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َمةُ   ُمَقدِّ
لكتابه "تاريخ العلماء والَرواة للعلـم  لئن قّدم ابن الَفرضي

باألنــدلس" بقولــه: "هــذا كتــاٌب جمعنــاه فــي فقهــاء األنــدلس 
علـى حـروف  اوُرواتهـم، وأهـل العنايـة مـنهم ملّخًصـ وعلمائهم

وغرضــــنا فيــــه: ذكــــر أســــماء الّرجــــال وُكنــــاُهم  .المعجــــم..
وأْنَساْبهم، ومن كاَن َيْغُلُب عليه حفظ الّرأي مـنهم؛ ومـن كـان 
الحديُث والّرواية أْمَلَك وأغَلَب عليه؛ ومن كانت له إلى المشرق 
ٍرْحلٌة؛ وعّمـن روى، ومـن أَجـلِّ مـن َلِقـَي؟ ومـن َبَلـَغ مـنهم مْبَلـَغ 

اوُر في األْحكام وُيْسَتْفتى؛ وَمْن َوِلَي األْخذ عنه؛ ومْن كان ُيَش 
منهم ُخّطة القَضاء؛ ومـن المْولـد والوفـاة، مـا أْمَكَننـي، علـى 

ْدُته"، فكان له في ذلك فضل الّسْبق في الترجمـة  حَسب ما َقيَّ
ووفــاة أو وفــاة علــى الّنحــو تيّســر  اللعلمــاء األندلســيين مولــدً 

للجهـــاد مـــن للوافـــدين علـــى األنـــدلس مّمـــن دخـــل األنـــدلس 
علــى أّن مــا ســاقه مــن إيــرادات إضــافات وتخريجــات  الّتــابعين.

مــا  وتأكيــدات ومعاينــات البــن الفرضــي لــم نجــد لهــا ذكــرا أو
-يضحدها في بعض كتب التحقيق الّترجميـة التـي رجعنـا إليهـا

مــن مثــل: -ودّللنــا علــى كــّل ذلــك فــي موضــعه مــن الهــوامش
ــــدي ــــذوة للحمي ـــــ)٤٨٨.(ت الج ــــيوط ه ــــة للس . (ت يوالبغي

 .هـ)، وهما من الخالفين٩١١
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 )حياته وثقافته وآثاره( ابن الفريض: الً أو 
 التعريف بابن الفرضي-١/١

ــو الوليــد عبــد اللــه بــن محمــد بــن يوســف األزدّي؛  هــو: أب

ا، ذا حـظ مـن ا عالًمـا متقنً كان حافًظ  المعروف: بابن الفرضي.

حّمـد هــ): أخبرنـي أبـو م٤٨٨ .(ت قال الحميـدّي  )١(األدب وافر.

علــّي بــن أحمــد؛ قــال: أخبرنــي أبــو الوليــد بــن الفرضــي؛ قــال: 

"تعلقت بأستار الكعبة، وسـألت اللـه: الّشـهادة؛ ثـم انحرفـت، 

وفّكرت: في هول القتل؛ فندمت وهممت أن أرجـع: فأسـتقيل 

قال أبو محمد: فأخبرني من رآه بـين  )٢(الله ذلك؛ فاستحييت".

وهو في آخر -عيف القتلى: فدنا منه، فسمعه يقول بصوت ض

والله أعلم بمن ُيكلم في . : "ال ُيكَلم أحد في سبيل الله-رمق

ـون لـون الـدم،  سبيله إّال جاء يوم القيامة وجرحه يثَعب دما، اللَّ

"كأنـه: يعيـد علـى نفسـه الحـديث الـوارد  والّريح: ريح المسـك.

وهذا الحديث  )٣(في ذلك. (قال): ثم قضى نحبه على إثر ذلك.

ا عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة: مسندً  :في الموطأ

 )٤(.)ملسو هيلع هللا ىلص(عن الّنبي 

 شيوخه:  -١/٢

األنـدلس: مـن أبـي زكريـاء يحيـى بـن مالـك بـن في سمع 

عابد، ومحمد ابن أحمد ابن يحيـى بـن مفـرج القاضـي، ومحمـد 

از، ومحمد بـن أبـي  بن يحيى بن عبد العزيز المعروف: بابن الخرَّ

، وأبـي عبـد اللـه محمـد بـن أيوبليمان بن ُدليم، وأبي أيوب س

وسمع بإفريقية: من أبـي عبـد اللـه بـن عبـد  أحمد بن مسعود.

ْفـِرّي المعـروف: بـابن أبـي زيـٍد، وأبـي الحَسـن علـّي بـن  الله النَّ

. محّمد بن خَلٍف، المعروف: وسمع بمصر: من أبـي  بالقابسيِّ

بكــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل المهنــدس، وأبــي محمــد 

رار.وسمع بمّكة: من أبي يعقوب بن يوسف بـن أحمـد بـن الضِّ 

ْيدالني المّكِي. خيل الصَّ  )٥(يوسف بن الدَّ

 وفاته وآثاره:-١/٣

 هــ؛٤٠٣فـي حـدود سـنة  ُتُوّفي ابـن الفرضـي (رحمـه اللـه)

ا خّلــف شــعرً  أنفــي تلــك الفــَتن وذلــك بعــد  امظلوًمــ ًال مقتــو

ا ده. فقد كان أديبً ا لغوية وتراجم تبوأت مكانة مرموقة بعوكتبً 

 )٦(أنشد له أبو بكر علّي بن أحمد الفقيُه: اا مجيدً شاعرً 

 إّن الذي أْصَبْحُت َطْوَع َيْميْنه

رً  ـَ  فليَس ِبُدوِنه :اإْن َلْم َيُكْن َقمــــ

: ي لُه في الُحبِّ  ِمْن ُسْلَطاِنه؛ ُذلِّ

 مْن ُسقـــــــــــام ُجفوِنه وسقاُم َجْفِني:

وحّدث  منها: كتاب: في الُمؤَتلف والمختِلف. له عّدة مؤّلفات؛

وحّدث عنه  وحّدث عنه ابن أبي زيد: برسالته في الفقه.

