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  ال�ق�مة : 

الع���ة اإلسالم�ة ��ه�ر الع�ی� م� األس� ال�ي �ان لها دور ���� في ت���ت ال��ارة 

ازدهار ال���ة العل��ة في �ع� األم�ار اإلسالم�ة، و�ان ل�ف�د �ع� رجالها وتف�قه� في  

  �ع� ج�ان� العل�م، أث� ���� في ازدهار ال��اة العل��ة له�ه األم�ار.

عل��ة ال�ه��ة في تار�خ م�� اإلسالم�ة، وُتع� أس�ة ب�ي ع��ال��� وأب�ائها م� األس� ال

م) وأر�عة  ٨٢٩- ٧٧٢ه/٢١٤- ١٥٥إذ ساه� م�س�ها ع��هللا ب� ع��ال��� ال���� ال��ل� (

أب�اؤه (ع��ال���   ����،    -ع��ال�ح��   –م���    –م�  العل��ة  ال��اة  في   ���� ب�ور  سع�) 

  خاصة في م�ال العل�م ال�ی��ة وال��ا�ة ال�ار���ة. 

ه)، ٢٥٧-١٨٧ب�اء ه�ه األس�ة، ال��رخ ع��ال�ح�� ب� ع��ال��� (ورغ� شه�ة أح� أ

�ف�ل م�لفه ال�ار��ي (ف��ح م�� وأخ�ارها)، وت�اول الع�ی� م� ال�راسات وال��لفات إلسهامه  

، إال أن ال�ور العل�ي ل���ة أب�اء ه�ه األس�ة وم�س�ها، ل� ���  )١( العل�ي في ال��ا�ة ال�ار���ة

ال�راسة وال��� لل�ق�ف على دوره� في ال��اة العل��ة في م�� اإلسالم�ة  �الق�ر ال�افي م�  

  في الق�ن�� ال�اني وال�ال� اله�����. 

وت�اول ه�ه ال�راسة ال��ف ع� أه� اإلسهامات العل��ة ألس�ة ب�ي ع��ال��� وأب�ائها  

م� فقه   ��ال ه�ه الف��ة ال�م��ة م� تار�خ م�� اإلسالم�ة، خاصة في م�ال العل�م ال�ی��ة

  وح�ی�.

ك�ا ت�عى ال�راسة إلى إب�از أث� ه�ه األس�ة في ان��ار �ع� ال��اه� الفقه�ة ورئاس�ها 

  له، �ال��ه� ال�ال�ي وال�افعي، ودورها العل�ي في ح��ة ال�رس وال�أل�� ف�ه�ا.

ك�ل� ته�ف ال�راسة إلى إلقاء ال��ء على أه� ال��لفات ال�اصة �أب�اء ه�ه األس�ة، وم�  

على أی�یها م� العل�اء داخل م�� وخارجها، ل��ان ر�ادة م�� في ال���ة العل��ة في   ت�ل�� 

  ذل� ال�ق�. 

على ال�ان� اآلخ� ت�عى ال�راسة إلى ب�ان دور األس�ة في ال��اة ال��اس�ة وعالقاتها 

  واالج��ا��ة في م��.�ال�الة وال��ام، وأه� ال��ائف وال��اص� ال�ي ت�ل�ها، وم�ان�ه� ال�ی��ة  
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  أس�ة ب�ي ع��ال��� ون�أتها:

ت��� ه�ه األس�ة إلى أبي ع��ان ع��ال��� ب� أع�� ب� ل�� ب� رافع الق�شي، و�ان  

أع�� ب� ل�� م� م�الي ال�ل�فة ع��ان ب� عفان، وفي روا�ات أخ�� �ان م�لى ع��� ام�أة م�  

  .)٢( م�الي ع��ان، أو م�لى ل�افع م� م�الي ع��ان

، )٣( ما ال���� األول لألس�ة ف���� إلى ق��ة ال�قل ���ار م�ی�ة أیلة على ال��� األح��أ

م�ها �ع� ذل� إلى م�ی�ة اإلس���ر�ة مع ول�ه أبي ع��ان ع��ال���،    –أع�� ب� ل��    –ث� ان�قل  

، تارً�ا ل�ل�ه أبي ع��ان  )٤( م٧٥١ه/١٣٢وق� ت�فى أع�� ب� ل�� في م�ی�ة اإلس���ر�ة عام  

  ال��� ث�وة ����ة م� ع�له وت���ه �ال��ارة. ع�� 

م�ا س�� ی��ح أن األص�ل ال����ة لألس�ة ت�جع إلى ال��� الق�شي، وأن ب�ا�ة االس�ق�ار 

  وال��ا� �ان في م�ی�ة اإلس���ر�ة.

فق� اش�غل �العل� والفقه ف��ع م� اإلمام�� مال� ب� أن� وأبي    أما أب� ع��ان ع��ال��� 

ح��فة ال��اني، وع�ه القاضي ��اض م� ال��قة األولى م� أص�اب اإلمام مال�، وق� ت�فى  

  ، �ع� أن أن�� ول�ه ع��هللا. )٥( م٧٧٨ه/ ١٦١أبي ع��ان ع��ال��� �اإلس���ر�ة عام  

عام   ال��ل�د  ع��ال���  ب�  ع��هللا  عام  ٧٧٢/ ه١٥٥ُ�ع�  وال���فى  م،  ٨٢٩ه/٢١٤م، 

األول  الف�ل  صاح�  ه�  بل  م��،  في  العل��ة  ع��ال���  ب�ي  ألس�ة  ال���قي  ال��س� 

الح�اللها ال��انة العل��ة ال��م�قة في م�� اإلسالم�ة، خاصة �ع� أن أن�� أر�عة م� األب�اء 

) ع��ال���  (٢٣٧- ١٨٠العل�اء:  م���  (٢٦٨- ١٨٢ه)،  ع��ال�ح��  ه)،  ٢٥٧-١٨٧ه)، 

  ه). ٢٦٨- ١٩١سع� (

وق� �ان لف�ل ع��هللا ب� ع��ال��� في ت���ة ه�الء األب�اء ال����ة العل��ة، أن ب�ز �ل 

اب� م�ه� في عل� م� العل�م، فأص�ح لألس�ة دور مه� في ازدهار ال���ة العل��ة في م��  

  �ع� ذل�. 

  ع��هللا ب� ع��ال��� :   - ١

م وت�فى ٧٧٢ه/ �١٥٥، ُوِل� �اإلس���ر�ة عام  ه� ع��هللا ب� ع��ال��� وُ���ى �أبي م��

، )٦(م، س�ع وتعل� ورو� ع� ع�ة ش��خ وفقهاء م�ه� اإلمام مال�٨٢٩ه/ �٢١٤الف��ا� عام  

سع�  ب�  الل��  ف�الة)٧(واإلمام  ب�  ومف�ل  له�عة)٨( ،  ب�  وع��هللا  خال� )٩( ،  ب�  وم�ل�   ،

  ، وغ��ه� م� أهل العل�.)١٢( ب� وه� ، وع��هللا  )١١( ، وع��هللا ب� م�ل�ة القع��ي)١٠(ال�ن�ي
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أشه�  وفاة  �ع�  م��  في  ال�ال�ي  ال��ه�  رئاسة  إل�ه  القاس�)١٣(أف��  واب�   ، )١٤( ،

ب�ص�ة م� اب� القاس� وع��هللا ب� وه�، وه� ما ی��� ب�اع�ه وتف�قه في عل� الفقه، خاصة فقه  

، فق� رو� ع� مال� )١٥(ق�له "اإلمام مال�، ف���� ال���از�: " �ان أعل� أص�اب مال� ����لف  

، وه� ما دعى ال����ي لإلشادة �ه قائًال: )١٦(ك��ه في الفقه وم�ها ��اب ال��ة في الفقه وال���أ

" أص�له  على  وف�ع  مال�  م�ه�  على  عق�  م��  �ان  الف��ه  )١٧("   " ال�ق����:  نع�ه  ��ا   ،

  .)١٨( اإلمام"

���انة اج��ا��ة ����ة وم�م�قة في م�ی�ة الف��ا�، ف�ان م�    ت��ع ع��هللا ب� ع��ال���

ال�اسع، ف�ان ���ل� ���� م� ال�ور وال��اع ال��ی�ة وأكاب� أ��انها، �ف�ل ث�اؤه  ، )١٩( وجهاء 

و���� أبي ال��ات: " �ان ال�اس ی�دح��ن على �ا�ه ل�أخ�وا ال��قة ... قال م��� ب� ع��هللا  

، وق� ��أت له ه�ه الق�رة )٢٠(�أكل�ن الل�� وال�ل�� في م��ل أبي "ب� ع��ال���، �ان ال��اك��  

أن ی�ف�ع للعل� وال�رس، ف�ان له م�ل� عل� ودرس في جامع    –بال ش�    –ال�ال�ة وه�ا ال��اء  

ع��و ب� العاص �اس�ه، ف���� اب� دق�اق: " �ان في جامع ع��و ب� العاص م�ضع م�ه�ر  

ع��هللا ب� ع��ال��� �ان م�ضعه ع�� ال�اب األول   �اس� م�ل� اب� ع��ال��� ... وم�ل�

  .)٢١( لل�امع، وق� شه� ه�ا ال��ضع �اس� ال���ة "

�ل ع��هللا ب� ع��ال��� ی�رس و���� م�ه� اإلمام مال�، ح�ى اث�ى عل�ه ع�د ���� 

م� ال���خ والعل�اء، ف���� اب� ع��ال��: " قال اب� أبي حات� س�ل أب�زرعة ع� ع��هللا ب�  

، ��ا ی��� اب� ف�ح�ن: " قال ��� ب� ���: رأی� مالً�ا في )٢٢(ل��� فقال: م��� ثقة "ع��ا

  . )٢٣( ال��م، فقال لي: ب�ل��� رجل ُ�قال له: اب� ع��ال���، ف��وا ع�ه؛ فإنه ثقة "

م�ا س�� ی��ح أن ع��هللا ب� ع��ال���، �ان م�قً�ا ع�� أهل الفقه وأص�اب ال��ی�، 

نه أو م�� جاء �ع�ه�، وه� ما جعله صاح� م�رسة م����ة في ال��اة  ول� ���حه أح� م� أق�ا

  .)٢٤( العل��ة ���� اإلسالم�ة، ورائً�ا م� رواد ن�� ال��ه� ال�ال�ي بها

ل� �قف إسهام ع��هللا ب� ع��ال��� العل�ي على ن�� وت�ر�� ال��ه� ال�ال�ي ����، 

ه، فق�  ١٩٩ام ال�افعي ل��� عام فق� ساه� أ�ً�ا على ن�� ال��ه� ال�افعي �ع� ق�وم اإلم

اس�ق�ل ع��هللا ب� ع��ال��� ال�افعي و�ان ن�وله عل�ه، ��الغ في إك�امه وأم�ه ب�الثة آالف  

، ��ل� أل�م )٢٥( دی�ار، ألف دی�ار م� ماله، وألف م� ع�امة ال�اج� وألف م� رجل�� آخ���

اب� ع��ال��: " س�ع� م��� ب�  ع��هللا اب�ه م��� ��الزمة ال�افعي وال�عل� على ی��ه، ف����  
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ع��هللا ب� ع��ال��� �ق�ل: قال لي أبي: إل�م ه�ا ال��خ �ع�ي م��� ب� إدر�� ال�افعي، ف�ا  

  .)٢٦( رأی� أ��� �أص�ل العل� أو قال أص�ل الفقه م�ه "

لإلمام ال�افعي على اإلقامة في م��، ساع�   والش� أن معاونة ع��هللا ب� ع��ال���

، ف�ًال ع� أن إل�امه الب�ه �ال�عل�  )٢٧(على إذاعة عل� ال�افعي ون�� م���ه ب�� عل�اء م�� 

م� ال�افعي ومالزم�ه، �ان ی�مي إلى ر��ة ع��هللا في أن ���ن اب�ه م��� �ع� ذل� ز��ً�ا  

  ا لل��ه� ال�ال�ي.ورئ�ً�ا لل��ه� ال�افعي، ��ا �ان ه� ز��ً�ا ورئ��ً 

، بل )٢٨( ك�ل� ح�ص ع��هللا على أن ی�و� ع� ال�افعي وأن ���� ���ه ل�ف�ه والب�ه

كان� دروسه�ا مًعا في جامع ع��و ب� العاص، وق� �ل� عالقة ع��هللا ب� ع��ال��� �اإلمام  

 ه، بل ی��� اب� ال��ات ع� ال�افعي: " ٢٠٤ال�افعي ق��ة وم��لة ح�ى وفاة ال�افعي عام  

أوصى أن �غ�له ع��هللا و�ان غائً�ا، فل�ا ح�� ق�ل له أن اإلمام أوصى ل� أن تغ�له، فقال: 

إن�ا أراد أن أق�ي دی�ه، أئ��ني ب�ف��ه ف�يء إل�ه �ال�ف��، ف�فى ع�ه ع��ة آالف دره� وق�ل 

�  ، ول� �قف األم� ع�� ذل�، بل ی��� أن ال�افعي ت�ك إنفاذ وص��ه إلى ع��هللا ب)٢٩( دی�ار "

ع��ال���، فق� جاء ف�ها: "وجعل م��� ب� إدر�� إنفاذ ما �ان م� وصا�اه ���� ووال�ة ج��ع  

ت���ه بها إلى هللا تعالى، ث� إلى ع��هللا ب� ع��ال��� الق�شي، و��سف ب� ع��و ب� ی��� الف��ه، 

ئ�  وسع�� ب� ال�ه� األص��ي، فأیه� مات أو غاب، أو ت�ك ال��ام �ال�ص�ة قام ال�اض� القا

  .)٣٠( (م�ه�) ب�ص��ه مقاًما �غ��ه ع�� غاب ع� وص�ة م��� ب� إدر�� أو ت��ها "

وق� ت�ج ع��هللا ب� ع��ال��� العالقة ب��ه و��� اإلمام ال�افعي، ب�ف� ال�افعي في مق��ة 

األس�ة، ف���� اب� ال��ات: " اخ�لف ال�اس ع�� وفاة اإلمام ال�افعي فقال أهل ال�عاف� ن�ف�ه في  

ا، وقال ال��ف��ن ن�ف�ه في مق��ت�ا، وقال ال������ن ن�ف�ه في مق��ت�ا، وقال ب�� ع��ال���  مق��ت�

، بل إن ع��هللا ب� ع��ال��� نف�ه  )٣١( ن�� أح� �ه، و�ان� مق��ته� تع�ف ��ق��ة ب�ي ع�ف"

  . )٣٢( دف� إلى ج�ار اإلمام ال�افعي، وق��ه م�ا یلي الق�لة وه� الق�� األوس� ب�� الق��ر 

  ع��هللا ب� ع��ال��� وم�لفاته العل��ة: 

ل� �ق��� إسهام ع��هللا ب� ع��ال��� في ال��اة العل��ة على ت�ر�� الفقه وال��ی� أو  

في ال���ة   –أ�ً�ا    –رئاس�ه لل��ه� ال�ال�ي، فق� �ان له ع�ة م�لفات عل��ة مه�ة أث�ت  

، خاصة ال������� في العل��ة داخل م�� وخارجها، بل �ان �ع�ها م�جًعا ل�الب العل�

  ال��ه� ال�ال�ي.
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وُ�ع� ��اب ال����� ال���� م� أه� م�لفات ع��هللا ب� ع��ال��� في الفقه، فه� أشه�ها  

وأع��ها وأك��ها ح�ً�ا، وه� ت�و�� ل��ائل الفقه ال��و�ة ع� اإلمام مال� على وجه االخ��ار  

ثالثة أج�اء، وس�ع ال���أ، ث� رو� وال�ه�ی�، ی��� اب� ع��ال��: " س�ع م� مال� س�اًعا ن��  

��اً�ا   م�ه، وص�ف  ال�� س�ع�ه  مال�  م� رأ�  ���ً�ا  وأشه�،  القاس�،  واب�  اب� وه�،  ع� 

، و���� اب� ف�ح�ن والقاضي ��اض ����ص )٣٣( اخ��� ��ه تل� األس�عة �ألفا� مق��ة "

ال����� ال���� ث�اني  ع�د  ال��ائل الفقه�ة ال�اردة في ال����� ال����: " ذ�� أن م�ائل  

" أن )٣٤( ع�� ألف م�ألة  ال��اب  �ع�ي أن ع��هللا ب� ع��ال��� اس��اع في ه�ا  ، وه� ما 

  �ع�ض ل�ل آراء وفقه اإلمام مال�.

