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  مــقــ�مــة 

م�ا ال ش� ��ه أن العل�اء م� نع� هللا على ��اده، فه� أئ�ة اله��، م�له� في األرض 

م�ل ال���م في ال��اء، ُیه��� به� في �ل�ات ال��اة، وه� مع�ض�ن لل��� واإلب�الء، �غ��ه�  

م� ال�اس، وق� ���ن عامًا، �����ه� ما ���� عامة ال�اس، م�ل األم�اض واألو��ة وغ��ها،  

  خاصا ن���ة م�� ح�� به�، أو ال�غائ� واألحقاد وال��� وما إلى ذل�.  وق� ���ن 

ه�ه ال��� ال ��ل� م�ها ع��، وال��� ع�ها بل�، ولعلها ل� ت�ق�ع إلى ��ام ال�اعة، 

وق� جعلها هللا جل� ح���ه، م��ا للع�ائ�، واخ��ارا لله��، و�ل�ا س�� م��لة اإلن�ان زاد مق�ار  

م� صعاب، م� له  ی�ع�ض  األم�ل  ما  ث�  األن��اء،  بالًء  ال�اس  أش�  ال����"  لل��ی�  �اقا 

  ."١فاألم�ل، ح�ى إن ال�جل ی��لى على ق�ر دی�ه 

ُ�ع�ى ه�ا ال��� ��ان� م� ح�اة العل�اء، وه� ف�ة مه�ة في ال����ع ال�� ت��� ��ه،  

یل�� ل�اسا  وت��� ح�اته ال�قا��ة واالج��ا��ة، ��ا ی��� ص�اع األف�ار في ال����ع، وال�� ق�  

س�اس�ا أو عقائ��ا، ��ا أنه ��ه� في دراسة ال��اة العل��ة في �ع� ج���اتها، خ��صا إذا 

تعلق� ��ا ���ل�ن م� أف�ار، و�الح� أن�ا ن��اول ال��ی� ع� ال��� م� وجهة ن�� تار���ة؛  

�، أو  ح�ى و�ن �ان أص�ابها جاءوا �آراء م�ا��ة لل���عة الغ�اء، وال �ق�� ب�ل� ال�فاع ع�ه 

ع� آرائه�؛ بل نع�ضها على أنها م��، تع�ض�ا لها ��ف�ه� عل�اء، و�ل�� أن ه�ه ال��� ل�  

ت�ل ج��ع العل�اء، بل القلة م�ه�، أما الغال��ة ف�ال� ح���ها، م� االح��ام وال�ق�ی�، وعاش�ا 

  م��م�� مع�ز��. 

ة، ول�� ال���  لل��� وج�ه ����ة وم�ع�دة، فل�� الق�ل وح�ه م��ة، ولعله م��ة م��ه�

وال��و�ع والقل� وال��ض وق�ع األرزاق، م�� ش�ی�ة ف�ها ت�ق� لل��ه�ل، وال��اع� ال���أة  

وغ�� ال���قعة، وال��ج� م� القار� أن ��� في م�� ال�لف م� العل�اء، ال�ل�ة والع�اء ع�ا  

وال��لي ، آخ�ا في االع��ار الع�ة،  - وقانا هللا و��اك� �ل ش�-��� ح�له م� بال�ا وم��،  

  �ال��� وال�أسي. 

ه�ا ال��ض�ع ألف ��ه ق���ا، ما ��� م�ض�ع�ا على س��ل ال��ال: أب� الع�ب ال����ي 

، إ�ان ن���ه  ٣م ١٠٦٢هـ/  ٤٥٤: ��اب ال���، ��ا قام اب� غ�� ال��ار� ت ٢م ٩٤٤هـ/٣٣٣ت 
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والعل�اء،  ، ب�أل�� ��اب "ال�������" م� األن��اء وال���ق��  ٤في س�� ال�أم�ن ب� ذ� ال��ن 

م� ل�ن آدم عل�ه ال�الم إلى زمانه، ��ا ألف رسالة أخ�� أ�ل� عل�ها" ال��� وال����ن 

وال��ن وال���ون"، وهي رسالة م��لة اش��ل� على ألف ب�� م� ال�ع�، ��ا ألف أب� ع��   

، أ��ا ��ا�ا �ع��ان: "م�� العل�اء"، خ��ه ل�ا  ٥م ١٠٧٠هـ/٤٦٣ی�سف  اب� ع�� ال�� ت 

، وه�ه ال��� في ع�اد ال�فق�دة اآلن، ��ا ألف �٦ع� العل�اءو ال��ا�ة م� م��،  تع�ض له  

،  ��اب" ج�ة ال�ضا في ال��ل�� ل�ا ق�ر هللا وق�ى"، ٧م ١٤٥٣هـ/٨٥٧اب� عاص� الغ�نا�ي ت 

رسالة   ال��ی�ة  ال�راسات  وم�  أج�اء،  ثالثة  في  م���ع  وه�  واإلب�الء،  ال���  وم�ض�عه 

� ال���ة �ع��ان: م��ة العل�اء في األن�ل�، في ال�امعة اإلسالم�ة  ماج����، أع�ها ماج� ن�

م، ل��ها ت�اول� ال��ض�ع ���ل س��ي، وع�ض عام ل�ار�خ األن�ل� �له م�  �٢٠١٤غ�ة، عام 

الف�ح ح�ى ال�ق��، ور��ت على ال��� ال�ي تع�ض لها ��ار ال��اس���، م�� ال ���ف�ا في 

الع��� ب� م�سى ب� ن���، وع�� ال�ل� ب� ق�� الفه��،  ��قة العل�اء ��فة عامة، م�ل: ع��  

على  ��اد  ب�  لل�ع���  ال��ا����  ون��  ال���في،  ع��ان  ب�  وجعف�  حات�،  ب�      وال���ل 

  ال��ال.   س��ل

ت� ت�اول ه�ا ال��ض�ع م� خالل أر�ع نقا� رئ��ة هى: أوال: م�انة العل�اء في ال����ع  

ل�ع�فة دوره� ون��ة ال�اس وال��ام إل�ه�، ثان�ا: األس�اب ال�ي  األن�ل�ي خالل الع�� األم��،  

أدت إلى تع�ض العل�اء لل���، م� س�اس�ة، وف���ة، وغ��ها، ثال�ا: أن�اع ال��� ال�ي تع�ض 

لها العل�اء �الق�ل وال��� وال�في وال�غ��� وغ��ها، را�عا: أث� ال��� على ال��اة الف���ة في  

  �ل��ة أو اإل��اب�ة. األن�ل�، س�اء اآلثار ال

  أوال: م�انة العل�اء في األن�ل� في الع�� األم�� 

���ل ع�� ال�ولة األم��ة أوج االزدهار ال��اسي وال��ار� في ال�ار�خ األن�ل�ي عامة، 

وأق�ل األن�ل���ن على العل� ر��ة ��ه، ألن العال� �ان مع��ا م� ال�اصة والعامة، ��ار إل�ه، 

ل�ل� شغف ال�اس �العل�،    ،"�٨ ال�اس، وُ���م في ج�ار، أو اب��اع حاجة وَ�ْ��ه ق�ره وذ��ه ع�

  وأص�ح م� ال�عال� ال�ارزة في األن�ل�، وانع�� ذل� على ال����ع، فال����ع �ق�� �عل�ائه. 
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وم� س�ات ال����ع األن�ل�ي االه��ام �األم�ر ال�ی��ة، ال�ي ل� ت��ك ل���� ال��ام أو 

ش�ال واق��ا في ص�رة عل�اء وفقهاء �قف�ن إلى جان� ال�اك� ���رة فعل�ة،  تق�ی�ه�، و�ن�ا أخ�  

���� ی��و أمام ال�اس على األقل، أن �ل ما ی�عل� �األم�ر ال�ی��ة م� أع�ال ال�ولة ���ف 

عل�ه عل�اء م����ن، ور��ا �ان ت��ه األم���� في األن�ل�، أله��ة ه�ا ال�ان� في تف���  

ال�ي م��� ل�ول�ه�، ور��ا �ان ه�ا م��د م�ادفة سع��ة، أو فه� ذ�ي  رع��ه�، م� أه� األم�ر  

، فال�ولة األم��ة �ان� ت���م العل�اء، وت��ع�� به� في حل م�اكلها، ٩ل���عة أهل األن�ل� 

وت��� إل�ه� ال��ائف، س�اء أكان ذل� ع� رضا وق�اعة، أم لغ�ض س�اسي؛ خاصة خالل 

، أن ١١م ٨٣٥هــ/٢٢٠العال� ق�ع�س ب� ال��اس ت   ع�،  ١٠ع�� اإلمارة، فق� ذ�� اب� الف�ضي

، و�ان قاس�ا على أهل ال���، فقابل ی�ما في ال���� ١٢وال�ه �ان م��لي و��فة صاح� ال��ق 

م)، ٨٥٢- ٨٢١هـ/٢٣٨- ٢٠٦رس�ال ألح� ذو� ال�ف�ذ، م� أقارب األم�� ع�� ال�ح�� األوس� (

و�ه�اقه، وض�ب ال�س�ل ض��ا م�جعا، فأخ�� فأخ�ه م�ه، وأم� ����ه    -خ��اً - ���ل ش�ا�ا  

ل��ا وُغل��ا على أم�نا، ف�د عل�ه: ه�ا ق�ة  س��ه األم�� ع�� ال�ح�� ب�ل� وقال له:" ذه� مُ 

، ال�� �ان  ١٤م ٨٢٥هـ/٢٠٩ال�اج� ع�� ال���� ب� مغ�� ت العالقة  "، وع�� ع� ه�ه  ١٣ل�ل��ا

�له �األم�ال، قال ی�ما ل���ى:"  ، و��اروه و�١٥م ٨٤٩هـ/���٢٣٤م ���ى ب� ���ى الل��ي ت 

"، وفي ه�ا إشارة إلى حاجة  �١٦ا أ�ا م��� أردت أن أك�م� أن� وصاح��، فأم�� ���ا األن�ل� 

ال���  الفقهاء ض�انًا ل����ة  تأی��  إلى  العامة  وا،  ١٧ال�ل�ة  العامة؛ ألن  تأی��  ل���ل على 

ال�ولة األم��ة في األن�ل�،   ت��� إلى الفقهاء على أنه� ق�وته�، ل�ل� نالح� في مع�� ع��

اح��ام العل�اء وتق�ی�ه�، إذ ����ا ما نق�أ في ت�اج�ه� ��ارات تف�� ه�ا ال�ع�ى م�ل: "كان مع��ا 

�ان ع��� الق�ر ع�� العامة، "و "، ١٩"، أو "َجل ق�ره ع�� سل�ان األن�ل�١٨في ال�اصة والعامة 

وغ��ها م� ال��ارات ال�ع��ة ع� م�ان�ه�  "،  ٢١"، أو "كان م���ا في العامة ٢٠مع��ا في زمانه 

في ال����ع، ول� ��� ذل� خا��ا على ح�ام األم����، ال�ی� اح��م�ه� ر��ة في إعالن لل���ة  

  .�٢٢ال��امه� �أح�ام ال��ع، وم� ث� ُی�ل رضاه� وتأی��ه� 

وم� ث� ت�ج� األم���ن خ�فًا م� ال�فاف العامة ح�ل �ع� العل�اء، ول�� أدل على 

م ال������(ه�ا  ال���  ال�ل�فة  عالقة  على  ت�غى  �ان�  ال�ي  االزدواج�ة  تل�   �٣٥٠ -

، ح�� �ان� له  ٢٣م ٩٦٥هـ/٣٥٤م)، �العال� أبي إب�ا��� إس�اق ب� إب�ا��� ت ٧٦- ٩٦١هـ/ ٦٦٣
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"، ٢٤ه��ة، م�ا جعل ال�ل�فة ی��ى عل�ه �ق�له:" ل� ی�ل ه�ا ال�ل� ���� ما �ان ��ه م�ل ه�ا ال��خ 

�ان قلقا م� وج�ده، فل�ا عل� ���ته قال:" ال��� � ال�� �فانا ش�ه وخل��ا   ،قةإال أنه في ال���

  ذل� "���فه م�ه و��ع العامة له".  ٢٥م�ه، وق� علل ��اض 

�ان األم�� ع�� ال�ح�� األوس�، �ع�� ���ى ب� ���ى الل��ي، و���مه و����ع ل��ائ�ه و 

قائًال: "ل� �ع�   ٢٧، ذ��ه اب� الف�ضي٢٦فال �ع�� قاض�ا، وال ���ي أم�ا إال ع� رأ�ه وم��رته 

أح� م� أهل العل� �األن�ل�، م�� دخلها اإلسالم م� ال���ة وع�� الق�ر ما أع��ه ���ى ب�  

م� ع�اص� ت���� ال��� األم��، ل�ف�ذه ال���� على ال���ة    ه�ا العال����ى"، وفي ال�قابل �ان  

وخاصة  (  ٢٨عامة  م���  األم��  اب�ه  �ان  ��ا  للعل� ٨٨٦- ٨٥٢هـ/ ٢٧٣- ٢٣٨،  م��ا  م)، 

والعل�اء �ق��ه� و�علي م��ل�ه�، و�عق� له� م�ال� عل� في ق��ه، ��ا ح�ث مع �قي ب� م�ل� 

ما  ٢٩م ٨٨٩هـ/٢٧٦ت  وأرو  ل�قي:"ان�� عل��  قال  " ح��  األن�ل�،  ال��ی� في  ، رائ� عل� 

��� ���ًا وح�ه به�ا وس�عة عال�ة، ول�    م��لة"، وصارت له   ٣٠ع��ك، ونهاه� أن ی�ع�ض�ا له

  .٣١ال�ق�ی�؛ بل �ان تق�ی� العل�اء واالح�فاء به� ش��ة له 

ال�اص�( ال�ح��  ال�ل�فة ع��  وج�ده�  ٩٦١-٩١٢هـ/٣٥٠- ٣٠٠و�ان  على  ���د  م)، 

دائ�ا في �افة ال��اس�ات ال�س��ة في ق�� ال�الفة، ل���ن�ا في مق�مة ال�اض��� ز��ة ووقارا  

، وه� ت��ف ٣٢تغ�� أح� م�ه�، و��ل� تف���ا م�ه ع� س�� تغ��ه لل��ل�، و�ان ���اء إذا 

ی��يء ع� اه��امه ال�الغ �أم�ه�، فازدح� بال�ه �ال���� م� العل�اء واألد�اء، �اب� ع�� ر�ه  

ت ٣٣م ٩٣٩هـ/٣٢٨ت  ال�ل��ي  سع��  ب�  وم��ر  في  ٣٤م ٩٦٥هـ/٣٥٥،  �ال�ال�ة  ال��ه�ر   ،

ص�رة م��قة في العالقة ب�� العال� العامل   وهى،  ٣٥ال��، و�ان ال یهاب ��ه ال�ل�فة ف�ا دونه 

، إلى غ�� ذل�  -���� مع��ات ذل� الع��- ال�� ال ی�اه�، وال�اك� العاقل ال�ق� ب�ق���ه،  

م� أهل العل� وال�ع�فة، ال�ی� ت��� له� االن��اف إلى العل� في م�اخ م�اس�، �فل له� س�ل  

  الع�اء واالن�اج العل�ي.

ال������ دون م�الغة، أع�� خلفاء األن�ل� اه��امًا ��ا له صلة و�ع� ال�ل�فة ال���  

ع��   في  العل��ة  لل���ة  رائ�ا  اع��اره  و����  العال�،  �ال�ل��ة  لق�  ح�ى  وال�ع�فة؛  �العل� 

، و�ان م��ا للعل�اء م��ما له�، و�ان ی�غ�ه� في ش�ى األق�ار في ال��يء إلى ٣٦ال�الفة

�، وم� ب�� عل�اء ال���ق ال�ی� وف�وا إلى ق���ة العال� أب�  األن�ل�، و��ح� به� و��فع م��ل�ه
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، صاح� األمالي، ال�� وصل ق���ة أ�ام ال�ل�فة ال�اص�،  ٣٧م ٩٦٦هـ/٣٥٦علي  القالي ت 

فأم� اب�ه وولي عه�ه ال���، �أن ���ن على رأس م��ق�ل�ه، ت��مة له، واح�فاء ��ق�مه، وأد�  

، ��ا �ان ح���ا  ٣٨ة ����ة في العل�م اللغ��ة واألدب�ة ق�وم القالي إلى األن�ل� إلى نه�ة عل��

على رفع م�ان�ه� أمام ال�اس وأمام �البه�، ��ا ح�ث مع العال� أبي إب�ا��� ب� إس�اق، ع��ما  

�ل�ه ال�ل�فة م�ة الس��ارته في ق��ه، وم�� ی����ه، ف�ج�ه ال�ارس في ال���� في حلقة عل�  

�ل� عل� ال ی���ه ح�ى ی��هي، وع��ما �ف�غ س�ف �أتي  مع �ال�ه، ف�د على ال�ارس أنه في م

، و�ان  ٣٩إلى ال�ل�فة دون ع�لة، م�ا زاد ال�ل�فة اح��اما وتق�ی�ا له، فأثار تع�� �ال�ه زم�ا 

إذا دخل على ال�ل�فة ��� رجل�ه أمامه، و�ع��ر �����خ�ه، ��ق�ل له ال�ل�فة: ال م�ونة عل��  

����� في إجالل العل�، واح��ام العل�اء ألنف�ه�، واع��ازه�  ، وه�ا م�ل ٤٠م�ا، اقع� ��� ش�� 

  ���ام�ه�، و�جالله� لعل�ه�، ف�ض على ال�ل�ة اح��امه� وه���ه�. 

عام�( أبي  ب�  م���  ال����ر  ال�اج�  ع��  م)، ١٠٠١- ٩٧٦هـ/٣٩٢- ٣٦٦كان 

ن وراء ذل� اس���ارا لل�ه�ة العل��ة، و�ن أخ� عل�ه ال�ع� ح�قه ل��� الفل�فة وال�����، إال أ 

دافعا س�اس�ا، وه� إرضاء الفقهاء والعامة اك��ا�ًا ل����ة ح��ه، ول� ت�� رعای�ه للعل�اء تقف  

، و��� ألب�ائه ��اب رعا�ة وت����،  ٤١م ٩٩١هـ/٣٨١ب� زرب ت اع�� ح�، فق� اغ�� ل��ت الف��ه  

  .٤٢وأح�� اب�ه وه� �فل وم��ه ماال ج��ال، وه�ا�ا ����ة 

لعل�اء دوره� في ال����ع، وح� ال�اس على ال�هاد في س��ل  وم�ا ع�ز م� م�انة ا

هللا، و�ع� اله�� ���ار��ه� ��ه، فال ن�اد ن�� عال�ا إال وله م�اه�ة في ال�هاد، ودل�ل ذل�  

،  ٤٣م ٨٧٧هـ/���٢٦٤ى ب� الق��� ال�ل��لي ت   م�ل:ك��ة م� اس��ه� م�ه� في ال�عارك،  

�ه� أص�ا�ه، تاق إلى ال�هادة م�له�، وفي س�ة  كان ���� ال�هاد شه� ال�عارك، وع��ما اس�

م، خ�ج مع ج�� ال��ل��� م����ا ال�هادة، فل�ا ال�قى ال��عان أبلى بالء ����ا ٨٧٧هـ/ ٢٦٤

  .٤٤ورزقه هللا ال�هادة

م�  ���� ع�د  شارك  (  ه�ك�ا  ال���ق  م�قعة  عام  Alhandijaفي  )األن�ل��ة 

ال�هادة في  ٤٥م ٩٣٨هـ/ ٣٢٧ ونال ���� م�ه�  ب� معاو�ة،  ،  س��ل هللا، وم� أشه�ه� سع�ان 

، ورا�� العال� أب� ع�� هللا م��� ب�  �٤٦م��� اب� ���ل ب� ه�یل، �م��� ب� قاس� ب� س�ار 

م، �ع� رج�عه إلى األن�ل� م� رحلة ال�ل�، في ال�غ� ٩٨٨هـ/٣٧٨أبي ال��ام ال��م��� ت 
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ال هللا  رزقه  ح�ى  ال��ا�ا،  في  ��ارك  و�ان  ال�ن�ا،  في  في وزه�  م�ب�،  غ��  مق�ال         �هادة، 

  .٤٧إس��قة غ�وة

ل� ��� عل�اء األن�ل� في جان� األم���� على ��ل ال��، بل قام�ا ب�ور ال�عارضة 

ألم�ر ال��ع، أو   ةفي أح�ان ����ة، ع��ما �ان�ا ��ع�ون �ان��اف ع� جادة ال��اب، وم�الف

أن ه�ا االن�قاد اخ�لف ح��ه  ال����� عل�ه�، ت��ل� ه�ه ال�عارضة في ت�ج�ه االن�قاد، إال  

ون�عه �اخ�الف أس�ا�ه و��وفه، ��ا ت�قف على ش���ة العال� و���عة عالق�ه �ال�ل�ة، وله�ا  

، وه�  ٤٨كان� �ع� االن�قادات م�اش�ة والذعة، و�ع�ها م��� و���� �ا�ع ال��ح وال��ج�ه

  - ���ا یلي: ما ع�ض ع�دًا م�ه� لل��� وال���ات ال���لفة، على ن�� ما س�ف ن��اوله

  تع��� ال���ة 

: �ع�� ع�ها �ألفا� م��لفة، "ناب�ه ن��ة، ع�ته ن��ة، م��ه م��ة، أل� �ه س�ء، حل لغة

، أ� ال�الء وال��ة وال���ة،  ٥٠"، وم���ه وام����ه أ� اخ���ته ��٤٩اح�ه م��وه، ج�ت عل�ه م��ة 

وام��� فالنا أ� اخ���ه  وام��� الق�ل أ� ن�� ��ه ودب�ه، وُم�� فالن أ� وقع في م��ة،  

  . -ن����� ���م هللا م�ه-،٥١واب�اله 

، أو م� ال�ل�ان،  -ع� وجل – : هى ال�الء ال�� ���� الف�د أو األف�اد، م� هللا  اص�الحا

أو غ��ه، ����ن ذل� ���ا�ة ال����� لل��ات على ال��، وال��امة في ال���� لل�ا�ل، أو 

اإلن� ت����  وسائل  إح��  وهى  عل�ه،  فيال���  ال���  على  ق�رته  وتق�ی�             ان، 

    م�اجهة ال��ائ�.

  ثان�ا: أس�اب ال���

  األس�اب ال��اس�ة  

���ن  ��اد  �ا�عا  ال��اس�ة  وال���ات  ال���  وت���  م�قل�ة،  ال��اسة  أن  ال�ار�خ  ی��� 

م��ابها على م�� ق�ون، ��ع� العل�اء ح�ل�ا على عاتقه� م���ل�ة ال���� لف�اد ال��ام 

ال���   ث�رة  دوافع  أه�  م�  ف�ان  و�الء،  م��ة  م�  ����ه�  ق�  ��ا  عل�ه�  رغ�  و�ل�ه�، 

-م�الً -م)،  ٨٢١-٧٩١هـ/٢٠٦- ١٨٠،  ض� األم�� ال��� ب� ه�ام (٥٢م ٨٠٤ه/ ١٨٩س�ة
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ع�م رضى �ع� الفقهاء ع� ش��ه وس�اس�ه في إدارة ش��ن ال�ولة، وم�الف�ه س�اسة أب�ه  

�ع� م إال  أم�ًا  ی��م  ال  �ان  ب��  ال��  ال��اع  أن  و���و  عل�ه،  ��ق�ون  م�ا جعله�  ��رته�، 

ال��ف�� ص�اع م�الح، اس�غل ��ه الفقهاء عامة ال�اس ل��ق�� غا�اته�، وم�اولة األم�� ال�� 

  م� نف�ذه�، إلح�اث ت�ازن ب�� سل��ه� وسل��ه.  

�  في م�قفه� م� س�اسة األم�� ال��  ،انق�� العل�اء ال�ی� �ان ع�ده� ����ا في ق���ة

، معارض�� وم���ی�� وم�ای�ی�، ول�ل م�ه� م�الح -ك�ا في �ل ع��-إلى ثالثة أق�ام:  

، و���ى ب� دی�ار  ٥٣م ٨٠٤هـ/١٨٩خاصة، وم� أشه� ال�عارض�� ���ي ب� م�� ال���ي ت 

م، وعاقل األن�ل� ���ى ب� ���ى  ٨٣٥هـ/٢٢٠، وق�ع�س ب� ال��اس ت ٥٤م ٨٢٧هـ/٢١٢ت 

، و�ال�ت ب� ع�� ال��ار  ٥٥واب�ه، ومال� ب� ی��� ال����ي الل��ي، وم�سى ب� سال� ال��الني  

�العه�  ال�فاء  في  ال��ل  بها  ال���وب  الق�ة  تع��  ٥٦ال�عاف��، صاح�  ل�  م��  وغ��ه�   ،

  ال��ادر أس�اءه�. 

أما ال����ون، فق� أعل��ا تأی��ه� لألم�� حفا�ًا على م�ال�ه�، وخ�فا م� إح�اث ف��ة، 

ال سع��  ب�  م���  الف��ه  م��وح ��٥٧ائي م�ه�  ب�  و��سف  �ال�اعة،  اإلل��ام  أب��  ال��   ،

، ال�� �ان �ع�ل في ق�� األم�� وق� وق�ع ال��رة، و����ون وقف�ا على ال��اد، ٥٨ال���ي

للف��ة، وم�اف�ة على م�ال�ه� وم�اس�ه� ��ل�، م�ه�: ز�اد ب� ع�� ال�ح�� ش���ن   ن��ًا 

وغ��ه� ����، و���� الق�ل �أن ه�الء وغ��ه�، �ان�ا   ٦٠، وسع�� ب� أبي ه�� ٥٩م ٨٠٩هـ/١٩٤ت 

م،  ٨٥٢هـ/٢٣٨م�ج�دی� في األن�ل� أث�اء ف��ة ال���، وذل� أن س��ات وفاته� �ان� ق�ل س�ة  

  . ٦١أ� خالل ف��ة األم�� ع�� ال�ح�� األوس�، وهي أق�ب ما ت��ن إلى ف��ة أب�ه 

ال���، اته��ه �ان�هاك ال��مات،   ت�اف�ت األس�اب وال�ق� ال��الح في ال��رة ض� األم��

،  ٦٣، فائ���وا ل��لع�ه، وأخ�وا ���ض�ن ال�اس عل�ه ٦٢وأنه �ا��ة م��فا، له آثار س�ء ق���ة 

، م�ل ق�له�: أیها ال���ف ال���اد� في ���انه، ال��هاون في أم�  في خ��ه�  ع��� �ه وال�

م� س��ت� أف�  م���ر و،  ٦٤ر�ه،  �ا  ال�الة  واتفق�ا  ٦٥"ال�الة  ث�رة، ورش��ا "،  ت����  على 

ل�عام�ها م��� ب� القاس� الق�شي ال��واني، ال�ع�وف �اب� ال��اس م� أب�اء ال���ر ب� ع�� 

إلث�ات أن ال��رة ل��� ض� األس�ة األم��ة، �ق�ر   -م� أب�اء ع��مة ال���-  ٦٦ال�ح�� ال�اخل 

  ما هى على ال��� ال�� ����، ول��� ال��اع في تع��� قائ� لل��رة. 
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على أ�ة حال ذه��ا إل�ه وأخ��وه �األم�، وع�ض�ا عل�ه خ��ه�، فأ�ه� له� اإلجا�ة،  

إلى األم��   العا��ة ف�انه�، وأف�ى س�ه�  أو خ��ة م�  ل��ه خ�ى  نف�ه  ال���، خ�فًا على 

، أو تق��ا إل�ه ب�مائه�، ف�� خ�ج م� ق���ة في ٦٧إح�اث ف��ة، ف���ه م�ه� ���عة رت�ها له� 

مائة   وق�ل  وس�ع��،  اث���  على  ف���  عل�ه،  ال���  ألقى  تأخ�  وم�  ن�ا،  وف�  ذل�  وق�ه 

�ه�، وم� أشه�ه� ���ي  ، وصل�ه� أمام ق�� اإلمارة على ش� نه� ق���ة ِع��ة لغ� ٦٨وأر�ع�� 

ب� م�� ال���ي، وأب� �ع� ب� ع�� ال�� وش��قه، وم�سى ب� سال� ال��الني واب�ه، ومال� ب� 

ی��� ال����ي، ف�ان ی�ما ش��عا ف��عا، وج�ت عل�ه� م��ة أل��ة، و�ان ذل� وق�دا لل��رة ال�ع��ة  

  .٦٩م ٨١٧هـ/٢٠٢ال��ه�رة به�ج ال��� س�ة 

���ى الل��ي، و���ى ب� دی�ار، وق�ع�س ب� ال��اس، و�ان م� ب�� م� ه�ب ون�ا؛  

وُرِوَ� ع� ف�ار �ل م�ه� ق�ة، ����ى الل��ي خ�ج مع أخ�ه م������ م� �اب ال�ه�د �ق���ة  

فار��، ل��ه�ا وج�ا ال��اسة م��دة، وُخ�ع إب�ا��� أخ� ���ى في ص��قه رئ�� ال��اس، و�� 

على الف�ر، م�ا جعل ���ى الل��ي ��ع� في  أنه س�ف ����ه، ف��ف له ع� نف�ه، فقام �ق�له  

، فاس��افه أهلها وأجاروه وأك�م�ه؛ خاصة العال�  ٧٠ال����، ح�ى ن�ح في اله�ب إلى �ل��لة 

، ح�ى ص�ر العف� ع�ه، وعاد إلى ق���ة آم�ا م����ا و�ال ع��ه، وارتفع ٧١سع�� ب� ع��وس 

على ذل� �ق�له: "ول� ٧٣الغ�نا�ي ، و�عل� اب� عاص�  ٧٢جاهه،  وان��� عل�ه، وشه� ف�له

  ی�ج� ل����� أم�ال ه�ه ال��� م�ل ال�أسي، ��ا في ق�ة ���ى ب� ���ى الل��ي".