ه لذوي الِفَطن من  القاِبسي: بكتابه المعروف بكتاب: "الُمَنبِّ

بتاريخه في العلماء  وعنه أبو عمر بن عبد البّر: َغواِئل الفَتن".

 )٧(.والّرواة للعلم باألندلس

 م الوافدون عىل األندلس وأخبارهمعال األ : اثانيً 

يَنوري  -٢/١ أحمد بن الفضل بن العّباس البهراني الدِّ

 هـ)٣٤٩.(ت أبا بكر يَكّنى: الخّفاف؛

قــدم األنــدلس فــي شــهر ربيــع األّول ســنة إحــدى وأربعــين 

يَنور، )٨(هـ).٣٤١وثالثمائة( وأّنه تحـّول  وكان ُيْخِبُر أّن مولدُه بالدِّ

اُمـور. أقاَم ه إلى بغداد، وأنّ   ُبرهة ال يكُتُب ثـّم تعّلـم الكتابـة الرَّ

مـن جماعـة  سـمع الحـديث؛ بالهجـاء. اضعيًف  افكان يكتُب كتابً 

ولــِزَم محمــد بــن َجريــر الّطَبــريِّ  والبصــرة والّشــام. ببغــداد،

ولـم َيُكـْن  وَسِمع منه مصّنفاته فيمـا َزَعـَم، وتحّقق به وخدمه،

بـرّي قـال:  وكاَن: إذا لما َروى. اَضاِبًط  أتى بكتاٍب من ُكُتب الطَّ

 )٩(وَسمعته يقرأ عليه ويحّدُث به عنه. قد َسمعته منه.

وفي،  ار الصُّ سمع ببغداد: من أحمد بن الحَسن بن عبد الَجبَّ

ــار، ــر بــن َبكَّ بْي وســّي صــاحب الزُّ ــاس الطُّ وابــن  وأحمــد بــن العّب

ـــن محمـــد المســـتفاض  ُمجاهـــد صـــاحب القـــراءات، وجعفـــر ب

ــا ــعث  بي،الفري ــن األش ــي داود ب ــبن أب ــه ب ــد الل ــر عب ــي بك وأب

وَســـمع  وَســـمع مـــن أبـــي خليفـــة بـــن الحبـــاب. الّسجســتاني.

 من َخْيَثَمة بن ُسليمان وغيـره جماعـة يطـول ِذكـُرهم. بالّشام:

وكانــت عنــده مَنــاكيٌر، وقــد تَســهل الّنــاس فيــه وَســمعوا منــه 

د الله محمد قال لي أبو عب حّدث عنه جماعٌة من ُشُيوخنا. .اكثيرً 

لقد كان الّدينوري بمصَر يلعُب بـه األحـداُث  بن أحمد بن يحيى:

ومـا كـاَن مّمـن يكتـب عنـه  ويتغامُزون عليه، ويسرُقون كُتَبـه.

عليـه  ثّم َقِدم األْندُلس فانجَفل الّنـاُس إلـيهن واْزَدَحُمـوا محّلل.

وُتــوّفي أبــو بكــر الــّدينوري بُقرطبــة ليلــة الّثالثــاء  أو كمــا قــال.

 لخْمــس خَلــْون مــن المحــّرم ســنة تســٍع وأربعــين وثالثمائــة.

مـن  .اوقد بلغ من السن اثَنَتـْين وثمـانين سـنة وأياًمـ هـ)٣٤٩(

 )١٠(كتاب محمد بن أحمد بن يوسف بخّطه.
ُجَزّي بن عبد العزيز بن مروان بن الَحَكم بن أبي العاص -٢/٢

ابن أمّية بن عبد شمس بن عبد َمَناف: أخو ُعمر بن عبد 

 العزيز:

أخبرنـا القاضــي محمــد بــن أحمــد قـال: أنــا عبــد الــّرحمن بــن 

 أحمد بن ُيونس قال: جزّي بن عبد العزيز بن َمْرواَن بـن الحكـم؛

يروي عـن أخيـه زبـان بـن عبـد العزيـز، وعـن ربيعـة بـن أبـي عبـد 

روى عنه موسى بن علّي بن رباح، ومعاويـة بـن صـالح  الّرحمن.

 العّبــاس وِبهــا مــاَت.بنــي  هــرَب إلــى األنــدلس مــن .الِحمصــّي 

 ليلــة ُبوصــير فَســِلم. )١١(وكــان: قــد حَضــر الوقعــة مــع َمــروان

َنا أبـو صـالح  وأخبرنا يحيى بن مالك العائذي الّطرُطوشّي قال:

وُيقال إّن الذي حَضر الوقعة وَسِلم هـو  َنا أُبو سعيد. قال: قال:
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 ازي:قـال الـرّ  )١٢(جزّي ابن زّبان بن عبد العزيز. وهو عندي أصّح.

ـــة ـــدلس ســـنة أربعـــين ومائ ـــز األن ـــد العزي ـــن عب ـــَزّي ب  دخـــَل ُج

 )١٣(هـ).١٤٠(

 هـ)١٠٠. (ت)١٤(َحَنش بن عبد لله الّصنعاني: -٢/٣

 ثقـٌة. ،عداده في المصرّيين تابعّي كبيـر)١٥(صنعاء الّشام 

أخبرنا الخّطاب بـن َسـلَمة قـال: َنـا قاسـم بـن أصـَبغ قـال: دَخـل 

عبـد اللـه الّصـنعاني َصـْنعاء  األندلس مـن الّتـابعين َحـنش بـنِ 

الّشام، وعلّي بن رَباح وأبو عبد الـّرحمن الُحْبلـّي، وموسـى بـن 

 َنا أحمد بـُن خالـٍد، ُنَصْير.أخبرنا عبُد الله بن محمد بن علّي قال:

وجـد  أّنـه :بعـض الـوزراء أخبـره قال: ذكر لنا محمد بن وّضـاح أّن 

قـال  عْهد َمْنَبُلوَنة. وَحَنْش بن عبد الله في علّي بن َرَباح شهادة

َنا  ابُن َوّضاح :وكانا تابعْين.أخبرني محمد بن أحمد الحافظ قال:

َحنش بن عبـد اللـه بـن َعمـرو  أبو سعيد الّصدفي  الحافظ قال:

 بـن حْنظَلــة بــن َفهــد بــن قنــان بــن َثْعلبــة بــن عبــد اللــه بــن تــامر

ْنعاني؛ ْبئي والصَّ بـن أبـي كـان مـع علـي  ُيَكّنى: أَبا َرشيق السَّ

وَغـزا المغـرب مـع  بعـد قْتـل علـّي، وَقِدم مْصرَ  طالب بالّكوفة،

وكـان فـيَمن  واألندلس مع ُموسى بن ُنصـْير، ُرَوْيِفع بن ثابت،

فـُأِتَي بـه عبـَد  ثار على ابِن الّزبْيـر علـى عبـد الملـك بـن َمـروان،

وكان حين الملك حين َغزا المغرب  فعفا عنه؛ الملك في وثاٍق:

وَسـالَماُن بـن  حـّدث عنـه الحـارث بـن يزيـد، إفريقيـا.نَزل عليـه ب

وأبــو مــروان  وَســّيار بــن عبــد الــّرحمن، وعــامُربُن يحيــى، عــامر،

اج؛ وربيعة بُن ُسلْيمان وغيـرهم.  مولى تجيب، وَقْيس بن الَحجَّ

وكـان أّول مـن َوِلـَي َعُشـور إفريقيـة  توّفي بإفريقيا سنة مائـة.

م ولـُد سـعيد بـن َسـَلَمة بـن في اإلسـالم، َوَوَلـده بمْصـر اليـو

 َنا محمد عبد الّرحمن قـال: أخبرنا محمد قال: .منصور بن َحَنش

 ابــُن وهــب قــال: نــاَنــا أحمــد بــن عْمــرٍو قــال:  َنــا ابــُن قــدير قــال:

عن َحـَنش  حّدثني عبد الرحمن بن ُشريح، عن قيس بن الحّجاج،

ل: أّنــه كــان إذا فــرغ مــن عشــائه وحوائجــه وأراد الّصــالة مــن الّليــ

فكـــان إذا وَجـــد الّنعـــاس  وقـــرب إنـــاء مـــاٌء؛ أوقـــد المصـــابيَح،

أخبرنـا  استنشق الماء؛ وإذا َتعاَيا في آيـة نظـر فـي المصـحف.

َنـا سـعيد  َنا يحيى بن أّيوب قال: العائذّي قال: َنا ابُن الِورد قال:

عن نافع بن يزيـد قـال: حـّدثني قـيس  بن الحكم بن أبي َمْريم،
ــه ســمع حَ  ــاج أّن ــن الحّج ــب ــة:  اَنًش ــذين ﴿يقــول فــي هــذه اآلي ال

هـار ْيـل والنَّ قـال: فـي َعَلـف  اآليـة. )١٦(﴾ُينفقوَن أْمـواَلُهم باللَّ

َنـا محمـد بـن  أخبرنا محمد بن أحمد بن مسُعود قـال: )١٧(الَخِيل.

َنـا عبـد اللـه بـن  ُفَطْيٍس قال: َنا عبد المجيد بن إبـراهيم، قـال:

عـن  ِس بـن ُعْمـَران اليـاِفعّي:يزيد الُمْقري قال:قال أُبو زيـد ُخَنـيْ 

ْبئي، عن جّده أّنـه  عن أبيه، رْوح بن الحارث يعني ابن َحَنش السَّ

َتنَّ أحدُكم  قال لَبنيه: "يا ُبَنيَّ إذا َدَهَمُكم أو َكَرَبُكْم أْمٌر فال ُيَبيِّ

ــه قــال:- إالَّ وهــو طــاهٌر فــي ِلحــاٍف طــاهر: علــى فــراش  وأظنُّ

ــــمَّ ليقــــرأْ وال َتبيــــَتنَّ معــــه امــــر -طــــاهر ــــْمس ﴿ :أٌة؛ ُث والشَّ

ــل إذا يْغشــى﴿ ؛اســْبًع ) ١٨(﴾وُضــحاها ْي ــْل:  )١٩(﴾و اللَّ ــّم ليق ث

ـه يأتيـه آٍت فـي اوَمْخَرًجـ االّلهمَّ اجَعْل لي من أْمري هذا َفرجً  ، فإنَّ

أو فــي  قــال: وأظّنــه - أّول ليلــة أو فــي الّثالثــة، أو فــي الخامســة

 قـــال أبـــو زيـــد: : المخـــرج منـــه كـــذا وكـــذا".فيقـــول -الّســـابعة

كيـف آِتـي لـه فاْبَتـتُّ علـى  فلـم أْدِر: وَوجـٌع شـديٌد، فأَصاَبني"

ــًة، ــة، هــذه الحــال ليَل ــان فــي أّول ليل ــاني آتَي فقــال أحــدهما  فأت

ه، لصاحبه: مـن  افلّمـا بلـَغ َمْوِضـًع  فجعـل يلمـُس َجَسـدي؛ ُجسَّ

ال ثـّم قـ ولكـْن بِغـراٍء.-وال َتْحِلْقـهُ –احَتَجَم ها هنـا  قال: رأسي،

ـــا: ـــدهما أو كالهم ـــا: أح ـــَمْمَت إليهم ـــْو َض ـــف ل ـــيِن  فكي والّت

ْيتوِن؟".  أيُّ شـيٍء بغـَراء؟ فقلـت: سـألُت، فلّمـا أصـَبْحُت: والزَّ

ـــال: ـــُة. فق ـــه الِمْحجَم ـــُك ب ـــيٍء ًيْسَتْمَس ـــًى أو ش (قـــال):  ُخط

ُث بهذا أحدً  فاحتجمُت: فبِرئُت؛  فعالج بـه، ،افأنا الَيوَم ليَس ُأَحدِّ

: وجد ف ـفاء بـإذن اللـه".إالَّ كـذا قـال ابـُن  قـال عبـد اللـه: يـه الشِّ

ــه بخّطــه فــي  ُفطــْيٍس فــي حديثــه عــن ُخنــْيٍس؛ وكــذلك وجدُت

أخبرنــا محمــد بــن أحمــد قــال: َنــا أبــو  أَنــيس. والصــواُب: أصــله.