كان له�ا ال��اب أه��ة و���ة ����ة في ش�ح فقه اإلمام مال�، ل�ل� اه�� �ه الفقهاء حفً�ا 

اء ال�ی� جاءوا م� �ع�ه، ح�ى أن مال��ة الع�اق في وت�ر�ً�ا وش�ًحا، بل نقل ع�ه ج��ع الفقه

�غ�اد اع���ا به�ا ال����� أك�� م� غ��ه، فه� إذا وج�وا في م�ألة ق�ل�� ل�� ُذك�، ق�م�ا ق�ل  

، ل�ل�  اع��� مال��ة الع�اق ق�له وروای�ه  )٣٥( ع��هللا ب� ع��ال��� اع��اًدا على ال����� ال����

�ى ذه� ال�ع� �أنه ل� �ع�� ���اب م� ��� ال��ه� ال�ال�ي واخ��اراته في ه�ا ال��اب، ح

  .)٣٦(�ع� ال���أ وال��ونة، م�ل�ا اع��ى ���اب ال����� ال����

ل� �قف إب�اع ع��هللا ب� ع��ال��� على وضع ال����� ال����، بل قام �اخ��اره في 

ه�ة ال�ي اخ���ها  ك�اب�� آخ���، ال����� األوس� وال����� ال�غ��، وق� بلغ� ال��ائل الفق

في ال����� األوس� أر�عة آالف م�ألة، وفي ال����� ال�غ�� ألف ومائ�ا م�ألة في ق�ل  

، ب���ا ی��� القاضي ��اض أن ع�د ال��ائل ال�����ة في ال����� ال�غ��  )٣٧( اب� ف�ح�ن 

  .)٣٨( بلغ� ألف وس��ائة م�ألة

ح��ا به�ا ال����� ال�غ��، و���� أح� ال�اح��� الغ����� أن �الب ال��ه� ال�ال�ي ر 

  . )٣٩( ووج�وا ��ه وفي ن��صه الق���ة ال�اض�ة م�اًال لل��سع ال�هل في ش�ل ال��ح

وق� ع�ف� نفاسة ال����� ال���� في ع�� ع��هللا ب� ع��ال��� ح�ى ذاع ص��ه في 

ال�غ�ب واألن�ل�، ف���� اب� خل�ون: " ��ع� ال��� ال������ حاك� األن�ل� إلى أبي ���  

، بل أن األبه�� نف�ه ی���: )٤١(، ��ل� ش�حه على م���� اب� ع��ال��� ال����")٤٠( ألبه�� ا

  .)٤٢( " ق�أت م���� اب� ع��ال��� خ���ائة م�ة"
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أه� ال����ات ال�ي جعل� ال����� ال����، مع�ًال عل�ه ل��  )٤٣( وق� ف�� �ع� ال�اح���

  فقهاء ال�ال��ة �أنه: 

 ال�الم�ة ال��ار م� أص�اب مال�.  ج�ع أس�عة )١

 م�افقة ال��ائل ال�ي جاءت ��ه لل���ص ال����ة.  )٢

 ش��ل�ة �ل األب�اب الفقه�ة، وش��ل�ة ال��ائل الفقه�ة في ال�اب ال�اح�.  )٣

 اع��اده م� ��ف ��ار الفقهاء ال�ال����. )٤

 اه��ام ��ار ال�غ�ادی�� ���حه، م�ل اإلمام أبي ��� األبه��. )٥

أن م�ائل ال����� ال���� م�اغة ص�اغة عل��ة د��قة، ح�� جاءت األلفا�   )٦

قل�لة، و���ارات سهلة، فهي أش�ه �الق�اع� الفقه�ة، وه�ا ما جعل ��اب ال����� ال���� 

واألن�ل�  والق��وان  م��  م�  �ل  في  ال�ال�ي  ال��ه�  ل��ر��  وم��ً�ا  مع��ً�ا 

  ،)٤٤( و�غ�اد ل��ة ت��� على ثالث�ائة عام

حاول أن ���� إلى أن ��ام ع��هللا ب� ع��ال���   )٤٥( وم� ال��ی� �ال��� أن أح� ال�اح��� 

ب����� ��اب ال�����، �ان ب�أث�� وج�د ال��ه� ال�افعي، خاصة �ع� أن م�� اإلمام  

  – ال�افعي في م�� ل��ة س� س��ات، وه� ما نفاه في إشارة أخ�� �ع� ذل� ع��ما ت��ث  

ه،  ١٩٨ل�ق��ح ل�ه�ر ال����� ال�غ�� �ع� ذل�، وأنه اك�ل ق�ل عام ع� ال�ار�خ ا  –أ�ً�ا 

  أ� ق�ل وص�ل ال�افعي إلى م��، وه� ما ی�ج� ال��اق� ب�� اإلشارت��. 

ورغ� أن ��اب ال����� �أج�اؤه ال�الثة، ال���� واألوس� وال�غ��، ه� أنف� ما ��� 

أ�ً�ا    –ه وال��ی� و��ا�ة ال���، �ان  ع��هللا ب� ع��ال���، إال أن إن�اجه العل�ي في م�ال الفق 

مهً�ا، فله ��اب " األه�ال "، و��اب " الق�اء في ال���ان "، و��اب " ال��اس� "، و��اب "    –

  .)٤٦(ف�ائل ع�� ب� ع��الع��� "

وُ�ع� ��اب ف�ائل ع�� ب� ع��الع��� م� أه� ال���فات ال�ي ���� في عل� ال���، 

: " أنه أق�م ما  (H. A. R. Gibb) ب� ع��ال���، ف���� ج�  وال�� رواه اب�ه م��� ب� ع��هللا

وصل إل��ا م� ه�ه ال���فات س��ة ال�ل�فة ع�� ب� ع��الع���، وأنه ����� في �ع� أج�اؤه 

، وق� )٤٧( إلى وثائ� م����ة، وفي أج�اؤه األخ�� إلى روا�ة أهل ال�ق�� والس��ا في ال��ی�ة "

ي ب�ا�ة ال��اب إلى أسان��ه قائًال: " ح�ث�ي مال� ب� أن�،  أشار ع��هللا ب� ع��ال��� نف�ه ف

ی���   ب�  ب� م��، وسل��ان  و���  له�عة،  ب�  ب� ع���ة، وع��هللا  ب� سع�، وس��ان  والل�� 
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ال�ع�ي، وع��هللا ب� وه�، وع��ال�ح�� ب� القاس�، وم�سى ب� صالح، وغ��ه� م� أهل العل�  

م� ع�� ب� ع��الع��� على ما س��� ورس��  م�� ل� أس� ����ع ما في ه�ا ال��اب م� أ

  .)٤٨(وف��ت، و�ل واح� م�ه� ق� أخ��ني ��ائفة ف��ع� ذل� �له "

و��ضح ال��و� أه��ة و���ة ه�ا ال��اب: " إنه م�ل� م���ل على ج��ل س��ة ع�� ب�  

  .)٤٩(ع��الع��� وم�ا��ه، و��ه م� ال�فائ� ما ال ���غ�ى ع� مع�ف�ه وال�أدب �ه"

اع� لع��هللا ب� ع��ال��� على ت���� ه�ا ال��اب ال�� ���ل ال��الد األول وُ�ع� ال�

لف� ��ا�ة ال��� في م�� اإلسالم�ة، أن ع�� ب� ع��الع��� �ان أول خل�فة إسالمي ول� ون�أ 

����، ف�ًال ع� أن أغل� ال�وا�ات ع�ه في ال��اب �ان� لإلمام مال� أو تالم��ه، وع��هللا  

�ً�ا لل��ه� ال�ال�ي ����، ف�أنه أراد ب�ل� أن ���ع ب�� ال�أر�خ ل���ة  ب� ع��ال��� �ان رئ 

خل�فة ول� ون�أ ����، و��� �ل روا�ات اإلمام مال� ع�ه، وه� ��ل� ی��� على ب�اع�ه وت���ه  

�عل�   ال���غل��  ق�اع�  أولى  وهي  إس�ادها،  إلى  ال�وا�ات  �ل  في  أشار  إذ  ال��ی�،  عل�  في 

  .)٥٠(ال��ی� 

  تالم��ه وم� أخ� ع�ه:

كان ألث� ع��هللا ب� ع��ال��� العل�ي دور ���� في تلقي الع�ی� م� العل�اء والفقهاء 

، )٥١(العل� ع�ه داخل م�� وخارجها، فق� �ان ب��ه مق�ً�ا ل�الم�� العل� وال�اف�ی� إلى م��

� الفقهاء  خاصة م�� �ان ی��� ال�فقه على م�ه� اإلمام مال�، ف�ًال ع� م���عة ����ة م 

  وال���ث��، قام�ا �ال�وا�ة ع�ه ووثق�ه. 

سع�) أول م� تعل��ا على ی��ه    –ع��ال�ح��    –وُ�ع� أب�اء ع��هللا ب� ع��ال���: (م���  

لل�فقه    )٥٢(ونقل�ا وروا ع�ه، ��ل� رحل إل�ه �ع� الفقهاء م� اإلس���ر�ة والزمه، �اب� ال��از

ی��ه الفقهاء والعل�اء م� بالد ال�غ�ب  ، ��ا ار )٥٣( على ال��ه� ال�ال�ي على  ت�ل ع�د م� 

�ال�ائغ  م�ه،  وال��اع  ع�ه  لألخ�  األم�� )٥٤( واألن�ل�  القاس�  ب� م���  وقاس�  على  )٥٥( ،   .

، �م��� ب� ع��هللا ب�  )٥٦( ال�ان� اآلخ� أخ� ورو� ع�ه �ع� ال���ث�� �اب� ن��� ال��في

  وآخ�ون. )٥٧(ال��قي

أئ�ة  ونقل ع�ه  وثقه  ع��ما  م��لة عال�ة،  ب� ع��ال���  بلغ� م�انة وعل� ع��هللا  وق� 

  .)٥٨( ال��ی� ال��ة، ال��ار� وم�ل�، وال��ائي وال��م�� وأبي داود واب� ماجة
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  ع��هللا ب� ع��ال��� وال��اة ال��اس�ة:

الُ�ع� ع� ال��اة ال��اس�ة، فق � اع��ر ع�  حاول ع��هللا ب� ع��ال��� ق�ر اس��اع�ه 

قال   " الع�قالني:  ف����  ال����ر،  ب�  ���ى  للقاضي  ع�ه  وت�ازل  الق�اء،  م���  ت�لي 

ال����ي أنا أذ�� لألم�� (ع��هللا ب� �اه�) س�ة ��عل ه�ا األم� ���ى رأ� م�ه�، قال: م�  

ب�   وجعف�  مع��  واب�ا  ال����ر  ب�  و���ى  حات�  ب�  وسع��  ع��ال���  ب�  ع��هللا  قل�:  ه�؟ 

، وق� اك�فى ع��هللا �أن ی��لى للقاضي ���ى  )٥٩( ، فأث�ى اب� ع��ال��� على ���ى "هارون 

ال�ه�د   ت���  فق� �ان م��وال ع�  ال�ه�د،  أو ت���ة  ال��ائل  ال����ر، و��فة صاح�  ب� 

ل����في �ل شاه� ش�و� ال���ل أمام القاضي م� ع�ل وأمانة وت�ی�، وه� مقام جل�ل قام �ه  

في ذل� أحً�ا، بل أدخل في الع�الة م� �ان م� أهلها م�� ال ق�ر له وال خ�� ��ام، فل� ��اب 

، و���� ال���� أن ال�ع� ع�� عل�ه  )٦٠( ب�� م� عامة ال�اس، ال م� أص�اب ال�اه وال�ه�ة

 " 
ّ
  . )٦١( والمه على ذل� فقال: " إن ه�ا األم� دی�، و�ن�ا فعل� ما ��� علي

�� دائ� ال��ح وال��ج�ه للقاضي اب� ال����ر، على ال�ان� اآلخ� �ان ع��هللا ب� ع��ال�

ف���� القاضي ��اض: قال اب� ع��ال���: أشار وال�� على ���ى ب�ج�ب ال���� لل��عي  

ول� ل� تق� ب��ه�ا ب��ه ��ل�ة، فأخ� ب�ل�   –�ع�ي ���� االس��هار    –على الُ��عي عل�ه �ال�ال  

�� ب��ح القاضي اب� ال����ر �أال ����  ، ��ا قام ع��هللا ب� ع��ال�)٦٢(ألن ال�اس ف��وا "

لل�ل�فة ال�أم�ن ب�ف�ه ل�ال�ة ال�ع��� على م��، حًال م� ع��هللا ب� �اه�، قائًال له: " ال 

  ، فل� ی���ل له، و�ان ذل� س�ً�ا في ع�له م� ق�ل ال�ع��� �ع� ق�ومه وت�ل�ه.)٦٣( تفعل "

ع��ال��� ب�  ع��هللا  م�ه    كان  ��ل�  ال�ي  ال��اس�ة  األم�ر  �ع�  معال�ة  في  �ارًعا 

ال��خل ف�ها، فع��ما ان���ه ال�الي ع��هللا ب� �اه� رئ�ً�ا ل�فارته إلى اب� ال���، في مفاوضات  

ال�لح ب�� ال��ف��، �ل� ع��� هللا ب� ال��� م� ع��هللا ب� ع��ال���، أن ی�ون له ص�غة  

�، ف��ل� ع��هللا ب� ع��ال��� م� ه�ا ال�أزق، �أن قال  خاصة �أمان ی�قعه ع��هللا ب� �اه

الب� ال���: " أصلح هللا األم��، ل�� م� أص�اب ال�ثائ�، وقاضي األم�� له عل� ب�ل�، 

  .)٦٤(�ع�ي اب� ال��اح فأم�ه ع��� هللا، ف��� له ذل� ال��اب "

تها، إال أن نهای�ه  رغ� م�اولة ع��هللا ب� ع��ال��� الُ�ع� ع� ال��اسة وال�خ�ل في ص�اعا

كان� ����ها، ف��� ح�� ال�ع��� إلى م�� ل��لي والی�ها، أم� �ع�ل ���ى ب� ال����ر 
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وس��ه، ��ا قام ���� ع��هللا ب� ع��ال���، ته�ه له، فأقام في ال��� أ�اًما ث� م�ض ومات  

  . )٦٥( ه ٢١٤في س��ه، في ال�اني م� شه� رم�ان عام  

��ة للع�ل ال�� س�� وأن ح�ر اب� ال����ر م�ه، ل��ن لق� �ان ع��هللا ب� ع��ال��� ض

  .)٦٦( م� جه�ه و�ع�ل معه، رغ� ع�م ث��ت األدلة عل�ه

  ع��ال��� ب� ع��هللا :  - ٢

ه� ع��ال��� ب� ع��هللا ب� ع��ال���، الف��ه الف��ا�ي، ���ى �أبى ع��ان، ول� عام  

أك��ه� علً�ا، ی��� ال�ه�ي  م ه� أك�� أب�اء ع��هللا و ٨٥١ه/ ٢٣٧م، وت�فى عام  ٧٩٧ه/ ١٨٠

ع�ه: " ول� ��� في أب�اء اب� ع��ال��� أفقه م�ه، وال أج�د خً�ا، و�ان خ�ً�ا فاضًال، م� أكاب�  

، ��ا ی��� )٦٧( أص�اب اب� وه�، ول� ��� م� أص�اب اب� وه� أتقى م�ه وال أج�د خً�ا "

  . )٦٨( مال� "ال����ي: " له س�اع ���� م� أب�ه واب� وه� وغ��ه�ا م� رواه 

ورغ� إشادة ال��ادر �عل�ه وفقهه، إال أن�ا ل� نع�� له على م�لفات أو ��ً�ا �اس�ه، إذ 

دون  إال عل�ها،  ی���ون  ول��اته ال  له  ال��رخ��  أغل�  أن حادثة س��ه وم�ته جعل�  ی��و 

�ا  س�ة، �  ٥٧ال���ق إلى إسهامه العل�ي أو م�لفاته، ف�ًال ع� ق�� م�ة ح�اته ال�ي ل� ت�ع�  

ی��و أن شه�ة وال�ه ع��هللا و���ة م�لفاته ورئاس�ه لل��ه� ال�ال�ي، غ�� على شه�ة االب�  

  األك�� له ع��ال���، أو ل� ت�ح له ف�صة لل��ا�ة أو ال�����. 

أنه �ان ���� ل�ال�ه  ب����ه ���دة خ�ه،  و���� أن ن����ج م�ا ذ��ه ال��رخ�ن ع�ه 

ع��هللا ب� ع��ال���، ما ��ل�ه عل�ه م� م�لفات عل��ة أو �ان �ق�م ب���ها له، وه� ما جعل  

  ال���ع یل�ف� إلى ذل� و���� �ه.

�آن، وه� م�ش� كان ع��ال��� ب� ع��هللا م� الفقهاء ال�ی� ام����ا في م��ة خل� الق

مه� على م�ان�ه وعل�ه ض�� فقهاء م��، فل� ی�جع ع� رأ�ه في ه�ه ال���ة ول� �ع��ف 

والع�اق في م��  �ال��ا�  وال��ب  ال�ع�ی�  على  بل ص��  الق�آن،  وُ�ع� )٦٩( ��ق�لة خل�   .

ل ت��� ع��ال��� ب� ع��هللا ب�أ�ه وام��اعه ع� الق�ل ��ل� الق�آن، تع��ً�ا ق�ً�ا ع� م�قف أه

الُ��َّة في م��، وتأك�ً�ا ل��قف فقهاء ال�ال��ة م� تل� الق��ة، �اع��اره فق�ًها مال�ً�ا في أس�ة  

  ت��ع� رئاسة ه�ا ال��ه�.