أما ���ى ب� دی�ار فف� واخ�فى، إلى أن أمَّ�ه ال��� ف�جع إلى ق���ة، وأما ق�ع�س 

ال��ام�ة ��ع� أن ت� ال��� عل�ه، وس�� إلى الق�ل في ح��ر األم�� ال���، أن�� اش��اكه في  

، و��ل� ت��� األم�� ال��� م� الق�اء على ه�ه ال�عارضة �اس���ام ال��اسة  ٧٤ف�لى س��له 

  .٧٥والع�ف، و��ل� خ�ع العل�اء في عه�ه

م،  ٩٤٩هـ/٣٣٨وم� ذل� ال���ة ال�ي تع�ض لها ع�� هللا ب� ع�� ال�ح�� ال�اص� ت 

، م��ا للعل� والعل�اء، م�لفا لل��� ٧٦ورفاقه، إذ �ان م� ال���اء م� أب�اء ال�لفاء لق� �ال�اه� 

في األدب وال�ار�خ م�ها: "ك�اب العل�ل والق��ل في أخ�ار ب�ي ال��اس" "وال����ة في ف�ائل  

�قي ب� م�ل�" في س�ة م�ل�ات، ق�ل �ا�عه ���� م� أهل ق���ة، �ال�الفة لف�له وأد�ه، و���و  

أخ�ه ال��� ول�ا للعه� دونه، األم�    أن عالق�ه �أب�ه �ان� س��ة، وال��� على ما ی��و تع���
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ال�� أد� إلى م�اف�ة ب��ه�ا، ف�شي �ه ع�� أب�ه في أنه ی��� ال��رة عل�ه، ف��� عل�ه وح��  

ب��ه س�ة   ت�  ٧٧م ٩٤٩هـ/٣٣٨وق�له أب�ه  العل�اء،  ، ول�لة ال��� عل�ه ُوج� ع��ه ج�اعة م� 

ب� أح��  العال�  صاح�ه  أشه�ه�  ج��عا،  وأع�م�ا  عل�ه�  ال��    ال���  ع��  ب�  م��� 

، ف��ل�ه ال���ة، قال ال�ل�فة ال�اص� ع�ه: "إنه ال�� ز�� له ذل� ل���ن ٧٨م ٩٤٩هـ/٣٣٨ت 

قاضي ال��اعة"، ف���ه وع�م على أن �عا��ه ی�م ع�� األض�ى، ال��ع� ال���د لل��رة، فأص�ح  

  . ٧٩اب� ع�� ال�� في ذل� ال��م م��ا في س��ه، وُسل� ألهله 

القاس�ة ال�ي تع�ض لها ع�� ال�ل� ب� م��ر ب� سع�� ال�ل��ي   م� ذل� أ��ا ال���ة

، ورفاقه ���� معارضة ال����ر م��� ب� أبي عام�، وع�م ال�ضا ع�  ٨٠م ٩٧٨هـ/٣٦٨ت 

س�اس�ه، فاتف� ج�اعة م� العل�اء وق�روا خلع ال�ل�فة، وال��ل� م� اب� أبي عام�، وت�ل�ة 

�ان ال���� له�ا األم� ع�� ال�ل� ب� م��ر ع�� ال�ح�� ب� ع��� هللا ب� ال�اص� خل�فة، و 

ال�د  ال�����  ٨١ال�ل��ي صاح� خ�ة  ب� خلف  قاس�  أشه�ه�  العل�اء  م�  وعاونه ج�اعة   ،

أم�  و ،  �إال أن اب� أبي عام� اك��ف ه�ا األم�، فألقى ال��� عل�ه ، وغ��ه  ٨٢م ٩٨٨هـ/٣٧٨ت 

على �اب س�ة ال�ل�ان ی�م  �ق�ل ع�� ال�ح�� األم��، وأخ�ج ع�� ال�ل� ب� م��ر لل�ل�  

، �انًا أنه ال ی�ف� أم�ه عل�ه، ف�فع ٨٣م ٩٧٥هـ/٣٦٥ال���� لل��ف م� ج�اد� اآلخ�ة س�ة  

ون��، فاس�ع�� ال�اس ذل�، وصار ع�ة له�، وس�� ال����� وم� معه م� العل�اء، و��د  

القاضي      ، و�لغ م� ق��ة اب� أبي عام� في ه�ا ال��م؛ أنه أم� �إح�ار٨٤ش�ل ج��ع م� اته� 

ت ا زرب  ال�ل�،  ٩٩١هـ/ ٣٨١ب�  ع��  صل�  ل��ه�وا  والعل�اء،  الفقهاء  م�  وأص�ا�ه  م، 

فأح��ته� ال���ة وق� تغ��ت وج�هه�، ول� ���ح له� �االن��اف إلى أن ف�غ م� شأنه، و�ان  

، ف�ا ان��ف إال ٨٥م ١٠١٠هـ/٤٠١أش�ه� ج�عا م� م�اه�ة ال�ال الف��ه أب� ع�� ال���� ت 

  .٨٦و��ا م�ه اخ�ال� أ�اما له�ل ما عای�ه �ائ� العقل، 

یالح� أن ال�ل�فة ال��� ال������ �ان ی�� في الف��ه ع�� ال�ل� ال�ل��ي، وق� ان���ه  

، و���و أنه أه�ل  ٨٧أك�� م� م�ة ل��ا��ة الع�ال على األقال��، ومع�فة ش�او� ال�اس وم�ال�ه� 

جان�ه� زم� العام����، ل�ا ف�� ال�ل��ي وم� معه في ال��رة، واخ��ار أم�� أخ�، فالف��ه ال�ائ�  

وم� معه �ان�ا ���ا ی��و �ق��ون اب� أبي عام� ال غ��ه، و�ان� عق��ة الف��ه ال�ل��ي قاس�ة،  

ه�الء ال��ار؛ خ��صا  ودار ج�ال ب�� اب� أبي عام� و�ع� الفقهاء، ح�ل ال��� ال�ادر ���  
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، ی��و م�ه أن �ع� الفقهاء �ان�ا ح����� على ع�م إراقة دم ال�ل��ي، ل�� ٨٨الف��ه ال�ل��ي 

  اب� أبي عام� �ان ح���ا على ت�ف�� عق��ة اإلع�ام عل�ه الع��ارات س�اس�ة.  

ه�ا العقاب القاسي ال�� أوقعه اب� أبي عام�، ��� ال���ق�� عل�ه وال��ل� م�ه�، �ان  

عل�ه � العامة  غ��  ی���  ال  ح�ى  ش���ة  ف���  عق�ه ��٨٩ج�  ال��  ال��ل�  في  وذل�   ،

ب� زرب، و�ان ح��ره س��ا في ���ة اس�غفاره، ون�مه إلى أخ� ال��اك��ه�، وح��ه القاضي  

، و��ه أف�ى �ع� الفقهاء ���� ال��ار�ة ل�ع�ه� �الف�اد في األرض، وام��ع آخ�ون، ٩٠ع��ه 

قال: ما أر� عل�ه ش��ا، ه� رجل ه� ��ع��ة، فل�    وم�ه� الف��ه أبي ع��و ال����، ال�� 

�فعلها، إنه م�� قال ف�ه� رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل�:"أق�ل�ا ذو� اله��ات ع��اته�"، ل��  

اب� أبي عام� ل� �أخ� �ف��اه تل�، فان��� اب� ال���� ف��ة، ول�م داره وادعى ال��ض ن��ا م�  

  .٩١إن�ارا ل�ا ج��، ل��ه خ�ى م� اب� أبي عام� فعاد ل�اله شه���،

ك�ا �ان� ال���مات وال�شا�ة وال��اف�ة، ���ا ب�� �ع� العل�اء على ال��انة وال�لفى 

األح�ان س��ا م�اش�ا في تع�ضه� لل��� وال���ات، فها ه�   �ع� ع�� أص�اب ال�ل�ة، في  

األن�ل�   زم�ه-شاع�  الَ�ْ�ِ�ي   - في  ال�٩٢أب�  ع��  ،  لألم��  األك��  االب�  سل��ان  م�  ق�ب 

م)، ی�ع�ض ل���ة ����ة، ت���� في إصاب�ه �الع�ى  ٧٨٨-٧٥٥هـ/١٧٣- ١٣٨ال�ح�� ال�اخل(

  : ٩٣وق�ع ل�انه؛ الش�هاره �اله�اء، وم�ه ه�ا ال���، ال�� �ان س��ًا في ن���ه و�الئه ���ة ح�اته 

  ول�� ��انيء إن ُس�ل ُع�فا   �قل� مقلة ف�ها اع�رار

، أنه �ع��� �ه؛ ألنه �ان  ٩٤ف�قل إلى االب� ال�اني لألم�� ال�اخل، ه�ام حاك� ماردة

أح�ال، و�ان� ب��ه و��� أخ�ه األك�� سل��ان م�اف�ة وم�اف�ة، وت� ت����ه عل�ه، فاس��عى  

عاص�ا إل�ه فل�ى دع�ته، فأم� �ق�ع ل�انه وس�ل ع���ه عقا�ا له، ورغ� أنه ع�لج، وت��� م�  

  . ٩٥ق�ل ن�� ل�انه �ع� س�ة، إال أنه �ان م�لع��ا، وعاش ���ة ح�اته أع�ى م��ال �ه ال�الم، و 

ال��اني ت  ف�ج  اب�  أ�ا ع��  األدی�  س��ات؛ ٩٦م ٩٧٥هـ/٣٦٦ك�ا س��  س�ع  ل��ة   ،

���� ال�شا�ة �ه ع�� ال�ل�فة ال��� ال������ ��ل�ة ق�ل إنه ه�اه بها، و���و أن العق��ة ال�ي  

ال�ه�ة، األم� ال�� ی�جح أن ال���مات ال��اس�ة �ان� ال��� وراء   نال�ه ال ت�ف� مع تل�

تلف�� تل� ال�ه�ة لل��اني، وم�ا �ع�ز ذل� رف� ال�ل�فة اإلف�اج ع�ه، رغ� رسائل االس�ع�اف  
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مات  إل�ه، ح�ى  ت�ل  ت��  ل�  إنها  وق�ل:  دون ج�و�،  م���ه  م�  له  أرسلها  ال�ي          الع�ی�ة 

  .٩٧في م���ه 

، ل���ة قاس�ة ن���ة ٩٨م ١٠٠٤هـ/ ٣٩٤ال�ل� ب� إدر�� ال����� ت تع�ض أب� ع�� ع��  

أبي  ، وقاضي ال��اعة  ٩٩ب�� ال�ز�� ���ى ب� سع�� الق�اع    ال��اف�ة على ال�ف�ذ وال�ل�ة،

، �ع� أن ف�ض ال�اج� ع�� ال�ل� ال��ف� أث�اء م�ضه ���ى في  ١٠٠أح�� ب� ذ��ان ال��اس 

م�اك�ه� م�ه، ل�ا ن�� م�ار�ة فعالة م� ق�ل أم�ر ال�ولة، م�ا أثار ض�ه م� ����ن على  

ی��و أنه  –القاضي أح��  ب� ذ��ان في أم�ر س�اس�ة، ی�ع�ه ف�ها ال����� الل�ان أی�ا ��فة،  

ال��س رئ��  أن شفى    -كان  �ع�  تغ��ت  األم�ر  ل��  الق�اع،  ال�ز�� ���ى  على  للق�اء 

���ى الق�اع في تغ��� قل�ه  ال��ف� م� م�ضه، ورأ� أن ��فة نف� أم�را �غ�� عل�ه، ون�ح  

على ��فه، وحاول ال����� ب�وره تغ��ة أخ�اء ��فة، َب�� أن الق�اع ن�ح في م�عاه؛ إذ نفي  

  .��١٠١فة إلى ال��ائ� ال����ة

ب���ا �ان عقاب ال����� أع�ف وأش�، ح�� س��ه ال��ف� ع�� ال�ل� في س�� ال����  

وع�� ال�ل� ب� م�ل�ة، و�انا م� أع�اء اب�    ، و��� اب� الق�اع إلى مف�ج العام�� �١٠٢ال�اه�ة 

ال�����، وح�ضه�ا على ق�له، فأدخل عل�ه في م���ه ق�ما م� ال��دان، خ�ق�ه وق�ل�ه وأش�ع 

: أخ��ني أبي خلف �١٠٣أنه مات، وأخ�ج �ع� أ�ام، وُسل� إلى أهله وال أث� �ه، و�ق�ل اب� ح�ان 

م���ه، ف�عل ��ف لي سه�لة ما   ب� ح��� قال: سأل� ال�� ت�لى ق�ل اب� ال����� في

عاناه م�ه، و�ق�ل ما �ان ال�قي إال �الف�وج في ی��، دقق� رق��ه ب����ي، فع�� م� جهل  

ت��اس� مع م�ان�ه األدب�ة  ١٠٤ه�ا األس�د  أن نهای�ه �ان� ح���ة وم�ل�ة ال  ، وم� ال��سف 

ال��ام�ات ال��اس�ة، وال��اع على  ، إذن �ان� م��ة ال����� ���� ت�ر�ه في  ١٠٥والعل��ة

  .  ١٠٦ال�ف�ذ وال�ل�ة

�ان� له م�انة خاصة م� ال����ر ال��  م،  ١٠٢٢هـ/ ٤١٣ب� ذ��ان ت اأما أب� ال��اس  

، وتع�ض لالن�قاد ���� ذل�، وأنه خ�ج ع� س�� ١٠٧اب� أبي عام� ف�ان م���اره ال�اص 

، ث� تع�ض ل���ة أش� خالل الف��ة، ف�فى ��ه، فع�ل م� م�١٠٨رجال العل� وأص�ح رجل س�اسة

ب�� ذ��ان ج��عا إلى ال�غ�ب، وعلى رأسه� أب� ال��اس ه�ا، وص�درت أم�اله� وم��ل�اته�، 

ع��   ب�  ���ي  القاس�  أ�ا  العال�  أن  ذل�  في  و��و�  م���ه�،  ل��ة  عل�ه�  ال�اس  وح�ن 
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�ه ب�ل� ول�قه ج�ع  و�ان ص��قا ح���ا له�، اش�� تأث    -ش�خ اب� ح�ان -م،  ١٠١٠هـ/٤٠١ت 

  .١٠٩ش�ی�، فاخ�ل عقله، واح��� س�ة أ�ام م� ش�ة ج�عه، ل�ا ناله� م� بالء وم��ة 

ك�ا �ان لل��اعات ال��اسة والف�� ال��الحقة في األن�ل�، ن��� في تع�ض �ع� 

ب� سع�� ت  م�م�  أبي م�وان  م�ل:  وال���ات،  لل���  �ان  ١١٠م ٨٨١هـ/٢٦٧العل�اء  ال��   ،

�اء في ق���ة، وأقام عالقة ح��ة مع ��ار رجال ال�ولة، خاصة ال�ز�� هاش�  م�د�ا ألوالد األم

، ول�� فل�ات ل�انه أوقع� ال�ح�ة ب��ه و��� ه�الء، فع��ما خ�ج هاش� لق�ال ١١١ب� ع�� الع���

، فأس�، ش�� ��ه م�م� وه�اه، و�ان م�ه�را �اله�اء، ١١٢ال�ائ� ع�� ال�ح�� ب� م�وان ال�ل�قي 

� األس� �ع� عام��، و�لغ�ه ش�اتة م�م�، أخ� ���� له ع�� األم�� م��� فل�ا أ�ل� هاش� م

ب� ع�� ال�ح�� األوس�، وم� ال���� إ�قاع رجل م�ل م�م� ال ی��ف� في أق�اله، ون�ح في  

سعای�ه تل�، فأم� األم�� ����ه، و�ل في ال��� ح�ى وفاته، ول� ���� عل�ه ���ة ما ن��ه  

��فع ��� هاش� ش��ًا، وع��ما ح�� ال����ن�ن ال��� وف�وا في ح��ه م� ال�ع� وال���، وال

فل�ا عای� هاش� ال���   ال�ز�� عل�ه،  ذل� ی�ق� قل�  أن  الف�ار ��ا م�ه  م�ه، رف� م�م� 

، وم� ذل� �عل� ١١٣اس�ع�فه م�م�، فل� یل�ف� إل�ه؛ بل أوصى ال��ان ��� وثاقه فق�له ال�أس

ال��ف� م� سق�اته، ف�� م� م���� ل� ی�ر�ه  ، ف���غي  ال���  ��� على اإلن�ان  أن الل�ان

  في ال���ة إال �المه. 

الف��   أوقات  في  ال��وعة،  وال���ات  لل���  العل�اء  م�   ���� تع�ض  على  أدل  وال 

) الق����ة  الف��ة  خالل  م��ه�  م�  ال��اس�ة،  م)،  ١٠٣١- ١٠٠٩هـ/٤٢٢- ٣٩٩وال��اعات 

الق�ن ال�ام� اله���/ ال�اد�  ح�� أ�ل� على األح�اث ال�ي شه�تها األن�ل� في م�لع  

ع�� ال��الد�، الف��ة ال�����ة، ور��ا ت����ها �ف��ة ق���ة ن��ة إلى ال��ان ال�� ح�ث� ��ه  

���ن أك�� دقة، ح�� إن ال��اع ان��� في ق���ة فق�، وشارك ��ه �ل س�ان ق���ة م�  

، واس���ت أح�اثها ق�ا�ة ر�ع ق�ن تق���ًا، وأح�ث� ج�حا غائ�ا في ب�اء األن�ل�  ١١٤ال���� وغ��ه� 

  ال��اسي، و�ان� أول ال��ش�ات على نها�ة دولة ال��ل��� في األن�ل�. 

م� ال��یهي أنه ع�� سق�� أ� ن�ام س�اسي؛ ت��ث ف�ضى وخلل في ال��ام العام في 

ه�لة في األن�ل� �ع� سق�� العام����، فع�د ال�الد ق� ���ل أو �ق��، و���� مالح�ة ذل� ��

الق�لى وال���دی� أك�� دل�ل على تل� الف�ضي، ذ�� أن ع�د م� ق�ل في الف��ة في ق���ة  
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، و�الح� خالل ه�ه األح�اث ال��اردة لع�د ���� م� الفقهاء والعل�اء وال��ص ١١٥ع��ة آالف 

�ان� ه�ه ال��� ال�اصة �العل�اء  على إن�ال أش� العقاب به� وأمام ال�أل، وه�ا ت�اؤل هل  

، �الف��ه  ١١٦ل�ور ما قام�ا �ه في ال���وع العام��؛ خاصة أنها �ان� م�جهة ألش�اص م��دی� 

  .١١٧م ١٠١٠هـ/٤٠٠أبي ال��اس أح�� ب� أی�ب اإلل���� ت 

ك�ل� ل� ��ل� م� االض�هاد والق�ل، �ل م� ت�لى أ� م��� للعام����، ح�ى إمامة 

، ال�� �ان إمام جامع  ١١٨م ١٠١٣هـ/٤٠٣م��ر ب� سع�� ال�ل��ي ت ال�الة م�ل: سع�� ب�  

، ��ا ق�ل الف��ه أب�  ١١٩ق���ة م�� أ�ام ال��� ال������ ق�له ال���� ع��ة ح���ا دخل�ا ق���ة

، إمام جامع ال�اه�ة، وه� أخ� خ���  ١٢٠م ١٠١٣هـ/٤٠٣ع�� هللا م��� ب� قاس� ال�ال�ي ت 

ث ال�ق��ة �ع�  إلى  قل�ل  على م���ها، وُح�ل  نف�  �اب، وش�عه  ق�له، على ضلفة  أ�ام م�  الثة 

ال�اس م� دف� م�تاه� ح����، ودف� في ث�ا�ه دون غ�ل وال صالة  ، ��ا ام���  ١٢١ل���ف 

م، ألنه �ان م� م���� ب�ي عام�، وذ�ح ١٠١٣هـ/٤٠١ال���� ب� ���ى ال����ي �الق�ل عام

م، ألنه �ان م� م���� ال�ه��  ١٠١٣هـ/ ٤٠٢أب� سل�ة ال�اه� في م��له على ی� ال���� عام

  .١٢٢وصاح� س�ه 

ب� واف�  اوم�� نال�ه� ال���ة أ��ا خالل ه�ه الف��ة، العال� أ�ا ��� ���ي ب� ع�� هللا  

ت  معه�، ١٢٣م ١٠١٤هـ/٤٠٤ال����ي  ال�لح  راف�ا  لل����  ال�عارض��  أش�  م�  �ان   ،

�� ال��� في ص�رة  ال�اس عل�ه�، و��� عل�ه �ع� أن اخ�فى م�ة، واق�ادوه إلى قوم��ضًا  

ق���ة م���ف ال�أس مهانا، �قاد �ع�ام�ه في ع�قه و��اد� عل�ه، ه�ا ج�اء قاضي ال��ار�  

م��� الف��ة، وقائ� ج��ش ال�اللة، ومع�ى ال������ ح��ن ال��ل��� رش�ة، ورغ� ما ه�  

 ش� م�انا  ��ه فق� �ان ی�د عل�ه� و�ق�ل: ��ب�� بل �هللا ولى ال��م��� وع�و ال�ارق��، أن�� �هللا

�هللا أعل� ��ا ت�ف�ن، وال�اس م�هل�ن ل�ا ن�ل �ه، ورغ� حاله تل� رف� وسا�ة اب� ذ��ان 

للعف� ع�ه، وأم� ال���ع�� ��ل�ه وال����ل �ه، فاض���� ق���ة وهاج ال�اس، وشفع له ����ون 

صاب�ًا   و�ان  وت���فه،  ال����  في  ����ه  واك�فى  وال��لة،  ال�ل�  ع�ه  في  م����ًا  ف�فف 

على ذل� �ق�له:    ١٢٤واخ�لف في نهای�ه، فق�ل م�ض ومات، وق�ل اغ��ل، وعق� ��اض   ،م���ه

  . "هللا أعل�"
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وم�� ق�ل أ��ا في م��له على ی� ال���� أب� م��� ع�� هللا ب� م��� ال�قفي ال��سي، 

دخل األن�ل� وأقام �ق���ة، و�ان واح� ع��ه في ص�اعة ال�� وال���ة وال���ف في أفان��ها  

س�ة   �ق���ة  ال����  ق�له  ال�اس،  في  ال��ه�رة  ال����ات  إل�ه  ت���  نافعة،  عالجات  ذا 

  .١٢٥م ١٠١٤هـ/ ٤٠٣

غ�� أن �ع� العل�اء ام����ا م� ق�ل ال��ار، ول� ت�� له� عالقة م�اش�ة �العام����، 

،  ١٢٦م ١٠٢٢هـ/٤١٣ت م�ل: الف��ه أبي ال���ف ع�� ال�ح�� ب� هارون ال�ع�وف �الق�ازعي  

ال�� �ان م� ��ار عل�اء األن�ل�، وام��� في الف��ة �ال���� م��ة أودت ��اله، وق�ح� في 

ی�ذ�ه  فال  �غ�اه  خ���   ��� فع�اه  ش�ة ١٢٧خا��ه،  ن���ة  �ال���ن  أص��  أنه  أ�   ،          

    ال���ة عل�ه.

ی��ه�  ك�ا �ان� ال��� ت�ال �ع� العل�اء م� ق�ل العامة؛ ن���ة م�االته� لل�ل�ة وتأ 

م���   إل�ه�؛  وال���ة  ال�ل�ان،  عل�اء  م�  العام  ال��قف  على  ی�ل  وم�ا  ال�ل��  ا لها،  ب� 

ب� أبي  ا، ال�� ت�لى ق�اء ال��اعة، و�مامة م��� ق���ة، وأی� ال����ر  ١٢٨م ٩٧٧هـ/٣٦٧ت 

عام� في س�اس�ه، وغ� ال��ف ع� ت�اوزاته، م�ا أد� إلى إثارة غ�� ���� م� العامة، 

ل�فات، و���و أن مهاج�ة ال����ل�� ح���اك �ان �ع�� حالة ع�م ال�ضا م�  ف�ع��ه �أ��ح ا

ب� زرب، إذ تع�ض لغ�� العامة، اوم�له القاضي  ،  ١٢٩ج�اء ال���قة ال�ي ت�ار بها ال�ولة

ونال�ه م��ة أ��ا؛ ���� تأی��ه لل����ر، ح�� جه� العامة ب�مه، واس���اء ال�ح�ة ب�س�ل�ه،  

أل���ه�   له�ا�اه  وأ�لق�ا  ق��له  وان�ق�وا  أبي عام�،  �االن��از الب�  دی�ه، ووصف�ه  �ال�ع� في 

ب�� ال�س�لة أن�    ال�اوع�ا�اه، فل�ا ت��ر االس��قاء، وأ��أ الغ�� هاج� العامة وثارت، وق

، و�عق�  ١٣٠إلى هللا تعالى، وال���ع في إرسال ال�ح�ة، و�ادوا �ف���ن �ه ل�ال ح�ا�ة ال��س له

، على ذل� قائًال:"كان� ه�ه ال�ادثة ���ا�ة ف�صة أت��� لل�اس ١٣١ل���ث�� �ع� ال��رخ�� ا

  ل��ه�وا ح��قة شع�ره� ن�� ش��خ ال�ال�".    

العل�اء خالل ف��ة الف��ة، م�ل: خلف ب� على ال���ي م� س��ة،   �ع� ك�ا ق�ل العامة  

�ل ش�خ�ا رأسه اب� ذ��ان، ف�ل� م� ق�ل العامة فأض�ع�ه وذ���ه، وق�كان� له عالقة و���ة  

ر�ع���  ��لى  ح�ى  ��هل�ه  أن  سأله�  وأنه  األم��    وم�له،  �١٣٢ال��ارة،  ال���  ب�  سع�� 

، وأب� ال�ل�� األزد� ال�ع�وف �اب� الف�ضي  ١٣٣م، ال�� اته� ب�الئه للعام���� ١٠١٣هـ/٤٠٣ت 
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أ�ام،  ، اس��ه� في داره على ی� ال����، ول� ����ف م�ته إال �ع� أر�عة  ١٣٤م ١٠١٣هـ/٤٠٣ت 

وق� ت�لل� ج��ه، ف�ف� دون غ�ل أو �ف�، قال اب� ح�ان: �ان م�� ق�ل في ق���ة م�ل�ما  

  . ١٣٥في الف�� 

إذن یالح� أن ال���ة ت�ال العال� م� ق�ل العامة أح�انا، ول�� م� ق�ل ال�ل�ة دوما، 

ا، وه�ا ���� م�اقفه ال����ة لل�ل�ة، و�أنها ن�ع م� ال�عارضة، ت�ه� في معاداة �ل م� ی�ال�ه

  ر��ا ال ��ل� م�ه ع��.