سعيد عبد الّرحمن بن ُيونس في تاريخه، َنا موسى بـن هـارون 

يعنـي: عبـد  لمقـرئ.بن كامل قال: َنا علّي بـن َشـْيَبة قـال: َنـا ا

الله بن يزيد قال: َنا أبو زيد ُأْيـَنس بـن عمـران اليـافعّي عـن روح 

 عـن أبيـه عـن جـّده فـذكر نحـوه. بن الحارث بن َحَنش السـبئي،

َنـا ابـُن  َنـا الُحَسـين بـن َصـْفوان قـال: أخبرنا أحمد بن خالد قـال:

نيا قال: َحـَنش  َنا الَواِقدي، قـال: َنا محمد بن سْعد قال: أبي الدُّ

ـْنعاني:  كـان مـن اإلبـا ونـزل مصـر ومـات بهـا. بن عبد الله الصَّ

ووجــْدُت فـي كتــابي عــن عـن أبــي محمــد  روى عـن المصــريين.

 الَباجّي أو غيره: َحَنش بن عبد الله من التابعين دخَل األنـدلس،

وقبـره معـروف  وكان بَسرُقسطة وأّسـس جامعهـا وبهـا مـات،

بد الله بـن محمـد بـن القاسـم بها إلى اليوم.أخبرنا أبو محمد ع

َنا أبو بكر محمد بن الّشْبل: أّن َحنش بن عبـد اللـه  الّثغري قال:

قالـه لنـا أبـو محمـد الّثغـري:  دخل األندلس وهـو مـن الّتـابعين.

رأيُت قْبر َحَنش بَسَرُقْسطة وقبره بها عنـد بـاب الَيُهـود بغرَبـْي 

 )٢٠(المدينة معروف إلى اليوم.
خمي: المعروف بزياد َشْبُطون جّد زياد بن عبد الر-٤ حمن اللَّ

 هـ)٢٠٤. (ت بني زياد

وقال أحمد: هو زياد بن عبد الّرحمن بن زياد بن عبد الّرحمن 

قالــه أحمــد بــن  وزيــاد الّثــاني هــو الــّداخل باألنــدلس. بــُن زهْيــر:

 وَجْدُت في موضع آخر نَسب ِزيـاد هـو: قال أحمد: محمد الّرازّي.

بن ُزهير بن ناِشرة بن ُحسـْين بـن الخّطـاب  زياد بن عبد الّرحمن

دب بـن أبن الحارث بـُن ُدّبـة بـن الحـارث بـن وائـل بـن راشـدة بـن 
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جذيلة بن لخم بن َعّدي. وقد قيـل إّنـه مـن ولـد َحاطـب بـن أبـي 

أخبرنـي الحَسـْين  َبْلَتعة: من أهل ُقرطبة؛ ُيكّنى: أبـا عبـد اللـه.

ى عن مالـك بـن أَنـس ومّمن رو بن محمد بن ُعمر بن ُلبابة قال:

َسـِمع: مـن )٢١(األندلس زياد بن عبد الرحمن َشْبُطون.من أهل 

وَسـمع:  وله عنه َسماٌع هو معروف بَسماع زياد، مالك الموّطأ.

قال وكانـت ابنـُة معاويـة بـن صـالح تحتـه. من معاوية بن صالح،

أحمــد: بلغنــي عــن عبيــد اللــه يحيــى، عــن أبيــه يحيــى أن األميــر 

م رحمــه اللــه أراد زيــاد بــن عبــد الــرحمن علــى هشــام ابــن الَحَكــ

القضاء، فخرج هاربا بنفسه فقال هشام: ليـت الّنـاس كزيـاد، 

حتى أكفى أهل الّرغبة في الـّدنيا. وَأّمنـه فرجـع. وكـان هشـام 

َيِسـّر مـن الّزهـد  يقول: َصحبت الّناس وَبلَوتهم فما رأيـت رجـًال 

بـن عبـد الـّرحمن:  وروى زياد أكثر مّما إلى زياد بن عبد الّرحمن.

عن عبد الله بن عقبة، وعن الّليث بن سعد، وعـن عبـد اللـه بـن 

َنـاد،  عبد الّرحمن، وسليمان بن بالل، وعيد الـرحمن بـن أبـي الزِّ

وعبــد اللــه بــن عمــر العمــري، وأبــي معشــر، ويحيــى بــن أيــوب، 

وموسى بن علي بـن َرَبـاح، ومحّمـد بـن عبـد اللـه بـن عبيـد بـن 

اسـم بـن عبـد اللـه بـن إسـماعيل ابـن داود، عمير الّليثـي، والق

وهــارون بــن عبــد اللــه بــن أبــي يحيــى، وحمــد بــن أبــي أســامة 

العمري، وعبد الله ابـن عبـد الـّرحمن القرشـي، وأبـو معمـر بـن 

عّباد بن عبد الّصمد صاحب أنس، وعبد الّرحمن بن أبي بكر بن 

س، أبي َمِليَكة، وابن داود، وسـفيان بـن ُعَيْيَنـة، وعمـر بـن َقـيْ 

حمن  وابن أبي حازم. وروى يحيى بن يحيى عن زياد بـن عبـد الـرَّ

الُمَوطأ قبل أن يرحـل إلـى ماِلـك. ثـم رحـل فـأدرك مالكـا فـرواه 

عنه إّال أبوابا في كتاب االعتكاف َشكَّ في سماعها من ماِلـك 

فأبقى روايته فيها عن زيـاد عـن ماِلـك فـأبقى روايتـه فيهـا عـن 

ْحَمن رحمه الله سنة أرَبٍع زياد عن ماِلك. وُتُوّفَي  : زياد بن عبد الرَّ

قبـــل مـــوت الَحَكـــِم بَعـــاَمْيِن َذَكـــَر َذلـــك:  هــــ)٢٠٤( ومـــائتين

 )٢٢(أحمد.

عبيد الله بن عمر بن أحمد بن محمد بن جعفر القيسي -٥

 هـ)٣٦٠.(ت )٢٣(الشافعي:

فـي  األنـدلسقدم  .)٢٤(من أهل بغداد، ويكنى أبا القاسم

هــ)، وأخـذ عـن ٣٤٧بعـين وثالثمائـة (المحّرم من سنة سبع وأر

كانت  المالكيين، وتصدر للعلم سنوات وألف فيه كتبا جليلة.