وق� اخ�لف �ع� ال��رخ�� في س�� نهای�ه ووفاته، فال����ي ی��� أنه مات مع�ً�ا في 

مات  ح�ى  �ال�����  عل�ه  ُدخ�  وأنه  الق�آن،  خل�  ب���ا)٧٠(ف��ة  ی�ن�    ،  اب�  م�  �ل  ی��� 
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ب�ي ع��ال���   ���� م�ال�ة أس�ة  الع�قالني، أن وفاته �ان�  ال���� وال���� واب� ح�� 

، أث�اء خ�وجه على ع��� ب� ال���، )٧١( �األم�ال ال�ي �ان� م�دعة ل�یه� م� ق�ل اب� ال��و� 

مال ال��و�   وأن ع��ال��� مات م� ج�اء ال�ع�ی� ال�� تع�ض له، ألنه أق� أنه صار إل�ه م�

  .) ٧٢( ت�عة آالف دی�ار، فال�م ���لها فل� ��� ع��ه ما ی�د �ه، فع�ب ح�ى مات في ذل�

ون����ج م�ا س�� أن شه�ة وم�انة ع��ال��� ب� ع��هللا، ق� تأث�ت ب�ج�د وال�ه ع��هللا 

له في    ب� ع��ال���، وشه�ة م�لفاته، وأن ع��ال��� آث� أن ���ن مالزًما ل�ال�ه ع��هللا، م�اعً�ا

  ن�� عل�ه وم�لفاته. 

على ال�ان� اآلخ� �ان رف� ع��ال��� االع��اف ��ل� الق�آن في ال���ة ال�ي تع�ض  

لها العال� اإلسالمي وم��، تع��ً�ا ع� رأ�ه �ف��ه ُسّ�ي على ال��ه� ال�ال�ي ال�� ت�ع��  

  رئاس�ه أس�ته في م��، وه� م�قف دی�ي وفقهي ���� له ض�� الفقهاء ال�����.

  م��� ب� ع��هللا ب� ع��ال��� :  - ٣

م، وت�فى ٧٩٨ه/ ١٨٢ه� م��� ب� ع��هللا ب� ع��ال���، ���ى أ�ا ع��هللا، ول� عام  

، أخ� فقه مال� ع� أب�ه ع��هللا ورو� ع�ه، وع� اب� وه�، وأشه�، )٧٣( م٨٧٥ه/٢٦٨عام  

، ی��� اب� ع��ال��: )٧٤( وشع�� ب� الل�� ب� سع�، وال�افعي وغ��ه�ا م� فقهاء وم�ا�خ الع��

" �ان فق�ًها جل�ًال ن��ًال وج�ًها في زمانه، أخ� ع� ال�افعي وص��ه و��� ���ه، وس�ع م�  

ال�افعي ��اب أح�ام الق�آن في أر�ع�� ج�ًءا، و��اب ال�د على م��� ب� ال��� في س�عة  

م��� ال�ف�ي  ، و���� اب� ی�ن�: " �ان  )٧٥( أج�اء، ورو� ع�ه ��اب ال�صا�ا ول� ی�وه غ��ه " 

، ��ا وصفه ال����ي: " ما رأی� أع�ق �أقاو�ل ال��ا�ة وال�ا�ع�� م�ه  )٧٦(���� في أ�امه "

... �ان م� العل�اء الفقهاء، م��ًزا، م� أهل ال��� وال��ا��ة وال��ة، و�ل�ه �ان� ال�حلة م� 

  .)٧٧( ال�غ�ب واألن�ل� في العل� والفقه "

ال��� العل��ة في م�ال الفقه وال��ی� والق�آن، أن كان ل��انة م��� ب� ع��هللا ب� ع�� 

رو� ع�ه ال��ائي، وأب� حات�، وأبي خ���ة، واب� صاع�، وأب� ��� ب� ز�اد ال���اب�ر� وغ��ه�  

  .)٧٨( م� الفقهاء وال���ث��

والش� أن ع��هللا ب� ع��ال��� وال� م���، �ان ق� أع�ه اإلع�اد العل�ي االالئ� ل���لى 

ا ال��ه�  وال�ه  رئاسة  ��ا ح�ص  �ع�ه،  م�  في م��  اإلمام    –أ�ً�ا    –ل�ال�ي  ق�وم  �ع� 

ال�افعي إلى م��، أن ی�هل م� عل� ال�افعي، ل�ل� ن��ه ��الزم�ه وال�عل� على ی��ه، ح�ى  
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���ع ب�� الفقه ال�ال�ي والفقه ال�افعي، ح�ى أن �ع� أص�قاء وال�ه ع��هللا عات�ه في ذل�،  

اب� خل�ان: " ح�ى م�� ال�افعي فاج��ع ق�م م�  ف����  إلى  أت�دد  قال: ���  ب� ع��هللا   �

أص�اب�ا إلى أبي، فقال�ا له �ا أ�ا م���: إن م��� ی�ق�ع إلى ه�ا ال�جل و���دد إل�ه، ف���  

ال�اس أن ه�ا ر��ة م�ه ع� م�ه� أص�ا�ه، قال: ف�عل یال�فه� و�ق�ل: ه� ح�ث و��� 

، و���� )٧٩( ال��: �ا ب�ي إل�م ه�ا ال�جل "  ال��� في اخ�الف أقاو�ل ال�اس، و�ق�ل لي في 

ال��هقي: " قال م��� ب� ع��هللا، ق�م ال�افعي م��، و�ان ص�ف ال���، فـأع�اني أبي ش�ً�ا  

م� ال�رق، فقال: ُم� �ه إلى الق�ش���، وسله� أن �����ا ل� ش�ً�ا م� �المه في أح�ام الق�آن،  

  .)٨٠( فإني ما رأی� رجًال أح�� اس���اً�ا م�ه "

�ع� أن  ل��ه،  ال�افعي، و�ان له م�انة خاصة  �اإلمام  ب� ع��هللا  ت�ثق� صلة م��� 

: ��ا نأتي ال�افعي ن��ع  )٨١( أع�� ال�افعي ب��اؤه وف�اح�ه، ف���� اب� خل�ان: " قال ال��ني

م�ه، ف��ل� على �اب داره، و�أتي م��� ب� ع��هللا ب� ع��ال��� ���ع� إل�ه و���ل ال���،  

� معه ث� ی��ل، ��ق�أ عل��ا ال�افعي، فإذا ف�غ م� ق�اءته ق�ب إلى م��� داب�ه ف���ها، ور��ا تغ� 

وأت�عه ال�افعي ���ه، فإذا غاب ش��ه قال: وددت ل� أن لي ولً�ا م�له وعلى ألف دی�ار ال  

  .)٨٢(أج� لها ق�اء "

أن مالزمة م��� ب� ع��هللا لإلمام ال�افعي ق� أفادته ���ً�ا، وأضاف� إلى عل�ه،  والش�

ف���� اب� ع��ال��: " قال م��� ب� ع��هللا ب� ع��ال���، ل�ال ال�افعي ما ع�ف� ��� أرد  

على أح�، و�ه ع�ف� ما ع�ف�، وه� ال�� عل��ي ال��اس رح�ه هللا، فق� �ان صاح� ُسّ�ة  

  .)٨٣( ل�ان ف��ح ���ل وعقل ص��ح رص��" وأث� وف�ل وخ�� مع

كان ���ح م��� ب� ع��هللا أن ���ن رئ�ً�ا ل��ل� ال�افعي �ع� وفاته، ل�ي ت���ع  

رئاسة أه� م�ه��� فقه��� في م��، ال�ال�ي وال�افعي، إال أن ه�ا ال���ح   ألس�ة ب�ي ع��ال���

ف����  لل��ل�،  ال�ئاسة  على  و���ه  ال�افعي  أص�اب  ب��  ج��  ل�الف  وذل�  ی��ق�،  ل� 

، م�ل� ال�افعي، فقال ال����ي: أنا أح� �ه م��، )٨٤( ال���ي: " ت�ازع اب� ع��ال��� وال����ي

، و�ان تل� األ�ام ���� فقال: قال ال�افعي: ل�� أح� )٨٥(����وقال اآلخ� ��ل�، ف�اء ال�

أح� ���ل�ي م� ی�سف (ال����ي)، ول�� أح� م� أص�ابي أعل� م�ه، فقال له اب� ع��ال���: 

ك�ب�، قال له: ��ب� أن�، وأب�ك وأم�، وغ�� اب� ع��ال���، وجل� ال����ي في م�ل� 

، و���و أن اإلمام ال�افعي �ان ی�رك أن )٨٦( � "ال�افعي، وجل� اب� ع��ال��� في ال�اق ال�ال
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م��� ب� ع��هللا ب� ع��ال���، ل� ��ل على م���ه �ع� وفاته، وس�ع�د م�ة أخ�� إلى ال��ه� 

ال�ال�ي ال�اسخ في أس�ة ب�ي ع��ال���، ف���� ال���ي ح�یً�ا لل�افعي مع أص�ا�ه وتالم��ه  

ل، ث� ال�ف� إل��ا، فقال: أما أن� �ا أ�ا �عق�ب  ق��ل وفاته: " ف��� إل��ا ال�افعي ساعة، فأ�ا

�ا م�ني ف����ن ل� ���� ه�ات وه�ات، ول��ر�� زماًنا   ف����ت في ح�ی� ل�، وأما أن� 

  . )٨٧( ت��ن أ��� أهل ذل� ال�مان، وأما أن� �ا م��� ف���جع إلى م�ه� أب�� "

ال��ه� ال�افعي ون����ج م�ا س�� أن ر��ة م��� ب� ع��هللا ب� ع��ال��� في رئاسة  

وع�م ت�ق� ذل�، �ان ال��� في ت�ك م�ه� ال�افعي، والع�دة م�ة أخ�� إلى ال��ه� ال�ال�ي 

ال�� �ان� رئاس�ه م��ق�ة في أس�ة ب�ي ع��ال���، ل�� ه�ا فق�، بل حاول م��� ب� ع��ال���  

ف ��ه ال��اب  أن ی��� ذل� اس��ضاًءا لل�ال��ة، ف��ف ��اً�ا س�اه (ال�د على ال�افعي ���ا خال

ی���� ��ه لإلمام مال� في ع�� ال�افعي له ���ا ت�ك م� ال����، وق� عاب  )٨٨(والُ�ّ�ة)  ،

�ع� ال�اف��ة على م��� ب� ع��هللا وضع ه�ا ال��اب، ح�ى أن ال���ي عل� على ذل� قائًال: 

  .)٨٩( " وه� اس� ق��ح، ولق� نال�ه �ع� ه�ا ال����� م��ة ص��ة ���ل ش�حها "

ل�غ� م� رج�ع م��� ب� ع��هللا ب� ع��ال��� ع� ال��ه� ال�افعي وع�دته إلى وعلى ا

ع�ه وأس��  رو�  ألنه  ال�اف��ة،  م�  ه  ع�َّ ال�ع�  أن  إال  ال�ال�ي،  ع�  )٩٠( ال��ه�  ف�ًال   ،

  م�اح��ه له. 

ان�ه� ل���� ب� ع��هللا ب� ع��ال���، رئاسة ال��ه� ال�ال�ي �ع� ت��ه ل��ه� ال�افعي 

��هللا، و�ان� له حلقة درس ��امع ع��و ب� العاص، فق��ه ال�اس م� �افة  ووفاة وال�ه ع

ال�ل�ان، بل ح�� إل�ه �الب ال�غ�ب واألن�ل�، لل�فقه �ال��ه� ال�ال�ي على ی��ه، ف�ًال ع�  

أنه �ان حافً�ا ل��اث أب�ه ع��هللا وعل�مه وم��فاته، فق� اش�ه� م��� �أنه �ان ی�و� ع� وال�ه 

  .)٩١(����، ��ان� م�ان�ه ال�ی��ة وت��ره لإلف�اءك�اب ال����� ال

شه� ع� م��� ب� ع��هللا جل�سه �ع� وفاة وال�ه في م��� ع��و ب� العاص ل�ف��� 

  .)٩٢( الق�آن ال����، و�ن ��ا ل� ن���ع ال�ق�ف له على م�لف م��د في م�ال ال�ف��� ُی��� إل�ه

  وم�لفاته العل��ة:  م��� ب� ع��هللا

ُ�ع� م��� ب� ع��هللا ب� ع��ال��� أك�� أب�اء األس�ة في ال����� وال�أل�� العل�ي في 

العل�م ال�ی��ة، إذ بلغ� م��فاته و���ه ن�� خ��ة ع�� ��اً�ا، وه� إن دل فإن�ا ی�ل على 
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أضافه إل�ه    سعة عل�ه وت��عه، وما اس�فاده م� ال����ة العل��ة له داخل األس�ة، ف�ًال ع�ا

  :)٩٣( اإلمام ال�افعي ف��ة مالزم�ه له، أما ع� أه� م��فاته و���ه ال�ي ذ��ها الفقهاء وال��رخ��

 ك�اب الُ��َّة على م�ه� ال�افعي. )١

 ك�اب ال�د على فقهاء الع�اق. )٢

 ك�اب ال�د على ال�افعي ���ا خالف ��ه ال��اب والُ��َّة. )٣

 ك�اب أح�ام الق�آن.  )٤

 الق�اة.ك�اب أدب  )٥

 ك�اب ال�ثائ� وال��و�. )٦

 ك�اب م�ال�ه في أر�عة أج�اء. )٧

 ك�اب ال�ع�ات وال���ات. )٨

 ك�اب اخ��ار ��اب أشه�. )٩

 ك�اب ال��� وال�ی�.  )١٠

 ك�اب ال�د على ��� ال����ي. )١١

 ك�اب ال��م.  )١٢

 ك�اب ال�فالة.  )١٣

 ك�اب ال�ج�ع ع� ال�هادات. )١٤

  ك�اب ال����ات. )١٥

وال�الح� على م���ات ��� وم��فات م��� ب� ع��هللا ب� ع��ال���، أن أغل�ها في 

�أح�ام الق�اء أو �ع� ال��ادات، ��ا ����ل أن ت��ن �ع� ه�ه  الفقه وما ی�عل�  م�ال 

الع�او�� أو ال��ض�عات، هي أج�اء أو ف��ل ت� اس��الصها م� �ع� ال���، ل�� رغ� ذل� 

عل�ً�ا مهً�ا ُ�علي م� م�انة م��� ب� ع��هللا ب� ع��ال��� العل��ة    ت�اًثا  –بالش�    –فهي ت��ل  

  في م�� اإلسالم�ة.

  تالم��ه وم� أخ� ع�ه:

كان لل��انة العل��ة ال�ي اح�لها م��� ب� ع��هللا ب� ع��ال���، أن أص�ح مق�ً�ا لع�د  

م� رو� ع�ه  ك��� م� ال�الب والفقهاء، ف��ه� م� تلقى العل� على ی��ه وفي م�ل�ه، وم�ه�  

في   )٩٤(واس�فاد م� م�لفاته، س�اء داخل م�� أو خارجها، فق� ال�قى أح�� ب� مل�ل ال���خي
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، ��ا رحل إل�ه  )٩٥( جامع ع��و ب� العاص ����� ب� ع��هللا ونا��ه في �ع� الق�ا�ا الفقه�ة

� ع�ه  م� م�ة وت�ل�� عل�ه خاصة في فقه ال�افعي، ��ل� ��� وأخ )٩٦( اب� ال���ر ال���اب�ر� 

، ف���� اب� ح�� الع�قالني: " قال اب� أبي حات�: ���� ع�ه  )٩٧(ال���ث اب� أبي حات� ال�از� 

، ��ل� رو� ع�ه �ل م� ال��ائي ) ٩٨(وه� ص�وق ثقة م� فقهاء م�� م� أص�اب مال� "

، )١٠٢(، واإلمام م��� ب� ن�� ال��وز� )١٠١(وأب� ��� ب� ز�اد   )١٠٠(واب� صاع�   )٩٩( واب� خ���ة

رحل إل�ه م� بالد ال�غ�ب ع�ًدا م� ال�الم�� وال��ا�خ، م�ه� قاس� ب� م��� ب� س�ار م�  ك�ا 

  .)١٠٣( أهل ق���ة، �م��� ب� ف��� م� أهل م�ی�ة ال���ة "

وق� ت�ج اإلمام ال��ائي م�انة م��� ب� ع��هللا العل��ة �ق�له: " ثقة، وقال م�ة: ص�وق، 

  .)١٠٤(وقال م�ة: ه� أش�ف م� أن ���ب "

س�� ی��ح أن م��� ب� ع��هللا وم�ان�ه العل��ة وما ح�له م� عل� وال�ه ع��هللا، م�ا  

�ان عامًال م� ع�امل ذی�ع شه�ته العل��ة داخل   – رغ� ت��ه ل����ه    –وعل� اإلمام ال�افعي  

م�� وخارجها، ف�ًال ع� م��فاته و���ه، ال�ي أص��� م�جًعا للفقهاء و�الب العل�، ف��اف�  

  م�ه� لالس�فادة وال��ود م� عل�ه.عل�ه ال����ون 

  م��� ب� ع��هللا وال��اة ال��اس�ة: 

تع�ض م��� ب� ع��هللا لل�ع�ی� وال����ل في م��ة خل� الق�آن، ��ا تع�ض أخ�ه األك�� 

ع��ال��� ب� ع��هللا، ف��ل إلى �غ�اد، فل� ��� ل�ا �ل��ه ف�د إلى م��، غ�� أن القاضي  

الل��  أبي  ب�  م���  ال�اث�   )١٠٥(ال�ع��لي  ال�ل�فة  عه�  في  وام��انه�  ال�اس  أخ�  في  اش�� 