، وم�ه�: ١٣٦م�ل م�قعة ق��� ال���لفة  ك�ا ق�ل ع�د غ�� قل�ل م� العل�اء في ال�عارك  

 ١٣٨، وأب� ال��� ب� غل��ن ١٣٧م��� ب� ع�� ال�الم األدی�، ور��قه أب� ع��ان اب� الق�از األدی� 

���� وال���� م�د�ًا، و����  و�لغ م� تأث��ها على ال�عل�� أن ق�ل ف�ها م� ال��دب�� ما ب�� ال�

إلى األث� ال���ت� على ق�له� �ق�له:" أع��� سقائفه� في غ�اة واح�ة م�ه�، وتع�ل    ١٣٩اب� ح�ان 

  .ص��انه� لع�مه�"

م��� ب� م�ل:  ،  ١٤٠م ١٠٠٩هـ/٤٠٠في م�قعة ع��ة ال�ق� س�ة    �ع�ه���ا اس��ه�   

الف�ال، �م��� ب� ���ى   �اب�  ال�ع�وف  ب� ���ي  ال���لي أح��  �اب�  ، وأب�  ١٤١ال�ع�وف 

  .١٤٣، وع�� هللا ب� أح�� ب� ق�� اللغ�� م� أهل ق���ة ١٤٢م��� ع�� هللا ب� ع�� الع���

  األس�اب الف���ة 

م� ب�� أب�ز األس�اب ال�ي أدت إلى تع�ض ع�د ���� م� العل�اء لل��� وال���ات، 

الفل�فة وال�����، و��لق�ن على ال�اح� ته�ة ال�ن�قة، و�ان عامة أهل األن�ل� ی�غ��ن عل�اء 

م�ه� لق� زن�ی�، و�ق��ون عل�ه أنفاسه، فإن زل في ش�هة رج��ه �ال��ارة، أو ح�ق�ه ق�ل أن  

، م�ل خل�ل ب� ع�� ال�ل�  ��١٤٤ل أم�ه إلى ال�ل�ة، أو ی���ه ال�ل�ان تق��ا إل�ه� و���ق ���ه 

، ول�ا مات أخ�ج� ���ه  ١٤٥عة والق�رال�ع�وف ��ل�ل الف�لة م� ق���ة، و�ان �عل� �االس��ا 

وأح�ق� ع�ا ��� الفقه، وتع�ض لل�ه�ی� �الق�ل م� ق�ل القاضي أح�� ب� �قي ل�ا رآه �ق�ل  

  .�١٤٦الق�ر و��ده م� م�ل�ه 
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ب� ف�ناس ت  الف���ة، ��اس  اه��اماته�  لل��� ����  تع�ض�ا  م،  ٨٨٧هـ/٢٧٤وم�� 

م�ة، ال��� ال���ي واألوس� �م���، ، ال�� عاص� ثالثة م� أم�اء ب�ي أ١٤٧ح��� األن�ل�

، ١٤٨و�ان م� ن�مائه� ال�ق����، فأد� ذل� إلى م�اف�ة ب��ه و��� ن��ائه م�ل م�م� ب� سع�� 

و�ان ���� االخ��اع، و�ان� أع�اله ت��� ال���ة في نف�س العامة والفقهاء، و��� عل�ه ال�ع�  

وق�م لل��اك�ة �ال���� ال�امع، و�ان القاضي سل��ان ب�    ،في دی�ه، واتهامه �ال�ف� وال�ن�قة

على ال�غ� م� ص�ام�ه ل� ت�قه تل� اإلدعاءات، وح�� ب��ائ�ه و��الق ف  ، عال�ا م�����ا،١٤٩أس�د

  ، وه��ا ن�ا اب� ف�ناس م� م��ة �ادت تهل�ه. ١٥٠س�احه 

�ة، م، ال�� �ان� ته��ه جاه ٨٨٩هـ/٢٧٦وم�له ع��� فقهاء الع�� �قي ب� م�ل� ت 

وهى ته�ة ال�ن�قة ال�ي �ان� تل�� ��ل م� �أتي �عل� ج�ی�، ل� ��� مأل�فا ل�� األن�ل����  

، في عل�  ١٥١م ٨٤٩هـ/ ٢٣٥آن�اك، ف�ان� م��ة �قي أنه أح�� ��اب م��� اب� أبي ش��ة ت 

ف�ع�ض  العل�،  ال��ع م�  ذل�  األن�ل�  ��� م�ه�را في  ول�  لل�افعي،  األم  و��اب  ال��ی�، 

والعامة، ل�ال ت�خل األم�� م��� ب� ع�� ال�ح�� األوس�، ال�� رفع ال���ة    لغ�� العل�اء

وأم�ه أن ی��� عل�ه دون خ�ف م� أح�، فأق�ل إل�ه ال�اس، وأخ�وا ع�ه عل�ه، و��ل�   ،ع�ه

، وع��ه ض�� ج�اعة ال��ر�، ح�ى ذ�� أنه  ١٥٢انقل� ما �ان زن�قة و�ف�ا  إ��انا ودی�ا حقا 

، وقام ه�ا األم�� أ��ا ب�فع ال���ة ع�  ١٥٣ء في م�الة ق�ل ال�ن�ی� اس��اره مع ج�اعة الفقها

، ال�� أدخل إلى األن�ل�  ١٥٤م ٨٩٩هـ/٢٨٦أبي ع�� هللا م���  ب� ع�� ال�الم ال���ي ت 

، فأن�� عل�ه الفقهاء –ول� ��� دخلها ق�ل ذل�    –ك�اب ال�اسخ وال����خ ألبي ع��� م� روای�ه  

 ، في س��ه   وعانى ����اً ، فأح��ه وع�فه وأم� ����ه،  رفع أم�ه إلى  صاح� ال��ق و   ،ذل�

فل�ا عل� األم�� ب�ل�، أم� �إ�القه واع��ر إل�ه، وأذن له ب��� عل�ه، ف�ان له�ا ال��قف أث� 

عل�ه، ح�� �ان إذا جل� لإلمالء اب��أ القار�ء عل�ه �ال�عاء لألم�� م���، و�ذا ف�غ خ�� �ه  

  .١٥٥وفعل ذل� ��ال ح�اته 

ف���ة خالل ع�� ال�ولة األم��ة في األن�ل� م��ة اب� م��ة ألس�اب  ال���  ولعل أب�ز  

، ال�� اته� ه� وأت�اعه �ال�ن�قة واإلل�اد، إذ �ان صاح� م�ه� ١٥٦م ٩٣١هـ/٣١٩الق���ي ت 

"أول م�س� للف�� األن�ل�ي" �١٥٧، واع���ه �ع� ال�اح��� ال���ث�� � ف� �فل�في ی�ع� إلى ح��ة ال

، "أنها ال��ة األولى ل�ه�ر آراء عقل�ة ت�د� إلى س�� العامة"، ف�اف� إلى ال���ق ١٥٨و��� آخ� 
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، ث� عاد إلى األن�ل� فأ�ه� ال�رع وال�ه�، فأق�ل ١٥٩ه��ا م� ته��ه، وال�قى �عل�اء ال�ع��لة

عل�ه ال�اس وس�ع�ا م�ه، و�ان �ق�ل �االس��اعة والق�ر، وت�ه� م�لفاته �إ�العه على م�لفات 

"ن��� له   �١٦١ق�ل ال����� ع�ه، و ١٦٠ي عل� ال�ا��، م�ل ذ� ال��ن اإلخ���ي وغ��ه سا���ه ف

"كان� له إشارات غام�ة، ن��    ١٦٢مقاالت نع�ذ �ا� م�ها �هللا أعل� �ه"، و�ق�ل اب� خاقان 

 ١٦٣إل�ه بها ره�، ف���ع� م��فاته �ال��ق وغ�ت مه��رة"، و�علل �ع� ال��رخ�� ال���ث�� 

ل����ه؛ �أن نف�ا م� ال�اس بلغ�ا �ه م�ت�ة اإلمامة، في ح�� أن ال�ولة ت��� م� الفقهاء وغ��  

أف�اره   وال��ل��، وأثارت  ال�قل��  أن ����وا على م�ه�  أقل�  الفقهاء،  ال�ل�لة والف�ضى ما  م� 

م، م���را  ٩٥١هـ/٣٤٠م� ذ� ال��ة عام ٩ال�ل�فة ع�� ال�ح�� ال�اص�، فأص�ر ی�م ال��عة  

ق��ء على ال�اس �ال����ی�، في ق���ة وال�ه�اء، �إن�ار ما اب��عه اب� م��ة، وال���   عاماً 

إدانة رس��ة ص���ة  على �ل م� ی�م� �أف�اره، و��الع ال�ل�فة على أح�اله� أوال �أول، في  

  .١٦٤ألف�اره، بل ولع�ه ���� أص�ح االن��اب إل�ه ته�ة ت���� العقاب 

ب� زرب، جه�ا ����ا في ال��ف ع� أص�اب اب�  اوت���قا لق�ار ال�ل�فة ب�ل القاضي  

، وع��ما تفق� م��� ب� أفلح ١٦٥م��ة، واس��اب�ه� و�ح�اق ما وج� ع��ه� م� ��� أمام ال�أل

ه� ال�ل�فة ال��� ال������ س�� دار ال�قائ�� أم� ب�قل ع�� ال�ل� ب�  صاح� ال��ی�ة في ع

(ته�ة أت�اع    ١٦٦شع�� ال�ع�وف ����ص واب�ه �ق��ده�ا، ومعه�ا قاس� ال��ث� ال��ه� �ال����� 

لل���ی� عل�ه�  ال���  ه�ا  إلى  ��ه  �ان�ا م������  ال�ی�  ال���  ، وه��ا  ١٦٧اب� م��ة) م� 

، ول� ���وا أمامه� إال اله��ة خارج األن�ل� اق��اء ��ا فعله ١٦٨أك�ه� ال����ة على ال���ة 

  . معل�ه� سلفاً 

)، �ان� أك�� ال�ق� ال�ي تع�ض ١٠٠٨- ٩٧٦هـ/٣٩٩- ٣٦٦و���و أن ال���ة العام��ة( 

ف�ها �ع� العل�اء لل��� ب�ه� ف���ة، ور��ا �ان� أه�اف ال����ر م� اتهام ه�الء �ال�ن�قة، 

، وم� أشه� ه�الء،  ١٦٩هال�قام األول، أو ��� تأی�� الفقهاء لوم� ث� م�اك��ه� س�اس�ة في  

، م�� ل�ق�ه ته�ة ال�ن�قة في ج�لة م� ت��عه� اب�  ١٧٠م ١٠٤٩هـ/٤٤١ب� ز���ا اإلفل�لي ت ا

أبي عام�، ول��ه ت��� م� االخ�فاء وت� ال��� على أص�ا�ه ال��ه��� �ال�ن�قة، م�ل: قاس�  

، ل��ه ن�ا م�  ١٧١م ١٠٣٨هـ/ ٤٣٠ب� ال��ان�ي ت ب� إس�اع�ل ب� ه�ام األم�� ال�ع�وف �ا

ال�� أف�ى �أن ال�ماء ال ت�ف� إال �ال��    ،ف��� الف��ه أبي ع�� ال���� اإلش��لي�ف�ل  الق�ل،  
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، وع�� الع��� ١٧٣، وم� ب�� ال��ه��� سع�� ب� ف���ن ال�ع�وف �ال��ار ١٧٢ال�اضح دون ال��ه 

ال����  �اب�  أن    ،وغ��ه�،  ١٧٤ال�ع�وف  ق�ل  ال���ة أص��� بال ح�ى  تل�  األن�ل� خالل 

  .١٧٥زنادقة وال م���عة 

ال�ال�ي م� م��، تع��ًا   ال��ه�  الفقه�ة األخ��، غ��  ال��اه�  أت�اع  ل� ��ل�  ك�ا 

لل�ال��ة، إذ �ان�ا ال �ع�ف�ن س�� الق�آن ال���� وم��أ مال�، فإن �ه� شافعي أو ح�فى نف�ه،  

��ا ق�ل�ه، م�ل: أبي ال��� م��� ب� أح�� ب� أبي  و�ن ع��وا على مع��لى أو ش�عي وغ��ه�ا ر 

م، فأك�مه ال�ل�فة ال��� ال������،  ٩٧١هـ/٣٦١رحل إلى األن�ل� س�ة  ،ب�دة ال�افعي ال�غ�اد�

ب� أبي عام� أم� ���ده م� ال�الد، �ع� أن ت� ��ف ارغ� أنه �ان شاف��ًا، ل�� ال����ر  

س�ة  ال�ع��لة  صف�ف  إلى  ان��امه  اب��ه ٩٨٢هـ/٣٧٣ح��قة  ع��  تاه�ت  إلى  ف�حل        م، 

  .١٧٦وت�في ه�اك

ت   ال�ل���ي  ع��  أب�  قاس�ة  ل���ة  تع�ض  م� ١٧٧م ١٠٣٧هـ/٤٢٩وم��  �ان  إذ   ،

العل�اء ال�ی� ع�ف ع�ه� ت��ده� في االل��ام �ال��ة، فاته�ه �ع� الفقهاء �أنه ح�ور�(م�  

ع�ده� خ��ة ع��  ال��ارج) سفاك لل�ماء، واتفق�ا على رفع دع�� ض�ه أمام القاضي، و�ان  

عال�ا، ول�� القاضي �ع� أن درس ق���ه، واس��ار ج�اعة ال��اور��، أص�ر ح��ه ب��اءة  

س�ة   في  وذل�  ال��ة،  م�الفة  إلى  ن���ه  م�  شهادة  و�سقا�  بل  إل�ه،  ن��  م�ا  ع��  أبي 

م، ور��ا ���ن ه�ا دل�ل على أن عالقة ال�ل�ة �العل�اء في م�حلة ال�عف ١٠٣٣هـ/ ٤٢٥

  .�١٧٨ب ج�ی� ی��لى في اإلح��اء وال�هادنة ت�هج أسل

  أس�اب أخ�� 

م�ها األو��ة واألم�اض العامة ال�ي تع�ض� لها األن�ل� خالل ه�ه الف��ة، فق� أدت إلى 

م��ة �ع� العل�اء في أنف�ه� أو في ذو�ه�، فل� تف�ق ب�� العل�اء وغ��ه�، م� أشه�ها و�اء 

، �ان م� ب��ه� العال� أب� القاس�  ����١٧٩ م� ال�اس  ����ه   م، ومات ٩١٥هـ/٣٠٣ال�اع�ن س�ة  

، وال��اء وال�اع�ن ال�� حل �األن�ل� ١٨١، و���ي ب� إس�اق ب� ���ي الل��ي ١٨٠أح�� ب� ب���� 

س�ة   دح�� ٩٥٠هـ/٣٣٨عام  ب�  أح��  العال�  ����ه  وت�في  العام ١٨٢م،  ال��اء  ت���  ��ل�   ،

م، إلى وفاة ال������، وم�ه� ع�د غ�� قل�ل م� العل�اء م�ل: أح�� ١٠١٠هـ/٤٠١وال�اع�ن عام



  محن العلماء وأثرها على الحياة الفكرية          علي سليمان محمد                                                            

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - ٢ج -العاشرالعدد                                         �ة املصر�ة                                         وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٢٥٤ 

ب� م��� ب� سع�� ب� ال��اب، �ع�ف �اب� ال���ر األم��، أصا�ه ال�اع�ن ومات في م��له  

ع�ه ��اب ال�ار�خ  ، و�ان أول ش��خ اب� ح�م في ال��ی� وال�ار�خ، أخ�  ١٨٣ب�ال� مغ�� �ق���ة 

، والعال� ع�� ب� ح��� ب� م��� ب� نابل األم��، �ان ش��ا صال�ا،  ١٨٤الب� ج��� ال���� 

س�ة  القع�ة  ذ�  في  ال��اء  في  ت�فى  �ف�ه،  في  ل�ل�ه  وص��ه  في  �ه�ت  ��امة  صاح� 

  .١٨٥م ١٠١٠هـ/ ٤٠١

ي ال ش� تع�ض �ع� م� العل�اء لإلصا�ة �العلل واألم�اض ال���لفة، و�ان� س��ا ف

وفاته�، وق� ی�د ذ��ها ص���ة م�ل: الفالج، ال�ق�س، ال��ام، االس��قاء،... إلخ، أو تل���ا  

��ل�ات عامة م�ل أصاب�ه علة أو �ان عل�ال، وم� ه�الء على س��ل ال��ال: عال� األن�ل� أب�  

، و�ان� عل�ه ال��اة، و�ان� س��ًا  ١٨٦م ٨٥٢هـ/٢٣٨م�وان ع�� ال�ل� ب� ح��� ال�ل�ي ت 

م، و�ان س�� ٩٤١هـ/٣٣٠،  وأب� ع�� هللا م��� ب� ���ى ب� ع�� ب� ل�ا�ة ت ١٨٧ته في وفا

م�ته أنه ت�ازع في ال���مة في م�ل� القاضي مع صاح� ال���ة، في ح�ام وت�ادال ح�ى  

، وأب� ع�� ال�ل� ع�� ال�الم ب� ع�� هللا ب� ز�اد الل��ي م�  ١٨٨اض��ب وض��ه فالج ف��عه 

، وأب� الف�ل ��اس ب� ع��و ال�قلي  ١٨٩هـ٣٧١ع األخ� س�ة ق���ة، ت�في مفل�جا في ر��

م� ج�لة   ال�زق، وصار  في  له  ف��سع  ال�اص�،  ال�ح��  ع��  ب�  ال���  العه�  ب�لى  ات�ل 

، واب� ١٩٠م ٩٨٩هـ/٣٧٩ال�راق��، وعاش ح�ى �ال ع��ه، وذه� ���ه، ومات �الفالج س�ة  

م، �ان مع���ا �العل�  ١٠٠٥هـ/٣٩٦ال��قي ال��الني أب� اس�اق اب�ا��� ب� م��� ال���مي ت 

وم�ل� عل�ه �ان مليء ب�ج�ه ال�اس و�ل�ة العل�، أصا�ه فالج وم�ع م� ال�الم ف�ان ال ی���  

إال بلف� ال إله إال هللا، وال ���� ب��ه، غ�� ��� هللا ال�ح�� ال�ح��، ح�م م� ال�الم وال��ا�ة،  

  . ١٩١و�ان م� أق�ر ال�اس عل�ه�ا، فأص�ح في ال�اس م�ع�ة 

وأصاب ال��ض أ��ا العال� اب� األح�� م��� ب� معاو�ة ب� ع�� ال�ح�� ب� معاو�ة  

م، و�ان م�ضه الق�حة ل� ��� لها دواء �األن�ل�، ف�اف� إلى ٩٦٩هـ/ ٣٥٨م� أس�ة ب�ي أم�ة ت 

  .   ١٩٢ال���ق ل��اواتها، ح�ى وصل إلى اله�� 

���ة، وأصا�ه في ك�ل� أصاب م�ض ال�ق�س العال� ���ى ب� ���ى ال�ع�وف �اب� ال�

، وم�ض  ١٩٣م ٩٢٧هـ/٣١٥فأقع�ه ع� ال���ة زم�ا ���ال داخل ب��ه ح�ى ت�فى س�ة    ،أخ� ع��ه
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م، أث�اء رج�عه م� رحلة ٩٩٩هـ/ ٣٨٩العال� أب� ��� م��� ب� إس�اق ب� إب�ا��� ب� م��ة س�ة  

  .١٩٤ال�ل� وال��اورة ���ة �ال�ل، و�ل ی��� عل�ه إلى أن ت�فى

في م�ضه خ�فا م� ش�اته أع�ائه ��ه، م�ل: أح�� ب� ���ى ب�  و�ع� العل�اء �ان ��

م، ال�� �ان ب��ه و��� �ع� ج��انه ال���اء شيء، فعاده في عل�ه  ٩٠٩هـ/���٢٩٧ى الل��ي ت 

ال�ي ت�فى بها، فل�ا عل� اب� ���ى �ه، قال: أ����ني وت�ل� له، ول�ا سأله ع� حاله؟ قال: في  

، فال���� على  �١٩٥ه ت��ل قائًال: وت�ل�� لل�ام��� أر�ه�...عا��ة وال��� �، فل�ا خ�ج م� ع�

ال��ض و��هار ال��� وال�ل�، �اه�ة عامة ل��� ب�� العل�اء فق�، بل في مع�� ال�اس خ�فا 

  م� ال��اتة، أو أنفة م� ال�ه�ر ���ه� ال���� العاج�.

  ثال�ا: أن�اع ال���  

  الق�ل

لل�وح ع� ع��، وق� تع�ض ع�د م�    ال ش� في أنه م� أش� أن�اع ال��� فه� إزهاق

عل�اء األن�ل� خالل الع�� األم��، له�ه ال���ة ��ا م� ، ألس�اب م��لفة، م�ل ق�ل العال� 

م، في الف�� ال�ي  ٨٨٩هـ/٢٧٦س�ة    -قاضي اش��ل�ة -ع�� هللا ب� ع�� ب� خ�اب االش��لي 

م،  ٨٩٧هـ/ ٢٨٤ة  ، وق�ل سع�� ب� سل��ان ب� ج�د� ال�ع�� س�١٩٦ح�ث� ب�� الع�ب وال��الي

غ�را ب�� �ع� أص�ا�ه، ل��ه� �أنه �ان ی��� ال��ام �ال��رة على ب�ي أم�ة �األن�ل�، وق�ل أبي 

م، على ی� عامل بل�ه ���ق��ة، ٩٠٠هـ/ ���٢٨٧ي م��� ب� أسامة ب� ص�� ال���� س�ة 

ق�له س��  ع�  ال��ادر  تف�ح  الع�لي ١٩٧ول�  ال�اح�  ع��  ب�  قاس�  م���  أبي  وق�ل   ،

م، في داره وع�� على ج��ه �ع� أ�ام وق� تغ��، ف�ف� في داره ول� ُ��لى عل�ه، ٩٠٥هـ/٢٩٣ت 

، وق�ل أبي م�وان ع�� ال�ل� ب� إدر�� ال����� س�ة  ١٩٨وأف�ى الفقهاء �أن ��لى على ق��ه 

  م، في س��ه ن���ة للف�� وال��� وال��اف� ال��اسي، ��ا م� سا�قا. ١٠٠٤هـ/ ٣٩٤

وم� غ��� م�� الق�ل ال�ي تع�ض لها �ع� عل�اء األن�ل� م��ة أبي م�وان ع��   

، ال�� �ان صاح� م�ل� إمالء في ق���ة ١٩٩م ١٠٦٤هـ/٤٥٧ال�ل� ب� ز�ادة هللا ال���ي س�ة  

ی�مه خل� ����، ق�ل في داره �ال��اج�، على ی� أهل ب��ه وج�ار�ه �إغ�اء اب�ه العاق، ل��ة  
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، وق�له ق�ل اب� الف�ضي، في ال��م ال�� دخل  ٢٠٠هل داره بال نفقة ع�ة أ�ام ��له، إذ �ان ی��ك أ 

  ال���� ��ه ق���ة ��ا م� سا�قا. 

  ال��� 

والعقاب  لل�أدی�  ال���ن ��س�لة  اإلسالم�ة،  ال�ولة  أقال��  �غ��ها م�  األن�ل�  ع�ف� 

، و�ان في  وردع ال���م��، وفي ال�ق� نف�ه وس�لة لإلن�قام م� ال���م وال�عارض�� وغ��ه�

، فق� س�� األم�� ال��� ال���ي �ع� الفقهاء ال�ی� ٢٠١كل م�ی�ة س�� خاص بها ی��� إل�ها

، و�ان ی�ج� في ق�� ال�الفة ت�� األرض،  ٢٠٢ثاروا ض�ه في ث�رة ال��� في ح�� ال�و��ة 

، ووج� أ��ا في ق���ة ٢٠٣وه� مع� لل��� ال����، ور��ا أ�ل� عل�ه ال�و��ة ت�غ��ا لل�ار

م، أب� م��� ع�� هللا ب� ال�اص�  ٩٥٠هـ/٣٣٨وم� أشه� م� س�� ��ه س�ة    ،����س�� ال

ال�� اته� �ال�آم� ض� أب�ه، وس�� معه �ل م� اته� م� العل�اء، م�ل اب� ع�� ال��، واب� 

لل��ام  و ،  ٢٠٤الع�ار ال���د  ال��م  وه�  األض�ى  ع��  ی�م  معاق��ه  ف�ق�ر  ال��  ع��  اب�  أدی� 

  .٢٠٥ه أص�ح م��ا ص���ة ذل� ال��م في ال���، وق�ل ت� اغ��اله ��ه ���ام�ته�ا ��ه، إال أن

م، و���و أنه مات ٩٧٦هـ/ ٣٦٦ك�ا س�� ��ه العال� أب� ع�� أح�� ب� ف�ج ال��اني ت 

، وم�له: أب� ع��� قاس� ب� خلف ال����� ال����شي ٢٠٦في س��ه، وله في ال��� أشعار ����ة 

األن�ل�، ح�� ل�ق�ه ته�ة مع ج�اعة م� العل�اء �ال��ام  ، م� ��ار عل�اء  م٩٨٨هـ/٣٧٨ت 

على ه�ام ال���� وصاح� دول�ه ال����ر، فأم� �ه و�ه� إلى ال���� �ال�ه�اء، ��قي �ه ن��  

  ، و�الح� أنه ل� ��فع له ��� ال�� وال م�ان�ه العل��ة،  ٢٠٧ع��ة أع�ام وت�فى ��ه 

ال�� م�ع�د  ب�  ع�� هللا م���  أب�  أ��ا  ��ه  ع��  وس��  (اته�)  ق� ق�ف  و�ان  اني، 

ال�ل�ان    جعل ال����ر اب� أبي عام� �ال�ن�قة، وسل��ه ال�اج�، وال�� أن ال���ن ����ا ما  

، وس�� أب� م��� ع�� هللا ب�  ���٢٠٨ في ح��قة أص�ا�ه، ف�ان ����دعه� ال��� أم�ًا ���الً 

�ال���� م����ا س�ة  ت�فى  ح�ى  سع�� ب� خ��ون ب� م�ارب الق���ى ال�ع�وف �اب� ال�����،  

  .٢٠٩م، وأسل� إلى أهله في ق��ده ١٠١٢هـ/ ٤٠٣

��ل� ع��ما �ان ی�ف� �ع� العل�اء ت�ف�� مه�ة مع��ة ��لف�ن بها، ر��ا ال ���وا في  

أنف�ه� ال�ق�رة وال�فاءة على ت�ف��ها ی�� س��ه�، فق� رف� ع�� هللا ب� خال� أم�ًا م� األم��  
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�ال ب� ع�� ال�ح�� األوس�،  �اجةم���  إلى م�ی�ة  ال����ة   �٢١٠هاب  ب��  لل��ام �إصالح ما 

وال����ة م� الع���ة فقال: إني ل�� أع�ف م� ف�ه� م� م��، وَم� م� ال���، فقال له 

األم��: إنا ل� ن�ع� ��� لل��اروة، و�ن�ا �ع��ا ��� نأم�ك فائ���، فغ�� الف��ه ورف� ت�ف��  

� ����ه، ف��� ما ی��� على ثالثة أشه�، وصار األم�، ف�ا �ان م� األم�� م���، إال أن أم

  .٢١١م� ال�غ��ب عل�ه� �ع� ذل�

ال��ائف  ال���� م�ه�  ت�لى  ال����ع األن�ل�ي، فق�  العل�اء وم�ان�ه� في  ن��ا ل�ضع 

ال��اس�ة واإلدار�ة في ال�ولة األم��ة، ��ا م� سا�قا، م�ا ع�ضه� لل�ق�ع في م�� ون��ات،  

ل���فة، وما ی��ت� على ذل� م� ت�عات، ت�ث� سل�ا في ح�مانه� م� وت��ن ال����ة الع�ل م� ا

م�ارد رزقه�، ف�ال ع� خ��ل ذ��ه� و�ه�اله�، والع�وف ع� تلقي العل� عل�ه�، فق� أع�ض 

م، �ع� ت�ل��ه ٨٧٦هـ/٢٦٣أهل ق���ة ع� الف��ه ح��� ب� عاص� ب� �ع� ال�ع�وف �ال�قفي ت 

�� ل��ته وق��ته على أهلها، ف�أنه سق� ب�ل� ع�  ال��ق في عه� األم�� م��� ب� ع�� ال�ح

ب� أبي عام� �ع�ل اب� زرب م� م��� الق�اء، ا، ��ا قام ال����ر  ٢١٢أن ی�و� ال�اس ع�ه 

ع��ما عارض م��وعه في نقل ال�الفة إل�ه ب�ال م� ب�ي أم�ة، ول� ��ل األجل �اب� زرب إذ  

��� ب� سع�� ب� ق�� ع� األح�اس، ، ��ا ی���� ذل� في ع�ل م٢١٣ت�فى �ع� ذل� �أ�ام ����ة 

فق��ا  ف�ات  أم�اله،  ال���ي  ٢١٤وم�ادرة  حارث  ب�  م���  �ع�ل  أ��ا  ال����ر  وقام   ،

األدهان ٩٧١هـ/٣٦١ت  ل��ع  حان�ت  في  وجل�  حاله،  ف��ه�رت  ال��ر�  و��فة  ع�        م 

ل ق�ته    .٢١٥لُ���َّ

  ال�في وال�غ���  

م� أن�اع ال��� ال�ي تع�ض لها �ع� عل�اء األن�ل�، ال�في وال�غ���، إما إلى م�ی�ة  

أخ�� أو ال�فى خارج األن�ل� �لها، ��س�لة عقاب�ة ض� ال�عارض��، أو أص�اب األف�ار ال�ي  

ال ت�ف� مع أهل األن�ل�، أو ن���ة ال��اعات ال��اس�ة،  فق� خ�ج م� ق���ة ع�د ���� م�  

خ�فا   دی�ار، العل�اء  ب�  ���ى  أم�ال:  م�  خلعه،  أرادوا  ع��ما  ال���ي،  ال���   ��� م� 

م،  ٨٧٣هـ/٢٥٩وق�ع�س ب� ال��اس، و���ى ب� ���ى الل��ي، ��ا خ�ج العال� ���ي ب� م��� ت 

م� بل�ه �ل��لة، ول�أ إلى ق���ة أث�اء ث�رة أهل �ل��لة، فأك�مه األم�� م��� ب� ع�� ال�ح��، 
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، وحقا ما ق�ل: إن هللا ع�َّ� ال�ل�ان �٢١٦ه دارا، ووصله ��لة ج��لة وم��ه ق�ائع ش��فه، وو�

  . ��� األو�ان، ل�ل� ع�� اإلغ��اب على م� ق�ى �ه عل�ه

  أث� ال��� على ال��اة الف���ة 

ب�ل العل�اء ال���� م� ال�ه� وال�ال وال�ق�، وت��ل ال��اق وال�ف� ال���ل، وال�حلة 

وم�ل ال��ام وذو� ال�ف�ذ إلى م�اه� أو أراء مع��ة، �ان ���  في �ل� العل�، ول�� ال��اسة  

على �ع�ه� م��ا ون��ات، و��ع�� ذل� على ال��اة العل��ة عامة، فق� أنه� �ع� ال���  

ما ز  وه�  العل�اء،  م�   ���� أو  اح�اة  ال���،  أو  �الق�ل  إما  واإلب�اع،  الع�اء  في م�حلة  ل�ا 

ل� ال�ف�ي ال�� یل�قه� م� ج�اء س��ه�، وح�مان �البه�  تغ���ه�، و�ثارة ال�ائعات ح�له�، واأل

الف��ة الق����ة  و م� ث��ة عل�ه�، ��ل� األو��ة واألم�اض ال���لفة ال�ي أصاب� ال���� م�ه�،  

ال�ی� أسه��ا في ال��اة الف���ة، م�ل اب�    ه�على س��ل ال��ال، أدت إلى مق�ل ع�د ���� م�

  . عامة  الف���ة في األن�ل� �اةش� على ال�  ، م�ا أث� بال��الف�ضي وغ��ه ال���� 

��ل� األم�اض ال���لفة ال�ي أصاب� �ع� العل�اء، وال�ي أشارت ال��ادر أن أح�ه�   

����ها ل�م ب��ه، م�ا �ع�ي أن ال��ض ق� أج��ه على ال�ل�س في ب��ه، و�ال�الي ح�مانه م�  

العل��ة، خاصة إذا �ان ه�ا    ال��ار�ة الفعالة في ح��ر م�ال� العل�، م�ا ی�ث� على ال��اة

م، ال�� أص�� ٩٣٧هـ/٣٢٥العال� م� ال������ في عل�ه، م�ل: ع��ان ب� ع�� ال�ح�� ت 

م، ال�� غل�� عل�ه  ٩٩٩هـ/٣٨٩ب� ع�� ب� خ�ار ت ا، وم�ع�د  �٢١٧الفالج وم�� في ب��ه 

، ��ا ت�ك �الب العل� األخ� ع� ه�الء ٢١٩، في آخ� ع��ه فان��� ع� ال��مة ٢١٨ال��داء 

لعل�اء، وه� ما ع��ت ع�ه ال��ادر" ُت�ك األخ� ع�ه"، م�ا ی�ل على م�� تأث�� ه�ه األم�اض  ا

على ص�ة اإلن�ان، و�ال�الي ی�ث� سل�ا على ال��اة العل��ة، وم� أم�لة ذل� اخ�ال� العال� ع�� 

، أ� ٢٢٠م، في آخ� ع��ه، ف��ك األخ� ع�ه١٠٤٣هـ/٤٣٥هللا ب� ی�سف ب� نامي ال�ه�ني ت 

�ض عقلي، ���عه م� أن ���ن في و��ه، ���� ���ن غ�� م�رك ل���فاته أو أق�اله،  أصا�ه م

  ل�ل� ال ی�خ� ع�ه ��ا �ق�ل أو �فعل.  

