس وؼٌرها ,كان ؼاٌة
فً الصدق والثمة  ,له مؤلفات  ,منها  :العباد والعوابد ؛ والمطعان  ,ومكنون السر ومستخرج العلم
وؼٌرها ( ت  687هـ ).
ٌنظر :الخشنً,أخبار الفمهاء والمحدثٌن  95 – 86 ,؛ابن حجر العسمالنً ,شهاب الدٌن ابو الفضل احمد
(856هـ),لسان المٌزان ,تح:عامر السٌد عثمان وعبد الصبور شاهٌن(مطبعة المجلس االعلى للشوؤن
االسالمٌة  -الماهرة3191,هـ3975/م), 436 / 5 ,
 .13الماضً عٌاض ,ترتٌب المدارن . 668 ,
ٌ .13نظر  :ابن ٌونس ,ابو سعٌد عبد الرحمن الصدفً (ت147هـ),تارٌخ ابن ٌونس المصري ,ط(3دار
الكتب العلمٌة  -بٌروت 3463,هـ6333 /م ).
 .16الماضً عٌاض ,ترتٌب المدارن . 668,
 .11تحمٌك  :مارٌا لوٌسا أبٌال  ,ولوٌس مرلٌنا  ,وطبع فً مدرٌد  3996م  ,ط  3وأعادت طبعه مطبعة
دار الكتب العلمٌة ( بٌروت 3463هـ 3999 /م )  ,لام بنشره دمحم علً بٌضون ووضع حواشٌه سالم
مصطفى البدري  .وهو موضوع دراستنا هذه .
 .14ابن ماكوال,االكمال. 663 / 1,
 .15م  .ن .والصفحة ذاتها .
.16كحالة ,معجم المؤلفٌن  45 / 9 ,؛ البؽدادي ,اسماعٌل باشا,هدٌة العارفٌن (دار احٌاء التراث العربً
نسخة مصورةسنة 3953م)47 / 6 :
 .17.ابن فرحون ,الدٌباج المذهب .631 / 6 ,
 .18الذهبً ,العبر فً خبر من ؼبر . 336 / 6 ,
.19الماضً عٌاض ,ترتٌب المدارن  668,؛ الذهبً,تارٌخ االسالم ووفٌات المشاهٌر واالعالم,
تح:بشار عواد معروؾ ,ط(3دار الؽرب االسالمً -بٌروت3461,ه 6331/م) .396 / 8
 .43الذهبً ,سٌر أعالم النبالء . 336 /6 :,
.43مخطوطة مصورة على ماٌكرو فٌلم  ,فً معهد المخطوطات العربٌة بالماهرة تحت رلم  / 46تارٌخ
وهً مصورة عن نسخة مخطوطة بالخزانة الملكٌة بالرباط رلم ٌ , 6936نظر :تارٌخ ابن ٌونس / 6,
. 516
.46ابن فرحون  ,الدٌباج المذهب . 631 / 6 ,
 .41م  .ن  .والصفحة ذاتها .
 .44م  .ن  .والصفحة ذاتها.
 .45م  .ن  .والصفحة ذاتها .
.46الزركلً ,االعالم  81 / 6 :,؛ لاسم علً سعد ,جمهرة تراجم الفمهاء المالكٌة ,ط(3دار البحوث
االسالمٌة واحٌاء التراث -دبً3461,ه6336/م ). 3346 / 6 ,
 .47نشرته مكتبة الخانجً فً الماهرة فً سلسلة من تراث االسالم , ,فً مجلد واحد بعنوان لضاة
لرطبة وعلماء أفرٌمٌة  ,تصحٌح ومراجعة السٌد عزت العطار الحسٌنً ,ط.546 / 6 ,3
.48الماضً عٌاض,ترتٌب المدارن  667 :,؛الذهبً ,تارٌخ االسالم
 .49 . 396 / 8م  .ن . 667 :
 .53ابن فرحون ,الدٌباج المذهب . 631 / 6 ,
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 .53طبع فً دار الكتاب المصري بالماهرة  ,ودار الكتاب اللبنانً فً ( بٌروت  3436هـ  3986 /م )
 .56تصحٌح ومراجعة السٌد عزت العطار الحسٌنً,نشر مكتبة الخانجً,ط( 6الماهرة 3435 ,هـ /
 3995م ).