م)، فل� ی�� أح� م� ف��ه وال م��ث وال م�ذن وال معل� ح�ى اخ� ٨٤٧- ٨٤٢ه/٢٣٢- ٢٢٧(

، ��ا قام ���ع  )١٠٦(�ال���ة، بل أم� �ال��ا�ة على ال��اج� ال إله إال هللا رب الق�آن ال��ل�ق 

ب� العاص، وم�ع ات�اعه وال��ه�� به� في �ل م�ان، حلقة درس م��� ب� ع��هللا ��امع ع��و  

بل �لف رجل م� ال���م�� ُی�عى م��، لل����ة م� فقهاء ال�ال��ة ورئ��ه� م��� ب� ع��هللا، 

و�هان�ه� ��لع القالن� ال���لة م� ف�ق رؤوسه� أمام ال�اس في ال��قات، ��ا أم� اب� أبي  

� في رق��ه و��اف �ه م�اهً�ا �أعلى ص�ته �أن  الل�� أن ت��ع ع�امة م��� ب� ع��هللا، وتعل

  .)١٠٧(الق�آن م�ل�ق، في م��� ساخ� أمام م�ال� ال�ع��لة
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وق� اض�� م��� ب� ع��هللا ب� ع��ال��� ���� ال��� وال�هانة، وال����ة م�ه وم� 

أت�اعه، إلى ال�ه� ق�ً�ا ��ق�لة خل� الق�آن، ح�ى أن ال�اع� ال���� ب� ع��ال�الم ال��ل، 

  ل ذل� ال��قف في شع�ه ت�لًقا للقاضي م��� ب� أبي الل�� قائًال:س�

أ�ف�ه    أن�  الَ���ي    �م��� 

  

        

األجه�          �ال��اح  ی�ع�    وأخاه 

  

  

وخلقه   �الق�آن  ی�اد�    كان 

  

        

ُت�ه�          ل�  ��قالة    ف�ه�ته� 

  

  

أف�اهه�    بها  ن�ق�  أن  ت�ضى    ل� 

  

        

َت���         ل�  َخلقه  ال��اج�    )١٠٨(ح�ى 

  

  

وأت�اع ال�ال��ة، أن ثاروا �ع� ذل� على    وق� س�� س�� ال�اس وال����� آلل ع��ال��� 

م)، فه��  ٨٦١- ٨٤٧ه/٢٤٧-٢٣٢القاضي م��� ب� أبي الل�� في عه� ال�ل�فة ال����ل (

عل�ه �ع� العامة وه� في م���ه، وأخ�وا قل���ته یله�ن بها، ��ا فعل م� ق�ل مع م��� ب�  

  .)١٠٩( ع��هللا، م�ا أد� إلى ت�ه�ر م�انة القاضي وت� ع�له

م)، ارتفع� م�انة  ٨٨٣- ٨٦٨ه/٢٧٠- �٢٥٤لى أح�� ب� ��ل�ن ح�� م�� (ع��ما ت

م��� ب� ع��هللا ل��ه، ف�ان م��� ب� ع��هللا م� ال����ات ال�ي ح�ص اب� ��ل�ن أن ت��ن  

في م�ل�ه، ف���� اب� ال�ا�ة واب� ال�ل��: " واس�أذن�ا عل�ه (أح�� ب� ��ل�ن) فأذن له�، ف�خل�ا  

، بل �ان  )١١٠(  ب� ع��ال���، وج�اعة م� أعالم م���ر� م��"إل�ه، وع��ه م��� ب� ع��هللا 

ع��ال��� ب�  ع��هللا  ب�  م���  دروس   ���� أن  على  ح��ً�ا  ��ل�ن  و���� )١١١( اب�   .

القلق����: " وم� ال�عل�م أن م��� ب� ع��ال��� �ان م� ال�ق���� م� والي م�� اب� ��ل�ن، 

  .)١١٢( خ� ع�ه ال�أ� في أم�ر ال�ن�ا وال�ی� "و�ان ���ً�ا ما ی�ع� إل�ه ل���ف��ه، و�ان �أ 
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وق� بلغ� م�انة م��� ب� ع��هللا ع�� اب� ��ل�ن، أنه اس�عان �ه، ع��ما ت�قف ال�اس  

، )١١٣( ع� ال��ب وال�ض�ء م� سقای�ه �ال�عاف�، ف��ب م�ها وت�ضأ، فأع�� اب� ��ل�ن ب�ل�

ألن ال�اس اق��وا ����� ب� ع��هللا �ع� ذل� في ال��ب وال�ض�ء م�ها. لق� �ان عل� م��لة  

ب� ع��ال��� في عه� أح�� ب� ��ل�ن، ���ا�ة رد اع��ار له ول��ان�ه، �ع�ما    م��� ب� ع��هللا

أح�� ب�    – على اح��ام ال�اك�    –ذل�    –تع�ض له م� ج�اء م��ة خل� الق�آن، ��ا ی���  

  ل��انة وم��لة العل�اء في دول�ه واالس�عانة به�. –��ل�ن 

" �ان �ل�ا صلى ر�ع���    وق� ع�ف ع� م��� ب� ع��هللا ورعه وزه�ه، ف���� ال�ه�ي:

علي م� صالة   �ه  أنع�  ما  على  أس�� ش�ً�ا �  فقال:  �ه  �أن�  م�  ف�أله  س�� س��ت��، 

، أما ع� ت�اضعه رغ� غ�اه، ف���� ال�ه�ي: " �ان ی��� ح�اًرا ق��ً�ا حق�ً�ا )١١٤( ال��ع��� "

� شاء أن  م���ف ال�ن� وه� �ق�ل: ال����، ال����، و��وح إلى ال��عة وق���ه م�ق�ع ول 

  .)١١٥(یل�� أرفع ما ���ن لفعل، ألنه �ان ع��ه "

م، وم�ل�ا ص�� اإلمام ال�افي ٨٨١ه/٢٦٨ت�فى م��� ب� ع��هللا ب� ع��ال��� عام  

  والزمه في ح�اته، دف� أ�ً�ا إلى ج�اره ��ق��ة األس�ة مع أب�ه ع��هللا وأخ�ه ع��ال���.

  ع��ال�ح�� ب� ع��ال���:  - ٤

هللا ب� ع��ال���، و���ى �أبي القاس�، ول� ���ی�ة الف��ا� عام  ه� ع��ال�ح�� ب� ع�� 

  .)١١٦( م٨٧١ه/ ٢٥٧م، وت�فى عام  ٨٠٣ه/ ١٨٧

، ل�ا ارت�� �ه  ُ�ع� ع��ال�ح�� ب� ع��ال��� األك�� شه�ة م� أب�اء أس�ة ب�ي ع��ال���

م� تأل�فه ل��اب: " ف��ح م�� وأخ�ارها "، ح�ى أنه ل� �ع�ف أو ی�اد� �اس�ه األول ع��ال�ح��، 

و�ن�ا صار �ع�ف م� دون إخ�ته ج��ًعا �اس� اب� ع��ال���، ألنه خل� آثار أس�ته العل��ة، 

  . )١١٧( به�ا ال��لف ال�ار��ي

العل�م ال�ی��ة م� فقه وح�ی� في أس�ته م�ل ���ة إخ�ته، إال أنه    ف�غ� تلقي ع��ال�ح��

ات�ه به�ه العل�م وو�فها ل��ا�ة ال�ار�خ، وأله� ��اب ت�اول ف��ح م�� وما ی�عل� �أخ�ارها،  

، ��ا )١١٨( : " أق�م م� وصل� إل��ا م�لفاته م� م�رخي م�� اإلسالم�ة "Torreyف���� ت�ر�  

  .)١١٩( ن فق�ًها، واألغل� عل�ه ال��ی� واألخ�ار، و�ان ثقة "��فه اب� ی�ن� ال����: " �ا

اس��اع ع��ال�ح�� ب� ع��ال��� أن ���ع مادة عل��ة ���ة ع� تار�خ م��، م��  

عاص�ه� أو نقل ع�ه�، فق� �ان� أغل� األح�اث وال��ار�خ ال�ي وردت في ��اب ف��ح م��  
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، ال��  )١٢٠(ه ی��� ب� أبي ح��� األزد�وأخ�ارها، مأخ�ذة م�ا ���ه الل�� ب� سع�، أو م�ا دون

كان ل��ه درا�ة واسعة �ال�ار�خ وح�ادث الف�ح والف�� وال��رات، ففي ال��ء ال�اص �ف�ح م��  

كان� أول روا�ة له ع� ت�ل� ال�ق�ق� ل��اب ال��ي صلى هللا عل�ه وسل�، و��ل� ع�د ج�� 

لع��و ���ادة ال���� ب�   ج�� ع��و ب� العاص ال�� ق�م لف�ح م��، وم�د ع�� ب� ال��اب 

الع�ام، وع� ال�لح ب�� ال�ق�ق� وع��و وم�قف ال�وم م� ه�ا ال�لح، ��ل� �ان ل�الم�� ی��� 

ب� أبي ح��� وم�و�اته� أث� ���� في ج��ع تار�خ م�� في ��اب ع��ال�ح�� ب� ع��ال���، 

 )١٢١( �ان ب� صالحم�ل الل�� ب� سع� وع��هللا ب� له�عة، على ال�ان� اآلخ� �ان� ل��و�ات ع�

م�جًعا رئ��ً�ا في ���� م� األخ�ار ال�اصة �ف�ح إف����ا واألن�ل�، ��ا اس�فاد ع��ال�ح�� ب�  

، وعل�ه �األن�اب وأ�ام الع�ب، و��ل� �ان  )١٢٢( ع��ال��� م� م�و�ات سع�� ب� ���� ب� عف��

الفقه وال��ی� واألخ�ار وال�غاز�، أه��ة ��  له�عة في  ب�  اب�  ل��و�ات ع��هللا  فق� �ان  ��ة، 

له�عة م� ال�ّ�اب�� لل��ی� ال�ّ�اع�� للعل� ال�احل�� ��ه، ی�ون في خ����ه ما ���عه، ف��ك 

، أما روا�ات )١٢٣( لع��ال�ح�� ب� ع��ال��� مادة عل��ة واسعة م�ثقة ع� تار�خ م�� ال����

���� ب�  ن��ص    )١٢٤( ع��هللا  خاصة  ع��ال���،  ب�  لع��ال�ح��  ���ً�ا  أضاف�  �ع� فق� 

ال��ا�ات ال���ادلة ب�� ال�ل�فة ع�� ب� ال��اب ووال�ه علي م�� ع��و ب� العاص، وه�ما 

  اعلى م� ال���ة العل��ة ل��اب ف��ح م�� وأخ�ارها. 

م�ا س�� ی��ح أن ��ا�ة ع��ال�ح�� ب� ع��ال��� ل��ا�ه ف��ح م�� وأخ�ارها، �ان� 

اال ع��ال�ح��  ��ه  دق��، راعى  إلى م�هج عل�ي  ت�و�� �ع�  ت����  س�فادة م�� س�ق�ه في 

األخ�ار واألح�اث ال�اصة ب�ار�خ م��، مع إس�ادها ل�ل راو� أو م��ث ���ا ���� به�ا 

  ال�ار�خ، وه� ما أضفى على ه�ا ال��لف س�ة ال��ق وال�قة واألمانة.

  ك�اب ف��ح م�� وأخ�ارها م�ه�ه وأه���ه: 

لع��ال�ح�� ب� ع��ال���، ه� أك�� م� ال��ی� �ال��� أن ��اب ف��ح م�� وأخ�ارها  

م�   م�له  ل�ا  واألجان�،  ال������  وال�اح���  ال��رخ��  بها  اع��ى  ال�ي  ال�ار���ة،  ال��لفات 

ال�أر�خ وال��ث�� ل��حلة م���ة م� تار�خ م��. وق� اع���ت ال���ة األخ��ة وال��ققة على  

  أر�عة م����ات وج�ت له:
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 ني ی�جع إلى الق�ن ال�ادس اله���.م���� في ل��ن في ال���ف ال����ا )١

���ة   )٢ م�رخ  ق���  أح�ه�ا  ب�ار��،  ال����ة  ال����ة  في  م����ان 

 م. ١٣٧٥ه/ ٧٧٦م، وال�اني م�رخ ���ة ١١٩٠ه/ ٥٩٥

م، وه�  ١٥٦٦ه/ ٩٧٣ال����� ال�ا�ع في م���ة جامعة ل��ن، وم�رخ ���ة   )٣

ه� "���ة  أح�ث ال�����ات، و�ان ی��� خ�أ لل����ي، ألنه ���ل ع��اًنا آخ� 

  .)١٢٥(ال�ال� وم�هج ال��ال� في أخ�ار م�� والق�� وال��ال�"

��اب ف��ح م�� وأخ�ارها إلى س�عة أق�ام، ت�اول في �ل ق��  ق�� ع��ال�ح�� ب� ع��ال���

  أح� ال��ض�عات ال�اصة ب�ار�خ م�� اإلسالمي، وهي:

الق�� األول: ذ�� وص�ة ال�س�ل صلى هللا عل�ه وسل� ���� م�� وف�ائل   )١

م�� ومل��ها م� ال���، وت�ازع ال�وم والف�س عل�ها، وه� ���ل ج�ء ���� م�  

 تار�خ م�� الق���. 

لق�� ال�اني: ذ�� ��اب رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل� إلى ال�ق�ق�، وت�اول ا )٢

 ��ه ف�ح م�� ومال��اته. 

الف��ا� وال���ة   )٣ ��ه ال���، وت��ث ع� خ�� م�ی�ة  ال�ال�: ذ��  الق�� 

 واإلس���ر�ة.

الق�� ال�ا�ع: ی��أ ��ه ���وج ع��و ب� العاص إلى ال��� وخ���ه، ��ا ت���   )٤

إلدار�ة في عه� ع��و ب� العاص، وال��ی� ع� ال���ة وال��اج  �ع� ال�����ات ا

 وغ�و الف��م و��قة و��ابل� وال���ة، ��ا ذ�� ��ه ف�ح اإلس���ر�ة ال�اني. 

الق�� ال�ام�: ی��أ ��ه ب��� م� �ان ���ج على غ�و ال�غ�ب �ع� ع��و ب�   )٥

 ه. �١٢٦ة  العاص وف��حه، وه� ی���� ف�ح ش�ال إف����ا واألن�ل� ووالتها ح�ى س

 ه. ٢٤٦الق�� ال�ادس: ت��ث ��ه ع� ق�اة م�� م�� الف�ح ح�ى س�ة   )٦

الق�� ال�ا�ع: ت��� األحادی� وت���ة م� رو� ع�ه أهل م�� م� ال��ا�ة،   )٧

  وم� دخل م�� م�ه� وم� ال�ا�ع�� وع�ف أهل م�� �ال�وا�ة ع�ه.

  ال��هج العل�ي ع�� ع��ال�ح�� ب� ع��ال���:

ن�أة وت���ة ع��ال�ح�� ب� ع��ال��� في أس�ة عل��ة ته�� �الفقه    –بال ش�    –آث�ت  

األح�اث   إی�اد  في  نهج  فق�  وأخ�ارها،  م��  ف��ح  م��فه  ��ا�ة  في  م�ه�ه  على  وال��ی� 
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واألخ�ار م�هج ال���ث��، فه� ��ع� إلى ال��ث ع� ���� اإلس�اد، و���� �ل روا�ة إلى 

، )١٢٦(أول أو م���ث أول، وهي ���قة ت��� ص�ة ال��� وص�قهسل�لة م� نقل�ها ع� شاه�  

ك�ا �ان ح�صه ال��ی� على ت��� ال�قة في ال�وا�ة واإلس�اد، أنه �ان ی��� ع�ة أحادی� أو  

  . )١٢٧( روا�ات في ال�ادثة ال�اح�ة ��ا فعل في ح�ی�ه ع� غ�و ال���ة وف�ح اإلس���ر�ة

ال�وا�ة ال�ف��ة ف��و� �ع� األح�اث   على ال�ان� اآلخ� اع��� ع��ال�ح�� على م�هج

ع� أب�ه ومعاص�� أب�ه وال�ق���� م� ع��ه، ��ل� �ان� م�اه�اته الع���ة أث�اء ح�ی�ه ع�  

خ�� وم�ازل م�ی�ة الف��ا� م�هً�ا ج�یً�ا اخ�� �ه ع��ال�ح��، فأضفى على ذل� ال��ء 

�� روا�اته في األج�اء ال�ا�قة، ت��ً�ا له في ال��ا�ة، ل�ل� ع�� إلى إسقا� ال��� ال�� اس�غ�ق أك

  .)١٢٨( مع��ً�ا على ما شاه�ه وعای�ه ه� ب�ف�ه

على ال�ان� اآلخ� ح�ص ع��ال�ح�� على االع��اد على ال���ص وال��ا�ات ال�ا�قة  

عل�ه، خاصة ال�ثائ� و�ع� ال��ات�ات وال�سائل ال���ادلة ب�� ال�ل�فة ع�� ب� ال��اب وقائ� 

  .)١٢٩( الف�ح ع��و ب� العاص 

كان ل��ع� أس�ة ب�ي ع��ال��� لل��ه� ال�ال�ي، وت�اف� ال������ م� �الب العل� م�  

ال�غ�ب واألن�ل� لل�فقه على أی�یه�، أك�� األث� في اع��اد ع��ال�ح�� على روا�اته�، في ��اب�ه  

لل��ء ال�اص لف�ح ال��ل��� لل�غ�ب واألن�ل�، وق� عل� م��� ع��هللا ع�ان في ذل� قائًال: "  

ال�وا�ة، ألن م��  ل�   �ق���ه س�اق  إف����ة وال�غ�ب واألن�ل�، إال ��یل  لف�ح  ت�و��ه   ���

كان� قاع�ة له�ه الف��حات، وألن ح�ام م�� األوائل �ع��و ب� العاص، وع��هللا ب� سع�، ه� 

أول غ�وات إلف����ة" ن���ا  أخ�  )١٣٠( ال�ی�  ال��ء  ه�ا  نهج ع��ال�ح�� في  فق�  ذل�  ، ورغ� 

�اصة به�ه الف��حات ع� أص�اب ه�ه ال�الد، م���ً�ا ب��� ��ارة (ذ��وا)، في ب�ا�ة  ال�وا�ات ال

  ذ��ه لل��� دون ت��ی� ال���ر األصلي، ف�ان ب�ل� أم�ً�ا ود��ًقا في ه�ا ال�ان�. 