ل� �ق��� تأث�� ال��� على العل�اء أنف�ه� ال�ی� تع�ض�ا للق�ل أو ال��� أو اله�ب،  

��لفات العل��ة، ف�ان�  ف�ع�ل� م�ال� العل�، واف�قاد ال���ان ل�عل��ه�، بل تع�اه إلى ال��� وال
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ف�ه�� و��ع �ع�ها،   �الف��ة  ف�أث�ت  العامة وال�اصة،  ال����ات  ق���ة ت�� ع�دا ����ا م� 

ونقل �ع�ها األخ� إلى أماك� أخ��، وأح�ق �ع�ها، وت�ع ه�ه ال��� ض�اع ���� م� ال���، 

  �ل.  وف�ها أك�م ما ن��� �ه الق�ائح، وأس�ى ما أث��ته العق ،واألسفار وال�واو��

وم�ل� �اه�ة ح�ق ال��� أو ض�اعها و��عها �أ��� األث�ان �اه�ة شائعة في ال�ار�خ  

، م�ا ���� م��ا نف��ة ت���  ٢٢١عامة، ��ا في حالة اض�هاد اب� م��ة وأت�اعه وح�ق ���ه� 

م�لف�ها أو أص�ابها �آآلم ����ة م�ل: ع�� ال�ح�� ب� م�سى اله�ار� �ان� له رحلة لل�ل�،  

ع�� ال�ح�� ال�اخل، لقى ف�ها مال� وغ��ه، وعاد إلى األن�ل� �عل� غ���، فع�� في عه�  

"، أتاه أهلها یه���نه �ق�ومه و�ع�ونه ٢٢٢م���ه في ال���، ف�ه�� ���ه فل�ا وصل بل�ه "إس��ة

، ف�ان ال�اس �ع�ونه -�٢٢٣ع�ي ما في ص�ره – ب�هاب ���ه، فقال له�: ذه� الَ�ْ�ُج و�قي ال�َّرج  

  . ه، ��� فق� ع���ا عل�هفي فق� ���

أنها   إل�ها، و���  الفل�فة وما  ��ق�  أنه �ان  أبي عام�  اب�  ال����ر  ك�ا ع�ف ع� 

م�الفة لل�ی�، و���ه ال����� وال������، وق� أم� �أن �����ج م� ال����ة األم��ة (م���ة ال���  

، و�ان ٢٢٤ال������) سائ� ��� الفالسفة وال�ه����، وأن ت��ق ����� م� ��ار العل�اء

ذل� بال ر�� ع�ال غ�� م�ف�، وخ�ارة عل��ة فادحة، و��عى ال�����ق س���ن�� على ال����ر  

ق� اس��اع ل��ع�ه العل��ة واألدب�ة أن ���ي    ،ه�ا ال���ف، ��ق�ل: " إنه إذا �ان ال��� ال�اني

���، وذل� الفالسفة، فق� جاء ال����ر م� �ع�ه، فقام ���ق ��� الفل�فة ال�ي �ان� �����ة ال

  ."٢٢٥ل�ي ی�ضى الفقهاء وال�ه�اء

ك�ل� أدت �ع� ال��� إلى م�ار�ة ال���ة الف���ة، و�ع� العل�م �الفل�فة، وال��اه� 

األخ�� غ�� ال�ال�ي، م�ا أصاب ال��اة العل��ة ب�ع� ال���د وال�قل��، و�ان� دراسة الفل�فة  

ل م� ���غل بها ی�ه� �ال�ن�قة  م�م�مة م�ق�ته في ن�� األن�ل���� عامة؛ وعل�ه فق� �ان �

ه�الء   و�ان  لها،  وال�ارس��  عل�ها  ال�ق�ل��  �ع�  لها  وج�ت  ذل�  م�  ال�غ�  وعلى  وال�ف�، 

��ارس�ن ال�� أو الفل� أو ال��اض�ات، ت���ا ب�ل� العل�م م� �اب ال���ة، وال��في ت�� س�ارها  

� م� ال���غل�� �الفل�فة �اب�  ل�رء نق�ة العامة والفقهاء عل�ه�، وه�ا ما نل��ه م� س��ة ال�ع

، ��ا آث� ���� م� الفالسفة اله��ة خارج  األن�ل� م�ل: ع�� ال�ح�� ب�  ٢٢٦م��ة وأت�اعه م�ال 

إس�اع�ل ال�ع�وف �اإلقل���، ال�� �ان ماه�ا في الفل�فة وال���� حاذقا ف�ه�ا، فل�ا وقف  
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، والف�ل��ف ٢٢٧ل إلى ال���ق ال����ر م�قفه ال�عاد� للفل�فة اض�� خ�فا على نف�ه إلى ال�ح�

سع�� ب� ف���ن ال�ع�وف �ال��ار ال��ق��ي، �ان له ن�ا� واف� في م��ان الفل�فة واألدب، 

وألف في الفل�فة ��ا�ا أس�اه ش��ة ال���ة، ون�ل �ه ال�اج� ال����ر؛ ح�� س��ه ث� أ�لقه 

��ا رحل العال�  ،  �٢٢٨ع� ذل�، م�ا �ان له أث� على نف���ه، ف��ج م� األن�ل� إلى صقل�ة 

م، إلى ال���ق وأقام �ه، و�ان م���فا، ور��ا �ان ه�ا س��ا  ١٠١٢هـ/٤٠٣ع��ة ب� سع�� ت 

  . ٢٢٩ل�ح�له ع� األن�ل�، ال�ي ع�ف� ت��د ال����ر على أص�اب تل� ال�ع�ق�ات وال��اه� 

على ال�غ� م� األث� ال�ل�ي لل��� ��ا رأی�ا، إال أن �ع�ها ال ��ل� م� أث� إ��ابي 

ل��اة الف���ة، ��ا �قال:" ر��ا ���� ال��� في ال��"، وم� �ع� ه�ا األث� اإل��ابي،  على ا

ال��ان� ال�ي أ�ق�ها ال��� في م��ان ال�ع� األن�ل�ي، فإلى جان� ال��ن وال���ق إلى ح�اة  

ال���ة، ن�� تع��� ال��اع� �ال��اة و����ها، مع شيء م� نغ�ة زه��ة وفل���ة، م����ة م�  

  . ���٢٣٠ة، و�ع�ا م� ال���ة ال�عل���ة �ال�� ن�اه في ق���ة ال����� على س��ل ال��ال القل� وال

وح�ص ���� م� العل�اء على ت���ل معاناته� خالل م���ه� ون���ه� �ق�ل ال�ع�، م�ا 

أد� إلى غ�ارة اإلن�اج ال�ع�� في ه�ا ال�ان�، م� ح�� وصف العال� ل�ال�ه، وش�قه ألهله  

وأص�قائه، ال�ی� اف�ق�ه� ���� م���ه، ووصف ق�ة ت��له وص��ه، ف�ان ال�ع� ال���ف�  وأوالده  

ال�� ع�� م� خالله �ع� العل�اء، ع�ا اخ�لج في ص�وره� م� أحاس�� وم�اع�، ج�اء  

داث  � تع�ضه� لل��� وال���ات، وج��ت تل� األشعار م�اه� إن�ان�ة ح�ة، ووصف أث� تل� ال�

ال�اع� أب� ال���ى �ع� ن���ه، إلى ن�� الق�ائ� ال�ي وصف ف�ها على ح�اته�، فق� ات�ه  

ثار ال�ف��ة واالج��ا��ة ال�ي عاني م�ها ن���ة م���ه، وال�ل� ال�� وقع عل�ه، ووصف س�ء اآل

أح�اله، وأح�ال أس�ته ج�اء تل� ال���ة، وت�لى ع� شع� اله�اء ال�� اش�ه� �ه، وت��ل إلى  

م�ا حل �ه م� ال���ة، ح�� الزمه شع�ر �أنه أص�ح عالة    شع� ال�ثاء، و�ان دائ� ال���� 

  على اآلخ���، وع��ا ثق�ال عل�ه�،  ���ي ���ه م� ذل� ق�له:   

  خ�ع� أم ب�اتي للع�ا   أن ق�ى هللا ق�اء ف��ى 

  ورأت أع�ى ض���ا إن�ا   م��ه �األرض ل�� الع�ا 

  ٢٣١و�ذا نال الع�ى ذا ���   �ان ح�ا م�ل م�� ق� ث�� 
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م، ق���ة ���لة في س��ه �ع� ٨٩٧هـ/ ٢٨٤سع�� ب� سل��ان ب� ال�ع�� ت ك�ا ن��  

س� على ال���، األ  ه فيأس�ه ل�� اب� حف��ن، ع�� ف�ها ع� ص��ه وق�ة ت��له، وح� رفقاء

ألنه م� ش�� األح�ار وق� ال���ات، وأشار ف�ها إلى أن أس�ه ت� غ�را، ول�� في م��ان الق�ال، 

  وم�ها:

  في ال���   وال شيء م�ل ال��� في ال��ب لل��  خل�لي ص��ا راحة ال��

   ٢٣٢ل�� ��� مأخ�ذا أس��ا و����ا   فل�� على ح�ب ول�� على غ�ر 

م، ٩٣٩هـ/٣٢٨ك�ا أدت ال���ة ال�ف��ة ال�ي عاشها األدی� ال���� أح�� ب� ع�� ر�ه ت 

�انه، ن���ة فق� أب�ائه إلى ت��ل شع�ه إلى شع� ��ائي ح���، أفاض ��ه في وصف ش��نه وأح

وأشارت الع�ی� م� األب�ات إلى قلة ص��ه، بل و�أسه م� ال��اة، وت��ي ال��ت ل���ن ق��� 

  ول�ه ���ى ال�� ت�فى: 

  ٢٣٣س�د ال�قاب� أص��� ب��ا �ه   وغ�ت له ب�� ال��ائ� س�دا 

�ال�ن�قة م�   اتهامه  �ع�  ال����ر،  ال�� س��ه  ال��اني،  ب� م�ع�د  ك�ا أرسل م��� 

ب� أبي عام�، أك� ف�ها على ص�ق إ��انه �ا� تعالى، ونق� ما اته� �ه  س��ه أشعارا إلى ا

  م� زن�قة راج�ا عف� ال����ر ع�ه م�ه:  

  دع�ت ل�ا ع�ل ص��� فهل   ���ع دع�ا� ال�ل�� ال�ل�� 

    ٢٣٤إن ��� أض��ت ال�� زخ�ف�ا   ع�ي ف�ع�ي للق�ی� ال�ح�� 

ره�، ص�رة أدب�ة صادقة، ه��ا ت�ك �ع� عل�اء األن�ل�، م� خالل ق�ائ�ه� وأشعا

ل�ا أصابه� م� م�� ون��ات، ��ا ن���ا في ت�ج�ة ال�أث��ات ال�ف��ة ال�ي اخ�ل�� م�اع�ه�  

إلى �ل�ات م�ث�ة وأشعار، ال زال� ت�� ص�اها ل�� م� �ق�أها ح�ى ال��م، ودل على ذل� اخ��ار  

  .٢٣٥األلفا� وال��ارات وال��ر ال��ان�ة وال��س�قى ال�اخل�ة ال����ة 

ع��   فال�ع�  لل���،  وتق��ة  ال�ادثة،  على  ودل�ل  لل�ار�خ،  م��ر  نعل�  ��ا  وال�ع� 

  .٢٣٦ال��رخ�� ج�ء ال ی�ف�ل ع� ال���، فه� ال��هج الق�لي ل��و�� ال�ار�خ 
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ال���اني   نامة  اب�  ذل�  م�ل  ع�  ال��ار�  -وع��  ج��  ب��    –قائ�  ال��اع  أث�اء 

ار� في ق�ال أهل ق���ة، قال ��ا ن�� أن  ع��ما اس�عان سل��ان �ال��  ،ال���ع�� وال�ه��

ال�ی� وال��اعة وال�� ع�� أهل ق���ة، فإذا الق�م ال دی� له� وال ش�اعة ف�ه� وال عق�ل معه�، 

فأما العق�ل فإن ال���� ق�ل�ه�، وأما ال��اعة فانه�م ج��ه� في أقل م� مائ�ي فارس، وأما ال�ی� 

� �أتي أهل ق���ة �����ون م�ه� نه�ه�، وأم�ال  فإن أص�ابي ه�الء �ان�ا �غ��ون و���ق�ن، ث 

  .٢٣٧أص�ابه� ال��ل���، فال ی�جع ع�ه�ا أح� م�ه�، فل�� في الق�م عقل وال ش�اعة وال دی� 

ك�ا ت�ت� على ف��ة ق���ة م�لع الق�ن ال�ام� اله��� ال�اد� ع�� ال��الد�، ه��ة  

دائ�ة أو م�ق�ة، ���ًا ع� أماك� أك�� أم�ًا  ع�د غ�� قل�ل م� العل�اء ه��ة داخل�ة أو خارج�ة 

واس�ق�ارًا، وه��ًا م� االض�هاد وس�ء ال�عاملة ال�ي ل�ق� به� م�ل: ب�ي ح�م إذ تع�ض�ا لل��� 

وال�ه�، وم�ادرة دوره� وأمالكه�، ألنه� ُح���ا على العام����، قال اب� ح�م: ع�� الف��ة  

وخ���ا  إل٢٣٨ال�اس  اض��وا  ح�ى  ن���ه�  و�ال�  عام  ،  ق���ة  م�  اله�ب  ى 

  . ٢٣٩م ١٠١٣هـ/ ٤٠٤

وخ�ج ع�د م� العل�اء م� ق���ة إلى م�ا�� أك�� أم�ا واس�ق�ارا للع�ل بها، فاض�� 

وغ��    ،�ع�ه� إلى تغ��� أع�اله� م�ل: إس�اق ب� ال��� ال��ات ال�� خ�ج إلى س�ق��ة

ال�عل��  إلى  ال��ارة  �اش��ل�ة، ، ومارس ع�� ال�ح�� ب� أح�� ب� ن��  ٢٤٠ع�له م�  الق�اء 

  .٢٤١وع�ل أح�� ب� ع�� هللا �ال�عل�� ب�ان�ة 

ك�ل� خ�ج ع�د ���� م� عل�اء ق���ة م�ها، إث� الف��ة إلى ش�قي األن�ل� ت�� ح��  

م�اه� العام�� في دان�ة وال��ائ� ال����ة؛ ل�ا ع�ف ع�ه ح�ه للعل� واه��امه ���ع ذخائ�  

ن�� في  دوره�  ومارس�ا  بها  فاس�ق�وا  بها  ال���،  ع�� ٢٤٢العل�  ب�  م���  هللا  ع��  وأب�   ،

م، أح� أئ�ة ال�ال��ة ال�� ف� ع� ق���ة، ع�� تغل� ال���� عل�ها إله�اره�  ١٠٢٨هـ/٤١٩ت 

دمه؛ إذ �ان م� ال����دی� في ع�م ال�لح معه�، واس�ق� ب�ل���ة ح�ى وفاته، واب� ال��اني  

وقع� الف��ة ه�ب إلى س�ق��ة م��� ب� ال���� صاح� ال��انة في دولة العام����، ول�ا  

بها ت�في  األم��  ٢٤٣م ١٠٢٩هـ/٤٢٠ح��  حات�  ب�  ع���  ب�  م���  ب�  أح��  ع��  وأب�   ،

م، م� أهل ق���ة، اش�ه� �اإلك�ار م� �ل� العل�، وُع�ى �الفقه وعق� ال�ثائ�  ١٠٢٩هـ/٤٢٠ت 

ال�عل� آداب  ��ا�ا ح��ا في  أ��ا  وال�ع�، وج�ع  ال�ه�  إلى  في  ��  وال��و� ف��قها، ومال 
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خ��ة أج�اء، وص�ف في أخ�ار الق�اة والفقهاء �ق���ة ��ا�ا م����ا،  فل�ا وقع� الف��ة،  

   ٢٤٥وال��م ال�الة وال���ة ��امعها ح�ى ت�فى   ٢٤٤خ�ج ع� ق���ة ���� خ�ج ع�ها قاص�ًا أل���ة 

وم� ال��ان� اإل��اب�ة لل��� أنها ت��� أث�ا على اإلن�اج العل�ي، فق� �ان� م��ة أبي  

���ى، وال�ي ت��ل� في ق�ع ل�انه، لها أث� فقهي، وذل� أن اإلمام مال� �ان� له ف��� في  ال

د�ة الل�ان، وهى الق�اص م� غ�� ان��ار، فل�ا بلغه ه�ا ال��� عّ�ل ف��اه، وأوج� االن��ار  

س�ة ق�ل الق�اص، وقال في ذل� ی���� س�ة فق� ث�� ع��� أن رجًال �األن�ل� ن�� ل�انه  

  .   ٢٤٦في ن�� ه�ه ال��ة �ع� أن ق�ع

ك�ا ح�ص �ع� العل�اء ال������� �ال���، على اس���ار أوقات ح��ه� في ت���� 

م�لفات عل��ة، �ان لها أث� واضح في ال��اة العل��ة، م�ا ی�ل على أن ال�ولة أح�انا �ان�  

اف  ت�ف� ل�ع�ه� أدوات ��اب�ة، ل��و�� ما ی���ون م� معل�مات، أو أشعار أو رسائل اس�ع�

لألم�اء ون�� ذل�، ��ا �ان �ع�ه� �عق� جل�ات العل� لل����ی� داخل ال���، و�ان األم�اء 

لقائه�   أجل  ال��اق م�  ال�الب  و����ل  اع�قاله�،  إل�ه� رغ�  ال�ل�ة  ��انع�ن م� دخ�ل  ال 

م صاح�  ٩٧٦هـ/٣٦٦واألخ� ع�ه�، وم� ه�الء األدی� أح�� ب� م��� ب� ف�ج ال��اني ت 

ي عه� ال�ل�فة ال��� ال������، ال�� س�� ل��ة س�ع س��ات، و�ان �ال�ه  ك�اب ال��ائ� ف

، ومع�ى ذل� أن ال�ولة �ان� ت��ح  ٢٤٧یل�ق�ن �ه في س��ه ��أخ�ون ع�ه األدب واللغة وغ��ها 

له�الء العل�اء �أن �ق�م�ا ب�وره� ال�عل��ي، و�����ن لل����ی� وال�الب �ال�خ�ل على ه�الء  

ل��لق�ا ع�ه�   وال�قافةالعل�اء  ال�ع�فة  داخل ٢٤٨ما ی���ون م� ف��ن  العل�اء  ���ع   ل�  ، ��ل� 

ال��� م� عق� حلقات للعل� ل�عل�� رفقائه�، وق� أت��� الف�صة ل�ع�ه� ل�قل م�ه��ه، وال��ود  

م� خ��ة و��اعة م� ��ال�ه� م� العل�اء واألد�اء وغ��ه�، ح�ى �ار ذ��ه� واش�ه� أم�ه�،  

ن ب� ع�� ال�ح�� ال�ع�وف �ال���� أو ال�ل�� الق�شي، ح�� �ان  م�ل: أبي ع�� ال�ل� م�وا

، و�ان في  ٢٤٩ق� س�� �ال���� أ�ام ال����ر ب� أبي عام� لق�له أ�اه، وث��� عل�ه ال�ه�ة 

ال��� معه ج�اعة م� رؤساء األد�اء، فل� ی�ل �أخ� ع�ه� و����� م�ه� العل�، ح�ى س�ا ذ��ه  

  . ٢٥٠و�ار شع�ه في األن�ل�

رغ� ما ت���ه ال��� م� أثار نف��ة على �ع� العل�اء، إال أنها �ان� دافعا إلى م��� 

م� ال��ا�ة وال�أل��، ف��ك �ع�ه� م�لفات غ���ة قام�ا ب�أل�فها خالل ف��ة ال���ة، وأض�� 
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تل� ال��لفات سل�� ل�� أصاب�ه م��ة أو ن��ة، تله�ه ال��� وال�ل�ان، فق� ألف ی�سف ب�  

– �، في س��ه زم� ال��� ال������ ��ا�ا داخل ال���، س�اه ��اب ال���  هارون ال�ماد 

وه� ��اب مل�ح، وصف ��ه �ل �ائ� مع�وف، وذ�� خ�اصه، وذیل �ل ق�عة ���ح -مفق�د 

، وه�ا ���� أن �قال أن شه�ة  العال� ق� ٢٥١ولي العه� ه�ام م���فعا �ه إلى أب�ه في إ�القه 

ل ذل� على أن ال���ة ق� ت��� م��ة بل�ف هللا تعالى،  تأتي م� م��ة ی�اجهها ���اعة، و�� 

  وعلى أن ال��� ق� �أتي م� ال��، ومع الع�� �أتي ال���.

ك�ا �ان� ال��� س��ا في االس�قامة واالع��ال، و���ة الق�اءة واإل�الع، وز�ادة اإلن�اج 

م،  ٩٤١هـ/٣٣٠ت   العل�ي، م�ل ما ح�ث مع العال� أبي ع�� هللا م��� ب� ���ي ب� ع�� ب� ل�ا�ة

صاح� ال��لفات ال����ة م�ها؛ ��اب ال����� ال�� ذ��ه اب� ح�م في رسال�ه �ق�له: ما رأی� 

، و��اب ال�ثائ� وغ��ها،  ٢٥٢ل�ال�ي ق� ��ا�ا أن�ل م�ه في ج�ع روا�ات ال��ه� وش�ح م��غلقها 

�ه، وح�د غ�� ال�ل�فة ع�� ال�ح�� ال�اص� عل�ه، وع�له م� و��فة ال��ر�، ألش�اء نق�� عل 

،  ف�ان ه�ا س��ا في إقالعه ع�ا ن�� إل�ه، وتاب ت��ة  ٢٥٣إقام�ه في ب��ه، وأقام على ذل� م�ة

ن��حًا، فل�م ب��ه مع��فا على دراسة العل�، وم�الع�ه ح�ى ب�ع و��ل، وق� اع��ل� حاله فأق�ل�  

ق��ة ال����   ع��ته، وأعاده ال�ل�فة إلى و��ف�ه وم�ان�ه ثان�ة، ل�ا �ان م� رأ�ه ال��ی� في

، ف�ان س�� ال�ل�فة وع�له أول األم�، دافعا إلقالعه ع�ا ن�� إل�ه، وازداد  �٢٥٤أح�اس ق���ة 

  . ٢٥٥عل�ا م�ة ل�ومه ب��ه، ث� حج واع��ل� حاله وأق�ل� ع��ته 

وع���ة  دافعا  األح�ان  �ع�  في  �ان�  ال�يء،  وأث�ها  ال���  ق��ة  م�  ال�غ�  وعلى 

ن� م��ة األدی� أبي ع�� أح�� ب� ع�� ر�ه، ذات أث� نف�ي  لغ��ه�، ن�� �ل� العل�، فق� �ا

وق� شه� ج�ع ع��� وت�اث�    ،م، و�ان ی�م�� صغ�� ال��٩٩٩هـ/٣٨٩ل�� ���ي ب� ه�یل ت 

ال�اس في ج�ازته، ف�أل ع� ذل� فق�ل له ج�ازة شاع� ال�ل�، فأث� ذل� في نف��ة اب� ه�یل  

  .٢٥٦ة اب� ع�� ر�ه ال�افعة، فات�ه إلى دراسة األدب ل���ز م�ل م�ان

وع�� نفي العال� ع� بل�ه إلى بل� آخ�، ی��أ في ن�� عل�ه في ال�ل� ال��ی�، م�ا ��اع� 

الُق���  م�ه�  ب�  م���   ��� أبي  الف��ه  مع  ح�ث  ��ا  ��ه،  الف���ة  ال���ة  ازدهار    على 

، ال�� أخ�جه اب� أبي عام� م� األن�ل� إلى بالد ال�غ�ب �ع� ال��اق�ات م١٠١٥هـ/٤٠٦ت 

لعل��ة ال��ی�ة ب��ه و��� ���� م� فقهاء األن�ل�، ف��ج الق��� إلى الع�وة، و�قى بها م�ة أخ�  ا
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��اض  �ق�ل  بها،  العل�  ���ه"،  ٢٥٧ع�ه  ب� ح��ة  إس�اع�ل  ع�ه  أخ�  و�ها  م�ة،  ب�ل�نا  أقام   :

و�ال�الي  ان��� عل�ه في ال��ان ال�� ان�قل ال�ه، أ� أن مغادرة عل�اء ق���ة وان��اره� في  

ش�ى أرجاء ال�الد، �ان له أث� في ان��ار العل�، ��ا تف�ق� ال��� ال�ي �ان� ت�آل م���ات  

ق���ة العامة وال�اصة، ف�اع� ن��ها وان�فع م� م���نها، ألنه عادة ما ت��ن ال��� ال��ائ��ة  

  م���سة ��قل م��اول�ها.