وفاتــه بقرطبــة ليلــة الجمعــة ألربــع بقــين مــن ذي الحجــة ســنة 

ــه ببغــداد علــى مــذهب الّشــافعي، وتحّقــق فيــه  هـــ.٣٦٠ تفّق

ونــاظَر فيــه عنــد أبــي ســعيد أحمــد بــن بــن محمــد األصــطرخّي 

يرفّي، وأبــي إســحاق إبــراهيم بــن أحمــد وأبـي بكــر محمــد الّصــ

ــاْملّي  ــماعيل المح ــن إس ــْين ب ــه الُحَس ــد الل ــي عب ــْرَوزّي، وأب الَم

القاضي.وأخذ من المالكّيين: عـن أبـي الفـَرج َعْمـرو بـن محمـد 

الَبصري، والحَسن بـن ُمنتـاب، ومحمـد بـن محمـد بـن راهويـه، 

 وأبـي الحَسـن وقرأ القرآن على أبي بكر بـن مجاهـد، وغيرهم.

وكتـب الحـديث ببغـداد عـن  بن َشْتُبور، وأبي بكر بن المنـادى.

وأبي بكر عبد اللـه بـن  أبي القاسم الَبَغوّي عبد الله بن محمد،

أبــي داود الّسجســتانّي ويحيــى بــن محمــد بــن صــاعد وغيــرهم 

 وكتب بالرّقة: عن أبي رثَوْيط وغيره، وكتـب بدمشـق: جماعة.

 ن ابـن رَوْيـط وغيـره،عـ عن أبي أحمد الجـوهرّي، وكتـب بحلـب:

عن أبي الّدحـداح الّتميمـّي، وأحمـد بـن محمـد  وكتب بدمشق:

وكتب بالّرملة: عن أبي  بن مالس، ومحمد بن يوسف الهروّي.

نعــيم الفضــل بــن محمــد البغــدادّي، وعلــّي بــن الحَســن الّنجــاد 

 الُمْسـَتْمَلى وأبــي الَحســن َشـَاَذان الفضــلّي وجماعــة ســواهم.

جعفــر الــّدْيَبلّي، وأبــي جعفــر العقيلــّي، وكتــب بمّكــة مــن أبــي 

وكتـب بمصـر: عـن  وابن اإلعرابّي، وأبـي محمـد بـن المقبـري.

وأبي الُحَسْين بن أبي الحديـد، وأبـي بكـر  أبي جعفر الطَحاوّي،

ــرّي، وأبــي الّطــاهر العــّالف فــي عــدد  َبْي أحمــد بــن َمْســُعود الزُّ

ين ســوى هــؤالء كثيــر مــن البغــداديين والّشــاميين، والمصــري

فــيهن  اعلــى مــذهب الّشــافعّي، إماًمــ اوكــان فقيًهــ وغيــرهم.

ظـر والقيـاس، باألُصـول والَفتـوى، اعالًمـ بـه؛ ابصيرً   حَسـُن النَّ

كثيــر  للحــروف، افــي القــراءات، ضــابًط  اوكــان مــع ذلــك إماًمــ

وكــان  لمــا روى منــه. اإّال أّنــه لــم يُكــن ضــابًط  الّروايــة للحــديث

وسـمعُت محّمـد بـن أحمـد بـن  التفّقه أغلُب عليه مـن الحـديث،

ووقْفُت على بعض ذلـك فـي تـاريخ:  ينٍسُبه إلى الكذب، يحيى

َمْشقّي من أصوله: وقع إلّي وقرأته على أبـي عبـد  أبي َزْرَعة الدِّ

ج فرأيُته قد اّدعى روايته عـن رُجـل مـن أهـل دَمْشـق  الله بن ُمَفرٍّ

زرعـة، وكـان أبـو َبْكر بن ُشَعْيب َزَعَم أّنه حّدثه عن أبي  يقاُل له:

ُجَل وكَتَب عنه، وحكى اّنه لم تُكـن لـه ِسـنٌّ  عبد الله قد لقي الرَّ

وكــان ُعبْيــد اللــه قــد َبَشــر  َيُجــوُز أن ُيحــّدث بهــا عــن أبــي َزرعــة.

ولعبيـد  كان في آخر الكتـاب وكتـب مكانـه هـذا الّرجـل. اإْسنادً 

فٌة كثيـرةٌ  فـي الفقـه والُحّجـة والـرّد،  الله بن ُعمر هذا كُتٌب مؤلَّ

ع  والقراءات والفرائض وغير ذلك. وكان: الحَكم قد أْنَزَله وتوسَّ

لــه إلــى أن مات.وكانــت وفاتــه  مؤلــفلــه فــي الِجرايــة ولــم َيــَزْل 

بُقرطبــة ليلــة الُجمعــة ألربــع َبقــين مــن ذي الحّجــة ســنة ســّتين 

وكان مولده ببغـداد: فـي ذي القعـدة سـنة  هـ)٣٦٠( وثالثمائة

ذكـر ذلـك عنـه: أحمـد بـن محمـد بـن  خمس وتسعين ومائتْين.

وكـان مْسـَكُنه ببغـداد فـي  يوسف؛ وكتبـه مـن كتابـه بخّطـه.