ف��فه�ا  وال�ع�،  ال����  �الق�آن  االس��هاد  على  م�ه�ه  في  ع��ال�ح��  اع���  ك�ل� 

  . )١٣١( األح�اث ��ف��ها و����ها ت���ًفا ج�ً�ا ���م ال�قائع و 

ل�ف�ق ع��ال�ح�� ب� ع��ال���  األحادی�   كان  أنه سل� في ج��ع  ال��ی�،  في عل� 

إلى ج�ع ما ی�عل� م�ها �أخ�ار    –فق�    –���قة ت��لف ع�ا نهج عل�ه وال�ه و�خ�ته، إذ َع��  

م��، ون�قها ����قة ف���ة، ح�ى ت��� في ال�ها�ة أن ���د اث��� وخ���� ص�ابً�ا م�� رو�  

  ل��هج اإلح�ائي في ذل� ال�ق� ال����.، وه� ما جعله �ق��ب م� اس���ام ا)١٣٢( ه�ه األحادی� 
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م�ا س�� ی��ح أن ع��ال�ح�� ب� ع��ال��� اس���م ع�ة م�اهج و��ق في ت���فه  

ال�ار��ي لألح�اث،   ل��اب ف��ح م�� وأخ�ارها، ع��ت ع� سعة عل�ه وأمان�ه في الع�ض 

� ب�ف�ه م� خالل ما م���ً�ا نق� األخ�ار أو ال�وا�ات أو ذ�� رأ�ه ف�ها، ل���ح للقار� ال��ام ب�ل

  ���قه له م� روا�ات ع�ة لل��� أو ال��ث.

  :ال���ة العل��ة ل��اب ف��ح م�� وأه���ه ال�ار���ة

َم�ل ��اب ف��ح م�� وأخ�ارها ���ة تار���ة مه�ة ل�� ال���� م� ال��رخ��، فق� أص�ح  

ف���� ج�   اإلسالمي ل��� وآثاره،  الف�ح    H.A.R. Gibbال��اب م��ًرا رئ��ً�ا ألح�اث 

ع�ه: " أق�م تأر�خ لق�� م� األق�ار ه� تأر�خ م�� وف��ح ال�غ�ب ال�� ألفه ع��ال�ح�� ب�  

: " لق� تع�ر االن�فاع ���ا�ات م�رخي  -أ�ً�ا    –، وق� أشار أن�ر ل�قا  )١٣٣( ع��هللا ب� ع��ال��� "

، )١٣٤(�اع "ه�ه الف��ة م� غ�� الع�ب، ل��� م���رها ول�ا ل�� بها م� أض�ار ماد�ة أو ض

  ل�ل� �ان ��اب ع��ال�ح�� م��ًرا أولً�ا له�ه الف��ة. 

وان�الًقا م� ال���ة العل��ة ل��اب ف��ح م�� وأخ�ارها، فق� �ه�ت ع�ت ت�ج�ات لل��اب 

ب����ح ال��اب    (Charles Torrey)الت���ة و�ن�ل���ة وف�ن��ة، فقام ال�����ق ت�ارل� ت�ر�  

ة وق�م له مق�مة �اإلن�ل���ة ع� ال��رخ وأث�ه، ��عة ل��ن  وم�ا�ق�ه على ال�����ات ال�ع�وف

ماس�ه  ١٩٢٠ ه���  الف�ن�ي  ال�����ق  ب��ق��  أخ��  ��عة  م�ه  ن��ت  ��ا   Henri)م، 

Massé) ١٣٥( م١٩١٤، وص�رت ع� ال�عه� الف�ن�ي �القاه�ة عام( .  

ال�قا� و���� أن ن��د األه��ة ال�ار���ة ال�ي م�لها ��اب ف��ح م�� وأخ�ارها في �ع�  

  ال�ال�ة: 

كان ال��اب ح�� األساس األول في م�ادر تار�خ م�� اإلسالم�ة وتار�خ   )١

 الف�ح. 

إدار�ة   )٢ ش�ى  م�ض�عات  ع�ة  ال��اب  في  ع��ال���  ب�  ع��ال�ح��  عالج 

 واق��اد�ة واج��ا��ة، ل� ی���ق إل�ها أح� ق�له.

ب�  )٣ ع��ال�ح��  �ع�  ال��رخ��  م�  جاء  م�  ل�ل  مهً�ا  م��ًرا  ال��اب    كان 

ع��ال���، م�� أوائل الق�ن ال�ا�ع اله��� وما �ع�ه، فاس�فاد م�ه �ل م�: " ال���� 

(ت  ٣٥٠(ت  زوالق  واب�  (ت  ٣٥٧ه)،  والق�اعي  (ت ٤٥٤)،  وال����ي  ه)، 

ه)، واب� تغ�� ب�د� (ت ٨٤٥ه)، وال�ق���� (ت ٨٠٩ه)، واب� دق�اق (ت ٤٢٠
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ان �ع�ه� ی�قل ه) ". بل �٩٣٠)، واب� إ�اس (ت  ٩١١ه)، وال����ي (ت  ٨٧٤

ه)، ال�� نقل ع�ه  ٦٢٦ع�ه ف��ًال �املة دون تعل�� أو نق�، ��اق�ت ال���� (ت 

في مع��ه �ل ما تعل� م�� ون�لها وأم�ارها، ل�قة ما جاء �ه ع��ال�ح�� م� 

 .)١٣٦(روا�ات ومعل�مات د��قة ومع���ة

الق�اة،  )٤ ع�  ح�ی�ه  خاصة  ع��ال�ح��،  بها  انف�د  ال�ي  ال��ض�عات  كان� 

��ً�ا م����ة له�ه   –�ع� ذل�    –ًال أف�د له �ع� م�رخي م�� اإلسالم�ة  م�ا

ال��ض�عات ���اب (ال�الة والق�اة) لل����، و��اب (رفع اإلص� ع� ق�اة م��)  

 الب� ح�� الع�قالني. 

ه) في ���� م� ���ه  ٣١٠كان� ال�ادة العل��ة ال�ي اع��� عل�ها ال���� (ت   )٥

وال�ل�ك   ال�سل  ا  –(تار�خ  ف��ح م��    –آلثار  ته�ی�  ��اب  ال�ف���)، م��رها 

 . )١٣٧( وأخ�ارها الب� ع��ال��� 

كان أله��ة األحادی� ال����ة ال�ي أوردها ع��ال�ح�� ب� ع��ال���، على ل�ان   )٦

�ع� ال��ا�ة وال�ا�ع�� م�� �ان�ا في م��، أن أص��� ه�ه األحادی� م��ًرا 

 .)١٣٨(ئي واب� أبي داود مهً�ا راوه ع�ه �ع� أص�اب ��� ال��ی� ال��ة �ال��ا

م�ا س�� ی��ح أن ��اب ع��ال�ح�� ب� ع��ال��� وما اش��ل عل�ه م� م�ض�عات، 

��ا�اته� ال�ار���ة وال�ی��ة،    – ���ا �ع�    –كان األساس األول ال�� ب�ى عل�ه أغل� ال��رخ��  

��  ك�ل� �ان ��اب ع��ال�ح�� س�ً�ا في ت�ل�� أس�ة ب�ي ع��ال��� و�ن�اجه� العل�ي في م

  اإلسالم�ة. 

  : م��ة ووفاة ع��ال�ح�� ب� ع��ال���

أ�ً�ا   –كان� م��ة أس�ة ب�ي ع��ال��� في ق��ة أم�ال ال�ائ� اب� ال��و�، ق� �ال�  

، فق� عق� القاضي ال��في اب� أبي الل�� م�اك�ة ألف�اد األس�ة،  ع��ال�ح�� ب� ع��ال���   –

وح�� عل�ه� ب�فع ما �ق�ب م� مل��ن ون�ف مل��ن دی�ار، وم�ادرة �ل أمالكها، وزج أف�ادها  

عام  الع�اب  و�أة  ت��  ال���  في  ع��ال���  ب�  ع��ال�ح��  ف�ات  م��،  س��ن  في 

�ة ���ار اإلمام ال�افعي، وق��ه ه� ال�ال� ، ودف� ���ار أب�ه في مقاب� األس)١٣٩( م٨٦٧ه/ ٢٥٧

  .)١٤٠( م�ا یلي الق�لة
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١٩٥ 

  سع� ب� ع��هللا ب� ع��ال���:  - ٥

م، وه� أصغ� أب�اء ع��هللا ب�  ٨٠٦ه/١٩١، ُوِلَ� س�ة  )١٤١( ه� أب� ع��، وق�ل ع���

ع��ال���، �ان أك��ه� اج�هاًدا وصال�ة، ورث ع� أب�ه الفقه ال�ال�ي وتف�ق ��ه، ف�ان� جل  

روای�ه ع� أب�ه وع� أبي زرعة و���ى ب� ح�ان ال����ي، وع��هللا ب� نافع ال�ائغ، وع��ال�ل� 

  .)١٤٢( ب� ال�اج��ن 

األن�ل�  لع�د م� فقهاء  ال�ال�ي س�ً�ا ألن صار أس�اًذا  ال��ه�  ل��ر��  كان جل�سه 

ش��لي،  ال�ی� رحل�ا إلى م�� في �ل� العل�، وم�ه� أب� ع��هللا م��� ب� ع��هللا ال�اجي اإل

، فقال ع�ه اب� أبي حات�: " س�ع� م�ه ���ة  )١٤٣( �م��� ب� ���ى، �م��� ب� ل�ا�ه وغ��ه�

، ��ل� ی��� روزن�ال ت�ر��ه )١٤٤(وم��، وه� ص�وق، وس�ل أبي ع�ه فقال: م��� ص�وق"

���ة: " �ان ذل� ال��ا� ق� ارت�� ب�حل�ه لل�ج، ل�� ی��و أن ه�ه ال��ة �ان� وج��ة إن ���� 

  .)١٤٥(ه في ال��ر�� ����" ب��ا� 

م�ا س�� ی��ح أن إسهام سع� ب� ع��هللا ب� ع��ال��� العل�ي، ق� ان��� في جل�سه 

ل��ر�� ال��ه� ال�ال�ي في م��، مع ت�ر��ه له ف��ة م� ال�م� في م�ة، ف���و أنه �ان ی�ث�  

ل� ن��  أن ���ل مه�ة أس�ته في ت�ر�� أص�ل فقه ال��ه� ال�ال�ي في م�� وخارجها، ل�ل�  

له أ� م��فات عل��ة في م�االت أخ��، والغال� أن شه�ة أب�ه و�خ�ته ووج�د ع�ة م�لفات 

له� في الفقه وال��ی� وال�ار�خ، جعل�ه ���في ��ه�ة ال��ر��، ورغ� ذل� فق� أث��ت حلقات 

ت�ر��ه ع� وج�د ع�ة تالم�� ت�ل��وا على ی��ه، ورو� �ع�ه� ع�ه، ف���� القاضي ��اض: 

�ه �ل م� م��� ب� القاس� ال����، و�ب�ا��� ب� م��� ال�ل�اني، واب� أبي حات�،  " رو� ع

  . )١٤٦( وأب� ��� ب� خ���ة، �م��� ب� ال���ع، وع�� ب� حف� ب� غال� "

م، ق�ل وفاة أخ�ه م��� ب� ع��هللا ٨٨١ه/٢٦٨ت�فى سع� ب� ع��هللا ب� ع��ال��� عام  

  .)١٤٧( ���ة أشه�

سهام العل�ي ألس�ة ب�ي ع��ال��� �ان ���ً�ا وم�ثً�ا في م�ا س�� ���� أن ن��� أن اإل

العل��ة في م�� اإلسالم�ة، وأن ه�ا اإلسهام شغل ق�ن�� م� تار�خ م��، أضاف  ال��اة 

خالله�ا أب�اء ه�ه األس�ة ال���� م� ال���فات العل��ة ال�ه�ة في العل�م ال�ی��ة وال�ار�خ وال���، 

الع�ی� م� م�ا�خ العل� و�ال�ه إلى م��، لل��ود م�   و�ف�له� �ان� م�� م��ً�ا الرت�ال

عل�مه� وال�ل�س ب�� أی�یه� ل�لقي العل�م، ��ا أص��� م��فاته� م��ًرا مهً�ا ب�ى عل�ه م�  
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١٩٦ 

جاء �ع�ه� ال���� م� م�لفاته�. على ال�ان� اآلخ� أهل� له� م�ان�ه� وم��ل�ه� العل��ة أن  

�اء، بل �ان �ع�ه� مق�ً�ا لل��ام وال�الة في  ی��لى �ع�ه� �ع� ال��اص� في الق�اء واإلف

  ع�� ال�ولة ال��ل�ن�ة. 
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١٩٧ 

  ال�ات�ة :

اس�ه�ف� ال�راسة ال��ف ع� دور األس� العل��ة في م�� اإلسالم�ة، م��ًال في أس�ة  

ب�ي ع��ال���، و�ب�از أه� إسهاماتها العل��ة في م�ال العل�م ال�ی��ة في الق�ن�� ال�اني وال�ال� 

اله�����، ��ل� أث� ذل� اإلسهام في ��ام م�رسة عل��ة م���ة ازده�ت على أی�� أب�اء ه�ه 

  ة، وق� خل�� ال�راسة إلى �ع� ال��ائج، م�ها: األس� 

الع��ي اإلسالمي، و��لة ع��   )١ الف�ح  العل��ة في م�� م��  ات�اه ال���ة 

أس�ة ب�ي ع��ال��� إلى العل�م ال�ی��ة وال����ة، وه� ما ساه� في إب�اع أف�اد أس�ة  

 ب�ي ع��ال��� في ه�ا ال�ان� وال�ف�ق ��ه.

�� لل��ه� ال�ال�ي، أك�� األث� في ت�اف� كان ت�ع� م�س� أس�ة ب�ي ع��ال� )٢

ال��ه� على   ل�لقي عل�م  العال� اإلسالمي  أن�اء  الفقهاء وال�الب م�  الع�ی� م� 

 ی��ه، ون��ه في أرجاء العال� اإلسالمي. 

  ٢٣بلغ� ال���فات العل��ة ألس�ة ب�ي ع��ال��� م� األب واألب�اء ح�الي   )٣

�ه في ال�ار�خ " ف��ح م�� وأخ�ارها "،  ك�اب، َت�جه� ع��ال�ح�� ب� ع��ال��� ���ا

ال�� أص�ح ال���ر األول ل�ار�خ م�� اإلسالم�ة وأح�اث الف�ح اإلسالمي لها،  

 بل أص�ح ع��ال�ح�� علً�ا ألس�ة ب�ي ع��ال��� �ف�ل ه�ا ال��لف. 

أب�زت ال�راسة م�انة �ع� ال��لفات الفقه�ة لع��هللا ب� ع��ال��� (ال�����   )٤

ال�ال�ي، واع��اد أن�ار ال��ه� في الع�اق وال�غ�ب له، بل   ال����) في ال��ه� 

 وال�ع��ل عل�ه في ال���� م� الق�ا�ا الفقه�ة ل�یه�. 

م��   )٥ في  والعل��ة  ال�ی��ة  ع��ال���  ب�ي  أس�ة  م�انة  أن  ال�راسة  ك�ف� 

أف�ادها في   ال��اس�ة، الم��ان �ع�  ال�الفة  ل�ع�� ح�ام  �ان� س�ً�ا  اإلسالم�ة، 

الق خل�  وأه��ه  م��ة  ال�الفة،  ل��  الفقه�ة  آرائه�  أه��ة  ع�  �ع��  ما  وه�  �آن، 

 م�ان�ه� ال�ی��ة في العال� اإلسالمي.

ب�   )٦ ع��هللا  ب�  (م���  األس�ة  أب�اء  �ع�  عالقة  ت���  ال�راسة  أوض�� 

واع��اده على   ب� ��ل�ن،  أح��  ال��� في م��، خاصة مع  ب�جال  ع��ال���) 

 �ر حلقات درسه ����� ع��و ب� العاص. ف�او�ه ال�ی��ة، بل وح�صه على ح� 
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١٩٨ 

م���    –ب��� ال�راسة ت��� اإلسهام العل�ي لألس�ة في ثالثة أش�اص (ع��هللا   )٧

ع��ال�ح�� ب� ع��هللا)، ل�ا ت�ج�ه م� �ه�ر م�لفات عل��ة ت��ل   – ب� ع��هللا  

سع�) في م�ال ال��ر�� ال�ی�ي فق�،    –أس�ائه�، ب���ا ان��� إسهام (ع��ال���  

�د م��فات عل��ة له�، وه� ما ُ�ع� اس���اًال ل�ور األس�ة في م�ال ال�عل��  دون وج

 وال��ر��.