بي ع�� هللا ب�  ��اب�ة م�ل: أ اإل��ان�  �ع� الك�ا أن م��ة ال��ض أح�انا ت��ن لها  

ع�ف الف��ه �ان مه��ا �ال��اسة واإلدارة م�ل أب�ه وأف�اد أس�ته، و�ع� أن �� ���ه تعل� الفقه  

  ". ٢٥٨ول�ال ذل� سل�� ���قة أبي وأهلي  ،ون�غ ��ه، قال: ذه� ���� ف��� لي

األم� ات�ه �ع� العل�اء إلى االن�غال �ال��ادة تق��ا إلى هللا في ف��ة م��ه�، ل�ا في ه�ا  

م� ت���� وت�ل�ة ألنف�ه� خالل ن���ه�، فق� أق�ل ���ي ب� ی��� األزد� الق���ي، خالل ح��ه  

على تالوة الق�آن ال���� في س��ه ف���ه أر�ع�� م�ة وق�ل له: ما أشقى م� خ��� الق�آن في  

���ح  ، ��ا �ان� م��ة ال��ض س��ا في اإل��ال على هللا وش��ه، وال���ة ال٢٥٩ح��ه أر�ع�� م�ة 

م، أص�� �الع�ى ٨٨١هـ/٢٦٨واالس�ع�اد لل�ار اآلخ�ة، م�ل: مال� ب� على ب� مال� الق�شي ت 

فأبى أن ی��او�، وقال: ق� ص�� لى ال��ة على ل�ان ال��ي صلى هللا عل�ه وسل�، فأدعها ث�  

م،  ٩٥٢هـ/٣٧١، وم�له أب� ��� ���ى ب� ه�یل ت ٢٦٠أ�ل�ها �ع� ذل�، ال �هللا ال أق�ح ع��ي أب�ا 

ع�ى في آخ� ع��ه، ف�ل� م�ه أن �ق�ح في ع���ه، فأبى م� ذل� وقال: أ�ع� ما أوج� هللا 

، فق� اع���  ٢٦١لى ال��ة أدعها، واس�أنف الع�ل؟ �هللا ال أفعل وألجعل� ���ة ع��� ش��ا � 

  ه�ه ال���ة م� نع� هللا عل�ه، ت���ج� م�ه ال���. 
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 خــاتـ�ـة 

األن�ل� ن��ة اح��ام وتق�ی�، فه� قادة ال����ع ال���ق��ن، ن�� األم���ن إلى العل�اء في   

ال��ائف   ت�لي  خالل  م�  األم����  م�ان�ة  في  ب�وره�  العل�اء  وقام  العامة،  رضا  ول��� 

ال���لفة، وال��ام ب�ع� ال�هام ال�س��ة وال�اصة ال�ي ��لف�ن بها م� ق�ل ال��ام، وال��ار�ة 

  ه� في ان�قاد ال��ام إذا وج�وا أنه� خالف�ا ال��ع. في االح�فاالت ال�س��ة، وال��ام ب�رو 

ن���ة ل��ار�ة �ع� العل�اء في ال��اة ال��اس�ة، وت��یه� لف�اد �ع� ال��ام، تع�ض�ا 

ق��ة   ��ل  العل�اء  واجه  ال��  ال���ي،  ال���  األم��  في عه�  ��ا ح�ث  وال���ات،  لل��� 

ق���ة، ع��ة وع�ة لغ��ه�، على  وع�ف، ح�� ق�له� وصل�ه� أمام �اب ق��ه على ش� نه�  

ال�غ� م� م�ان�ه� ونف�ذه� في ال����ع، وق�ل ال�ل�فة ع�� ال�ح�� ال�اص� اب�ه ع�� هللا، مع 

أبي عام�   اب�  ال����ر  ال�اج�  وق�ل  إنقالب عل�ه،  ب��ب��  اتهامه�  �ع�  العل�اء  ك��� م� 

�ي، و�ان� ف��ة ق���ة  �ع� العل�اء التهامه� �ال�أم� ض�ه، مع ع�� ال�ل� ب� م��ر ال�ل� 

ال���� في   أح�ثها  ال�ي  ال��اس�ة  الف�ضى   ���� للق�ل؛  العل�اء  ال���� م�  تع�ض  س��ا في 

ق���ة، ��ل� �ان لل��اعات ال��اس�ة على م�اك� ال�ف�ذ في ال�ولة دور في ه�ه ال���، والف��  

بل فق�،  ال�ل�ة  ق�ل  م�  �العل�اء  ت��ل  ال���  ت��  ول�  ال���لفة،  ی�ع�ض    وال��رات  أح�انا 

العل�اء لل��� م� ق�ل العامة، ���ع م� ال�عارضة لل�ل�ة و�ل م� ی���ها، فاع���وا العل�اء  

ال����ی� لها م� عل�اء ال�ل�ان، أو م� ش��خ ال�ال�، ��ا نال� �ع� العل�اء ال��� م� ق�ل  

دارت في  ال������ في األن�ل� لل�� في والئه� له�، وق�ل �ع� العل�اء في ال�عارك ال�ي  

  ق���ة خالل الف��ة م�ل م�قع�ي ق���� وع��ة ال�ق� على س��ل ال��ال.

كان� ته�ة ال�ن�قة م� أك�� ال�ه� الف���ة ش��عا لالن�قام وت���ة ح�ا�ات م� �ع� 

العل�اء، ف�ل م� �أتي �عل� ج�ی� م� ال���ق ل� ��� مأل�فا ل�� األن�ل����، ���ه� �ه ب��  

ل�اد، ��قي ب� م�ل� واب� م��ة الق���ي وأت�اعه، و�ان� ال���ة العام��ة ال�اس ی�ه� �ال�ن�قة واإل

م� أك�� ال�ق� ال�ي تع�ض ف�ها �ع� العل�اء لل��� ���� م��له� الف���ة، ور��ا �ان �قف  

وراء ذل� دوافع س�اس�ة، م�ل م��ة اب� اإلفل�لي وأص�ا�ه، ��ل� نال� ال���ة �ع� عل�اء  

  �� ال�ال��ة، ���� ال�ع�� ال��ه�ي.م� أت�اع ال��اه� األخ�� غ



  محن العلماء وأثرها على الحياة الفكرية          علي سليمان محمد                                                            

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - ٢ج -العاشرالعدد                                         �ة املصر�ة                                         وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٢٦٧ 

ك�ا أصاب العل�اء ما أصاب غ��ه� ن���ة األو��ة ال�ي تع�ض� لها األن�ل� خالل ه�ه 

ال�ي ورد ذ��  الف��ة، م�ل ال�اع�ن وال��اعات وغ��ها، وام����ا �األم�اض والعلل ال���لفة 

  ��� م������. ال���� م�ها في ال��ادر، و�ان� س��ا في وفاة ال������ م�ه� صاب

تع�دت أن�اع ال��� ال�ي تع�ض لها العل�اء خالل ه�ه ال���ة، ما ب�� الق�ل ال�� ه�  

أش�ها وأق�اها، وال��� وما ی�ع�ض له ال����ن م� إذالل وه�ان، وال��ض والع�ل م� ال���فة  

  وفق� م�رد دخله� وع��ه� �ع� ���ه�، وال�غ��� وال����� وال�ع� ع� بل�انه� وو��ه�. 

ش� أث�ت ه�ه ال��� على ال��اة الف���ة في األن�ل� خالل ه�ه الف��ة، ف�ها�ة ح�اة  ال  

�ع� العل�اء وه� ما زال�ا في م�حلة الع�اء، ی�د� إلى خ�ارة للعل� عامة، واألم�اض ال���لفة  

ال�ي أص���ا بها؛ أدت إلى �قاء أك��ه� في ب��ته�، واب�عاده� ع� ال��ال� العل��ة و�ث�ائها،  

ن �البه� له�، واض�هاد �ع� العل�اء ب�ه� ف���ة، وأث� ذل� على ال��اة الف���ة عامة  وفق�ا

  في األن�ل�.

وعلى ال�غ� م� ه�ا األث� لل���؛ فإنها ال ت�ل� م� أث� إ��ابي؛ ت��ل في أخ� الع�ة 

وت�ج�ة  شع��ة  ق�ائ�  و�ب�اع  �ه،  اته�  ع�ا  واالب�عاد  واالع��ال  وال���ة  ال���ة،  م�  والع��ة 

ل�أث��ات ال�ف��ة ال�ي اخ�ل�� م�اع�ه� إلى �ل�ات وأشعار، ما زال ی��دد ص�اها وت�� م�  ا

ال��� في   أوقات ف�اغه� في  إلى اس�غالل  ال�ع�  دافعا ل��  ال��م، ��ا �ان�  �ق�أها ح�ى 

االن��اب على ت���� ال��لفات العل��ة، وأض�� تل� ال��لفات سل�� ل�� أصاب�ه م��ة أو  

��� وال�ل�ان، وم�اصلة دوره� في تعل�� �البه� م� داخل ال���، وع�� نفي  ن��ة، تله�ه ال

ال�ل� ال��ی�، م�ا ��اع� على ازدهار  ی��أ في ن�� عل�ه في  بل� آخ�،  العال� ع� بل�ه إلى 

  ال���ة الف���ة ��ه. 

 

ال����ة ال�ل��ة،  ال��ار�: ال�امع ال���ح، ال��ء ال�ا�ع، ت�ق�� ون��، م�� ال�ی� ال���� وآخ�ون،    -١

  . ٢٤هـ، ص١٤٠٠القاه�ة، ال��عة األولى،

أب� الع�ب م��� ب� أح�� ب� ت��� ب� ت�ام ال����ي، م� أس�ة ع��قة في الق��وان، �ان ج�ه ت�ام م�    -  ٢

ال��ل، رغ� أن األس�ة �ان�   اب�ه م��� ه�ا  للعل� والعل�اء، ف�رث  أب�ه م��ا  ال��غل���، و�ان  إف����ة  أم�اء 

لى ت����ه ن�أة األم�اء، وصار عال�ا م�ه�را، وتع�ض ل���ة ال��� على ی� ب�ي األغل�، وت�في ح���ة ع
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هـ، وق��ه م�ار. لل����، أب� الع�ب ال����ي: ��اب ال���، ت�ق��، وه�� ال���ر�، دار �٣٣٣الق��وان س�ة  

اغ: معال� اإل��ان في  م� مق�مة ال��ق�؛ ال�� ٣٥-٢٧، ص ٢٠٠٦الغ�ب اإلسالمي، ب��وت، ال��عة ال�ال�ة، 

الع��قة  ال����ة  القاه�ة،  ال�ان�ي،  ال�ال�، ت�ق�� ون��، م��� ماض�ر، م���ة  ال��ء  الق��وان،  أهل  مع�فة 

  .  ٣٨- ٣٦، ص١٩٦٨ت�ن�، ال��عة ال�ال�ة، 

)، �ان فق�ها أدی�ا شاع�ا  Guadalajara(   ب� غ�� ال��ار�، م� واد� ال��ارة  أب� م�وان ع�� ال�ل�  -٣

هـ.   ��٤٥٤ه اب� ذ� ال��ن ألنه ه�اه ��ع�ه، وشفع ��ه اب� ه�د فعفا ع�ه، ت�في �غ�نا�ة س�ة  م��دا، س

ال�����: ج�وة ال�ق���، ت�ق��، ��ار ع�اد مع�وف �م��� ��ار ع�اد، دار الغ�ب اإلسالمي، ت�ن�، ال��عة  

ل�، ال��ل� األول،  ، اب� ��ام: ال�خ��ة في م�اس� أهل ال����ة، الق�� ال�ا٥٨٩-٥٨٨، ص٢٠٠٨األولى،  

، اب� اآل�ار: ال���لة ل��اب ال�لة،  ٣٣٥-٣٣١، ص١٩٩٧ت�ق��، إح�ان ��اس، دار ال�قافة، ب��وت، ل��ان،

،  ٢٠٦، ص٢٠١١ال��ل�  ال�ال�، ت�ق��، ��ار ع�اد مع�وف، دار الغ�ب اإلسالمي، ت�ن�، ال��عة األولى،  

شع�� األرن�� �م��� ن��� الع�ق��سي، م�س�ة   ال�ه�ي: س�� أعالم ال��الء، ال��ء ال�ام� ع��، ت�ق��، 

  . ١٧٥- ١٧٤، ص ١٩٨٤ال�سالة، ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى، 

م� أشه� مل�ك م�ل�ة ب�ي ذ� ال��ن في �ل��لة، ح�� ل��ة ثالثة وثالث�� عاما، �ع� وفاة أب�ه إس�اع�ل،    -٤

م، ودخل في ص�اع م��� مع مل�ك ال��ائف واس��لى على بل���ة في ش�قي األن�ل�، ١٠٤٣هـ/ ٤٣٥س�ة  

ن�ل� ال���� اب� ح�ان،  �ال�عاون مع مل� ق��الة، وحارب ب�ي ��اد لل����ة على ق���ة، و���� أن م�رخ األ

أه�اه ��ا�ه في ال�ار�خ، ��ا جاء في مق�مة ال��اب، وه�ا ما أثار تع�� العالمة ال���� م���د علي م�ي، 

ورأ� أن ذل� ت�لي م� اب� ح�ان ع� م�ادئه في ت��� ال�ال���. اب� ح�ان: ال�ق��� م� أن�اء أهل األن�ل�،  

، م� مق�مة ال��ق�،  ٣٩، ص ��١٩٩٥ن اإلسالم�ة، القاه�ة، ت�ق��، م���د علي م�ي، ال��ل� األعلى لل�

، م��� ع�� هللا ع�ان: دولة اإلسالم في  ٥٧٨اب� ��ام: ال�خ��ة في م�اس� أهل ال����ة، الق�� ال�اني، ص

 . ١٠٥- ١٠١، م���ة األس�ة، ص٢٠١١األن�ل�، ال��ء ال�ال�، اله��ة ال����ة العامة لل��اب، القاه�ة، 

ب� ع�� هللا ب� م��� ب� ع�� ال��، ب� عاص� ال���� الق���ي، م� أس�ة عل��ة، اخ�لف  أب� ع�� ی�سف  -٥

هـ، ن�أ في ق���ة، ول� ت�� له رحلة لل�ل�، وت�قل في م�ن األن�ل� ال���لفة  ٣٦٨،  ٣٦٢في س�ة وفاته ما ب��  

�اب الع�ب، ت�ق��، ش�قا وغ��ا، ح�ى صار ش�خ عل�اء األن�ل�، و���� م��ث�ها. لل����، اب� ح�م: ج�ه�ة أن

، اب�  ٥٤٦  - ٥٤٤، ال�����: ج�وة ال�ق���، ص٢٨٥، ص١٩٤٨ل�في ب�وف��ال، دار ال�عارف، القاه�ة،  

،  ٧٢- ٦٦، ص ١٩٧١خل�ان: و��ات األ��ان، ال��ل� ال�ا�ع، ت�ق��، إح�ان ��اس، دار صادر، ب��وت،  

دار اب� ال��ز�، ال�ع�د�ة، ال��عة    جامع ب�ان العل� وف�له، ت�ق��، أبي األش�ال ال�ه���،اب� ع�� ال��:  

، م� مق�مة ال��ق�، ل�� سع�د جاس�: اب� ع�� ال�� وجه�ده في ال�ار�خ، م���ة  ٢٧-٧ص،  ١٩٩٤األولى،  

  .٣١٨- ٢٩٧، ص١٩٨٨ال�فاء، ال����رة، م��، ال��عة ال�ان�ة، 

ال��ء ال�اني، ت�ق��، م��� حام� اب� ��� ال��ز�ة: م�ارج ال�ال��� ب�� م�ازل إ�اك نع�� و��اك ن��ع��،    -٦

  .  ٣٢٣، ص١٩٧٣الفقي، دار ال��اب الع��ي، ب��وت، ل��ان، ال��عة ال�ان�ة،
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أب� ���ى م��� ب� عاص� ال���ي الغ�نا�ي، قاضي ال��اعة، ل� ���د تار�خ م�ل�ه، تلقى العل� صغ��ا،   -٧

- ١٤١٧هـ/٨٥٧- ��٨٢٠ ال�لق� �األ��� (ون�غ ��ه، وتق�ب م� ال�ل�ان الغال� �ا� أبي ع�� هللا م��� ب� ن 

م�ات، أحا� ال��ف والقل� حاش��ه وم�ه� اب� عاص�، وأشار في  م) وتع�ض ه�ا ال�ل�ان لل�لع خ��  ١٤٥٣

هـ، ورغ� اش�غاله �ال��اسة إال أنه ل�  ٨٥٧ك�ا�ه ج�ة ال�ضا إلى �ع�ها، وان�ه� ح�اته �الق�ل مع سل�انه عام  

�، ال�ق��: أزهار ال��اض في أخ�ار ��اض، ال��ء األول، ت�ق��، م��فى ی�ق�ع ع� العل� وال�أل��. لل���

القاه�ة،   ال�أل�� وال��ج�ة وال���،  اب� عاص�: ج�ة  ١٥٨-١٤٥، ص ١٩٣٩ال�قا وآخ�ون، م��عة ل��ة   ،

ال�ضا في ال��ل�� ل�ا ق�ر هللا وق�ى، ال��ء األول، ت�ق��، صالح ج�ار، دار ال����، األردن، ال��عة األولى،  

  م� مق�مة ال��ق�. ٧٠- ٣٥، ص ١٩٨٩

دار صادر،    -٨ إح�ان ��اس،  األول، ت�ق��،  ال��ل�  ال����،  األن�ل�  ال��� م� غ��  نفح  ال�ق��: 

 . ١٩، ص١٩٩٨، م��� ع�� ال���� ���ى: أن�ل��ات، القاه�ة، ٢٢١- ٢٢٠، ص١٩٨٨ب��وت، 

�األن�ل�"، ��� م���ر ض��    -٩ ال��� األم��  ال��� ث�رة شع��ة على  "��اج  ال�ع�او�:  إب�ا���  أح�� 

،  ٢٠١٥ك�اب، دور الع�ب في تار�خ ال�غ�ب واألن�ل�، اله��ة ال����ة العامة لل��اب، القاه�ة، ال��عة األولى،

 . ٢٢٤ص

، دار الغ�ب اإلسالمي، ت�ن�، ال��عة  تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� األول، ت�ق��، ��ار ع�اد مع�وف  -١٠

 . ٤٧٥، ص٢٠٠٨األولى، 

أب� م��� ق�ع�س ب� ال��اس ب� م��� ب� ی�سف ال�قفي م� ق���ة، �ان� له رحلة لل�ل�، وس�ع م�  -١١

مال� ب� أن� وغ��ه، و�ان فاضال، وم�� اته� في ث�رة ال���، ل��ه ن�ا، و�ان وال�ا لل��ق زم� األم�� ع��  

دراسة وت�ق��، مار�ا ل���  ال���ي: ��قات الفقهاء وال���ث��،  م.  ٨٣٥هـ/٢٢٠ح�ى وفاتهال�ح�� األوس�  

م�ر��،   العل��ة،  لأل��اث  األعلى  ال��ل�  م�ل��ا،  ول���  ت�ت��  ٣١٢- ٣١١ص،  ١٩٩١آب�ال  ��اض:   ،

مال�،ال��ارك،   م�ه�  أعالم  ل�ع�فة  ال��ال�  ال�ال�،  وتق���  و   ال��ء  ال���او�،  القادر  ع��  زارة ت�ق��، 

  .  ٣٢٦-٣٢٥ص  ،١٩٦٨األوقاف وال���ن اإلسالم�ة، ال��ل�ة ال�غ���ة، 

م� ال��ائف ال�ی��ة، تق�م على األم� �ال�ع�وف وال�هي ع� ال����، وتقابل و��فة ال����� في ال���ق،   -١٢

أح�ام  �ق�ل ال�ق�� ع� أهل األن�ل�: "له� في أوضاع االح��اب ق�ان�� ی��اول�ها و���ارس�نها، ��ا ت��ارس  

الفقه، ألنها ت�خل ع��ه� في أن�اع ال���اعات �لها" وس�ى ��اح� ال��ق ألن أك�� ن��ه إن�ا �ان ���ا ����  

في األس�اق م� غ� وخ��عة، ودی� وتفق� م��ال وم��ان وش�هه، لل����، ال�ادورد�: األح�ام ال�ل�ان�ة وال�ال�ات 

ال����، ال��عة األولى،  ال�ی��ة، ت�ق��، أح�� م�ارك ال�غ�اد�، م���ة دار ا - ٣١٥، ص١٩٨٩ب� ق���ة، 

، اب� سهل ال��اني: دی�ان األح�ام ال����، ت�ق��، ���ى م�اد، دار ال��ی�، القاه�ة، ال��عة األولى،  ٣٢٠

  . ٢٣٠، ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� األول، ص ٢٨، ص ٢٠٠٧

  . ٤٧٦اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� األول، ص  -١٣
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ل���� ب� ع�� ال�اح� ب� مغ��، ج�ه مغ�� ال�ومي فاتح ق���ة، ت�لى ال��ا�ة وال��ا�ة وال��ادة، ع�� ا  -١٤

م�   س��ات  وثالث  ال���ي،  ال���  األوس�  عه�لألم��  ال�ح��  اف��اح .  ع��  تار�خ  الق���ة:  اب�  لل����، 

- ٦٤، ص١٩٨٩الل��اني، ال��عة ال�ان�ة،  األن�ل�، ت�ق��، إب�ا��� اإلب�ار�، دار ال��اب ال����، دار ال��اب  

، تعل�� ١٧٧،  ١٧٠،  ١٦٥ن�ل�، ت�ق��، م���د على م�ي، ص، اب� ح�ان: ال�ق��� م� أن�اء أهل األ٧٨

) رق�  دار  ٢٣٦-٢٦٢)، ص ٩٩ال��ق�  ت�ق��، ح��� م�ن�،  األول،  ال��ء  ال���اء،  ال�لة  اآل�ار:  اب�   ،

 . ٣٧-١٣٥، ص ١٩٨٥ال�عارف، القاه�ة، ال��عة ال�ان�ة، 

م� أشه� رواة ال���أ، أب� م��� ���ى ب� ���ى ب� ���� ب� وسالس، ب���� م� م���دة، اس�ق� في   -١٥

  -على ساك�ها أف�ل ال�الة وال�الم -ق���ة، �ان� له رحلة لل�ل�، لقى اإلمام مال� في ال��ی�ة ال���رة،  

، اب� الف�ضي:  ٣٦٧-��٣٤٨ث��، صال���ي: أخ�ار الفقهاء وال�  لل����،  وه� ال�� س�اه" عاقل األن�ل�".

، اب� ح�ان: ال�ق��� م� أن�اء أهل األن�ل�، ت�ق��،  ٢٢٤- ٢٢٢تار�خ عل�اء األن�ل�, ال��ل� ال�اني، ص

، ال�ه�ي: تار�خ اإلسالم، ال��ل� ال�ام�، ت�ق��، ��ار ع�اد، دار الغ�ب ٢١٩- ٢١٨م���د علي م�ي، ص

، م��� حقي: ال���� في األن�ل�، ال��ارس لل���، ٩٧٤- ٩٧٢، ص٢٠٠٨اإلسالمي، ت�ن�، ال��عة األولى،  

، سع�� أب� ز��: "���ى ب� ���ى الل��ي ف��ه  ٢٧٥- ٢٦٩، ص٢٠٠١ال�ار ال���اء، ال�غ�ب، ال��عة األولى،

 . ١٥٨- ١١١، ص٢٠٠٣األن�ل� ال�ائ�"، م�لة �ل�ة اآلداب، جامعة ال�����ة، الع�د ال�ا�ع وال����ن، ی�ل�� 

  . ٣٨٤ص ل��ء ال�ال�،ارك، ا��اض: ت�ت�� ال�� -١٦

  خل�ل إب�ا��� ال����ي: دور الفقهاء في ال��اة ال��اس�ة واالج��ا��ة �األن�ل� في ع��� اإلمارة وال�الفة،   -١٧

  . ١٠٩ص  ، ٢٠٠٤دار ال��ائ� اإلسالم�ة، ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى،

هـ. اب� الف�ضي:  ٣١٥ورد ذل� في ت�ج�ة أبي ز���ا ���ى ب� ز���ا ب� سل��ان م� اهل ق���ة ت�فى س�ة    -١٨

  . ٢٣٥ال��ل� ال�اني، صتار�خ عل�اء األن�ل�، 

اب� سع��: ال�غ�ب في حلى ال�غ�ب، ال��ء ال�اني، ت�ق��، ش�قي ض��، دار ال�عارف، القاه�ة، ال��عة    -١٩

. ورد ذل� في ت�ج�ة أبي م�وان ع�� ال�ل� ب� ح��� ال�ل�ي ال�ه��،  ٩٦، ص١٠ال�ا�عة، ذخائ� الع�ب رق� 

 هـ. ٢٣٨ت�فى س�ة 

  . ��١٤٥اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ال�، ص -٢٠

  . ��٤٠٦اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص -٢١

ال��اة ال��اس�ة واالج��ا��ة �األن�ل� في ع��� اإلمارة  -٢٢ الفقهاء في  ال����ي: دور  وال�الفة،    خل�ل 

 . ١٠٥ص

إس�اق ب� إب�ا��� ب� م��ة، م� �ل�ل�ة، رحل إلى ق���ة ل�ل� العل�، و�ان ی��� في س�ق ال��ان في   -٢٣

 . ١٣٧- ١٢٦د�ان له. ��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ادس، ص

  . ١٢٩ال��ء ال�ادس، ص  ��اض: ت�ت�� ال��ارك، -٢٤

 . ١٣٤- ١٣٣ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ادس، ص -٢٥
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٢٧١ 

 

اب� ح�ان: ال�ق��� م� أن�اء أهل األن�ل�، ت�ق��، م���د ،  ٧٥اب� الق���ة: تار�خ اف��اح األن�ل�، ص  -٢٦

 . ٤٦، اب� سع��: ال�غ�ب في حلى ال�غ�ب، ال��ء األول، ص١٧٨م�ي، ص

 . ٢٢٤تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� ال�اني، ص -٢٧

 . ٢٧٣ل���� في األن�ل�، صم��� حقي: ا -٢٨

أب� ع�� ال�ح�� �قي ب� م�ل� ب� ی���، ق���ي ال��ل� وال��أة، �ان� له رحلة لل�ل�، وأخ� العل� ف�ها    -٢٩

على ی� مائ��� وأر�عة وث�ان�� عال�ا، ورجع م� رحل�ه �عل� غ���، و��� ل� ی�خلها أح� ق�له، ومأل األن�ل� 

، اب� ع�اك�: تار�خ ١٤٥-١٤٣ر�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� ال�اني، صح�ی�ا وروا�ة وتأل�فا، اب� الف�ضي: تا

ل��ان، ال��عة األولى،   العاش�، ت�ق��، ع�� ب� غ�امة الع��و�، دار الف��، ب��وت،  م�ی�ة دم��، ال��ء 

  .  ٣٥٧-٣٥٤، ص ١٩٩٥

ل� ال�اني، ال�ق��: نفح ال���، ال��،  ١٤٥- ١٤٣اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� األول، ص  -٣٠

  ؛ ٥١٩ص

 Akmaluddin , Muhammad: The Origin of fiqh schools in Al-Alandalus: from 

Qairawan to Medina, International E-Journal of Advances in Social 

Sciences,Indonecia,Vol,111,issue December 2017,p.883   

العل��  -٣١ ال�قافي، أب� ��ي، ع�� ال�ح�� علي ال��ي: دراسة ال�اه�ة  ة في ال����ع األن�ل�ي، ال���ع 

لل���� ع� ف�ائل عل�اء األن�ل�، دوم��� إی�ف�ا: "عل�اء األن�ل�"، ت�ج�ة، م��فى و ،  ٦٩-٦٨، ص٢٠٠٧

ال�قي، ض�� ��اب ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة في األن�ل�، ت���� سل�ى ال���اء ال���شي، ال��ء ال�اني، 

  . ١١٩٠- ١١٧٩، ص ١٩٩٨ع���ة، ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى،  م��� دراسات ال�ح�ة ال

 . ٣٧٧-٣٧٦ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� األول، ص -٣٢

هـ، ون�غ في ال�ع� واألدب، ف�ان شاع�  ٢٤٦أب� ع�� أح�� ب� م��� ب� ع�� ر�ه، ول� �ق���ة س�ة    -٣٣

ج�ع وت�ق�� ودراسة، م��� رض�ان ال�ا�ة،  ع��ه، وم� أشه� ���ه، العق� الف���. لل����، دی�ان اب� ع�� ر�ه،  

ال�ان�ة،   ال��عة  الف��، س�ر�ا،  األدب ١٥- ٩، ص ١٩٨٧دار  تار�خ  ��اس:  إح�ان  ال��ق�،  مق�مة  م�   ،

 . ١٩٦، ص ١٩٦٩األن�ل�ي، ع�� س�ادة ق���ة، دار ال�قافة، ب��وت، ال��عة ال�ان�ة،

رحلة لل�ل� وال�ج، وتعل� على ی� ��ار هـ، و�ان� له  ٢٧٣م��ر ب� سع�� ال�ل��ي، ول� �ق���ة س�ة    -٣٤

هـ،  ٣٣٩العل�اء في ال���ق ف��غ، وعاد إلى األن�ل� �عل� غ���، وت�لى م��� قاضي ال��اعة �ق���ة س�ة  

واش�ه� ع�ه ال�ال�ة في ال��، و�ان خ���ا مف�ها. ال��اهي: تار�خ ق�اة األن�ل�، ت�ق��، ل�في ب�وف��ال، 

لل����، ع�� ال�ح�� ب� م���  ،  ٧٠- ٦٩، ص�١٩٨٣ان، ال��عة ال�ام�ة،  دار اآلفاق ال��ی�ة، ب��وت، ل�

اله��او�: اإلمام م��ر ب� سع�� ال�ل��ي، مع ت�ق�� رسال��� م������� م� ت�اثه، دار ال��ائ� اإلسالم�ة، 