 فيمــا ُيجــاوُز نهــر عيســى. الجانــب الغربــّي: بــالكرم المفــرش،

 )٢٥(رأيُت ذلك بخّط المستْنصر بالله رحمه الله.
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 ن الفريض الّرتمجية يف المزيانابحتقيقات : اثالثً 
"هـذا كتـاٌب جمعنـاه  لئن قّدم ابن الَفرضي لكتابـه بقولـه:

في فقهاء األنـدلس وعلمـائهم وُرواتهـم، وأهـل العنايـة مـنهم 

على حروف المعجم...وغرضنا فيه: ذكر أسماء الّرجـال  املّخًص 

 وُكناُهم وأْنَساْبهم، ومن كاَن َيْغُلُب عليـه حفـظ الـّرأي مـنهم؛

ومـن كانـت لـه  من كان الحديُث والّروايـة أْمَلـَك وأغَلـَب عليـه؛و

ومـن َبَلـَغ  إلى المشرق ٍرْحلٌة؛ وعّمن روى، ومن أَجـلِّ مـن َلِقـَي؟

ـــَغ األْخـــذ عنـــه؛ ومـــْن كـــان ُيَشـــاوُر فـــي األْحكـــام  مـــنهم مْبَل

وُيْســَتْفتى؛ وَمــْن َوِلــَي مــنهم ُخّطــة القَضــاء؛ ومــن المْولــد 

ْدُته"،والوفاة، ما أْمَكَنني فكـان لـه فـي  )٢٦(، على حَسب ما َقيَّ

 اذلــك فضــل الّســْبق فــي الترجمــة للعلمــاء األندلســيين مولــدً 

وووفاة أو وفاة على الّنحو تيّسر للوافدين على األندلس مّمـن 

دخل األندلس للجهاد من الّتابعين، ومنهم: حَنش بن عبـد اللـه 

ام وعـداده الّصنعاني وقد أّكد دون تحّفظ أّنه من "صنعاء الّشـ

"وأّنـه" كـان مـع علـي بـن أبـي  ثقةٌ  ،بيرفي المصرّيين تابعّي ك

كما تقّصـي بعـض أخبـاره بتـواتر واضـح حـين  طالب بالّكوفة".

 َنـا أحمـد بـُن خالـٍد، قال:" أخبرنا عبُد الله بن محمد بن علّي قال:

أّنـه وجـد  قال: ذكر لنا محمد بن وّضـاح أّن بعـض الـوزراء أخبـره:

قـال  ن َرَباح وَحَنْش بن عبد الله في عْهد َمْنَبُلوَنة.شهادة علّي ب

وكانا تابعْين." وحـين أورد لَحـنش اجتهـادا تفسـيريا  :ابُن َوّضاح

فقد "أخبرنا العائـذّي  لبعض أي القرآن الكريم لم يُقْل به غيره،

َنـا سـعيد بــن  َنـا يحيــى بـن أّيـوب قــال: قـال: َنـا ابـُن الــِورد قـال:

عن نافع بن يزيد قـال: حـّدثني قـيس بـن  م،الحكم بن أبي َمْري

الـذين ُينفقـوَن ﴿يقول فـي هـذه اآليـة:  االحّجاج أّنه سمع َحَنًش 

هار ْيل والنَّ "كمـا  قـال: فـي َعَلـف الَخِيـل. اآليـة. ﴾أْمواَلُهم باللَّ

عمد ابن الَفَرضي إلـى اإلدالء بشـهادة معاينـة ألحـد معاصـريه 

قْبـر َحـَنش بَسَرُقْسـطة "رأيـُت  لقبر َحنش الّصنعاني حين قـال

وقبره بها عند باب الَيُهود بغرَبْي المدينة معروف إلـى اليـوم". 

 "توّفي بإفريقيا سنة مائة". وأّنه قاله لنا أبو محمد الّثغري".

يَنوري  أّمـــا أحمـــد بـــن الفضـــل بـــن العّبـــاس البهرانـــي الـــدِّ

 ا"كـان يكتـُب كتاًبـ الذي فقد ذكـر أّنـه أبا بكر يَكّنى: الخّفاف؛

ــعيًف  ــريِّ  اض ــر الّطَب ــن َجري ــد ب ــه لمحم ــد مالزمت ــاء". وأّك بالهج

 غيـر وتحّقق به وَسماعه منه مصـّنفاته فيمـا َزَعـَم، وخدمته له،

ــْن َضــاِبًط  ــم َيُك ــه "ل ــاكيٌر، وقــد  اأّن لمــا َروى. وكانــت عنــده مَن

. لقــد كــان الــّدينوري اتَســهل الّنــاس فيــه وَســمعوا منــه كثيــرً 

وما  ويتغامُزون عليه، ويسرُقون كُتَبه. بمصَر يلعُب به األحداُث 

ثّم َقـِدم األْنـدُلس فانجَفـل الّنـاُس  كاَن مّمن يكتب عنه محّلل.

إليهن واْزَدَحُمـوا عليـه أو كمـا قـال"، وفـي األمـر كمـا تـرى مـن 

التناقض ما يجعلنا ندعو إلى التثّبت في سلوك هـذا المـذهب 

يخ وفاة أحمد بن من عدمه. كما أّكد توّلى ابن الرضي تأكيد تار

ـــ( تــاب محمــد بــن أحمــد بــن يوســف هـــ): مــن ك٣٤٩الفضــل ب

 بخّطه.

أّما ُجَزّي بن عبد العزيز بن مروان بـن الَحَكـم، أخـو ُعمـر بـن 

فأّكد بأّنه مـن "حَضـر الوقعـة مـع مـروان بـن محمـد  عبد العزيز،

فقال بشـأنه". "وهـو عنـدي أصـّح"، وذلـك لتـواتر خبـر  وَسِلم"

تفّرد ابن الَفرضـي بـإيراد تـاريخ وفـاة ُجـَزي حضوره لوقعة. كما 

"دخـَل ُجـَزّي بـن عبـد  عـن الـّرازي، وقـد قـال: بن عبد العزيز نقًال 

أّمـا زيـاد بـن عبـد الـرحمن  العزيز األندلس سنة أربعين ومائـة".