.51ابن فرحون ,الدٌباج المذهب . 631 / 6 ,
 .54م  .ن  .والصفحة ذاتها .
 .55م  .ن  .والصفحة ذاتها .
 .56الذهبً ,تذكرة الحفاظ  319 / 1 ,؛كحالة ,معجم المؤلفٌن . 45 / 9 ,
.57الماضً عٌاض ,ترتٌب المدارن . 668 ,
 .58الذهبً,تارٌخ االسالم 396 / 8 ,؛ ابن فرحون,الدٌباج المذهب .631 / 6 ,
.59ابن الفرضً ,تأرٌخ علماء االندلس  335 / 6 :,؛ الزركلً ,االعالم . 356 / 6 ,
 .63ابن الساعً ,الدر الثمٌن  98 / 3 ,؛ ابن ماكوال ,االكمال .663 / 1 ,
 .63الحمٌدي ,جذوة الممتبس  73 ,؛ ترتٌب المدارن ,الماضً عٌاض.666 ,
 .66الذهبً ,تارٌخ االسالم  396 / 8 ,؛ السٌوطً ,طبمات الحفاظ . 198 ,
 .61الذهبً ,سٌر اعالم النبالء  616 / 36 ,؛ الزركلً ,االعالم .356 / 6 ,
 .64ابن فرحون,الدٌباج المذهب . 631 / 6 ,
.65ابن ٌونس المصري ,تارٌخ ابن ٌونس . 16 / 6 :
 .66ابن ماكوال,االكمال . 663 / 1 ,
.67ابن الفرضً ,تأرٌخ علماء االندلس . 335 / 6 ,
.68الماضً عٌاض ,ترتٌب المدارن . 666 ,
ٌ .69الوت الحموي ,شهاب الدٌن ابو عبدهللا الرومً (ت666هـ)معجم االدباء ,ارشاد االرٌب الى معرفة
االدٌب تح:احسان عباس(دار الؽرب االسالمً -بٌروت3434هـ3991/م) . 648 / 6
 .73الذهبً ,تأرٌخ االسالم . 396 / 8,
.73السٌوطً ,تذكرة الحفاظ . 319 / 1 ,
.76الذهبً ,سٌر اعالم النبالء . 616 / 36 ,
 .71ابن فرحون ,الدٌباج المذهب . 631 / 6 ,
 .74ابن تؽري بردي ,جمال الدٌن ابو المحاسن ٌوسؾ بن عبدهللا الطاهري الحنفً(ت874هـ),النجوم
الزاهرة فً ملون مصر والماهرة (دار الكتب المصرٌة -مصر ,ال.ت). 64 / 4 ,
 .75السٌوطً ,طبمات الحفاظ . 198 ,
 .76هو أبو أسحك  ,إبراهٌم بن حسٌن بن خالد ( ت  643هـ ) ٌنظر:
ابن فرحون ,الدٌباج المذهب  84 ,؛ كحالة ,معجم المؤلفٌن . 61 / 3 ,
 .77الخشنً,أخبار الفمهاء والمحدثٌن . 691 ,
.78الخشنً ,أخبار الفمهاء والمحدثٌن . 6 ,
 .79م  .ن . 6 .
 .83م  .ن . 6 .
 .83م  .ن  , 17 .واستؽرلت ترجمته أكثر من  36صفحة .
 .86م  .ن  49 .وترجم له بسطر ونصؾ .
 .81م  .ن . 51 .
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 .84م  .ن . 51 .
 .85الى ص . 615
 .86الى ص . 656
 .87الترجمة رلم  47ص . 69
 .88الترجمة رلم  98ص  65؛ الترجمة رلم  337ص .71
 .89الترجمة رلم  , 363ص  75؛ الترجمة رلم  , 654ص.353
 .93الترجمة رلم .683 – 663 : 491
 .93الخشنً ,أخبار الفمهاء والمحدثٌن .6 ,
. 68 :
 .96م  .ن .