ك�ف� ال�راسة اع��اد أغل� الفقهاء وال��رخ��، على ما جاء في م�لفات أب�اء  )٨

 األس�ة وت�ث�� س��ه�، وه� ما ���ف ع� ص�قه� وأمان�ه� العل��ة. 

أب�زت ال�راسة ح�ص أس�ة ب�ي ع��ال��� على ت�ر�� العل� وعل�مه ل�ع��   )٩

 أب�ائها، ف�ار ج��عه� عل�اء ��ار إل�ه� داخل م�� وخارجها.

ب��� ال�راسة أن األزمات ال��اس�ة ال�ي أحا�� �األس�ة و�ع� أب�ائها، �ان�   )١٠

ع� ن��ع  س�ً�ا في م�ت �ع�ه� أو ان��ار دوره� العل�ي في أواخ� ح�اته�، فل� ن

  ع� �ه�ر أب�اء لألس�ة �ع� ع��ال�ح�� ب� ع��ال���. 
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١٩٩ 

  اله�ام� 
 

ــة إب�ا��� أح�ـ�  )١( تعـ�دت اـل�راســــــــــــــات وال���ث ال�ي تـ�اوـل� ال��رخ عـ��ال�ح�� ب� عـ��ال���، م�هـا دراســــــــــــ

ــ��ة   ــة م��� ع�اء هللا ١٩٦٣الع�و�: اب� ع��ال��� رائ� ال��رخ�� الع�ب، م��� األن�ل� ال��ــــــــــ م؛ ودراســــــــــ

م؛ ودراســـــة فا��ة ٢٠٠٢م��� ســـــع��: ع��ال�ح�� ب� ع��ال��� وم�ه�ه في ��ا�ة ال�ار�خ، جامعة ال��صـــــل  

ــ� وأخ�ارها ف�ح األن�ل� ن��ذًجا، م�لة  أح�� ح�ــــ�: ال��هج ال�ار��ي ع�� اب� ع��ال��� في ��ا�ه ف��ح م�ــ

م؛ ودراسـة أح�� علي إسـ�اع�ل: ٢٠١٨،  ٢٢ق�اع ال�راسـات، �ل�ة ال�راسـات اإلن�ـان�ة، جامعة األزه�، الع�د  

اب� ع��ال���، م�لة ال�عه� ال��ـــــ�� لل�راســـــات صـــــ�رة م�ـــــ� ال�غ�ا��ة ع�� الف�ح اإلســـــالمي ��ا صـــــ�رها 

ــة إســـــــ�اع�ل حام� إســـــــ�اع�ل: اب� ع��ال��� وم�ه�ه في ١٩٩٥،  ٢٧اإلســـــــالم�ة في م�ر��، م�ل�   م؛ ودراســـــ

وال��ـار�ة، جامعة ال�ـ�� م���   ة��لة العل��ة لل�راسـات ال�ار���ال��ا�ة ع� ف��حات إف����ة و�الد ال�غ�ب، الِ 

  م. ��ا ت�ج� �ع� ال�راسات األج���ة ع�ه ��راسة:٢٠٢١ة، الع�د ال�ادس، ب� علي ال���سي اإلسالم�

Torrey Charles C.: The futuh Misr of Ibn Abd al-Hakam "Introduetion", Yale 

University Press New Haven, 1992 ; 

  ودراسة:  

Christopher James Wright: Ibn Abd al-Hakam, Futuh Misr: An Analysis of 
the text and New Insights into the Islamic Conquest of Egypt, University 

Calfornia 2006. 

القاضي ��اض: ت�ت�� ال��ارك وتق��� ال��ال� ل�ع�فة أعالم م�ه� مال�، ت�ق��: أح�� ���� م���د،    )٢(

؛ اـل�ه�ي: ســــــــــــــ�� أعالم ال��الء، ت�ق��: شــــــــــــــعـ�� األرـناؤو�، ـن�ی� ح�ـ�ان، ١٣٣، ص١م، ج�١٩٦٥وت  ب�

  .٢٢٢، ص١٠م، ج١٩٨٦م�س�ة ال�سالة، ب��وت 

اب� ی�ن� ال��ــ��: تار�خ اب� ی�ن� ال��ــ��، ت�ق��: ع��الف�اح ف��ي ع��الف�اح، دار ال��� العل��ة،  )٣(

ــ�ان، دار إح�ــاء ال��اث، ب��وت  ؛ �ــاق�ت ال����: م٢٧٥، ص٢م، ج٢٠٠٠ب��وت   ، ٢م، ج١٩٩٧ع�� ال�ل

 .٢٧٨ص

أح�ـ� ع�ـ�ال����: مقـ�مـة ت�ق�� ��ـاب ال����ــــــــــــــ� ال����، م��� ن�����ـه لل�����ـات وخـ�مـة ال��اث،   )٤(

  .١٤م، ص٢٠١١ن�اك��� 

لع��ي، ال�ه�ي: تار�خ اإلسـالم وو��ات ال��ـاه�� واألعالم، ت�ق��: ع�� ع��ال�ـالم ت�م��، دار ال��اب ا )٥(

 .١٨-١٦؛ أح�� ب� ع��ال����: مق�مة ت�ق�� ��اب ال����� ال����، ص٣١١، ص١٠م، ج١٩٩٠ب��وت  

اإلـمام مـاـل�: ه� أب� عـ��هللا مـاـل� ب� أن� ب� مـاـل� ب� أبي عـام� األصــــــــــــــ��ي ال�ـ�ني الف�ـ�ه، إـمام دار   )٦(

أث�ى عل�ه ���� م�  م، صـــــاح� ال��ه� ال�ال�ي،٧٩٥ه/١٧٩م، وت�فى ســـــ�ة ٧١١ه/٩٣اله��ة، ُوِل� ســـــ�ة  

العل�اء فقال ع�ه ال�ــــــــــــــافعي: " إذا ذ�� العل�اء ف�ال� ال���، ومال� ح�ة هللا على خلقه �ع� ال�ا�ع�� "، ألف 

ال���� وأشــــــــــــــه�هـا وأصــــــــــــــ�هـا. اـل�ه�ي: ـت���ة ال�ـفا�، دار ال�ـ��  �كـ�اـ�ه ال���ـأ وه� م� أواـئل �ـ�� ال�ـ�ـی
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٢٠٠ 

 

؛ اب� خل�ـان: و��ـات األ��ـان، ت�ق��: ی�ســــــــــــــف علي ���ـل، م��� ٢١٢، ص١م، ج١٩٥٨العل��ـة، ب��وت  

 .١٣٥، ص٤م، ج١٩٩٨قاس� ���ل، دار ال��� العل��ة، ب��وت 

أ�ا ال�ارث، ُوِل� سـ�ة أر�ع وت�ـع��،   الل�� ب� سـع�: ل�� ب� سـع� ب� ع��ال�ح�� الفه�ي ال��ـ��، ُ���ى )٧(

وت�فى سـ�ة خ�� وسـ�ع�� ومائة، ولى الق�ـاء ���ـ�، سـ�ع م� نافع م�لى اب� ع�� رضـي هللا ع�ه�ا، قال 

، ٣ال�ــافعي: " الل�� ب� ســع� أف�ى م� مال�، إال أن أصــ�ا�ه ل� �ق�م�ا �ه ". اب� خل�ان: و��ات األ��ان، ج

 .٥٤٤ص

�، أب� معاو�ة، ال����� الق��اني، ال��ـ��، قاضـي، م� حفا� ال��ی�، ولي مف�ـل ب� ف�ـالة: اب� ع�� )٨(

م. ال�ر�لي: األعالم، دار العل� لل�الی��، ٧٩٧ه/١٨١م، وت�فى عام  ٧٢٥ه/١٠٧الق�ــــــــــاء م�ت��، ُوِل� عام  

 .٢٧٩، ص٧م، ج٢٠٠٢ب��وت  

�ــــ��ة وعال�ها وم��ثها اب� له�عة: ع��هللا ب� له�عة ب� ف�عان ال��ــــ�مي ال��ــــ��، قاضــــي ال��ار ال� )٩(

 .١١٥، ص٧م. ال�ر�لي: األعالم، ج٧٩٠ه/١٧٤م وت�فى عام ٧١٥ه/٩٧في ع��ه، ُوِل� عام 

م�ل� ب� خال� ال�ن�ي: م�ل� ب� خال� ب� م�ل� ب� سع�� الق�شي ال���ومي، ال�ع�وف �ال�ن�ي، تا�عي   )١٠(

ي ل���ته، �ه تفقه اإلمام ال�افعي ق�ل أن م� ��ار الفقهاء، �ان إمام أهل م�ة، وأصله م� ال�ام، ُلِقَ� �ال�ن�

 .٢٢٢، ص٧م. ال�ر�لي: األعالم، ج٧٩٥ه/١٧٩یلقى مالً�ا، ت�فى عام 

القع��ي: عـ��هللا ب� م�ــــــــــــــل�ـة ب� قعـ�� ال�ـارثي، م� رجـال ال�ـ�ـی� ال�ـقات، م� أهـل ال�ـ�یـ�ة، ســــــــــــــ��  )١١(

ا، وم�ــــــــــــــل�    ١٢٣ال��ــــــــــــــ�ة وت�فى ف�هــا أو ����� م�ــة، رو� ع� ال��ــار�   ا، وت�فى عــام    ٧٠حــ�ی�ــً حــ�ی�ــً

 .١٣٧، ص٤م. ال�ر�لي: األعالم، ج٨٣٥ه/٢٢١

اب� وه�: أب� م��� ب� وه� ب� م�ــــــــــل�، الق�شــــــــــي �ال�الء، الف��ه ال�ال�ي ال��ــــــــــ��، �ان أح� أئ�ة  )١٢(

ه. اب� خل�ان: ١٩٧ع�ـ�ه، صـ�� مال� ع�ـ��� سـ�ة، وصـ�ف ال���أ ال���� وال���أ ال�ـغ��، ت�فى سـ�ة 

 .٢٦ص، ٣و��ات األ��ان، ج

أشــــه�: أب� ع��و أشــــه� ب� ع��الع��� ب� داود ال���ــــي ث� ال�ع��، الف��ه ال�ال�ي، ال��ــــ��، تفقه  )١٣(

ــة ال��ه�  ــه� ل��ه، وان�ه� إل�ه رئاسـ ــ���، وأشـ ــ�ه م�ـ ــ����، ُ�قال إن اسـ على اإلمام مال� ث� ال��ن��� وال��ـ

ــ�، ت�فى عام   ــ��از�: ��قات الفقهاء، ه �ع� ال�ــــــــافعي ب��ان�ة ع�ــــــــ� ٢٠٤ال�ال�ي �ع� اب� القاســــــ ی�ًما. ال�ــــــ

؛ اب� تغ�� ب�د�: ال���م ال�اه�ة في  ١٥٠، ص١٩٨١ت�ق��: إح�ـــــــــــــــان ��ــاس، دار ال�ائـ� الع��ي، ب��وت  

؛ اب� خل�ـان: و�ـ�ات األ�ـ�ان، ١٧٦، ص٢م، ج٢٠٠٥مل�ك م�ــــــــــــــ� والقـاه�ة، دار ال�ـثائ� الق�مـ�ة، القـاه�ة  

 .٢٣٨، ص١ج

ال�ح�� ب� القاســ� ب� خال� ب� ج�ادة، صــ�� مال� ع�ــ��� ســ�ة، وه� اب� القاســ�: ه� أب� ع��هللا ع�� )١٤(

؛ اب� ٤٤ه. ال�ـــــــــــ��از�: ��قات الفقهاء، ص١٩١صـــــــــــاح� ال��ونة ال���� في ال��ه� ال�ال�ي، ت�فى عام  

 .١٢٩، ص٣خل�ان: و��ات األ��ان، ج

 .��١٥١قات الفقهاء، ص )١٥(
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٢٠١ 

 

ــ�ر  )١٦( ــع�� جالل، اله��ة العامة لق�ـــــ اب� ال����: الفه�ســـــــ�. ت�ق��: م��� ع�ني ع��ال�ءوف، إ��ان ال�ـــــ

 .١٩٩، ص١م، ج٢٠٠٦ال�قافة، 

ُح�ـ� ال��اضـ�ة في تار�خ م�ـ� والقاه�ة، ت�ق��: م��� أب� الف�ـل إب�ا���، ال����ة الع�ـ��ة، ب��وت  )١٧(

 .٢٣٥، ص١م، ج٢٠٠٤

 .٣٣٢، ص٤م، ج��١٩٩٦ واآلثار، م���ة اآلداب، القاه�ة ال��اع� واالع��ار ب��� ال� )١٨(

؛ صــــــــــــــفي علي م��ــ�: ال���ــة العل��ــة واألدب�ــة في ٢٥-٢٤، ص٣اب� خل�ــان: و��ــات األ��ــان، ج  )١٩(

 .٢٣٠م، ص٢٠٠٠الف��ا� م�� الف�ح الع��ي إلى نها�ة ال�ولة اإلخ����ة، اله��ة العامة لل��اب، القاه�ة 

ــ�ارة في ت�ت )٢٠( ــغ��، ال����ة األزه��ة لل��اث، ال��اك� ال�ــــــ م،  ��٢٠٠٥ ال��ارة في الق�اف��� ال���� وال�ــــــ

 .٢١٤-٢١٣ص

االن��ـــــار ل�اســـــ�ة عق� األم�ـــــار، ال���� ال��ار� لل��اعة وال��ـــــ� وال��ز�ع، ب��وت (د.ت)، الق�ـــــ�  )٢١(

 .٢٣١؛ وان�� أ�ً�ا: صفي م��� علي: ال���ة العل��ة واألدب�ة في الف��ا�، ص٧٤األول، ص

 .٥٣-٥٢ه، ص١٣٥٠االن�قاء في ف�ائل ال�الثة األئ�ة الفقهاء، م���ة الق�سي، القاه�ة  )٢٢(

 .٤٢٠، ص١م، ج١٩٧٢ال�ی�اج ال��ه� في مع�فة أ��ان ال��ه�، القاه�ة  )٢٣(

إب�ا��� ال��ــــــــــــــ��: جامع ع��و ب� العاص وال��اة ال�قا��ة ال��ــــــــــــــ��ة، اله��ة العامة لل��اب،   ع��هللا )٢٤(

 .١٣٥م، ص٢٠١٨القاه�ة 

ا: ع��الف�اح غ���ة: اب� ع��ال���، م�ســـــ�عة أعالم ١٥١ال�ـــــ��از�: ��قات الفقهاء، ص )٢٥( ــً ؛ وان�� أ��ـــ

 .٦٣٦م، ص٢٠٠٧الف�� اإلسالمي، ال��ل� األعلى لل���ن اإلسالم�ة، القاه�ة 

 .٧٣االن�قاء في ف�ائل ال�الثة األئ�ة الفقهاء، ص )٢٦(

ــ��، ال�ار   )٢٧( ال�ق����: م�اه� أهل م�ـــ� وعقائ�ه� إلى أن ان��ـــ� م�ه� األشـــع��ة، ت�ق��: أ��� ف�اد سـ

 .١٣م، ص٢٠١٦ال����ة الل��ان�ة 

 .٤٢٠، ص١اب� ف�ح�ن: ال�ی�اج ال��ه�، ج )٢٨(

 .٢١٣ت�ت�� ال��ارة، صال��اك� ال��ارة في  )٢٩(

ا: أح�ـ� ب� ٢٦٥، ص٥م، ج٢٠٠١ال�ــــــــــــــافعي: �ـ�اب األم، دار ال�ـفاء، ال���ــــــــــــــ�رة   )٣٠( ؛ وان�� أ��ــــــــــــــً

 .٣١ع��ال����: مق�مة ت�ق�� ال����� ال����، ص

 .٢١٤ال��اك� ال��ارة في ت�ت�� ال��ارة، ص )٣١(

ــان ��اس، دار الغ�ب اإل )٣٢( ، ٦م، ج١٩٩٣ســـــالمي، ب��وت  �اق�ت ال����: مع�� األد�اء، ت�ق��: إح�ـــ

 .٥٠ص

 .٩٩االن�قاء في ف�ائل األئ�ة ال�الثة الفقهاء، ص )٣٣(

 .١٧٧، ص١؛ ت�ت�� ال��ارك، ج٤٢٠، ص١ال�ی�اج ال��ه�، ج )٣٤(
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٢٠٢ 

 

بلقاســــــــــــــ� ق�ار�: م���ــــــــــــــ� اب� ع��ال��� ال���� وأه���ه وم���اته، م�لة دراســــــــــــــات، جامعة األغ�ا�   )٣٥(

 .٣٤ل����: مق�مة ت�ق�� ال����� ال����، ص؛ أح�� ب� ع��ا٢٨، ص٤٣م، ع�د ٢٠١٦

( 36 ) J. E. Brookopp: Early Maliki Law: ibn Abd- Al-Hakam and his Major 
compendium of Jurisprisprdence. Studies in Islamic Law and Society Brill, 2000, p. 
156. 