خمي: المعروف: بزيـاد َشـْبُطون، فلـم ِيؤّكـد ابـن الَفَرضـي  اللَّ

إلـى أّن لـه عنـه  بـل ذهـب "سماعه الموّطأ من مالك بـن أنـس،

"َسـمع: مـن معاويـة بـن  َسماٌع هو معروف بَسماع زيـاد"، كمـا

 نت ابنُة معاوية بن صالح تحته".صالح، وكا

أّما عبيد الله بن عمر بن أحمد بن محمد بن جعفر القيسـي 

"قرأ القرآن على أبي بكر بن  الشافعي: فذكر ابن الفرضي أّنه

لـى مـذهب الّشـافعّي، ع امجاهد"، وأّنه مـع كونـه "كـان فقيًهـ

ظـر  باألُصـول والَفتـوى، اعالًمـ به؛ افيهن بصيرً  اإماًم  حَسـُن النَّ

 للحـروف، افي القراءات، ضابًط  اوكان مع ذلك إماًم  والقياس،

لما روى منه. وكان  اكثير الّرواية للحديث إّال أّنه لم يُكن ضابًط 

وسـمعُت محّمـد بـن أحمـد بـن  التفّقه أغلُب عليه مـن الحـديث،

ويبدو أن الَفرضـي قـد تحـّرى صـّحة  يحيى ينٍسُبه إلى الكذب"،

"ووقْفــُت علــى بعــض ذلــك فــي تــاريخ: أبــي َزْرَعــة  ذلــك بقولــه:

َمْشقّي من أصوله: وقع إلّي وقرأتـه علـى أبـي عبـد اللـه بـن  الدِّ

ج فرأيُته قد اّدعى روايته عن رُجل من أهل دَمْشق يقـاُل لـه:  ُمَفرٍّ

أّنه حّدثه عن أبي زرعة، وكـان أبـو عبـد اللـه  َبْكر بن ُشَعْيب َزَعَم 

ُجَل وكَتَب عنه، وحكى اّنه لم تُكن لـه ِسـنٌّ َيُجـوُز أن  قد لقي الرَّ

كـان  اوكان ُعبْيـد اللـه قـد َبَشـر إْسـنادً  ُيحّدث بها عن أبي َزرعة.

وإذا كان لنا أن نبدي  في آخر الكتاب وكتب مكانه هذا الّرجل".

ن الفَرضــي، فإننــا ال نســتبعد أن يكــون فــي أمــر مــا رآه ابــ ارأًيــ

األمر رّد فعـل لحادثـة معينـة أو ألكثـر مـن حادثـة، خاّصـة أّننـا ال 

 ز فيها هذا التفضيل بعد الّنفور.نعرف الظروف التي بر

 عــن إقامــة عبيــد اللــه، اا تفصــيليً وذكــر ابــن الفرضــي خبــرً 

ــال: ــي فق ــداد ف ــَكُنه ببغ ــان مْس ــّي  "ك ــب الغرب ــالكرم الجان : ب

رأيُت ذلـك بخـّط المستْنصـر  فيما ُيجاوُز نهر عيسى. المفرش،

ــه." ــه الل ــه رحم ــافات  بالل ــرادات إض ــن إي ــقناه م ــا ُس ــى أّن م عل

 وتخريجات وتأكيدات ومعاينات البن الفرضي لم نجد لها ذكرا أ

وما يضـحدها فـي بعـض كتـب التحقيـق الّترجميـة التـي رجعنـا 

من مثل:  -موضعه من الهوامش ودّللنا على كّل ذلك في-إليها

هـ)، ٩١١.(ت والبغية للسيوطي هـ)٤٨٨.(ت الجذوة للحميدي
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(وقــد احتــذياه  فــي التضــعيف أو التأكيــد  وهمــا مــن الخــالفين