. 84 , 8 :
 .91م  .ن .
. 638 , 33 :
 .94م  .ن .
.617 :
 .95م  .ن .
.6 :
 .96م  .ن .
.613 :
 .97م  .ن .
.371 :
 .98م  .ن .
.16 :
 .99م  .ن .
.374 :
 .333م  .ن .
.55 :
 .333م  .ن .
 .336ورد اسمه ألول مرة  :ص . 6
 .331الخشنً ,أخبار الفمهاء والمحدثٌن .363 ,
. 379 , 67 :
 .334م  .ن .
. 59 :
 .335م  .ن .
. 17 :
 .336م  .ن .
. 386 :
 .337م  .ن .
636. , 66 :
 .338م  .ن .
. 36 :
 .339م  .ن .
. 76 :
 .333م  .ن .
. 363 , 67 :
 .333م  .ن .
. 353 , 83 :
 .336م  .ن .
. 667 :
 .331م  .ن .
 , 5 :وما بعدها .
 .334م  .ن .
 , 48 :ونمل عنه بصٌؽة (( سمعت )).
 .335م  .ن .
.336الخشنً ,أخبار الفمهاء والمحدثٌن . 398 , 33 :
. 673 :
 .337م  .ن .
. 95 :
 .338م  .ن .
. 679 , 66 :
 .339م  .ن .
 , 7 :وما بعدها .
 .363م  .ن .
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. 636 , 65 :
 .363م  .ن .
. 399 , 315 , 344 :
 .366م  .ن .
. 47 :
 .361م  .ن .
. 343 :
 .364م  .ن .
. 96 :
 .365م  .ن .
. 635 :
 .366م  .ن .
. 658 , 351 :
 .367م  .ن .
.394 , 15 :
 .368م  .ن .
 .369الخشنً,أخبار الفمهاء والمحدثٌن . 6 – 5 :
.9:
 .313م  .ن .
.9 :
 .313م  .ن .
 .316الخشنً,أخبار الفمهاء والمحدثٌن . 37 :
.65 :
 .311م  .ن .
.67 :
 .314م  .ن .
. 13 :
 .315م .ن.
.316الخشنً ,أخبار الفمهاء والمحدثٌن  :هذا فراغ فً االصل .14 , 11 :
 .317سورة آل عمران  /من اآلٌة . 59
.318الخشنً ,أخبار الفمهاء والمحدثٌن .14 – 11 ,
 .319الخشنً ,أخبار الفمهاء والمحدثٌن .47 :
.48 :
 .343م  .ن .
 , 55 :س  , 6فراغ فً االصل .
 .343م  .ن .
55:
 .346م  .ن .
.55 :
 .341م  .ن .
.69 – 68 :
 .344م  .ن .
 .345هو زٌاد بن عبد الرحمن بن زٌاد  ,أبو عبد هللا اللخمً  ,من اهل لرطبة  ,من أوائل فمهاء االندلس
( ت  394هـ ) ٌ ,نظر  :الخشنً ,أخبار الفمهاء والمحدثٌن .68 :
.73 – 69 :
 .346م  .ن .
.93 :
 .347م  .ن .
 .348الخشنً  ,دمحم عبد السالم  ,أبو عبد هللا  ,كان عالما باللؽة  ,دٌنا تمٌا ثمة فً الرواٌة وهو من أهل
لرطبة رحل الى األمصار  ,وألام فٌها طوٌال جمع مع اللؽة الفمه والحدٌث ( ت  686هـ ) .
الذهبً ,تذكرة الحفاظ  633/ 6 ,؛كحالة ,معجم المؤلفٌن . 368 / 33 ,
.349أوبٌط
 .353الخشنً ,أخبار الفمهاء والمحدثٌن . 96 ,
.353الخشنً ,أخبار الفمهاء والمحدثٌن . 334 – 331
.334 :
 .356م  .ن .