 م. ٢٠٠٢ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى، 
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٢٧٢ 

 

ت�ق��، م��� علي ش�ا��ة، م�س�ة اب� خاقان: م��ح األنف� وم��ح ال�أن� في ُملح أهل األن�ل�،    -٣٥

األولى، ال��عة  ب��وت،  ص ١٩٨٣ال�سالة،  ص٢٤٨-٢٤٥،  األن�ل�،  ق�اة  تار�خ  ال��اهي:   ،٧٠- ٦٩  ،

  ، أزهار ال��اض في أخ�ار ��اض، ال��ء ال�اني، ٥٧١-٥٧٠ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� األول، ص

  . ٨٦-�٨٢ ال�ل��ي، ص، ع�� ال�ح�� ب� م��� اله��او�: اإلمام م��ر ب� سع�٢٧٩-٢٧٧ص

صاع� األن�ل�ي: ��قات األم�، ت�ق��، ل��� ش���، ال���عة ال�اث�ل���ة لآل�اء ال���ع���، ب��وت،   -٣٦

  . ٣٢١ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� األول، ص ، ٦٦- ٦٥، ص ١٩١٢

وع����  إس�اع�ل ب� القاس�، ول� ���از��د م� د�ار ���، ورحل إلى �غ�اد ل�ل� العل�، وأقام بها خ��ة    -٣٧

هـ. لل����، ��اب األمالي، ال��ل� األول، تق���، م��� م��فى ٣٢٨س�ة، ث� خ�ج م�ها قاص�ا األن�ل� س�ة  

ش م� مق�مة ال��ق�، –، ص ح  ٣٥- ١٣م، ص  ٢٠٠٩، القاه�ة،  ١٨٢أب� ش�ارب، سل�ة ال�خائ�، رق�  

إب�ا���، دار   الف�ل  أب�  ال������ واللغ����، ت�ق��، م���  القاه�ة، ب�ون، ص  ال�����: ��قات  ال�عارف، 

، اب� خ�� األش��لي: فه�سة اب� خ��، ال��ء ال�اني، ت�ق��، إب�ا��� اإلب�ار�، دار ال��اب ال����، ١٨٨-١٨٥

، ع�� ال�اح� ال��اك�ي: ال�ع�� في ٥١٣، ص١٠، ال����ة األن�ل��ة، رق�،١٩٨٩القاه�ة، ال��عة األولى،  

،  ٦٠- ٥٩الع��ان، ال��ل� األعلى لل���ن اإلسالم�ة، القاه�ة ص  تل��� أخ�ار ال�غ�ب، ت�ق��، م��� سع��

،  �١٩٩٣اق�ت ال����: مع�� األد�اء، ال��ء ال�اني، ت�ق��: إح�ان ��اس، دار الغ�ب اإلسالمي، ب��وت،  

األولى، ص إب�ا���، ٧٣١-٧٢٩ال��عة  الف�ل  أب�  م���  ت�ق��:  األول،  ال��ء  ال�عاة،  ���ة  ال����ي:   ،

 . ٤٥٣، ص�١٩٦٥ابي ال�ل�ي، القاه�ة، م��عة ���ي ال

ال�امعة    -٣٨ ش�اب  م�س�ة  ال�اني،  ال��ء  األن�ل�،  في  ال�الفة  حاض�ة  ق���ة  سال�:  الع���  ع��  ال��� 

 . ١٦٤، ص١٩٩٧اإلس���ر�ة،

-٣٧٧ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� األول، ص ،  ١٣١- ��١٣٠اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ادس، ص  -٣٩

، خ�ل�ان ر����ا: ال����ة اإلسالم�ة في ٢٨٦-�٢٨٤ار ��اض، ال��ء ال�اني، ص، أزهار ال��اض في أخ٧٩

 . ١٠٤-١٠٣، ص١٩٨١األن�ل�، ت�ج�ة، ال�اه� أح�� م�ي دار ال�عارف، القاه�ة، 

  . ��١٣٢اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ادس، ص  -٤٠

قاضي ال��اعة، م��� ب� ی�قي ب� زرب، �ان ورعا ت��ا عادال. اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�،   -٤١

اب� ح�ان: أخ�ار ال�ولة العام��ة، ج�ع ودراسة وت�ق��، هاج� ب��ا�ة، رسالة  ، ١٢٧- ١٢٦ال��ل� ال�اني، ص

  . ٢٢٤-٢٢٣ص  ،٢٠٢٠د���راه، �ل�ة العل�م اإلن�ان�ة، ال��ائ�، 

  . ٨٠-٧٩ر�خ ق�اة األن�ل�، صال��اهي: تا -٤٢

ة، تل��� ���ى الل��ي و���ى ب� دی�ار، و�ان م�ه�را �الف�ل والعل� والع�ل، و�ان ����  لم� أهل �ل��  -٤٣

وال���ث��، ص الفقهاء  أخ�ار  ال���ي،  لل����،  األن�ل�، ٣٧٧- ٣٧٦ال�هاد،  عل�اء  تار�خ  الف�ضي:  اب�   ،

  . ٥٦٠ص ، ال�����: ج�وة ال�ق���،٢٢٧ال��ء ال�اني، ص
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٢٧٣ 

 

ال�اني، ص  -٤٤ ال��ل�  األن�ل�،  تار�خ عل�اء  الف�ضي:  ال�رة: ٢٢٧اب�  أح��  القادر على  لل����، ع��   ،

 . ٦٢، ص٢٠٠٩العل�اء ال�ه�اء في األن�ل�، رسالة ماج����، ال�امعة اإلسالم�ة، غ�ة، 

قل�ي قائ�ا لل���، ح�ث� ه�ه ال�ع��ة ب�� ال��ل��� ���ادة ال�ل�فة ع�� ال�ح�� ال�اص� ومعه ن��ة ال�  -٤٥

ل��ن،   ال�اني أم�� م�ل�ة  ال��ار� ���ادة رام��و  قلعة ش�� وس��� �ال���ق ألنها دارت ع�� أس�ار  و��� 

وان�ه� به���ة م�وعة لل��ل���، ون�ا ال�ل�فة �أع���ة، وعاد إلى ق���ة. لل����،    م��� في م�ی�ة س��رة،

�ا و��ر���ي، ال�عه� األس�اني الع��ي لل�قافة، �ل�ة اآلداب ، ال��ء ال�ام�، ن��، ب. شال�� اب� ح�ان: ال�ق���

م�ر��،   األول، ٤٤٧-٤٣٢، ص �١٩٧٩ال��ا�،  ال��ء  األن�ل�،  في  اإلسالم  دولة  ، م��� ع�� هللا ع�ان: 

ع�ان،  ،  ٤١٩-٤١٨ص ال��ی�ة،  ال��ا�ع  دار  وال���ة،  وال��ارة  ال�ار�خ  األن�ل�،  ح�املة:  ع��ه  م��� 

  . ٢٧٨، ص٢٠٠٠األردن، 

 . ٦٥-٦٣اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� ال�اني، ص  -٤٦

    .١١٨اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� ال�اني، ص  -٤٧

 . ١٣٥إب�ا��� ال����ي: دور الفقهاء في ال��اة ال��اس�ة واالج��ا��ة �األن�ل�، ص -٤٨

ق�امة ب� جعف�: ج�اه� األلفا�، ت�ق��، م��� م�ي ال�ی� ع�� ال����، دار ال��� العل��ة، ب��وت،   -٤٩

  . ٢٨٦-٢٨٤، ص١٩٨٥ال��عة األولى،

، ت�ق��، أح�� ع�� الغف�ر ع�ار، م��عة ال��ه��: ال��اح تاج اللغة وص�اح الع���ة، ال��ء ال�ادس  -٥٠

  . ٢٢٠١، ص١٩٧٩دار العل� لل�الی��، ب��وت، ال��عة ال�ان�ة، 

،  ٤٠١، ص ١٩٩٣اب� م���ر: ل�ان الع�ب، ال��ء ال�ال� ع��، دار صادر، ب��وت، ال��عة ال�ال�ة،  -٥١

ال��ائ� األ��اث،  دار  القام�س، ت�ق��، س��� ش��،  الع�وس م� ج�اه�  تاج  األولى، ال�����:  ال��عة   ،

،  ٢٠٠٤، إب�ا��� أن�� وآخ�ون: ال�ع�� ال�س��، م���ة ال��وق، القاه�ة، ال��عة ال�ا�عة،٦٠٠، ص  ٢٠١١

  . ٨٥٦ص

، تع�ي ال�ي أو ال�اح�ة وج�عها أر�اض، وهى ����ة في األن�ل� م�ها، ر�� شق��ة ج���ي ال���  -٥٢

وه� حي م� أح�اء    Arrabalومازال �ع�ف �اس�ق���ة على ضفة ال�ه�، و�ان م�دح�ا �الع�ال وال��ف���، 

و��ه قام� ال��رة. لل���� ع�     Barrio del Espiritu santoق���ة ال�ال�ة، �ع�ف �اس� حي ال�وح ال�ق�س

ال��ان ال�غ�ب في ، اب� ع�ار�:  ١، هام� رق�٤٤ه�ه ال��رة، اب� اآل�ار: ال�لة ال���اء، ال��ء األول، ص

ل� وال�غ�ب، ال��ل� ال�اني، ت�ق��، ��ار ع�اد، دار الغ�ب اإلسالمي، ت�ن�، اخ��ار أخ�ار مل�ك األن�

، "ث�رة ال��� ث�رة شع��ة في تار�خ األن�ل�"، م��� ع�� الع��� ع��ان:  ٨٥- ٨٤، ص ٢٠١٣ال��عة األولى،  

الع�د  �غ�اد،  ع���ة،  أفاق  في  ،  ٨١، ص ١٩٧٨،  ٣م�لة  ال���  أهل  وث�رة  الفقهاء  ال��م�ي:  خال�  م��� 

  .  ١٩٩٥األن�ل�، رسالة د���راه، ال�امعة األردن�ة، األردن،  

الل��ي    -٥٣ ���ى  ع�ه  ال��ز، ورو�  ه�  ال����د  ال�لح  أن  مال�، رو� ع�ه  تالم��  أ�ا ز���ا م�  ���ي 

، ل�� ل� ی�� ���� ال��رة، و�ان �األن�ل� ق�ل رحل�ه، �ان عال�ا م�ف��ا صاح� رأ�، رشح ل���� الق�اء
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٢٧٤ 

 

ق�ل وصل� س�ة   الفقهاء وال���ث��، ص١٨٩م��  ال���ي: ��قات  تار�خ عل�اء  ٣٤٧هـ.  الف�ضي:  اب�   ،

 . ١٢٧-١٢٦، ��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ال�، ص٢٢٠األن�ل�، ال��ل� ال�اني، ص

ب� القاس�،  اال������، م�ل  م�  عه  ���ى ب� دی�ار، �ان� له رحلة لل�ل�، �ع� وفاة مال� فال�قى �أت�ا  ٥٤

ی��� عل�ه ف��� أت�اعه، و�ان� الف��ا ت�ور عل�ه   وأخ�ب� وه�، وعاد إلى األن�ل� واوأشه� ب� ع�� الع���، 

 . ٢٧٠ال���ي: أخ�ار الفقهاء وال���ث��، ص. في وق�ه ال ی�ق�مه أح� �ق���ة

مال� ب� ی��� ب� ���ى ال����ي، م�� اته� في ال���، ف�ل�ه األم�� ال���. اب� اآل�ار: ال���لة ل��اب    ٥٥

  . ١٩٢- ١٩١، ص ١٩٩٥ال�لة، ال��ء ال�اني، ت�ق��، ع�� ال�الم اله�اس، دار الف��، ب��وت، ل��ان، 

�، م� ق�ل یه�د�، وه� صاح� الق�ة ال���وب بها ال��ل في ال�فاء �العه�ال�ت ب� ع�� ال��ار،    -٥٦

  ، ٧٢- ٧٠اب� الق���ة: تار�خ اف��اح األن�ل�، صوالغ�ر وال�شا�ة م� ق�ل ص��قه ال�ز�� أبي ال��ام. لل����، 

ال�ال�، ص ال��ء  ال��ارك،  ت�ت��  ال�اني، ص  ،  ��٣٤٠اض:  ال��ل�  ال���،  نفح  .  ٦٤٠-٦٣٩ال�ق��: 

�ل على إت�ان ال�� م� م��ة ال�فع، وح��ل  تأنها    ،اب� عاص� الغ�نا�يتعق��ا على ه�ه ال�ادثة ی���  و 

ه�ا  -س��انه وتعالى–الفائ�ة م� م�ل ع�مها �ق��� م� الق�ع، وفي ذل� ع�ة ألولي األل�اب، فق� ��� هللا  

ال�ه�د� ل�ف� ه�ا العال�، و��� ال�ز�� الرت�اب ه�ه ال��ق�ة، ل��� رضا ال�ل�ان ع� ه�ا العال�، م�ا�ا على 

خ��ل ال�ز�� وعار لع��ه، م���ا �عق�ى ال��� ال�يء والغ�ر، ول��ه�أ اح��ام ال�ه�د� ال��ام �ال��، ول���ل  

وع��ه، م����ا في دن�اه ث��ة ال�فاء، ولعل ذل� �ق�ده ل�ا ه� أف�ل له. ج�ة ال�ضا في ال��ل�� ل�ا ق�ر هللا  

 .  ٢٤٥- ٢٤٤وق�ى، ال��ء ال�اني، ص

�ان ورعا، و�ان األم�� ��ه�ه في ���ه، و��ف�ه في �ع� ت�لى الف��ا في أ�ام األم�� ال��� ال���ي، و   -٥٧

  .٩٢، ال�����: ج�وة ال�ق���، ص١١٣وفاداته. ال���ي: ��قات الفقهاء وال���ث��، ص 

 . ٥٤٧. ال�����: ج�وة ال�ق���، صال��ه�ر��م� تالم�� اإلمام مال�، وه� م� الفقهاء  -٥٨

ألن�ل�. ال���ي: اول� �ق���ة و�ان م� ب�� عل�، وم� تالم�� اإلمام مال�، وه� أول م� أدخل م���ه  -٥٩

الفقهاء وال���ث��، ص أن�اء أهل األن�ل�، ت�ق��، م���د م�ي، ٩٦-٩٤أخ�ار  ال�ق��� م�  ، اب� ح�ان: 

  . ١٢٢-١١٦، ��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ال�، ص٣١٧، تعل�� رق�٣٣٨-٣٣٧ص

ح��� األن�ل� ل�ل�ة س�عها م�ه.. ال���ي: أخ�ار الفقهاء   وس�اهلل�ل� وم� تالم�� مال�،  أ��ا  ه رحلة  ل   -٦٠

 ١٢٥-١٢٣، ��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ال�، ص١١٦-١١٥وال���ث��، ص

  . ١٣٠- ١٢٥، ص ١١٥-١١٠م��� خال� ال��م�ي: الفقهاء وث�رة أهل ال��� في األن�ل�، ص -٦١

  .  ١٤ل���، صال��ي: ���ة ال� -٦٢

 . ��١٢٦اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ال�، ص -٦٣

، ال��� ع�� الع��� سال�: تار�خ  ٤٥- ٤٤ع�� ال�اح� ال��اك�ي: ال�ع�� في تل��� أخ�ار ال�غ�ب، ص  -٦٤

 . ٢٢٥-٢٢٣، ص١٩٩٧ال��ل��� وآثاره� في األن�ل�، م�س�ة ش�اب ال�امعة، اإلس���ر�ة، 
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٢٧٥ 

 

ت�ق��، ش�قي ض��، دار ال�عارف، القاه�ة، ال��عة  اب� سع��: ال�غ�ب في حلى ال�غ�ب، ال��ء األول،    -٦٥

، اب� األث��: ال�امل في ال�ار�خ، ال��ل� ال�ام�، ت�ق��، م��� ی�سف ٤٣ص،  ١٠ال�ا�عة، ذخائ� الع�ب رق�  

و��� �ال���ا: أن األم�� ل� ��� .  ٤١٣، ص١٩٨٧ال�قاق، دار ال��� العل��ة، ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى،

زن��قا وال خارجا ع� ال�ی�، و�ن�ا الفقهاء ���� ت��ده� وع�اده�، ول� ��ل� ی�ه� في األم�ر ��ا ���ه�ن �ان�ا 

القاه�ة،   لل�قافة،  األعلى  ال��ل�  األن�ل�ي، ت�ج�ة: ح��� م�ن�،  الف��  تار�خ  ق�له�.  في  ،  ٢٠١٥ال��� 

  . ١٨ص

اب� خل�ون: تار�خ اب� خل�ون، ال��ء ال�ا�ع، اله��ة العامة  ، ٦٨ف��اح األن�ل�، صاب� الق���ة: تار�خ ا -٦٦

 ، وق�ل: إن اس�ه أح�� ب� ال���ر ب� ع�� ال�ح�� ال�اخل.  ١٦٢-١٦١ص  لق��ر ال�قافة، القاه�ة،

�  مل��ها أنه ذه� إلى ال��� وأخ��ه �األم�، و�ل� م�ه إرسال �ع� ثقاته س�ا إل�ه في م��له في ال��ع  -٦٧

لل����،   ال�أئ���.  و��� زع�اء  ب��ه  ی�ور  ال��  ال��ار  ل���ع�ا  معه�،  لالج��اع  ال��ان ال���د  ع�ار�:  اب� 

    .٨٥- ٨٤ال�غ�ب، ال��ل� ال�اني، ص 

- ١٢٦، ��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ال�، ص ٦٩-٦٨اب� الق���ة: تار�خ اف��اح األن�ل�، ص  -٦٨

١٢٧ . 

ا  -٦٩ ال��ء  ال��ارك،  ت�ت��  ال�اني، ١٢٧ل�ال�، ص��اض:  ال��ء  ال�لة،  ل��اب  ال���لة  اآل�ار:  اب�   ،

    .١٩١ص

، �ان� عاص�ة الق�� ق�ل الف�ح، تقع على نه� ال�اجه، �ان� أول ال��ن  ق���ة م�ی�ة   Toledo �ل��لة -٧٠

هـ. لل����، ال�شا�ي واب� ال��ا� االش��لي، ٤٧٨األن�ل��ة سق��ا في ی� الف�ن�� ال�ادس مل� ق��الة عام  

لأل��اث    األن�ل� في اق��اس األن�ار وفي اخ��ار اق��اس األن�ار، تق��� وت�ق��، م�ل��ا و��ال، ال��ل� األعلى

،  ١٩٧٧، �اق�ت ال����: مع�� ال�ل�ان، ال��ل� ال�ا�ع، دار صادر، ب��وت،  ١٥١، ص١٩٩٠العل��ة، م�ر��،

صفة ج���ة األن�ل� م����ة م� ��اب ال�وض ال�ع�ار، ن�� وع�ا�ة ل�في ب�وف��ال: دار ال��ل،  ،  ٤٠- ٣٩ص

  . ١٣٥- ١٣٠ص ، ١٩٨٨ب��وت، ل��ان، ال��عة ال�ان�ة، 

له رحلة لل�ل�، لقى ف�ها مال� و�ان مف�ى بل�ه في وق�ه، و�ان أب�ه ع��وس �ان�  ة  م� أهل �ل��ل  -٧١

 . ��١١٣اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ال�، ص. م�لى األم�� ه�ام ب� ال���

، اب� ح�ان: ال�ق��� م� أن�اء أهل األن�ل�، ت�ق��، ٣٦١- ٣٦٠ال���ي: أخ�ار الفقهاء وال���ث��، ص  -٧٢

 . ٣٩٢اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ال�، ص، ��٢١٩م���د م�ي، ص

  . ١٥٤- ١٥٣ج�ة ال�ضا في ال��ل�� ل�ا ق�ر هللا وق�ى، ال��ء ال�اني، ص -٧٣

 . ��٣٢٦اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ال�، ص -٧٤

ال�ی� وال�ولة في ع�� ال��� ال���ي"، م�لة دراسات  -٧٥ ال��م�ي: "ال��اع ب��  األردن،    ،م��� خال� 

. وتعق��ا على ذل� ���� الق�ل: ل�� في ال��وج على ال��ام ب����� ٦١٢-٦٠٨، ص  ٢٠٠٩،  ٣الع�د  

االث��� م��ه��، فق� العل�اء ما ���ح، ول�� في ق�ل ال��ام للعل�اء ما ی��ر، إال ما �ان في ال��ائ�، ففعل  
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٢٧٦ 

 

ی��عها م� آثار الق�ل واس��احة    وماأج�ع الفقهاء على ج�از الق��ل ��ف��ة صغ��ة ل�رء مف��ة أك��، والف��  

أرش� إلى أدب ال��ا�� ���ا ب�� ال�اك�    ال����  األع�اض واألنف� وال�مار، م� أك�� ال�فاس�، ��ا أن ال��ع 

�ع�ن م�سى، وال العل�اء في رش�ه� م�سى وهارون عل�ه�ا ال�الم،  وال����م، فال ال��� ال���ي في ف�اده ف

 ی��غي أن ����له ش�اب ال��م ل���ن اإلصالح و���ن ال�غ��� إلى األف�ل ب�ف�. مافه�ا 

  . ٥٨٣ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� ال�ال�، ص -٧٦

ل�، ت�ق�� وت�ج�ة، م�ه�ل، ذ�� بالد األن�،  ٢٠٨-٢٠٦اب� اآل�ار: ال�لة ال���اء، ال��ء األول، ص  -٧٧

، اب� ح�ان:  ١٦٣-١٦١، ص ١٩٨٣ل��� م�ل��ا، ال��ء األول، ال��ل� األعلى لأل��اث العل��ة، م�ر��،  

، مار�ا إی�اب�ا ف���و: ال�ن�قة وال��ع في األن�ل�، ض�� ��اب ١٨ال�ق���، ال��ء ال�ام�، ن��، شال���ا، ص

ي، م��� دراسات ال�ح�ة الع���ة، ب��وت، ل��ان، ال��عة  ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة في األن�ل�، ال��ء ال�ان

  . ١٢٤٦، ص١٩٩٨األولى، 

م� أهل ق���ة، م� م�الي ب�ي أم�ة، و�ان م� عل�اء ال��ی�، فق�ها ن��ال، وله ��اب في الفقهاء في   -٧٨

ن�ل�،  هـ. اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األ٣٣٨ق���ة، اس�عان �ه اب� الف�ضي في ��ا�ه، ت�في في ال��� س�ة  

  . ١٢٢-��١٢١اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ادس، ص، ٨٣-٨٢ال��ل� األول، ص

  . ٨٣اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� األول، ص  -٧٩

هـ،  ٣٢٨م� أب�ه وغ��ه، م�ل�ه س�ة  العل� أب� م�وان ع�� ال�ل� ب� م��ر ب� سع�� م� أهل ق���ة، س�ع  -٨٠

  . ٣٦٥أر�ع�� س�ة. اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� األول، ص صل� على ب�اب ال��ة وع��ه 

أدنى م��لة م� قاضي ال��اعة، و�ل�ه    وه�، م� ال��� ال�ي ت��ل ل�اح�ها سل�ة ق�ائ�ة،  خ�ة ال�د  -٨١

ال��� في   ال��ال� ع� أص�ابها، أ� إن�افه�، وهى تقابل  ال�س��ة، وتع�ى رد  ال��اس�ات  ال��ت�� في  في 

دار   ال��ي،  ال�ح��  بل� األن�ل�، ت�ق��، ع��  أخ�ار  ال�ق��� في  اب� ح�ان:  لل����،  ال��ق،  ال��ال� في 

  ٢٨٨ان: ال�ق��� م� أن�اء اهل األن�ل�، ت�ق��، م���د م�ي، ص، اب� ح�١٩٨، ص١٩٨٣ال�قافة، ب��وت،

 . ١٥٤تعل�� رق� 

له م�انة ع�� ال�ل�فة ال���، وأس��ه معه في ال�ه�اء، وواله ق�اء ����شة و �ان� له رحلة لل�ل�،    -٨٢

)Tartosha  هـ،  ٣٧٨)، واته� مع ع�� ال�ل� وس��، و�قى في ال��� ع��ة أع�ام، ح�ى مات في ال��� س�ة

، ��اض: ت�ت��  ٤٧٢-٤٧١هـ. تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� األول، ص ٣٧١وفي اب� الف�ضي أنه ت�فى س�ة  

اب� ح�م: ��ق ال��امة في اإللفة واألالف، ت�ق��، ال�اه� أح�� م�ي، ،  ٧-٦ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص 

  . ٧٢ص  ،١٩٨٥دار ال�عارف القاه�ة، ال��عة ال�ا�عة، 

ال��ل� األول، ص   -٨٣ الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�،  ال��ة.  ٣٦٥اب�  ال�ئ�� لق��    و�اب  ال�اب  ه� 

ال��� في ق���ة، وال��ل على ضفة نه� ال�اد� ال����، و�ان ال�اب ال�س�ي ل�خ�ل وف�د ال�ل�ان وال�زراء  

، م���  ١٨٥د م�ي، صوأص�اب ال��� اإلدار�ة، اب� ح�ان: ال�ق��� م� أن�اء أهل األن�ل�، ت�ق��، م��� 
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٢٧٧ 

 

دب�ر:   األم�� "علي  الع��  في  والع����  اإلدار�  ودوره�  �األن�ل�  ال��الي  م�  أس�ة  ح�ی�،  م�لة  "ب��   ،

  .  ٢٤، هام�٨٥، ص٢٠١٨األن�ل�، ال��ل� ال�اني، الع�د ال�ام�، 

  . ٢٢١- ٢١٨اب� ح�ان: أخ�ار ال�ولة العام��ة، ص -٨٤

ح�ى صار  �� ال�ف��� �ق���ة، ان�ه� إل�ه رئاسة العل� بها،  أح�� ب� ع�� ال�ل� ب� هاش� اإلش��لي، ��  -٨٥

ع�ف ع�ه ال�رع وال�ع� ع� ال�ل�ان، م����ا الع�ل، �ل� م�ه أن ی��لى الق�اء    ���ا�ة ���ى الل��ي في زمانه،

اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� األول، ت�ق��، ��ار ع�اد مع�وف، دار الغ�ب اإلسالمي، ت�ن�،  .  م�ت�� ف�ف�

 . ٧٨-٧٧ال��اهي: تار�خ ق�اة األن�ل�، ص، ٥٨-٥٧، ص ٢٠١٠األولى،  ال��عة

 . ٢٢٣- ٢٢٢اب� ح�ان: أخ�ار ال�ولة العام��ة، ص -٨٦

هـ، خ�ج ال�ل��ي إلى ال��ر الغ���ة وهى اش��ل�ة وش��� ولق�� وغ��ها،  ٣٦٢اب� ح�ان أنه في س�ة  ی���    -٨٧

�ه�. ال�ق��� في أخ�ار بل� األن�ل�، ت�ق��،  ل��العة رعا�اها وتع�ف أح�اله�، وال��ف ع� س�� ع�اله� ف

 . ٧٨- ٧٥، ص  ٢٠٠٦صالح ال�ی� اله�ار�، ال����ة الع���ة، ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى، 

ص   -٨٨ األول،  ال��ل�  األن�ل�،  عل�اء  تار�خ  الف�ضي:  ال��ء ٣٦٥اب�  ال���اء،  ال�لة  اآل�ار:  اب�   ،

  ٢٧٩األول،

األن�ل� وال���وع العام��، دار ���ز إش��ل�ا لل��� وال��ز�ع، ال�ع�د�ة، ال��عة ف�ز� الق���ر�: فقهاء    -٨٩

، أما ب�وف��ال ف��� أنه �ان مع��لي، واته� ���ه� اب� م��ة، و�ال�الي ق�ل.  ٢٠٨- ٢٠٦، ص٢٠١٠األولى،  

 . ١٧٦- ١٧٥ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة في أس�ان�ا، ت�ج�ة، ال�اه� أح�� م�ي، دار ال�عارف، القاه�ة، ص

 . ��١١٥اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص -٩٠

  . ١٢٥-��١٢٤اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص -٩١

عاص� ب� ز�� ب� علق�ة ال����ي، أب�ه ز�� ه� ال�اخل م� ال���ق إلى األن�ل�، وأقام ���رة ج�� دم��،   -٩٢

، إح�ان ��اس، دار ال�قافة، ب��وت، ل��ان، اب� ع�� ال�ل� ال��اك�ي: ال�یل وال���لة، ال�ف� ال�ام�، ت�ق��

، اب� ال����: اإلحا�ة في أخ�ار غ�نا�ة، ال��ل� ال�ا�ع، ت�ق��، م��� ع�� هللا ع�ان، م���ة ١٠٣-١٠٢ص

 . ٢٣٥-٢٣١، ص ١٩٧٧ال�ان�ي، القاه�ة، ال��عة األولى،

  . ١٠٢ال��اك�ي: ال�یل وال���لة، ال�ف� ال�ام�، ص اب� ع�� ال�ل�   -٩٣

م�ی�ة غ��ي ق���ة، �ان� مق�ا لل�ل�ك األوائل، ت��� بها اآلثار الق���ة ال�ي ما ت�ال   Merda  ماردة  -٩٤