  .٤٢٠، ص١ال�ی�اج ال��ه�، ج )٣٧(

  .١٧٧ص، ١ت�ت�� ال��ارك، ج )٣٨(

(39) J. E. Brookopp: (2000), p. 175. 

ب� م��� ب� صالح األبه��، م�ل�ه �أبه� م� أرض ال��ل س�ة   األبه��: ه� أب� ��� م��� ب� ع��هللا  )٤٠(

ه، �ان ش�ً�ا لل�ال��ة، ی��� ال�راق��ي: إل�ه ال�حلة م� أق�ار ال�ن�ا، رأی� ج�اعة ٣٧٥ه، وت�فى س�ة  ٢٨٧

م� األن�ل� وال�غ�ب على �ا�ه، ثقة، زاه�، ورع، شــ�ح م���ــ� ع��هللا ب� ع��ال��� ون�ــ� ع�ه م�ه� مال� 

  .٣٣٢، ص١٦؛ ال�ه�ي: س�� أعالم ال��الء، ج٢٠١، ص١. اب� ال����: الفه�س�، جفي ال�الد

 .١٨٨، ص٤م، ج١٩٩٢الع�� ودی�ان ال����أ وال���، دار ال��� العل��ة، ب��وت  )٤١(

 .٣٤أح�� ب� ع��ال����: مق�مة ت�ق�� ال����� ال����، ص )٤٢(

  ؛ وان�� أ�ً�ا:٣٥-��٣٤اته، بلقاس� ق�ار�: م���� اب� ع��ال��� ال���� أه���ه وم� )٤٣(

J. E. Brookopp: (2000), pp. 170-174. 
(44) J. E. Brookopp: (2000), p. 155 ; 

ا: �ارل ب�و�ل�ان: تار�خ األدب الع��ي، ت�ج�ة: م���د فه�ي ح�از�، اله��ة ال��ــــــــ��ة العامة  وان�� أ��ــــــــً

  .٢٣٠٥، ٣م، ج١٩٩٣لل��اب، 

(45) J. E. Brookopp: (2000), p. 171. 

؛ أح�� ع���: مق�مة ��اب سـ��ة ع�� ب� ع��الع���، عال� ٤٢٠، ص١اب� ف�ح�ن: ال�ی�اج ال��ه�، ج )٤٦(

ــة، ب��وت  ٢١م، ص١٩٨٤ال��ــــ�   العل��ــ ــاء، دار ال��ــــ�  الفقهــ م،  ٢٠٠٤؛ ���ى م�اد: مع�� ت�اج� أعالم 

  .٣٠١، ص٣؛ �ارل ب�و�ل�ان: تار�خ األدب الع��ي، ج٢٠٢ص

 .١٣٥، ص٩م، ج١٩٦٠ب�ائ�ة ال�عارف اإلسالم�ة، ��عة دار ال�ع�، مادة تأر�خ  )٤٧(

 .٢٣ع��هللا ب� ع��ال���: س��ة ع�� ب� ع��الع���، ص )٤٨(

، ٢م، ج٢٠٠٧ته�ی� األســـــــــــــ�اء واللغات، ت�ق��: م�ـــــــــــــ�فى ع��القادر، دار ال��� العل��ة، ب��وت   )٤٩(

 .٢٧ص

المي، ت�ج�ة: ع��ال�ـ�ار ال�ل�جي، ع��ال�هاب �ل�د�ای�: م�ـادر دراسـة ال�ار�خ اإلسـ –جان سـ�فاج�ه  )٥٠(

ــة،   ــافـ ــة في ٢٠٩م، ص١٩٩٨عل�ب، ال��ل� األعلى لل�قـ ــة واألدب�ـ ــة العل��ـ ــ�: ال���ـ ؛ صــــــــــــــفي علي م��ـ

؛ م��� �امل ح�ــــــ��: ال��اة الف���ة واألدب�ة ���ــــــ� م� الف�ح الع��ي ح�ى آخ� ال�ولة  ٥١٤الف�ــــــ�ا�، ص

 .٥٧م، ص٢٠١٦الفا���ة، ت�ق��: م��� ز��ه�، القاه�ة 

 .١٧اب�ا��� أح�� الع�و�: اب� ع��ال��� رائ� ال��رخ�� الع�ب، ص )٥١(
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٢٠٣ 

 

اب� ال��از: ه� أب� ع��هللا م��� ب� إب�ا��� ب� ز�اد اإلســــــــ���راني ال�ال�ي، ف��ه م�ــــــــ�� على م�ه�  )٥٢(

 .٦، ص١٣ه. ال�ه�ي: س�� أعالم ال��الء، ج٢٦٩اإلمام مال� ت�فى عام 

 .�١٣٩: جامع ع��و ب� العاص وال��اة ال�قا��ة ال����ة، صع��هللا إب�ا��� ال���  )٥٣(

ال�ـــــــائغ: ه� ســـــــع�� ب� ح�ـــــــان ال�ـــــــائغ، م�لى أب� ع��ان ال��� ب� ه�ـــــــام، رحل م� األن�ل� عام  )٥٤(

ه. ال�ه�ي: ســــ�� ���٢٣٦ــــ� وغ��ه م� أصــــ�اب مال�، ت�فى عام    ه وســــ�ع م� ع��هللا ب� ع��ال���١٩٧

؛ وان��: عام� جاد هللا أب� ج�لة: ال�حلة في �ل� العل� في م�ـ� في الق�ن�� ٤٢٩، ص١٣أعالم ال��الء، ج

 .٢٣٩م، ص٢٠١١، ٣٩األول وال�اني اله�����، ح�ل�ات آداب ع�� ش��، ال��ل� 

تفقه على ال��ث ب� م�ــــ��� وع��هللا ب� ع��ال���، �ان �ف�ي قاســــ� ب� م���: ف��ه وم��ث األن�ل�،   )٥٥(

؛ ع��هللا إب�ا��� ال����: جامع ٣٢٨، ص٣ه. ال�ه�ي: س�� أعالم ال��الء، ج���٢٧٦ه� مال�، ت�فى عام  

 .١٤١ع��و ب� العاص وال��اة ال�قا��ة، ص

في، أح� رواة ال�ـ�ی� �ال��فة، اب� ن���: ه� أب� عـ��ال�ح�� م��ـ� ب� عـ��هللا ب� ن���، الهـ��اني ال�ـار  )٥٦(

 .٤٥٦، ص١١ه. ال�ه�ي: س�� أعالم ال��الء، ج٢٤٠ت�فى عام 

اب� ال��قي: ه� اإلمـام ال�ـاف� الف��ـه، أب� ع�ـ�هللا م��ـ� ب� ع�ـ�هللا ب� ع�ـ�ال�ح�� ب� ســــــــــــــع�ـ� ال�ه��،   )٥٧(

ه. �٢٤٩فى عام  م�اله� ال��ـــــــــــ��، م�لف ��اب ال�ـــــــــــعفاء، ع�ف �ال��قي، ل�ه� �ان�ا ی���ون إلى ب�قة، ت

 .٤٧، ص١٣ال�ه�ي: س�� أعالم ال��الء، ج

اب� زوالق: ف�ــــــــــــــائل م�ــــــــــــــ� وخ�اصــــــــــــــها وأخ�ارها، ت�ق��: علي م��� ع��، اله��ة العامة لل��اب  )٥٨(

 .٣٢م، ص١٩٩٩

 .٢٩٥م، ص١٩٩٨رفع اإلص� ع� ق�اة م��. ت�ق��: علي م��� ع��، م���ة ال�ان�ي،  )٥٩(

م،  �٢٠٠٥: ح�ــــــ�� ن�ــــــار، دار ال��� وال�ثائ� الق�م�ة، القاه�ة ال����: أخ�ار ق�ــــــاة م�ــــــ�، ت�ق� )٦٠(

؛ أح�� ب� ع��ال����: مق�مة ت�ق�� ٢٩٦؛ اب� ح�� الع�ـقالني: رفع اإلصـ� ع� ق�ـاة م�ـ�، ص١٣٠ص

 .١٩ال����� ال����، ص

 .١٣٠أخ�ار ق�اة م��، ص )٦١(

 .٤١، ص٤ت�ت�� ال��ارك، ج )٦٢(

 .١٣٤ال����: أخ�ار ق�اة م��، ص )٦٣(

 .٢٥؛ اب� ح�� الع�قالني: رفع اإلص� ع� ق�اة م��، ص١٢٦ال����: نف� ال���ر، ص )٦٤(

 .١٣٤ال����: أخ�ار ق�اة م��، ص )٦٥(

ــاة م�ــــ�، ص )٦٦( ؛ إب�ا��� أح�� الع�و�: اب� ع��ال��� ٢٩٩اب� ح�� الع�ــــقالني: رفع اإلصــــ� ع� ق�ــ

 .٢٦رائ� ال��رخ�� الع�ب، ص

 .٤٣٧، ٩س�� أعالم ال��الء، ج )٦٧(

 .٣٤٤، ص��١ ال��اض�ة، جح )٦٨(
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٢٠٤ 

 

 .٢٣٧ال�ه�ي: تار�خ اإلسالم، ص )٦٩(

 .٣٤٤، ص١ُح�� ال��اض�ة، ج )٧٠(

ال��و�: ه� علي ب� ع��الع��� ب� ال�ز�� ال��و�، أح� الق�اد ����، حارب ع���هللا ب� ال���، والي    )٧١(

ال��و� إلى الع�اق، ه، فأرســـل ال�أم�ن إل�ه�ا ع��هللا ب� �اه�، فأخ�� ح���ه، وأخ�ج اب� ٢٠٥م�ـــ� ســـ�ة 

ث� عاد �ه األف�ــ�� إلى م�ــ�، على أن ی�فع إل�ه األم�ال ال�ي ع��ه، فل� ی�فع شــ�ً�ا، فق�له األف�ــ��. ال����: 

 .١٦٩ال�الة والق�اة، ص

؛ رفع اإلصـــ� ع� ق�ـــاة م�ـــ�، ١٦٩، ال�الة والق�ـــاة، ص٢٩٣، ص٢تار�خ اب� ی�ن� ال��ـــ��، ج )٧٢(

 .٤٠٨-٤٠٧ص

ــاف��ة، ت�ق��: م���د م��� ال��احي، ع��الف�اح م��� ال�ل�، دار إح�اء ال���  )٧٣( ــ��ي: ��قات ال�ـــ ال�ـــ

م،  ٢٠١٠؛ ال�ــ���ي: ��قات ال�ف�ــ���، ت�ق��: علي م��� ع��، ال�ــع�د�ة  ٦٨، ص٢م، ج١٩٦٤الع���ة، 

ل�ـــ�ا�ـــة ؛ اب� ����: ا٥٤٧، ص٢م، ج١٩٥٨؛ الـــ�ه�ي: تـــ���ة ال�فـــا�، دار ال��ـــ� العل��ـــة، ب��وت  ٦١ص

 .٤٦، ص١١وال�ها�ة، ت�ق��: م��� ب��مي وآخ�ون، م���ة اإل��ان �ال����رة (د.ت)، ج

؛ اب� قاضــــــي شــــــه�ة: ��قات الفقهاء ٤٥٢، ص٢اب� ی�ن� ال��ــــــ��: تار�خ اب� ی�ن� ال��ــــــ��، ج )٧٤(

ه�ی�  ؛ اب� ح�� الع�قالني: ت٣٧، ص١ال�اف��ة، ت�ق��: علي م��� ع��، م���ة ال�قافة ال�ی��ة (د.ت)، ج

 .٢٦٠، ص٩م، ج١٩٩٣ال�ه�ی�، دار ال��اب اإلسالمي، القاه�ة 

 .١١٤، ص٤االن�قاء في ف�ائل األئ�ة ال�الثة الفقهاء، ج )٧٥(

 .٤٥٢، ص٢تار�خ اب� ی�ن� ال����، ج )٧٦(

 .٢٣٩، ص١؛ ُح�� ال��اض�ة في تار�خ م�� والقاه�ة، ج��٦١قات ال�ف����، ص )٧٧(

،  ٢؛ الــ�ه�ي: تــ���ة ال�فــا�، ج٤٥٢، ص٢اب� ی�ن� ال��ــــــــــــــ��، جاب� ی�ن� ال��ــــــــــــــ��: تــار�خ    )٧٨(

 .٢٦٠، ص٩؛ اب� ح�� الع�قالني: ته�ی� ال�ه�ی�، ج٥٤٧ص

 .٤٥٧، ص١و��ات األ��ان، ج )٧٩(

 .٢٦٣، ص٢م، ج١٩٧٠م�اق� ال�افعي، ت�ق��: أح�� صق�، م���ة دار ال��اث،  )٨٠(

ــ�اع�ل ب� ���ى ب� إســــ�اع�ل )٨١( ب� ع��و ب� م�ــــل� ال��ني، تل��� وصــــاح�   ال��ني: ه� أب� إب�ا��� إســ

ال��ـــــــائل  –ال����ر  –ال�امع ال�ـــــــغ��  –اإلمام ال�ـــــــافعي، م� أهل م�ـــــــ�، صـــــــ�ف ��اب (ال�امع ال���� 

ه، ودف� �الق�ب م� ت��ة ال�ــــافعي �الق�افة ال�ــــغ��، وال��ني ٢٦٤ال��غ�� في العل�)، ت�فى عام   –ال�ع���ة  

ــه�رة. اب� خل�ان: و��ات األ��ان، ج ــ�ة إلى م�ن�ة ب�� �ل�، وهي ق��لة ����ة م�ــــ ؛ ال�ه�ي: ٢٢٢، ص١ن�ــــ

 .٤٩٣، ص١٢س�� أعالم ال��الء، ج

ا م�ـــــ�فى ٤٤، ص٤و��ات األ��ان، ج )٨٢( م��� أده�: رحلة اإلمام ال�ـــــافعي إلى م�ـــــ�، ؛ وان�� أ��ـــــً

 .٣٦م، ص٢٠٠٤م���ة ال�قافة ال�ی��ة، القاه�ة 

 .٧٣االن�قاء في ف�ائل ال�الثة األئ�ة الفقهاء، ص )٨٣(



   أسرة بني عبد الحكم وأثرها في الحياة العلمية في مصر اإلسالمية                           محمد أحمد أحمد إبراهيم        

 م)٢٠٢٢(أبر�ل - ١ج -لثا�ي عشرالعدد ا                               �ة املصر�ة                                              وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٢٠٥ 

 

  إلى  ال����ي: ه� أب� �عق�ب ی�ســـــف ب� ���ى ال��ـــــ��، ال����ي، صـــــاح� اإلمام ال�ـــــافعي، ی��ـــــ� )٨٤(

ه. اب� خل�ـان: و�ـ�ات  ٢٣١ عـام  ى ��ـ�ی�ـ�ة ب�ي ســــــــــــــ���، ت�فىوهي ق�ـ�ة م� أع�ـال ال�ــــــــــــــعـ�� األدن  ب���،

ا: ب��� ٤٢٤، ص٥األ��ان، ج ، ٨دائ�ة ال�عارف اإلســــــــــــالم�ة، ج –: ب��� C.H. Becker؛ وان�� أ��ــــــــــــً

  .٤٥٩ص

ب� ال���� الق�شــــــــــــي األســــــــــــ��، ال����� ال��ي، مع�ود في ��ار   ال�����: ه� اإلمام أب� ��� ع��هللا )٨٥(

م�ضــًعا ب�وا�ة م�اشــ�ة ع�ه،   ٣٣أصــ�اب ال�ــافعي، و�ل م�ــاحً�ا له ح�ى وفاته، نقل ال��ار� م� ���ه في 

؛ وان�� أ�ً�ا: ٤١٤، ص٢ه. ال�ه�ي: ت���ة ال�فا�، ج٢١٩م�ة، ت�فى ���ة س�ة   ٤٠في ح�� ذ��ه ح�الي  

ال��اث الع��ي، ت�ج�ة: م���د فه�ي ح�از�، فه�ي أب� الف�ـــــــــل، اله��ة العامة لل��اب  ف�اد ســـــــــ����: تار�خ

 .١٤٨، ص١م، ج١٩٧٧

 .١٦٤-١٦٣، ص��٢قات ال�اف��ة، ج )٨٦(

 .٩٤، ص٢ال���ر نف�ه، ج )٨٧(

 .٥٤٧، ص٢؛ ال�ه�ي: ت���ة ال�فا�، ج٩٦، ص٣ال�ف��: ال�افي �ال���ات، ج )٨٨(

 .٦٩، ص��٢قات ال�اف��ة، ج )٨٩(

ــاف��ة، ج )٩٠( ــاف��ة، ج٣٧، ص١اب� قاضـــي شـــه�ة: ��قات الفقهاء ال�ـ ــ��ي: ��قات ال�ـ ؛ ٦٨، ص٢؛ ال�ـ

 .٤٤، ص٤اب� تغ�� ب�د�: ال���م ال�اه�ة، ج

؛ إب�ا��� ٢٤٥؛ ال�ـ���ي: ��قات ال�فا�، ص٢١٤اب� ال��ات: ال��اك� ال�ـ�ارة في ت�ت�� ال��ارة، ص )٩١(

؛ ف�ان� روزن�ــال: ال���� ح�ــاتــه وآثــاره، نقلــه إلى ٢٠الع�ب، صأح�ــ� العــ�و�: اب� ع�ــ�ال��� رائــ� ال��رخ��  