.347 :
 .351م  .ن .
.368 :
 .354م  .ن .
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المصادر والمراجع
 المران الكرٌم-

-

-

-

-

-

امٌن ,احمد(,ت3171هـ) ,ظهر االسالم ,دار الكتاب العربً (بٌروت 3164هـ3945/م).
بروكلمان,كارل (ت 3175هـ) ,تارٌخ الشعوب االسالمٌة , ,ترجمة امٌن فارس ومنٌر بعلبكً ,
ط(1دار العلم للمالٌٌن بٌروت  3963/م ).
البؽدادي  ,اسماعٌل باشا  ,هدٌة العارفٌن(,دار إحٌاء التراث العربً ,نسخة مصورة سنة 3953م ).
ابن تؽري بردي  ,جمال الدٌن  ,ابو المحاسن ٌ ,وسؾ بن عبد هللا الظاهري الحنفً (ت874هـ) :
النجوم الزاهرة فً ملون مصر والماهرة (دار الكتب المصرٌة  -مصر ,ال.ت).
ابن حجرالعسمالنً ,شهاب الدٌن ابو الفضل أحمد ( ت856هـ ),
لسان المٌزان,تحمٌك :عامر السٌد عثمان وعبد الصبور شاهٌن(,مطبعةالمجلس االعلى للشؤون
االسالمٌة  -الماهرة 3191هـ  3976 /م) .
الحمٌدي ,أبو عبد هللا دمحم بن فتوح االزدي( ت 488هـ ) :
جذوة الممتبس فً ذكر والة االندلس  .,الدار المصرٌة للتألٌؾ والنشر  ( ,الماهرة
3186ه3966/م )
الخشنً  ,أبو عبد هللا دمحم بن حارث المٌروانً ( ت 173هـ)  :أخبار الفمهاء والمحدثٌن ,ط(3دار
الكتب العلمٌة  -بٌروت  3463,هـ  3999 /م ) .
الذهبً  ,شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان (ت  748هـ )
تأرٌخ االسالم ووفٌات المشاهٌرواالعالم ,تحمٌك  :د .بشار عواد معروؾ ,ط( 3دار الؽرب
االسالمً – بٌروت3461هـ 6331 /م) ,
تذكرة الحفاظ .../دار الكتب العلمٌة ,ط (3بٌروت  3439هـ 3998 /م )
سٌر أعالم النبالء  ,الذهبً ...دار الحدٌث (الماهرة 3467هـ 6336 /م ).
العبر فً خبر من ؼبر ,الذهبً ...تحمٌك  :دمحم السعٌد بسٌونً زؼلول (,دار الكتب العلمٌة-بٌروت
,ال.ت).
الزركلً,خٌر الدٌن بن محمود (ت 3196هـ) ,االعالم ,ط(35دار العلم للمالٌٌن – بٌروت
3466هـ6336/م).
ابن الساعً ,تاج الدٌن  ,علً بن أنجب بن عثمان بن عبد هللا ( ت 674هـ )
,الدر الثمٌن فً أسماء المصنفٌن ,تحمٌك :أحمد شولً ودمحم سعٌد حنش ط(3دار الؽرب االسالمً-
تونس 3413هـ 6339 /م ).
سعد .لاسم علً  ,دار البحوث االسالمٌة  ,جمهرة تراجم الفمهاء المالكٌة ,ط( 3واحٌاء التراث ( دبً
3461هـ 6334 /م )
السٌوطً ,جالل الدٌن عبد الرحمن بن ابً بكر (ت933هـ)
 ,حسن المحاضرة ,
 ,طبمات الحفاظ ,ط(3دار الكتب العلمٌة -بٌروت 3431هـ 3981 /م)
ط(3دار الكتب العلمٌة  -بٌروت 3431هـ 3981/م ).