  . ١٧٧- ١٧٥أ�اللها �ا��ة. لل����، صفة ج���ة األن�ل� م����ة م� ��اب ال�وض ال�ع�ار، ص

،  ، األزد�: ب�ائع ال��ائه، ض��ه وش�حه، م��فى ع�� القادر ع�ا٥٨٧ال�����: ج�وة ال�ق���، ص    -٩٥

، اب� ال����: اإلحا�ة في أخ�ار  ٢٩- ٢٨، ص  ٢٠٠٧دار ال��� العل��ة، ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى،  

  . ٢٣٥-٢٣١غ�نا�ة، ال��ل� ال�ا�ع، ص 

أح�� ب� م��� ب� ف�ج ال��اني، ألف ���ا ����ة لل��� ال������، أه�ها ��اب ال��ائ�، وله ��اب   -٩٦

  . ١٥٦- ١٥٥ج�وة ال�ق���، ص ال������ والقائ��� �األن�ل�. ال�����:
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٢٧٨ 

 

لل�الی��،    -٩٧ العل�  دار  وآخ�ون،  األب�ار�  إب�ا���  ت�ق��،  ال�غ�ب،  أهل  أشعار  ال���ب م�  دح�ة:  اب� 

 . ٦- ٤، ص١٩٥٤ب��وت، 

و�ه خ�� بلغاء األن�ل�. لل����، اب�  م� أعالم زمانه،  ،  Algecirasن��ة إلى م�ی�ة ال����ة ال���اء    -٩٨

  . ١٨٠- ١٧٧، اب� خاقان: م��ح األنف�، ص١٩٨-١٩٧م��ة، ص ح�ان: أخ�ار ال�ولة العا

ل� ��� ل���ه ساب� ن�اهة، �ان أب�ه معل�ا ص�� اب� أبي عام� في ش�ا�ه، فأص�ح م� أه� وزرائه، و�ان    -٩٩

أول �ات� ���� له، وزاد نف�ذه في عه� اب�ه ال��ف� ع�� ال�ل�، واق��ى ال��اع واألم�ال وال��وات، ح�ى ن��ه 

، اب� اآل�ار:  ١٢٥-١٢٣ال��ف� ���� ح�اده وأع�ائه. اب� ��ام: ال�خ��ة، الق�� االول، ال��ء األول، ص

  . ١٩٥-١٩٣، ص١٩٦١إع�اب ال��اب، ت�ق��، صالح األش��، م���عات م��ع اللغة الع���ة، دم��،

ث� ت�لى  ال����ر ب� أبي عام�  في عه�  ال��اعة  قاضي  أح�� ب� ع�� هللا ب� ه�ث�ة ب� ذ��ان،    -١٠٠

هـ. ع��ما ن�� ٤٠١هـ، ول��ه أع�� م�ة ثان�ة ح�ى عام٣٩٤ال�الة في ال���� ال�امع، وع�ل ع�ه�ا س�ة  

 . ١٧٣-��١٦٦اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص ن���ه ال��ه�رة. لل����،

 . ٥٨٦، ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� األول، ص٢٤٩اب� ح�ان: أخ�ار ال�ولة العام��ة، ص -١٠١

: ��� ال��� وس��ن ال�اء وف�ح ال�اء؛ ألنه أ��� على م� ��ه، وه� م� أشه� س��ن ال���� س�� -١٠٢

ق���ة على اإل�الق، أ��� ت�� األرض في ق�� ال�الفة نف�ه، وذ�� ب�وف��ال أنه �ان م���ا ل�� ���� 

��ه ال����  عل�ه �اإلع�ام، أو ال����م عل�ه �ال��� ال���� م�� ال��اة، اش�ه� ع�ه �أنه س�� م�ل� ال �ع�ف  

ال�ها�ة، م�ل ال�اج� ال���في   الل�ل م� ال�هار، و�ان �ل م� �ع�ف أنه ��اق إلى ال����، �ع�ف أنها 

ع��ما ودع أهله وداع الف�اق، ع��ما أم� �ه إلى ال����. دوز�: ت��لة ال�عاج� الع���ة، ال��ء ال�ا�ع، ت�ج�ة 

، اب� ح�ان: ال�ق��� م� أن�اء أهل ٢٢، ص١٩٩٣د،م��� سل�� ال����ي، دار ال���ن ال�قا��ة العامة، �غ�ا

م��� علي دب�ر: "ال���ن وال���اء في ، لل����،  ٢٧٩، حاش�ة رق� ٣٢٥األن�ل�، ت�ق��، م���د م�ي، ص

األن�ل� في عه� ب�ي أم�ة ومل�ك ال��ائف"، م�لة العل�م اإلن�ان�ة واإلدار�ة، جامعة ال���عة، ال��ل�ة الع���ة 

  . ١٣٧-١٣٦م، ص ٢٠١٥،  ٨ال�ع�د�ة الع�د 

 . ٣٣- ٣١، اب� ��ام: ال�خ��ة، ال��ء ال�ا�ع، ص٢٧٥، ٢٥٠أخ�ار ال�ولة العام��ة، ص  -١٠٣

، اب� سع��: ال�ق��ف م� أزاه� ال��ف، ٥٢- ٥١اب� ��ام: ال�خ��ة، الق�� ال�ا�ع، ال��ء األول، ص  -١٠٤

  . ٨٦-٨٥ ، ص ٢٠٠٤ت�ق��، س�� ح�في ح�ان��، اله��ة ال����ة العامة لل��اب، القاه�ة، 

سع� ع�� هللا صالح ال����: ال��اة العل��ة في ع�� ال�الفة، معه� ال���ث العل��ة و�ح�اء ال��اث   -١٠٥

، فاضل والي: الف�� وال���ات ٢٢٦-٢٢٥، ص ١٩٩٧اإلسالمي، ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، ال��عة األولى، 

  . ١٠٨- ١٠٧ص ، ١٩٩٦في ال�ع� األن�ل�ي، دار األن�ل�، ال�ع�د�ة، ال��عة األولى، 

له في س��ه ق���ة نال� شه�ة ����ة ع�� األد�اء عامة، أرسلها إلى اب�ه، وهى م���عة م� ال�صا�ا   -١٠٦

  واآلداب وال��� ال�عل���ة، ل�� ف�ها ت����ه في ال��اة، و�ا ح��ا ل� �ق��ح ت�ر��ها ألب�ائ�ا �الب ال��ارس
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  - ال�ان��ة؛ ح�ى ن�ع� ف�ه� اله�ة ل�ل� العل� والعلى وم�ا جاء ف�ها: 

  واعل� �أن العل� أرفع رت�ة    وأجل م���� وأس�ى مف��  

، ���� ع�� الع��� ع�� القادر: شع� األس� وال��� في األن�ل�، ٤٠٥لل����، ال�����: ج�وة ال�ق���، ص

  . ٢٠- ١٩، ص ١٩٩٦م���ة ال�ان�ي، القاه�ة، ال��عة ال�ان�ة، 

  . ��١٦٩اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص -١٠٧

- ٨٦ص ،  ١٩٨٦اله��ة ال����ة العامة لل��اب، القاه�ة،ح��� م�ن�: ش��خ الع�� في األن�ل�،    -١٠٨

٨٧ .  

  ٨٦-٨٤، ال��اهي: تار�خ ق�اة األن�ل�، ص  ١٧٣-��١٧٢اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص  -١٠٩

ج�ه إی�ا��� ب� ��� م�لى ع�� ال�ح�� ال�اخل، س�� ق���ة و�ها ول� م�م�، ون�غ في ال�ع� ل��ه �ان    -١١٠

�ا ت�ام وغ��ه ورو�  م�ه��ا على ال�اس ��ع�ه، وال��ض في أع�اضه�، و�ان� له رحلة إلى ال���ق، لقى ف�ها أ

 . ٥٢١ع�ه شع�ه، ت�ج� له ال����� ت�ج�ة م����ة، ذ�� أنه شاع� م�ه�ر. ج�وة ال�ق���، ص

ی���ي إلى أس�ة م� ال��ل�ی�، وحازوا ال�ئاسة وال�اللة �األن�ل�، ول� هاش� في إل���ة، في ع�� األم��    -١١١

ب وال�الغة وال�ع�، قال ��ه اب� اآل�ار: ع�� ال�ح�� األوس�، وت�وج م� ح��ونة اب�ة زر�اب، اش�ه� �األد

اج��ع� ��ه خ�ال ل� ت���ع في س�اه م� أهل زمانه، أع�� �ه األم�� ع�� ال�ح�� األوس�، ف�اله ب�ا�ة خ�ة  

ال���ي: ق�اة ق���ة، ال�ار ال����ة  .  ال��ل، ث� رقاه إلى رت�ة ال�زارة، وفي عه� اب�ه م��� ف�ضه أم�ر دول�ه

وال��ج�ة،   رق�١٩٦٦القاه�ة،  لل�أل��  األن�ل��ة،  ال����ة  "س�اسة ٧٥ص،  ١،  وآخ�ون:  ن���  ع��ه  �ا��   ،

ال��ل�   الع�اق،  قار،  األن�ل�"، م�لة جامعة ذ�  في  اإلدار�ة والع����ة  الع���  ،  ١٢ال�ز�� هاش� ب� ع�� 

 .   ١٨٠- ١٦٢، ص٢٠١٧،  ٣الع�د

ه�ب م� ق���ة إلى ماردة، وت���  ،  م ٨٧٥/هـ٢٦١أح� ال������ ض� ال�ولة األم��ة �األن�ل�، عام  -١١٢

له األم�� م��� ب�ف�ه، وه�مه وأم�ه األم�� وخ�ج إلى ��ل��س، ول��ه أعل� ال��رة م� ج�ی� على األم����، 

واس�عان ��ل� ل��ن، فأرسل له األم�� م��� ج��ا �ق�ده وز��ه هاش� ب� ع�� الع���، ل��ه ه�م، �ق�ل ال��ي:  

 . ١٠٢، اب� ع�ار�: ال��ان ال�غ�ب، ال��ل� اال�اني، ص٣٧١ل��� صوج�ع� في أخ�اره ���. ���ة ال�

 . ١٣٣- ١٣٢، ال��ء األول، صفي حلى ال�غ�ب اب� سع��: ال�غ�ب -١١٣

م���ة ب�� ع�� ال�ح�� ال��قي: "أث� ف��ة ق���ة على ال��اة العامة ف�ها"، م�لة ال��رخ الع��ي، القاه�ة،    -١١٤

  . ١٥١، ص ٢٠١٢الع�د الع��ون،  

 .  ٩٠اب� ع�ار�: ال��ان ال�غ�ب، ال��ل� ال�ال�، ص  -١١٥

 ،  ١٦١ف�ز� الق���ر�: فقهاء األن�ل� وال���وع العام��، ص -١١٦

 . ٧٥٤ك، ال��ء ال�ا�ع، ص��اض: ت�ت�� ال��ار  -١١٧

أب� ع��ان سع�� ب� م��ر ب� سع�� اب� قاضي ال��اعة ال�ه��، رو� العل� ع� أب�ه و�ان خ���ا    -١١٨

  . ١٠٣، اب� ح�م: ��ق ال��امة، ص ٢٩٠هـ.اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� األول، ص٤٠٣بل�غا، ق�ل س�ة 
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 . ١٠٣اب� ح�م: ��ق ال��امة، ص  -١١٩

ت�لى و احي ق���ة، اش�ه� �الفه� وال��اء  م��� ب� قاس� ب� ح�� الف�اء، م� جال�ة ضاح�ة م� ض�   -١٢٠

هـ، على ی� ال����، ی�م دخ�له�  ٤٠٣ك���ا م� ال��اص� م�ل ال���ة وال�الة وال���ة في ال�اه�ة وق�ل س�ة  

  . ٢٠٥، ��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص١٢٥-١٢٤ق���ة. ال��ي: ���ة ال�ل���، ص

  . ٢٠٥ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص��اض: ت� ، ١٢٥- ١٢٤ال��ي: ���ة ال�ل���، ص -١٢١

 . ٣٦٤، ٢٣٠-٢٢٩اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� األول، ص -١٢٢

أشه� عل�ائها، و�ان م� أح�� الق�اة بها عل�ا وه��ا، ورجاحة ودی�ا، وت�لى خ�ة  م� ق���ة وم�    -١٢٣

ال���ة على ی� ال����. ال��ر� في عه� اب� أبي عام�، وت�لى إمامة ال�الة ��امع ال�اه�ة، ح�ى ح�ث� له  

 . ١٨١- ١٧٦لل����، ��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص

 . ١٨١-��١٧٦اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص -١٢٤

 . ٣٠٢اب� اآل�ار: ال���لة، ال��ء ال�اني، ص -١٢٥

حلى    �ان ���ع الق�ازع م�ا یل�� ف�ق ال�أس ���ه القل���ة. اب� سع��: ال�غ�ب فين��ة إلى ص�ع�ه،    -١٢٦

 .٢، هام�١٦٦ال�غ�ب، ال��ء األول، ص

، اب� ف�ح�ن:  ٤٨٣-٤٨١، اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� األول، ص٤٠١ال�����: ج�وة ال�ق���، ص   -١٢٧

ال�ی�اج ال��ه� في مع�فة أ��ان عل�اء ال��ه�، ت�ق��، مأم�ن ب� م�ي ال�ی� ال��ان، دار ال��� العل��ة، 

 . ٢٤٩ص ، ١٩٩٦ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى، 

ت�لى الق�اء �ع� م��ر ب� سع�� ال�ل��ي، وأورد ال��اهي خ�اب تع���ه م� ق�ل ال�ل�فة ال��� س�ة    -١٢٨

یل�� أن ال��اهي ال ی��� ع���ه س�� �� ال�قاضي ع��ه، ور��ا   .١٢٠ال���ي: ق�اة ق���ة، ص  هـ، ٣٥٣

  . ٧٧- ٧٥المه �ع� م� ��اص� ع��ه ل�ل� فق�. تار�خ ق�اة األن�ل�، ص

  ١٤١، ٤٤ف�ز� الق���ر�: فقهاء األن�ل� وال���وع العام��، ص -١٢٩

 . ٧٩-٧٨ال��اهي: تار�خ ق�اة األن�ل�، ص -١٣٠

  . ٨١ح��� م�ن�: ش��خ الع�� في األن�ل�، ص -١٣١

 . ٢٠٢اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� األول، ص -١٣٢

 ،  ٧١٧اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� ال�اني، ص -١٣٣

أب� م��� ب� ع�� هللا ب� م��� ب� ی�سف ب� ن�� األزد�، ال�ع�وف �اب� الف�ضي، صاح� ��اب    -١٣٤

تار�خ عل�اء األن�ل� ال�� أفادنا فائ�ة ����ة في ه�ا ال���، وح�� اب� ����ال ج�ازته وت�ح� عل�ه. ال�����:  

  . ٣٤٢-����٣٣٧ال: ال�لة، ال��ل� األول، ص ، اب�٣٦٨-٣٦٦ج�وة ال�ق���، ص

 Pons Boigues :Ensayo Bio-Bibliografico Historiadores Y Geografos, Arabigo-

Espanoles,Madrid,1898,pp 105-108 
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،  ٢٨٣- ٢٨٢، ص ١٤١اب� ح�ان: ال�ق��� م� أن�اء أهل األن�ل�، ت�ق��، م���د م�ي، تعل�� رق�    -١٣٥

، ال�اه� أح�� م�ي: دراسات ع� اب� ح�م و��ا�ه ��ق ٢٨٠-٢٧٨ال�لة، ال��ل� األول، ص اب� ����ال:  

. ودف� ه�الء في مال��ه� بال غ�ل، �ع� ٧٢- ٧١، ص١٩٨١ال��امة دار ال�عارف، القاه�ة، ال��عة ال�ال�ة،

 تق�ی�ًا له� الع��اره� شه�اء، وه�ا ح�� ال��ع. 

م��� ال�ه�� وسل��ان ال���ع��، وان�ه� �ان��ار  م ب��  ١٠٠٩هـ/٤٠٠ح�ث� س�ة   Qantish  ق���  -١٣٦

سل��ان، وق�ل ف�ها ���� م� س�ان ق���ة، قال �ع� ال��فاء: أخ�ت م� �ل ��قة ح�ى م� أهل ال�ا�ل،  

م�ل ق���� ال�لهي وزر��� ال�غ�ي ال����ر�، و���ع �ع�ها ل�ل��ان �ال�الفة. م� ن��ص ��اب ال���� الب�  

م���   ع�� هللا  ج�ع،  القاه�ة،  ح�ان،  لل��اب،  العامة  ال����ة  اله��ة  ال�ی�،  ،  ٣٠- ٢٩، ص ٢٠١٨ج�ال 

 . ٦٤٧، م��� ع�ان: دولة اإلسالم في األن�ل�، ال��ء ال�اني، ص٤١ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� األول، ص

 . ١١٣-١١٢اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� ال�اني، ص -١٣٧

 . ١٥٤اب� اآل�ار: ال���لة، ال��ء ال�ا�ع، ص   .وال�ه�ع�� ال��ع� ب� ع��� هللا ب� غل��ن، م�ه�ر �الف�ل    -١٣٨

 . ٤٤، اب� ��ام: ال�خ��ة، الق�� األول، ال��ء األول، ص٣٠م� ن��ص ��اب ال����، ص -١٣٩

في ش�ال ق���ة ب�� م��� ال�ه�� وسل��ان ال���ع��، وان�ه� �ان��ار م��� ،  م�قعة ع��ة ال�ق�  -١٤٠

،  ٨٩ال�ان�ة. ع�� ال�اح� ال��اك�ي: ال�ع�� في تل��� أخ�ار ال�غ�ب، صال�ه��، و���ع له �ال�الفة لل��ة 

 . ٩٥-٩٤اب� ع�ار�: ال��ان ال�غ�ب، ال��ل� ال�ال�، ص

 ١٧٣-١٧٢، م���ة ال��قي: أث� ف��ة ق���ة، ص ١١٣اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� ال�اني، ص -١٤١

 .  ٢٣٧اب� اآل�ار: ال���لة ل��اب ال�لة، ال��ء ال�اني، ص  -١٤٢

 . ٢٧٧اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� ال�اني، ص -١٤٣

 ،  ٨٧- ٨٦، ر����ا: ال����ة اإلسالم�ة في األن�ل�، ص٢٢١ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� األول، ص -١٤٤

االس��اعة هي الق�رة على فعل ال�ي، وال�ق��د بها ه�ا الق�رة ال�ي ���ن بها الفعل م� الع��، وذه�   -١٤٥

ال�ع��لة إلى أنها ال ت��ن إال ق�ل الفعل، وذه� ال����ة إلى الق�ل �أنها مقارنة للفعل، وتع�ي سل� الع�� ق�رته  

م: الف�ل في ال�لل واأله�اء وال��ل، ال��ء ال�ال�، اب� ح�   ،واخ��اره، وق� أ��ل اب� ح�م ه�ی� ال��ه���، لل����

- ٤٥، ص١٩٩٦ت�ق��، م��� إب�ا��� ن��، وع�� ال�ح�� ع���ة، دار ال��ل، ب��ت، ل��ان، ال��عة األولى،

٦٢ . 

 .  ٢٠٠- ١٩٩اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� األول، ص  -١٤٦

- �٣٧٤ق��: نفح ال���، ال��ل� ال�ال�، ص ، ال٢٧٠-٢٦٨ال�����: ��قات ال������ واللغ����، ص  -١٤٧

 . ٢٧- ٢٣، ص١٩٨٨، م��� ع�� هللا ع�ان: أن�ل��ات، ��اب الع��ي، ال����، ال��اب الع��ون، ی�ل��  ٣٧٥

اب� ح�ان: ال�ف� ال�اني م� ��اب ال�ق���، ت�ق��، م���د م�ي، م��� ال�ل� ���ل لل���ث وال�راسات   -١٤٨

 . ٣٥٠-٣٤٧، ص٢٠٠٢ى، اإلسالم�ة، ال�ع�د�ة، ال��عة األول
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سل��ان ب� أس�د الغافقي، ت�لى ق�اء ال��اعة �ق���ة لألم�� م��� ب� ع�� ال�ح�� األوس�، و�ان    -١٤٩

اث���� وثالث�� س�ة،  صال�ا، مه��ا، صل��ا في ح��ه، و��ه دعا�ة ت����� وت����ف، و�ل قاض�ا ل��ة 

  . ٦٠-٥٦ق�اة األن�ل�، صوت�فى ع� ع�� ناه� ال��عة وال��ع�� عاما. ال��اهي: تار�خ 

  ؛ ٢٧م��� ع�� هللا ع�ان: أن�ل��ات، ص -١٥٠

 Monica Rius Pinies: Científicos en nómina: mecenazgo científico en el Occidente 

islámico, Al-Qantara, xxix , julio -Diciembre de 2008,p386-387. 

ن�أ في ب�� عل� وفقه، وأن�� تالم�ة و م،  ٨٥٠هـ/ ٢٣٥  ت  ع�� هللا ب� م��� ب� أبي ش��ة ال��اسي  -١٥١

م�ه� ال��ار� وم�ل� وأبي داود واب� ماجة وأح�� ب� ح��ل و�قي ب� م�ل� وغ��ه� ال���� م� األعالم، لل����،  

ع�از�، وأب� الف�ارس أح�� ف���  م��� اب� أبي ش��ة، ال��ء األول، ت�ق��، أب� ع�� ال�ح�� عادل ب� ی�سف ال

 ، مق�مة ال��ق��.٢١-٩، ص١٩٩٧ال�����، دار ال���، ال��اض، ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، ال��عة األولى،  

عل� اب� ��ل�س على ذل�: �أنه �ان� عادة األن�ل���� في م�قفه� م� األف�ار ال��ی�ة اآلت�ة م�    -١٥٢ 

اس���اج م��قي. اب� ��ل�س: ��اب ال��خل ل��اعة ال����، ال��ء األول، ال���ق رف� ث� ق��ل، وه�  

، مار�ا ١١- ١٠، ص١٩١٦وقف على ��عه، م��ائ�ل آس�� بالج��س ال��ق��ي، ال���عة األب��قة، م����،  

  . ١٢٥٥إی�اب�ل: "ال�ن�قة وال��ع في األن�ل�"، ص

ال�ق���، ص  -١٥٣ ال���،٢٥١-   ٢٥٠ال�����: ج�وة  نفح  ال�ق��:  ال�اني، ص  ،  ،  ٥٢٠-٥١٨ال��ل� 

 . ٤٦١- ٤٥٩، �ال���ا: تار�خ الف�� األن�ل�ي، ص٧٥٠- �٧٤٦اق�ت ال����: مع�� األد�اء، ال��ء ال�اني، ص

وان�قل إلى ق���ة وأقام بها، ح�ى وفاته، و�ان ف��ح الل�ان ����ا ��الم  Geanم� أهل ��رة ج�ان  -١٥٤

ع�ه تع��ه للع�ب. ال�����: ��قات ال������ واللغ����،  الع�ب، �ان� له رحلة لل�ل�، خ��ا دی�ا، اش�ه�  

  . ١٠٩-١٠٧، ال�����: ج�وة ال�ق���، ص٢٦٨ص

 . ٢٥٥- ٢٥٠اب� ح�ان: ال�ق���، ت�ق��، ع�� ال�ح�� ال��ي، ص  -١٥٥

أب� ع�� هللا م��� ب� ع�� هللا ب� م��ة م� ق���ة، �ان أب�ه م� عل�اء ال��ی� وال�وا�ة �األن�ل�، وله    -١٥٦

م، وتلقى اب�ه م��� العل� على ی��ه �غ��ه م� معاص��ه. ٨٩٩هـ/٢٨٦ال���ق، وت�في في م�ة س�ة  رحلة �ل�  

، اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� ال�اني،  ١٧٩-١١٧٨ال���ي: ��قات الفقهاء وال���ث��، ص

ال�اني، ت�ج�ة ع�٥٦- ٥٥ص ال��ء  العال� اإلسالمي،  الف�� في  تار�خ  ای�نان�ی�:  العال صالح،  ، ��وث   �

األولى،   ال��عة  القاه�ة،  لل��ج�ة  الق�مي  ص  ٢٠١٣ال���وع  م���:  ٥٣-٥١،  ال�زاق  ع��  م��ة "،  اب� 

  .  ١٦٦- ١٦٤، ص ٢٠١٨،  ١٠، م�لة األن�ل�، ال��ائ� الع�د"وم�رس�ه

��وز ه��نان���: "الف�� اإلسالمي في ش�ه ال����ة االی����ة"، ت�ج�ة، رش�� ال��ر، ال��ارة الع���ة   -١٥٧

،  ١٩٩٨اإلسالم�ة في األن�ل�، ال��ء ال�اني، م��� دراسات ال�ح�ة الع���ة، ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى،  

 . ١٠٩٠ص
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،  ١٩٩٤أح�� م�ى، دار ال�عارف، القاه�ة،  ت�ج�ة: ال�اه�  ب�وف��ال: ال��ارة الع���ة في أس�ان�ا،    -١٥٨

  . ٣٧١، �ال���ا: تار�خ الف�� األن�ل�ي، ص١٧٥-١٧٢ص

ال��عة   -١٥٩ القاه�ة،  إف����ة، ت�ق��، م��� ز��ه� م��� ع�ب، م���ة م�ب�لي،  ال���ي: ��قات عل�اء 

 . ٤٠، إح�ان ��اس: تار�خ األدب األن�ل�ي، ص٣٢، ص١٩٩٣األولى 

الفقهاء وال���ث��، ص    -١٦٠ . ل�� م�لفاته �لها ضاع�، ول� ی�� م�ها إال ١٧٩- ١٧٨ال���ي: أخ�ار 

اث�ان ه�ا: ��اب ال����ة و��اب ال��وف، وج�ع بالث��س أ��اف م���ه م� ال��� ال���لفة. �ال���ا: تار�خ 

 .٣٧٤-٣٧٣الف�� األن�ل�ي، ص

  . ٨٨، ال��ي: ���ة ال�ل���، ص ٩٨ج�وة ال�ق���، ص -١٦١

 . ٥٥٦، ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� ال�ال�، ص ٢٨٧- ٢٨٦م��ح األنف� وم��ح ال�أن�، ص  -١٦٢

  . ٧٢-٧٠ح��� م�ن�: ش��خ الع�� في األن�ل�، ص -١٦٣

، م��� ع�� هللا ع�ان: دولة  ٢٩- ٢١ت�ق��، شال���ا، ص  ،أرود اب� ح�ان ن� ه�ا ال����ر، ال�ق���  -١٦٤

 . ٤٣٣- ٤٣٢اإلسالم في األن�ل�، ال��ء ال�اني، ص

،  ١٧٥، ب�وف��ال: ال��ارة اإلسالم�ة في أس�ان�ا، ص٧٩-٧٨ال��اهي: تار�خ ق�اة األن�ل�، ص  -١٦٥

  . ١٧٠- ١٦٦ع�� ال�ازق م���: اب� م��ة وال����ة األن�ل��ة، ص

أ� أنه� �ان�ا ال ی�ل�ن وج�هه� ش�� ال���ة في ال�الة، و�ن�ا ن�� ال��ق الفل�ي. �ال���ا: تار�خ الف��   -١٦٦

 . ٣٧٥ص األن�ل�ي،

  . ٨٨اب� ح�ان ال�ق���، ت�ق��، ع�� ال�ح�� ال��ي، ص -١٦٧

روج�ه جارود�: اإلسالم في الغ�ب ق���ة عاص�ة العال� والف��، ت�ج�ة ذوقان ق�ق��، دار دم��،   -١٦٨

األولى،   ال��عة  مل�ك ٦٣-٤٩م ص  ١٩٩٥القاه�ة،  نها�ة  إلى  األن�ل�  في  "ال���ع  م�ي:  علي  م���د   ،

-١٠٨، ص١٩٥٤,  ٢-١ال��ائف"، م�لة ال�عه� ال���� لل�راسات اإلسالم�ة في م�ر��، ال��ل� ال�اني، الع�د  

  .  ٢٢-٢١، ص٢٠٠٤، و��ع في ��اب ن�� م���ة ال�قافة ال�ی��ة، القاه�ة، ال��عة األولى، ١٠٩

 . ١٢٥٠صض�� ��اب ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة في األن�ل�،  مار�ا إی�اب�ل: ال��ع في األن�ل�،  -١٦٩

وال�الغة وال�ق�، رو� ع�ه ����   إب�ا��� ب� م��� ب� ز���ا ال�ه��، ب� أهل ق���ة في زمانه في اللغة، -١٧٠

م� أهل األن�ل�، ل�ق�ه الف��ة �ق���ة، وتق�ب م� أص�اب ال�ل�ة ف�ال ال�اه، وله ش�ح على شع� ال����ي  

، ال�����: ج�وة  ١٩٨٨م���ع، ب��ق��، م��فى عل�ان، م�س�ة ال�سالة، ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى،  