 .٦٤م، ص٢٠٢١الع���ة: أح�� الع�و�، م��� ت�اث لل���ث وال�راسات، القاه�ة 

 .١٧٩صفي علي م���: ال���ة العل��ة واألدب�ة في الف��ا�، ص )٩٢(

ال�ـــــــــــ��ي: ��قات  ؛٩٦، ص٣؛ ال�ـــــــــــف��: ال�افي �ال���ات، ج٤٥٧، ص٢ال�ه�ي: ت���ة ال�فا�، ج )٩٣(

ا: ���ى م�اد: مع�� ٢٣٢-٢٣١؛ اب� ف�ح�ن: ال�ی�اج ال��ه�، ص٦٩، ص٢ال�ــــــــــاف��ة، ج ــً ؛ وان�� أ��ــــــــ

ــفي علي م���: ال���ة العل��ة واألدب�ة في الف�ــــــــ�ا�، ص٢٠٢ت�اج� أعالم الفقهاء، ص ؛ م��� ٢٦٧؛ صــــــ

 .٥٤ع�اء هللا سع��: ع��ال�ح�� ب� ع��ال��� وم�ه�ه، ص

ال���خي: ه� أح�� ب� مل�ل، و���ى أ�ا ���، م� أهل ت�زر، ســــــ�ع م� ســــــ���ن ورحل أح�� ب� مل�ل   )٩٤(

ــ� ال��ا��ة، ت�فى ب��زر عام   ه. اب� ف�ح�ن: ال�ی�اج ال��ه�، ٢٦٢في �ل� ال��ی�، �ان فق�ًها عالً�ا ح�ــــــ

 .١٦٧ص

� العاص ؛ وان�� أ�ً�ا: ع��هللا إب�ا��� ال����: جامع ع��و اب١٦٧اب� ف�ح�ن: ال���ر نف�ه، ص  )٩٥(

 .١٤٣وال��اة ال�قا��ة ال����ة، ص

ــاب�ر� ن��ل م�ة، ول� في   )٩٦( ــاب�ر�: ه� ال�اف� أب� ��� م��� ب� إب�ا��� ب� ال���ر ال���ـ اب� ال���ر ال���ـ

ه، �ان شـــــافعي ال��ه�، رحل إلى م�ـــــ� �لً�ا لل��ی� والفقه ٣١٨ه، وت�فى ���ة عام  ٢٤١ن��ـــــاب�ر عام  
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٢٠٦ 

 

ا: �ارل ١٦٧، ص��٢ال���. ال��و�: ته�ی� األســ�اء واللغات، جوال�قى ����� ب� ع��هللا ب� ع ؛ وان�� أ��ــً

 .٣٢٤، ص٣ب�و�ل�ان: تار�خ األدب الع��ي، ج

اب� أبي حـات� ال�از�: ه� أب� م��ـ� ب� ع�ـ�ال�ح�� ب� م��ـ�، ال�ــــــــــــــه�� �ـاب� أبي حـات�، أب�ه ه� أب�   )٩٧(

 .١٣٦، ص١٨في �ال���ات، جه. ال�ف��: ال�ا٣٢٧حات� ال�از�، اإلمام ال���ث، ت�فى عام 

 .٢٦١، ص٩ته�ی� ال�ه�ی�، ج )٩٨(

اب� خ���ة: ه� م��� ب� إســـــ�اق ب� خ���ة ال�ـــــل�ي ال���ـــــاب�ر� ال�ـــــافعي، ���ى �أبي ���، ول� عام   )٩٩(

ــ�� أعالم ال��الء، ج٣١١ه، وت�فى عام  ٢٢٣ ــاف��ة، ج٢٣٦، ص٩م. ال�ه�ي: ســـ ــ��ي: ��قات ال�ـــ ، ٣؛ ال�ـــ

 .١١٨ص

ه، وت�فى ٢٢٨أب� م��� ���ى ب� م��� ب� صـــــاع� الهاشـــــ�ي ال�غ�اد�، ول� عام  اب� صـــــاع�: ه�  )١٠٠(

ه، صـــــاح� ��اب م�ـــــ�� أبي أوفى، وه� م� أ��ان حفا� ال��ی� م� أهل �غ�اد. ال�ه�ي: ســـــ�� أعالم ٣١٨

 .٥٠١، ص١٤ال��الء، ج

ل�ــــــــــــــاف�ـ�ة ورواة  اب� زـ�اد: أب� ��� عـ��هللا ب� م�ـ�� ب� زـ�اد ال���ــــــــــــــاب�ر�، م� �ـ�ار علـ�اء وفقـهاء ا )١٠١(

 .١١٩، ص٥ه. ال�ر�لي: األعالم، ج٣٢٤ال��ی� ال����، ت�فى عام 

ــ� ب� ح�اج ال��وز�، ���ى أب�ع��هللا، م� أهل العل� وال��ی�، ول� عام  )١٠٢( ال��وز�: ه� م��� ب� ن�ــــ

ــاف��ــة في وق�ــه م�لــه. ٢٩٤ه، وت�فى عــام  ٢٠٢ ه، قــال ع� م��ــ� ب� ع�ــ�هللا ب� ع�ــ�ال���، ل� ��� لل�ـــــــــــــ

 .٣٣، ص�١٤ي: س�� أعالم ال��الء، جال�ه

 .١١٧-١١٦ع��هللا إب�ا��� ال����: جامع ع��و ب� العاص وال��اة ال�قا��ة ال����ة، ص )١٠٣(

 .٢٦٠، ص٩اب� ح�� الع�قالني: ته�ی� ال�ه�ی�، ج )١٠٤(

ال�ع��ـ� م��� ب� أبي الل��: ه� م��� ب� أبي الل�� األصـ�، ت�لى الق�ـاء ���ـ� م� ق�ل ال�ل�فة   )١٠٥(

 .١٥٠-١٤٠ه، في عه� ال�ل�فة ال����ل. ال����: أخ�ار ق�اة م��، ص٢٣٥ه، وع�ل عام ٢٢٦عام 

 .١٤٢ال����: ال���ر نف�ه، ص )١٠٦(

 .١٤٣ال����: ال���ر نف�ه، ص )١٠٧(

 .١٤٤ال����: ال���ر نف�ه، ص )١٠٨(

 .١٥٠ال����: ال���ر نف�ه، ص )١٠٩(

ــ�ة العق�ى، ت�ق��: م� )١١٠( ــ�قامة �القاه�ة  ك�اب ال��افأة وح�ـــــــ ــاك�، م��عة االســـــــ م،  ��١٩٤٠د م��� شـــــــ

 .٢٣٨؛ س��ة أح�� ب� ��ل�ن: ت�ق��: م��� ��د علي، م���ة ال�قافة ال�ی��ة (د.ت)، ص٢٨ص

م،  ١٩٣٣سـ�انلي ل����ل: سـ��ة القاه�ة، ت�ج�ة: ح�ـ� إب�ا��� ح�ـ� وآخ�ون، م���ة ال�ه�ـة ال��ـ��ة  )١١١(

ــارة م�ــــــ�  ٨٤ص ــ� ال��ل�ني، دار الف�� الع��ي (د.ت) ؛ ح�ــــــ� أح�� م���د: ح�ــــ اإلســــــالم�ة في الع�ــــ

 .٢٨م، ص١٩٧٧؛ ال����: ال��رخ، اله��ة ال����ة لل��اب، ٢٢٧ص

 .٣٢٥، ص٣ص�ح األع�ى في ص�اعة اإلن�ا، ج )١١٢(
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٢٠٧ 

 

 .٩٦، ص٣؛ ال�ف��: ال�افي �ال���ات، ج٤٥، ص٤اب� خل�ان: و��ات األ��ان، ج )١١٣(

 .١٧٠، ص٢تار�خ اإلسالم، ج )١١٤(

 .٥٤٧، ص٢ت���ة ال�فا�، ج )١١٥(

، ١٩؛ ال�ه�ي: تار�خ اإلســــــــالم، ج٣٠٧، ص٢اب� ی�ن� ال��ــــــــ��: تار�خ اب� ی�ن� ال��ــــــــ��، ج )١١٦(

 .٢٥، ص٣؛ اب� خل�ان: و��ات األ��ان، ج١٩٥ص

 .٢٢إب�ا��� أح�� الع�و�: اب� ع��ال��� رائ� ال��رخ�� الع�ب، ص )١١٧(

 .٣٣٥، ص١جدائ�ة ال�عارف اإلسالم�ة،  –اب� ع��ال���  )١١٨(

 .٣٠٧، ص٢تار�خ اب� ی�ن� ال����، ج )١١٩(

ی��� ب� أبي ح���: ه� اإلمام ال��ة مف�ي ال��ار ال��ـ��ة، أب� رجاء األزد� م�اله�، ال��ـ��، ول�  )١٢٠(

ــ�ة   ــ�ا� �ع� ســ ــ�ة  �٥٠الف�ــ ــ��ان، و�ان م� صــــغار ال�ا�ع��، ت�فى ســ ه. ١٢٨ه في دولة معاو�ة ب� أبي ســ

 .٣٣-٣٢، ص٦ال��الء، جال�ه�ي: س�� أعالم 

ع��ان ب� صـــــــالح: ع��ان ب� صـــــــالح ب� صـــــــف�ان أب� ���ى، وُ�قال أب� صـــــــالح الق�شـــــــي ال�ـــــــه�ي  )١٢١(

ال��ـ��، �ات� اب� له�عة. �ان عالً�ا �أخ�ار م�ـ� و���ت العل�اء، حافً�ا لل��ی�، ح�ث ��ا ل� ��� ی�ج� 

 .٣٣٨، ص١جه. اب� ی�ن� ال����: تار�خ اب� ی�ن�، ٢١٩ع�� غ��ه، مات س�ة 

ه، �ان أعل� ال�اس �األن�ــــــــاب ١٤٠ســــــــع�� ب� ���� ب� عف��: ه� م� م�الي األن�ــــــــار، ول� ســــــــ�ة   )١٢٢(

 .٥٨٤، ص١٠ه. ال�ه�ي: س�� أعالم ال��الء، ج٢٢٦واألخ�ار ال�اض�ة وأ�ام الع�ب، مات س�ة 

 .٥٠٥صفي علي م���: ال���ة العل��ة واألدب�ة في الف��ا�، ص )١٢٣(

ه،  ١٥٥: ه� ���ى ب� ع��هللا ب� ���� الق�شي ال���ومي م�اله� ال����، ول� س�ة  ع��هللا ب� ����  )١٢٤(

ا ـ�ال�ـ�ـی� وأـ�ام الـ�اس. اـل�ه�ي: ســــــــــــــ�� أعالم ال��الء، ج٢٣١ومـات ســـــــــــــــ�ة   ، ١٠ه، �ـان غ��� العل�، عـارـفً

 .٦١٣ص

م��� ع��هللا ع�ان: م�رخ� م�ـــــــــ� اإلســـــــــالم�ة وم�ـــــــــادر ال�ار�خ ال��ـــــــــ��، م��عة ل��ة ال�أل��  )١٢٥(

 .١٢م، ص١٩٦٩وال��ج�ة وال���، القاه�ة 

؛ أن�ر ل�قــا: ق�اءة ال��ــ�وف م� ٢١إب�ا��� أح�ــ� العــ�و�: اب� ع�ــ�ال��� رائــ� ال��رخ�� الع�ب، ص  )١٢٦(

ال�� ال�ار��ي. ال��وة ال�ول�ة " م�ادلة ال�ــائ� في اللغة واألدب والف�� "، �ل�ة العل�م اإلن�ــان�ة واالج��ا��ة، 

��ة ح�ـــ�: ال��هج ال�ار��ي ع�� اب� ع��ال��� في ��ا�ه ف��ح م�ـــ� وأخ�ارها ؛ فا٥٩٩م، ص٢٠٠٢ت�ن�  

م،  ٢٠١٨،  ٢٢ف�ح األن�ل� أن��ذًجا، م�لة ق�اع ال�راســـات، �ل�ة ال�راســـات اإلن�ـــان�ة، جامعة األزه�، الع�د  

؛ إســـــــــــــ�اع�ل حام� إســـــــــــــ�اع�ل: اب� ع��ال��� وم�ه�ه في ال��ا�ة ع� ف��حات إف����ة و�الد ال�غ�ب ٣٩ص

ودراســـة مقارنة مع ال��رخ�� الق�امى، ال��لة العل��ة لل�راســـات ال�ار���ة وال��ـــار�ة، جامعة ال�ـــ�� م��� ب� 

؛ صفي علي م���: ال���ة العل��ة واألدب�ة في ١٩٨م، ص٢٠٢١علي ال���سي اإلسالم�ة، الع�د ال�ادس،  

 .٥٢١الف��ا�، ص
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 .٥٢٢صفي علي م���: نف� ال��جع، ص )١٢٧(

؛ فا��ة ح�ــــــــ�: ال��هج ١٣ ع�ان: م�ــــــــ� اإلســــــــالم�ة وتار�خ ال��� ال��ــــــــ��ة، صم��� ع��هللا )١٢٨(

 .٥١٩؛ صفي علي م���: ال���ة العل��ة واألدب�ة في الف��ا�، ص١٧ال�ار��ي ع�� اب� ع��ال���، ص

 .١٠م��� ص��ح: مق�مة ف��ح م�� وأخ�ارها، ص )١٢٩(

 .١٦م�رخ� م�� اإلسالم�ة، ص )١٣٠(

 .٤١فا��ة ح��: ال��هج ال�ار��ي ع�� اب� ع��ال���، ص )١٣١(

؛ ـفا�ـ�ة ح�ــــــــــــــ�: ال��هج الـ�ار��ي عـ�� ٢١إب�ا��� الـع�و�: اب� عـ��ال��� راـئ� ال��رخ�� الع�ب، ص )١٣٢(

 .٢١اب� ع��ال���، ص

 .١٣٣، ص٩دائ�ة ال�عارف اإلسالم�ة، ج –مادة تأر�خ  )١٣٣(

 .٥٩٩ق�اءة ال���وف م� ال�� ال�ار��ي، ص )١٣٤(

جان ســــــــــ�فاج�ه و�ل�د �ای�: م�ــــــــــادر دراســــــــــة ال�ار�خ اإلســــــــــالمي، ت�ج�ة: ع��ال�ــــــــــ�ار ال�ل�جي،   )١٣٥(

؛ ع�ـــ�الف�ـــاح غ���ـــة: مـــادة اب� ع�ـــ�ال���، ٢٠٥م، ص١٩٩٨ع�ـــ�ال�هـــاب عل�ب، ال��ل� األعلى لل�قـــافـــة،  

 .٦٣٨م، ص٢٠٠٧م�س�عة أعالم الف�� اإلسالمي، ال��ل� األعلى لل���ن اإلسالم�ة �القاه�ة، 

أح�� علي إســ�اع�ل: صــ�رة م�ــ� ال�غ�ا��ة ع�� الف�ح اإلســالمي ��ا صــ�رها اب� ع��ال���، م�لة  )١٣٦(

؛ م��� ع��هللا ع�ان: م�رخ� ١٨٠م، ص١٩٩٥،  ٢٧ال�عه� ال��ــ�� لل�راســات اإلســالم�ة في م�ر��، م�ل�  

 .٣٣٥، ص١؛ ت�ر�: اب� ع��ال���، دائ�ة ال�عارف اإلسالم�ة، ج٢٠م�� اإلسالم�ة، ص

 .٩؛ م��� ص��ح: مق�مة ف��ح م�� وأخ�ارها، ص٦٤ان� روزن�ال: ال���� ح�اه وآثاره، صف�  )١٣٧(

 .٥١٦صفي علي م���: ال���ة العل��ة واألدب�ة في الف��ا�، ص )١٣٨(

؛ م��� صــــــ��ح: مق�مة ت�ق�� ف��ح م�ــــــ� وأخ�ارها،  ٢٢٦، ص٢اب� تغ�� ب�د�: ال���م ال�اه�ة، ج )١٣٩(

 .٣٥؛ إب�ا��� أح�� الع�و�: اب� ع��ال��� رائ� ال��رخ�� الع�ب، ص٩ص

 .٦٣٠، ص١٠؛ اب� ����: ال��ا�ة وال�ها�ة، ج٢٤١٤، ص�٦اق�ت ال����: مع�� األد�اء، ج )١٤٠(

 .٧١، ص٣ارك، جالقاضي ��اض: ت�ت�� ال�� )١٤١(

 .٦٣، ص٣ال���ر نف�ه، ج )١٤٢(

 .١٩إب�ا��� أح�� الع�و�: اب� ع��ال��� رائ� ال��رخ�� الع�ب، ص )١٤٣(

، ٢م، ج١٩٥٣كـ�اب ال��ح وال�عـ�ـیل، م��عـة م�ل� دائ�ة ال�عـارف الع��ـانـ�ة، حـ��رآـ�اد اـل���، الهـ��  )١٤٤(

 .٦٢ص

 .٦٥ال���� ح�اته وآثاره، ص )١٤٥(

 .٧٢ص، ٣ت�ت�� ال��ارك، ج )١٤٦(

ــ� ال����، ص )١٤٧( ــع��: ١٩أح�� ب� ع��ال����: مق�مة ت�ق�� ال����ـــ ا: م��� ع�ا هللا ســـ ــً ؛ وان�� أ��ـــ

 .٥٥ع��ال�ح�� ب� ع��ال��� وم�ه�ه في ��ا�ة ال�ار�خ، ص