الضبً,ابً جعفر احمد بن ٌحٌى بن عمٌرة (ت599هـ),بؽٌة الملتمس فً تارٌخ رجال اهل االندلس
ط(3المكتبة العصرٌة – صٌدا,بٌروت3466,هـ6335/م)
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ابن العماد  ,ابو الفرج ,عبد الحً بن احمد بن دمحم الحنبلً ( ت3389هـ) شذرات الذهب فً أخبار
من ذهب (ذخائر التراث العربً ,المكتب التجاري – بٌروت,ال.ت).
الماضً عٌاض  ,ابو الفضل  ,بن موسى الٌحصبً( ت544هـ) .ترتٌب المدارن وتمرٌب المسالن
ط(3مطبعة فضالةالدمحمٌة – المؽرب 3431هـ 3981/م ).
الفراجً,عدنان ,المؤسسات والمراكز العلمٌة فً الدولة العربٌة االسالمٌة( ,دار الحرٌة للطباعة
والنشر -بؽداد ,ال .ت)
ابن فرحون,ابراهٌم بن علً بن دمحم ,برهان الدٌن الٌعمري(ت799هـ):الدٌباج المذهب فً معرفة
اعٌان علماء المذهب,تح:دمحم االحمدي ابو النور(دار التراث للطبع والنشر-الماهرة ,ال.ت)
ابن الفرضً ,ابو الولٌد ,عبد هللا دمحم بن ٌوسؾ بن نصر االزدي(ت 431هـ).تارٌخ علماء االندلس
 ,تصحٌح السٌد عزت العطار الحسٌنً  ,ط(6مكتبة الخانجً  -الماهرة 3439 ,هـ3988/م )
كحالة ,عمربن رضا بن دمحم راؼب بن عبد الؽنً (ت 3438هـ)  ,معجم المؤلفٌن(,دار إحٌاء التراث
العربً -بٌروت ,ال.ت ).
الكندي  ,ابو عمرو  ,دمحم بن ٌوسؾ (ت بعد155هـ) ,الوالة والمضاة ,تحمٌك :رفن كست مطبعة
اآلباء الٌسوعٌٌن ( بٌروت 3166هـ  3938 /م ) .
ابن ماكوال  ,أبو نصر  ,سعد الملن علً بن هبة هللا من جعفر ( ت 475هـ ):
االكمال فً رفع االرتٌاب عن المؤتلؾ والمختلؾ فً االسماء والكنى واالنساب  ,ط(3دار
الكتب العلمٌة بٌروت 3433هـ 3993/م).
متز ,آدم ( ت 3115هـ ) ,الحضارة االسالمٌة فً ق4هـ تحمٌك :دمحم عبد الهادي أبو رٌدة ط,(4دار
الكتاب العربً -بٌروت 3187,هـ  3967 /م ).
مخلوؾ  ,دمحم بن دمحم بن عمر بن علً بن سالم ( ت  3163هـ ) شجرة النور الزكٌة فً طبمات
المالكٌة ,تعلٌك  :عبد المجٌد خٌالً ,ط(3دار الكتب العلمٌة  -بٌروت 3464,هـ6331/م ).
ابن ناصر الدٌن الدمشمً الشافعً ,شمس الدٌن  ,دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن أحمد بن مجاهد المٌسً(,
ت846هـ) ,توضٌح المشتبه فً ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألمابهم وكناهم ,تحمٌك  :دمحم نعٌم
العرلسوسً ,ط(3مؤسسة الرسالة  -بٌروت 3431هـ3991/م )..
ٌالوت الحموي ,شهاب الدٌن أبو عبد هللا  ,بن عبد هللا الرومً ( ت 666هـ ) :
معجم االدباء ,إرشاد االرٌب الى معرفة االدٌب ,تحمٌك :إحسان عباس (,دار الؽرب االسالمً –
ابننننننن ٌننننننونس ,أبننننننو سننننننعٌد عبنننننند الننننننرحمن الصنننننندفً ( ت 147هننننننـ ) ,
تننننننأرٌخ ابننننننن ٌننننننونس المصننننننري ,ط(3دار الكتننننننب العلمٌننننننة – بٌننننننروت,
 3463هـ6333/م ).
بٌروت3434,هـ3991/م).
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