  . ٢٨٣- ٢٨١الق�� األول، ص، اب� ��ام: ال�خ��ة، ٢١٥- ٢١٤ال�ق���، ص

قاس� ب� م��� الق�شي، شاع� وأدی� ال�ولة العام��ة، �ان ق� ق�ف (اته�) وشه� عل�ه ع�� الق�اة ��ا   -١٧١

ی�ج� الق�ل، ف��� و��� إلى ال����ر ق���ة ���لة ���ع�فه ف�ها، و��أله ال���� في أم�ه، وحق� دمه ف�ق  

، دوز�: ال��ل��ن في األن�ل�، ال��ء ال�اني، ت�ج�ة، ٣٣٠- ٣٢٩له وعفا ع�ه. ال�����: ج�وة ال�ق���، ص

  . ١٤٩، ص١٩٩٤ح�� ح��ي، اله��ة ال����ة العامة لل��اب، القاه�ة، 
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٢٨٤ 

 

س�اج ال�ل�ك، حققه وعل� عل�ه، م��� ف��ي أب� ���، ال�ار ال����ة الل��ان�ة، القاه�ة، ال����شي:    -١٧٢

 . ٦٥٥-٦٥٣، ص ١٩٩٤ال��عة األولى، 

اللغة ال��ه�ر��، ام��� م� ق�ل ال����ر اب� أبي عام�، م��ة أدت إلى س��ه، و�ع� أن  م� عل�اء  -١٧٣

ت� اإلف�اج ع�ه خ�ج إلى صقل�ة، فأقام بها إلى وفاته. اب� ع�� ال�ل� ال��اك�ي: ���ة ال�ف� ال�ا�ع م� ال�یل  

 . ٤١- ٤٠، ص١٩٦٤وال���لة، ت�ق��، إح�ان ��اس، دار ال�قافة، ب��وت، 

، ف�ز� ٦٥٥- ٦٥٣، ال����شي: س�اج ال�ل�ك، ص ٢٣١-٢٢٩أخ�ار ال�ولة العام��ة، ص   اب� ح�ان:  -١٧٤

  . ٢٢٧-٢٢٦الق���ر�: فقهاء األن�ل� وال���وع العام��، ص

مار�ا ای�اب�ا ف���و: ال�ن�قة وال��ع في األن�ل�، ض�� ��اب ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة في األن�ل�،    -١٧٥

 . ١٢٤١، ص١٩٩٨لع���ة، ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى،  ال��ء ال�اني، م��� دراسات ال�ح�ة ا

ال�اني، ص    -١٧٦ ال��ل�  األن�ل�،  عل�اء  تار�خ  الف�ضي:  �ال���ات،  ال�ف��  ،١٥٠- ١٤٩اب�  ال�افي   :

األولى، ال��عة  ل��ان،  الع��ي، ب��وت،  ال��اث  دار إح�اء  أح��األرناؤو�، ت��ي م��فى،  ،  ٢٠٠٠ت�ق��، 

تار�خ  ،  ٣٨ص ال�ؤوف  ل�في ب�وف��ال:  األول، ت�ج�ة، علي ع��  ال��ء  ال�اني،  ال��ل�  إس�ان�ا اإلسالم�ة، 

 . ٤٢٢، ص٢٠٠٢ال���ي وآخ�ون، ال���وع الق�مي لل��ج�ة، القاه�ة، 

ق���ة، وت�ل�� على ی�  �  أقام أح�� ب� م��� ب� ع�� هللا ب� أبي ���ى ب� ل� ب� ���ى ال�ل���ي،    -١٧٧

ورجع إلى األن�ل� �عل� غ���، و�ان س�فا م��دا على أهل األه�اء وال��ع،  عل�ائها، له رحلة لل�ل� وال�ج،  

�عل�ه ال�اس  وان�فع  ال��،  ع��  واب�  ح�م  اب�  م�ه�  ����ون،  ی��ه  على  ال�ق���،    .وت�ل��  ج�وة  ال�����: 

، ��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ام�، ٨٥- ٨٤، اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� األول، ص١٦٧-١٦٦ص

ش��� أرسالن: ال�لل ال���س�ة في األخ�ار واآلثار األن�ل��ة، ال��ء ال�اني، ال����ة ال��ار�ة،    ، ٣٣- ٣٢ص

 . ٥٤، ص١٩٣٦فاس، ال�غ�ب، ال��عة األولى،  

- ٥٢، اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� األول، ص٣٣-��٣٢اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ام�، ص  -١٧٨

ص ٥٣ ال�اسع،  ال��ل�  اإلسالم،  تار�خ  ال�ه�ي:  ع��،  ٤٥٧-٤٥٦،  ال�ا�ع  ال��ء  ال��الء،  أعالم  س��   ،

  . ٥٦٨-٥٦٦ص

لل���� ع� األو��ة ال�ي ح�ث� في األن�ل� خالل ه�ه الف��ة. اب� ع�ار�: ال��ان ال�غ�ب، ال��ل� ال�اني،   -١٧٩

، سع�� أب� ز��: ال��اعات واألو��ة وأث�ها في األن�ل� ع�� ب�ي أم�ة، ض�� ��اب ١٦٨-٨٢،١٦٧- ٨١ص

 . ٣٠-٣، ص���٢٠٠٤ث في ال��ارة اإلسالم�ة، ب�ون، 

ال  -١٨٠ أ�ا  ���ى  ق���ة  في  م�  ال�ال�ي، م�اورا  للفقه  حاف�ا  و�ان  لل�ل� وال�ج،  له رحلة  قاس�، �ان� 

األح�ام، و�ان� له حلقة عل� في ال���� ال�امع، وه� م� ال���اء م� أب�اء ال��الي. ال���ي: أخ�ار الفقهاء 

 . ٦٨-٦٧اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� األول، ص، ١٤وال���ث��، ص
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٢٨٥ 

 

�ل الل��ي و�ان� له رحلة لل�ل�، و�ان فق�ها م�ه�را وم�اورا في األح�ام، مق��ا م� ���ى أ�ا إس�اع  -١٨١

، اب� الف�ضي:  ٣٧٩األم�� ع�� هللا ل��ف أب�ته، ت�فى في ال��اء. ال���ي: أخ�ار الفقهاء وال���ث��، ص

 ، ٢٣٣-٢٣٢تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� ال�اني، ص

هـ، و�ان مع���ا �اآلثار ٣١٩ة لل�ل� وعاد إلى األن�ل� س�ة  م� ق���ة ���ى أ�ا ع��، �ان� له رحل  -١٨٢

جامعا لل���، واله ال�ل�فة ع�� ال�ح�� ال�اص� أح�ام الق�اء في �ل�ل�ة، و�ل قاض�ا ح�ى ت�فى في �اع�ن  

، اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل�  ٢٩-٢٧هـ. ال���ي: أخ�ار الفقهاء وال���ث��، ص٣٣٨س�ة  

 . ١٧٩-١٧٨، ال�����: ج�وة ال�ق���، ص٧٩-٧٨األول، ص

�ان �ات�  و �ان م� أهل العل� مق�ما في الفه�، حاف�ا لل��ی� وال�أ�،  و األم��،    ال���ر  �ع�ف �اب�  -١٨٣

م. اب�  ١٠١١ـ/ه٤٠١ب� سع�� وخل�ف�ه على ال��ق �ق���ة، مات ����له ب�ال� مغ�� في ال�اع�ن س�ةام��ر  

  . ١٥٩-١٥٨، ال�����: ج�وة ال�ق���، ص٥٩- ٥٨ص����ال: ال�لة، ال��ل� األول،  

 . ٥٩-٥٨، ا ب� ����ال: ال�لة، ال��ل� األول، ص١٥٩-١٥٨ال�����: ج�وة ال�ق���، ص -١٨٤

 . ٣٤، ال�ه�ي: تار�خ اإلسالم، ال��ل� ال�اسع، ص٨-٧ال��ل� ال�اني، ص ،اب� ����ال: ال�لة -١٨٥

لل�ل�، و�قال إنه أدرك مال� في آخ� ع��ه، وألف ���ا ����ا، له رحلة  ف��ه م�ه�ر، عال� األن�ل�،    -١٨٦

ال��ر�، ت�فى �األن�ل� س�ة   ال���ي: أخ�ار  ٨٤٩هـ/ ٢٣٤كان ض�� ج�اعة  أر�ع وس��ن س�ة.  م، وع��ه 

وال���ث��، ص األول، ص ٢٥٤- ٢٤٥الفقهاء  ال��ل�  األن�ل�،  عل�اء  تار�خ  الف�ضي:  اب�   ،٣٦٢- ٣٥٩  ،

له ال���� م� ���  �ت�ج� له ت�ج�ة م��لة، وت�ج�و ، ١٤١-١٢٢ء ال�ا�ع، ص��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال�� 

ال��اج�. لل����، حازم ع�� هللا خ��: "العال� األدی� ع�� ال�ل� ب� ح���"، م�لة آداب ال�اف��، �ل�ة اآلداب،  

  .٢٤١- ٢٠١، ص١٩٧٥جامعة ال��صل، الع�اق، الع�د ال�ادس، 

  ؛ ٣٦٢ال��ل� األول، ص  اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، -١٨٧

 Pons Boigues: Historiadores Y Geografos, Arabigo-Espanoles, pp 30-37 

، ��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ادس، ٧١اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� ال�اني، ص -١٨٨

  . ٩٢ص

  . ٣٧٧اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� األول، ص  -١٨٩

الف�ضي  -١٩٠ صاب�  األول،  ال��ل�  األن�ل�،  عل�اء  تار�خ  ال�ق���، ٣٩١-٣٩٠:  ج�وة  ال�����:   ،

  . ٣١٨-٣١٧ص

- ١٩٢، ��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص ١٤١-١٤٠اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� األول، ص  -١٩١

١٩٤ .  

  . ١٣٥- ١٣٣ال�����: ج�وة، ص، ٧٦-٧٠اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� ال�اني، ص  -١٩٢

  . ٢٣٥- ٢٣٤اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� ال�اني، ص  -١٩٣

 . ١٣٥- ١٣٤اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� ال�اني، ص  -١٩٤
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٢٨٦ 

 

 . ��١٦٠اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص -١٩٥

وال���ث��، ص  -١٩٦ الفقهاء  أخ�ار  األول، ٢٢٣ال���ي:  ال��ل�  األن�ل�،  عل�اء  تار�خ  الف�ضي:  اب�   ،

 . ٣٧٧، ال�����: ج�وة ال�ق���، ص٢٩٤ص

،  ٤٦٥- ٤٦٤، ��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص١٥٠ال���ي: أخ�ار الفقهاء وال���ث��، ص  -١٩٧

  . ٧٩٨ال�ه�ي: تار�خ اإلسالم، ال��ل� ال�ادس، ص 

  . ٤٦٠- ٤٥٩اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� األول، ص  -١٩٨

ع�� ال�ل� ب� ز�ادة هللا أبي م�� ب� علي ال�ع��، أب� م�وان ال���ي، أصله م� م�ی�ة ���ه �إف����ة،   -١٩٩

وعاد �عل� غ��� �ان ��ل� م� ب�� عل� ور�اسة، إمام في اللغة، له رحلة لل�ل� إلى ال���ق أك�� م� م�ة،  

ه وال عل� الب�ه �أ� شيء ت���ها،  لإلمالء، وق�ل على ی� ن�ائه في داره، وأخف�� ذل� وأ�ه�ن جهله� ��ق�ل

، اب� خاقان: م��ح ٥٤٠- ٥٣٥وف�ل اب� ح�ان خ�� مق�له رغ� ��اع�ه. اب� ��ام: ال�خ��ة، الق�� األول، ص

  ، ٢٦٩- ٢٦٨األنف�، ص

، اب�  ٤٥٩-٤٥٧، اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� األول، ص٤١١-٤١٠ال�����: ج�وة ال�ق���، ص   -٢٠٠

، ال����ي: ���ة ال�عاة في ��قات اللغ���� وال��اة،  ٩٢ل��ء األول، ص سع��: ال�غ�ب في حلى ال�غ�ب، ا

  . ١٠٩ال��ء ال�اني، ص

  . ١٣٥- ١٢٧دب�ر: ال���ن وال���اء في األن�ل� في عه� ب�ي أم�ة ومل�ك ال��ائف، صم��� علي    -٢٠١

ارض��  كان ح�ی� ج� ب�ي ح�ی� ب�ا�ا على �اب ال��ة، أث�اء ث�رة ال���، و�ان ح�� ج�اعة م� ال�ع  -٢٠٢

ق�له� في �الم الل�ل، ل��ه رف� وح�ره عا��ة هللا ی�م ال��امة،  �في ح�� ال�و��ة، فأم� ال��� ح�ی� ه�ا أن  

ج�اء ذل� فع�له، وع�� اب� نادر ال��اب صاح�ه ف�ف� ذل� على ی��ه، �ق�ل اب� الق���ة: فل� ی�ل ب�� ح�ی�،  

  .         ٧٣-٧٢ع ب��ه�. تار�خ اف��اح األن�ل�، صوع��ه ی���ن و�عل�ن، ول� ی�ل ب�� نادر ��فل�ن ح�ى انق�

  . ٢٧٩تعل�� رق�  ٣٢٥ن: ال�ق��� م� أن�اء أهل األن�ل�، ت�ق��، م���د م�ي، صااب� ح� -٢٠٣

 .٩٥-٩٤تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� األول، ص  اب� الف�ضي: -٢٠٤

��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ادس،   ،٨٣اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� األول، ص  -٢٠٥

  .٢٠٨، اب� اآل�ار: ال�لة ال���اء، ال��ء األول، ص١٢٢-١٢١ص

، اب� ����ال:  ١٥٣-١٥٢، ال��ي: ���ة ال�ل���، ص١٥٥- ١٥٤ال�����: ج�وة ال�ق���، ص    -٢٠٦

، ال�ف��: ال�افي �ال���ات، ٣٣٣-٣٢٣خاقان: م��ح األنف�، ص ، اب� ٣٤-٣٣ال�لة، ال��ل� األول، ص 

  . ٢٨٤-٢٨٢، ع�� ف�وخ: األدب األن�ل�ي، ص ٥٢- ٥١ال��ء ال�ام�، ص

، اب� ح�ان: ال�ق���، ت�ق��، ع��  ٤٧٢- ٤٧١اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� األول، ص  -٢٠٧

  .  ٧٢صاب� ح�م: ��ق ال��امة،  ،  ٧-٦، ص، ��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع٩١ال�ح�� ال��ي، ص

،  ١٩٨٥أح�� ال��زة: األس� وال��� في شع� الع�ب، م�س�ة عل�م الق�آن، دم��، ال��عة األولى،    -٢٠٨

  . ٣٥٥ص
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٢٨٧ 

 

  . ٣٤٣اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� األول، ص -٢٠٩

٢١٠-  Beja  ل�لح،  هى م� ال��ن الق���ة في األن�ل� ق���ة م� ق���ة، وتف��� �اجة في ال�ع�� تع�ي ا

وهى م� ال��ر ال����ة، ن�لها ج�� م��، وثار بها العالء ب� مغ�� على ع�� ال�ح�� ال�اخل، ی��� إل�ها 

م�س�عة  ، م��� ع��ه ح�املة:  ٣٦اإلمام أب� ال�ل�� ال�اجي شارح ال���أ. ب�وف��ال: صفة ج���ة األن�ل�، ص

  . ١٩٣-١٨٥ص ، ١٩٩٩ردن،  ال��ار األن�ل��ة، ال��ء األول، ال�امعة األردن�ة، ع�ان، األ

 . ١٣٥-١٣٤ال��ء ال�ال�، ص ��اض: ت�ت�� ال��ارك، -٢١١

 . ١٣٣اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� األول، ص  -٢١٢

، اب� ح�ان: أخ�ار ال�ولة العام��ة، ١٢٧-١٢٦اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� ال�اني، ص  -٢١٣

  . ٢٠٤-٢٠٣األن�ل� وال���وع العام��، ص ، ف�ز� الق���ر�: فقهاء ٢٢٤-٢٢٣ص

  . ٩٦اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� ال�اني، ص  -٢١٤

ال�اني، ص  -٢١٥ ال��ل�  األن�ل�،  عل�اء  تار�خ  الف�ضي:  ال�ق���، ص١١٤اب�  ال�����: ج�وة   ،٥٩  ،

 .  ��٥٣١اض ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص

، اب� ف�ح�ن: ال�ی�اج ال��ه� في مع�فة أ��ان ١٣٣- ١٣٢ص  ��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ال�،  -٢١٦

  . ٤٣٦عل�اء ال��ه�، ص

  . ٢٨٣ال���ي: أخ�ار الفقهاء وال���ث��، ص -٢١٧

ت��ى ال�ل���ل�ا، وهى م�ض عقلي، م� م�اه�ه ف�اد ال�ف���، ی��أ ع� تغل� أح� األخال� األر�عة؛  -٢١٨

ام��اصها   ال��ال ع�  لع��  ال�م، وذل�  ال��داء في  ال�س��،  وهى  ال�ع��  أن�� وآخ�ون:  إب�ا���  م�ه. 

  . ٨٨٧ص

 . ١٦٧اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� ال�اني، ص  -٢١٩

 . ٣٥٦اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� األول، ص -٢٢٠

ال�اني، ص  -٢٢١ ال��ء  ال��ل��ن في األن�ل�،  الع��� سال�: ق���ة حاض�ة ،  ١٤- ١٣دوز�:  ال��� ع�� 

  . ٢١٨األن�ل�، ال��ء ال�اني، صال�الفة األم��ة في 

ب�� الق�لة والغ�ب م� ق���ة، وهى م�ی�ة ق���ة، ومع�اها " ج�ع� الف�ائ�" م�ی�ة واسعة  Ecija   اس��ة  -٢٢٢

ذات أر�اض، وأس�اق عام�ة، لها جامع م��ي �ال���، وت�اوره ����ة و�ها آثار ����ة ورس�م ت�� األرض. 

  . ٦٢- ٥٦ح�املة: م�س�عة ال��ار األن�ل��ة، ال��ء األول، ص، م��� ع��ه  ١٦-١٥صفة ج���ة األن�ل�، ص

  . ٣٤٥- ٣٤٤اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� األول، ص  -٢٢٣

 . ٢٨٥اب� ع�ار�: ال��ان ال�غ�ب، ال��ل� ال�اني، ص -٢٢٤

  ، نقال ع� ٥٨٠: دولة اإلسالم في األن�ل�، ال��ء ال�اني، صم��� ع�� هللا ع�ان -٢٢٥

 Simonet: Historia de los Mozarabes de Espana ; p. 351 
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٢٨٨ 

 

  . ٣٣٨-٣٣٦سع� ال����: ال��اة العل��ة في ع�� ال�الفة، ص  -٢٢٦

 .٩٢صاع�: ��قات األم�، ص -٢٢٧

 . ٤١- ٤٠، ال��اك�ي: ���ة ال�ف� ال�ا�ع م� ال�یل وال���لة، ص ٦٩-٦٨صاع�: ��قات األم�، ص  -٢٢٨

، ف�ز� ٧٠-   ٦٧، اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� ال�اني، ص٤٧٢-٤٦٨ال�ق���، صال�����: ج�وة    -٢٢٩

  . ٢٢٣الق���ر�: فقهاء األن�ل� وال���وع العام��، ص

 . ١٠٣-١٠٢إح�ان ��اس: تار�خ األدب األن�ل�ي، ص -٢٣٠

  . ٧٣، �ال���ا: تار�خ الف�� األن�ل�ي، ص١٢٤اب� سع��: ال�غ�ب في حلى ال�غ�ب، ال��ء ال�اني، ص  -٢٣١

، اب� اآل�ار: ال�لة ال���اء، ال��ء األول، ١٠٥اب� سع��: ال�غ�ب في حلى ال�غ�ب، ال��ء ال�اني، ص  -٢٣٢

 . ١٥٩ص

اب� ع�� ر�ه: العق� الف���، ال��ء ال�ال�، ت�ق��، ع�� ال���� ال��ج��ي، دار ال��� العل��ة، ب��وت،   -٢٣٣

 . ٢١٤، ص ١٩٨٣ال��عة األولى، 

  . ٣٨٩ال�، صال�ق��: نفح ال���، ال��ل� ال� -٢٣٤

  . ١١٦فاضل والي: الف�� وال���ات ال�اصة، ص  -٢٣٥

الق�مي لل��ج�ة، القاه�ة، م�غ�ل��ث:    -٢٣٦ دراسات ع� ال��رخ�� الع�ب، ت�ج�ة، ح��� ن�ار، ال���� 

 . ٧٠- ٦٩، ص ١٦٥٦، الع�د ٢٠١٠

 . ٩٠اب� ع�ار�: ال��ان ال�غ�ب، ال��ء ال�ال�، ص -٢٣٧

، ع�� ال�ح�� ع�� ال�ؤوف ال�ان�ي: أث� ف��ة  ��١٤٧ق ال��امة في اإللفة واُالالف، ص  : اب� ح�م  -٢٣٨

ق���ة على ال��ت��ات ال�ف��ة واألخال��ة الب� ح�م األن�ل�ي، في ��ا�ه ��ق ال��امة، ن�وة األن�ل�، الق��  

  . ١٣٨، ص١٩٩٦األول، م���ة ال�ل� ع�� الع���، ال��اض، 

 . ٥٥-٥٤، اب� سع��: ال�غ�ب في حلى ال�غ�ب، ال��ء األول، ص١١٢اب� ح�م: ��ق ال��امة، ص   -٢٣٩

 ١٩٢اب� اآل�ار: ال���لة، ال��ء األول، ص -٢٤٠

 ، ١٧١صاع�: ��قات األم�، ص -٢٤١

 . ٢٣-٢٢اب� ��ام: ال�خ��ة، الق�� ال�ال�، ال��ل� األول، ص -٢٤٢

األ��اء،  -٢٤٣ في ��قات  األن�اء  أبي أص��عة: ع��ن  دار  اب�  ن�ار رضا،  ال��اة،   ش�ح وت�ق��،  م���ة 

،  ٢٠٠٥، اب� جل�ل: ��قات األ��اء وال���اء، ت�ق��، ف�اد س��، دار ال���، القاه�ة،  ٤٩٣ب��وت، ب�ون، ص

  . ١١٠ص

٢٤٤-  Almeria    هـ، وهى م� أشه�  ٣٤٤م�ی�ة م��ثة �األن�ل�، ب�اها ال�ل�فة ع�� ال�ح�� ال�اص� س�ة

ال�ا�ع اله���، م���ة ���ر ع���، و�ان� لها شه�ة ����ة في تار�خ  م�انيء ش�قي األن�ل�،  في   الق�ن 

األن�ل�، و�ان بها دار ص�اعة ال�ف�، و�اإلضافة إلى ذل� �ان� لها أه��ة ت�ار�ة عال��ة، وع�ف� �أنها �اب  

ل�في   م����ة م� ��اب ال�وض ال�ع�ار، ن�� وع�ا�ة  ال��ق، ومف�اح ال��ارة وال�زق،، صفة ج���ة األن�ل�
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٢٨٩ 

 

، أح�� م��ار ال��اد�، وال���  ١٨٤-١٨٣ص  ،١٩٨٨ب�وف��ال: دار ال��ل، ب��وت، ل��ان، ال��عة ال�ان�ة، 

ع�� الع��� سال�: تار�خ ال����ة اإلسالم�ة في ح�ض ال��� األب�� ال���س�، ال��ء ال�اني، م�س�ة ش�اب 

سال�: تار�خ م�ی�ة ال���ة اإلسالم�ة، قاع�ة  ، ال��� ع�� الع���  ١٨١-١٧٩،ص١٩٧١ال�امعة، اإلس���ر�ة،  

 . ١٩٨٤أس��ل األن�ل�، م�س�ة ش�اب ال�امعة، اإلس���ر�ة، 

 . ٧٧-٧٦صال�لة، ال��ل� األول،  :اب� ����ال  -٢٤٥

، أح�� م��ار ال��اد�: في تار�خ ال�غ�ب واألن�ل�، دار ال�ه�ة  ٢٩-٢٨األزد�: ب�ائع ال��ائه، ص   -٢٤٦

. مالح�ة: ���اجعة �ع� األ��اء ����ص ه�ه ال��ألة، ذ�� أنه ال  ١١٢- ١١١الع���ة ب��وت ل��ان، ص

ی�ج� دل�ل ��ي على ن�� ع�� الل�ان �ع� ب��ه، ول�� ال��وح الق���ة في الل�ان تل��� أس�ع م� غ��ها، وال 

  ت��اج إلى غ�ز أو ج�احة، إال في ال�ادر؛ و�ال�الي ر��ا ح�ث له ج�ح ق�عي.

 . ١٠١- ١٠٠، إح�ان ��اس: األدب األن�ل�ي، ص٣٤-�٣٣ل� األول، صاب� ����ال: ال�لة، ال� -٢٤٧

 . ١٧٠-١٦٩م��� دب�ر: ال���ن وال���اء في األن�ل� في عه� ب�ي أم�ة ومل�ك ال��ائف، ص  -٢٤٨

كان� له جار�ة ���ها، و�ان أب�ه ق� ر�اها معه، وذ��ها له أنه س�ف ی��وجها، فاس�أث� بها، فاش��ت   -٢٤٩

ا، وان�ه� ف�صة في �ع� خل�ات أب�ه معها، فق�له ف���، وذل� أ�ام ال����ر ب� غ��ته ل�ل�، فان��ى س�ف

، ال��ي: ���ة ال�ل���، ٣٤٣- ٣٤٢أبي عام�، ث� أ�ل� �ع� ذل� فلق� �ال�ل��. ال�����: ج�وة ال�ق���، ص

 . ٩٥، �ال���ا: تار�خ الف�� األن�ل�ي، ص٢٢٠. اب� اآل�ار: ال�لة ال���اء، ال��ء األول، ص٤٦٢-٤٦١ص

 . ٥٦٤- ٥٦٣اب� ��ام: ال�خ��ة، الق�� األول، ال��ء األول، ص -٢٥٠

  . ١٣٣ال�����: ج�وة ال�ق���، ص -٢٥١

ال�اني، ص  -٢٥٢ ال��ل�  الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�،  ال�ق���، ص٧١اب�  ال�����: ج�وة   ،١٤٦-

  . ١٧١، ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� ال�ال�، ص١٤٧

 . ٩٢-٨٦ال�ادس، ص ��اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء  -٢٥٣

مل�� ق��ة ال����: أراد ال�ل�فة ع�� ال�ح�� ال�اص� ش�اء ق�عة أرض م���ة على ال��ضى    -  ٢٥٤

�ق���ة، تقع �الق�ب م� ق��ه على ال�ه�، ل���ن م���ها له، ف�ف� القاضي والفقهاء �ل� ال�ل�فة، رغ� ع�ض  

م� غ�ة، فل�ا بلغ ه�ا ال��� اب� ل�ا�ة،  ال�ل�فة تع���ه� أضعاف ����ها، و�قى في ص�ر ال�ل�فة م� ه�ا األ

وه� في ب��ه، أرسل إلى ال�ل�فة أن ل��ه حال ل�ل�، وأن ال�عاوضة جائ�ة، فأم� ال�ل�فة القاضي �إعادة ف�ح  

الق��ة ثان�ة، وج�ع الفقهاء لل���رة ����ر اب� ل�ا�ة، وقام اب� ل�ا�ة ���ا��ة الفقهاء، و��� له� ج�از ذل�  

،  الع�اق، ول�� ل�أ� مال� وأق�عه� �ه، وقام ال�ل�فة ب�ع���ه� �أمالكه في م��ة ع��. لل������قا ل�أ� فقهاء  

  . ٣٤٩-٣٤٨، اب� ف�ح�ن: ال�ی�اج ال��ه�، ص٩١-��٨٨اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ادس، ص

الفقهاء وال���ث��، ص  -٢٥٥ أخ�ار  ال�ق���، ص١٧٩ال���ي:  ال�����: ج�وة  ، ��اض:  ١٤٧- ١٤٦، 

  .  ٣٤٩- ٣٤٨، اب� ف�ح�ن: ال�ی�اج ال��ه�، ص٩١- �٨٦ارك، ال��ء ال�ادس، صت�ت�� ال�
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٢٩٠ 

 

ال�اني، ص  -٢٥٦ ال��ل�  األن�ل�،  عل�اء  تار�خ  الف�ضي:  األن�ل�ي،  ١٩٣اب�  األدب  ��اس:  إح�ان   ،

  .  ١٣٩ص

 . ١٩١-١٩٠ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ا�ع، ص -٢٥٧

 . ١٠١ال�ل���، ص , ال��ي: ���ة ٦٧ال�����: ج�وة ال�ق���، ص -٢٥٨

 . ٢١٨اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� ال�اني، ص  -٢٥٩

  . ١٩٢ال���ي: أخ�ار الفقهاء وال���ث��، ص -٢٦٠

  . ٢٩٤- ��٢٩٣اض: ت�ت�� ال��ارك، ال��ء ال�ادس، ص  -٢٦١
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