مـا يقـوم علـى  صـدقية  )،امن التفصيل أحيانً  شيءمع  ا،أحيانً 

التحّري عـن ابـن الفرضـي وقـد اعتمـد أسـلوب الروايـة والتـواتر 

"وَلـِم أَزْل ُمْهَتّمـا بهـذا الفـّن،  قـال: تحّري ديدنا.والمشاهدة وال

ُيوخ عّما لـم  اُمْعَتنيا به ُمولًع  بَجْمعه والبْحث عنه، وُمسائلة الشُّ

ْلُتـُه،  أْعلْم منه حّتى اجتمع لي من ذلك (بحمد الله وَعونه) مـا أمَّ

ْسـمَية مـا أْعَلُمـه ُيقّيـُد فـي كتـاٍب  د في كتاب هذا من التَّ وتقيَّ

 )٢٧(.قبله" ف في معناه في األندلس،ُألّ 

 ةُ ِمتَ َخا
ّد األنـدلس قبلـة علمـاء المشـرق وملتقـى حملـة العلـم َع تُ 

لذا وجدت كتب التراجم سبيلها إلى رسم معـالم لهـذه  ورواته،

اآلصرة الثقافية  بين المغرب والمشرق في أبهى صـورها مـن 

الوليـد عبـد اللـه بـن محمـد بـن  يحيث اهتدى أمثال الحـافظ أبـ

هــــ) إلـــى ٤٠٣. ســـف األزدي المعـــروف بـــابن الفرضـــي (تيو

"تـــاريخ العلمـــاء والـــرواة للعلـــم  تـــأليف عزيـــز فيهـــا ســـماه

ـــدلس" فـــي جـــزأين مـــن تحقيـــق الســـيد عـــزت العطـــار  باألن

 م.١٩٨٨-هــ١٤٠٣الحسيني في مصر في طبعـة ثانيـة سـنة 

وهــو كتــاب يبحــث فــي تــاريخ العلمــاء والــرواة للعلــم واألدبــاء 

لنباهة من أهـل األنـدلس؛ هـذه العـدوة التـي والشعراء وذوي ا

ا تبــوأه أهــل المشــرق أمثـال: أحمــد بــن الفضــل بــن كانـت منبــرً 

يَنوري الخّفاف، وُجـَزّي بـن عبـد العزيـز بـن  العّباس البهراني الدِّ

مروان بن الَحَكم بن أبي العاص، َحَنش بن عبد لله الّصـنعاني، 

خمـي المعـروف: بزيـاد َشـْبُطون، عبيـد  زياد بن عبد الرحمن اللَّ

 الله بن عمر بن أحمد بن محمـد بـن جعفـر القيسـي الشـافعي،

فكــان بــذلك فاتحــة لعهــد كُثــر فيــه حــّل وترحــال أهــل األنــدلس 

أحمـد بـن  :ّم إلـى المشـرق أمثـال(المغـرب) ومـن َثـ كذلك نحو

ــونس الصــدفي ــن ي ــن حــزم ب ــة؛  :)٢٨(ســعيد ب مــن أهــل قرطب

ــَنن وجمــع الحــديث."عنــي باآلثــار وال الــذي أبــا عمــر: يكّنــى:  سُّ

ــن عثمــان )٢٩(ســمع ــن وســعيد ب ــى ب ــن يحي ــه ب ــد الل : مــن عبي

العناقّي وسعيد بن ِحْمَير، وَسْعد بن ُمعاذ، وأصـبغ بـن مالـك، 

وطاهر بن عبد العزيز، ومحّمد بن أحمد بن الزّراد، وعبد الله بـن 

محّمد بن أبي الوليد األعرج، ومحمد بن ُعمر بن ُلَباَبـة، وأسـلم 

لعزيز، وأبـي ُعبيـدَة: صـاحب القبلـة، وأحمـد بـن خالـد، بن عبد ا

ون، وعبد الله بـن محمـد بـن حنـين، وأبـي محمـد  ومحمد بُن َحيُّ

بكــر بــن الَعــْين، وأبــي عمــر أحمــد بــن بشــربن األْعــَبس، وابــن 

ورحل سنة إحـدى عشـر مـع أحمـد  ثّوابة، وجماعة سواهم كثير.

فسمع  عيسى.بنت ُعبادة الرعيني ومحمد بن عبد الله بن أبي 

مــن أبــي جْعَفــر الَعقيلــّي، وأبــي بكــر بــن الُمنــذر، وأبــي  بمّكـة:

أبـي  جعفر محمد بن إبراهيم الّدبيلى، وأبـي سـعيد األعرابـي،

ــتملى  ب المس ــالَّ ــاَذان الج ــن َش ــر ب ــن َبْح ــك ب ــد المل ــروان عب م

محمـد بـن زبـان بـن حبيـب بـن  من أبي بكـر وبمصر: وغيرهم.

ابـن داود بـن َوْرَدان الَحْضـرمّي،  عبد الله بن حبيب بن عبـد اللـه

ومحمد بن محمد البّقاح، وأبي عبيـد اللـه محمـد بـن الّربيـع بـن 

ُسليمان، وأبي بكر محمد بن موسـى بـن عيسـى بـن موسـى 

وجماعـة  الحْضرمّي، وأبي العّباس إسماعيل بن داود بن َوْردان.

وســمع بــالقيروان: مــن أحمــَد بــَن َنْصــر أبــي جعفــر،  ســواهم.

ن محمد بن اللّباد، وإسـحاق بـن إبـراهيَم بـن الّنعمـان ومحمد ب

فـــي  افصـــّنف تاريًخـــ ثـــّم انصـــَرف إلـــى األنـــدلس، وغيـــرهم.

ولم َيَزْل ُيحـّدث إلـى أن  ؛)٣٠(ُقرئ عليه المحّدثين بلغ فيه الغاية،

(رحمه الله) ليلة الخميس لسبع بقين مـن  وكانت وفاته ُتوّفي.

أخبرنـا بـذلك  هــ).٣٥٠جمادى اآلخرة سنة خمسين وثالثمائـة (

ومولــده يــوَم الجمعــة لخمــٍس َخَلــوَن مــن  جماعــة مــن أصــحابنا.

 )٣١(هـ).٢٨٤( شهر ربيع اآلخر سنة أربع وثمانين ومائتين.

رحَل  من أهل ُطلْيطلة: بن مّنان: )٣٢(داود بن هذيل وأمثال:

، ومـن محمـد افَسمع بمّكة: من علّي بن عبد العزيـز كثيـرً  احاجًّ 

من أحمد أبي عمـر البـّزاز، وأحمـد بـن  غ، وبمصر:بن علّي الّصائ

ُشَعْيب الّنسائي، وعبد اللـه بـن عبـد الّسـالم راويـة محمـد بـن 

ثّم انَصرف على األنـدلس، ونـزل ُطَليطلـة  يحيى الّنْيسابوري،

وكـان  فلْم َيْرَضها، وتحّول عنها إلى ُقرُطبة فَسـكن بالّرصـافة.

َسـمع: منـه  ِثَقـًة. ًال ان رُجـ، وكـًال ال ُيحّبب إلى األسـماع إّال قلـي

عبد الله بـن محمـد بـن حنـين، وأحمـد بـن محمـد بـن عبـد البـّر، 

 وتـوّفي وعبد الله بن عثمان، وإسحاق بـن إبـراهيم، وغيـرهم.

 هــ)٣١٥( بقرطبـة سـنة خمـس عشـرة وثالثمائـة. (رحمه الله):

 )٣٣(وُدفَن بمقبرة فرانك. ذكر بعض أمره وتاريخ وفاته أحمد.

للـتالقح الفكـري  ًال َرضـي فقـد كـان نفسـه مثـاأما ابن الف

بين أهل المشرق والمغرب يلّخصه مـا جـاء فـي قصـيدته التـي 

 ))٣٤((قالها في رحلته إلى المشرق وكتبها بها إلى أهله:

 ثالثٌة؛-منُذ ِغبُتْم -مَضْت لي شهورٌ 

 شهَرا-إذا ِغْبُتُم -أْبقى وما ِخلتني:

ها؛ :-بعدُكْم -وما لي حياةٌ   أْستِلذُّ

 حـّرا لْم أكْن في الهوى، وَلوكاَن هذا:

 َهَواُكُم؛ يَمّثُلُكم لي، طوُل الّتنائي،

 ، وجّدد لي ِذْكرىازاَدِني َوْجـدً  بلى:

ْلُكْم لي، طوُل َشوقي إليُكم؛  ُيمثِّ

 ُيدِنيُكُم : حّتى أناجيُكْم ِســـــــــــّرا

َق بيَنَنا  َسأْسَتْعتُب الّدْهَر الُمَفرِّ

ْهَرا؟  وَهْل َناِفعي: أْن ِصْرُت أْسَتْعِتُب الدَّ

ُل َنْفسي: بالُمَنى في لقائُكْم؛  ُأَعلِّ
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 واْسَتْسِهُل الَبرَّ الذي ُجْبُت، والَبْحــَرا

 وُيْؤِيُسني َطيُّ الَمَراِحل ُدوَنُكْم:

 وأْغُدوا على أخرى أُروُح على أرٍض،

 ًلى لُكْم،وتالّله: ما فاَرْقُتُكْم: على ِق 

 ْجري كما ُتْجرىتَ  ولكّنــــــها األْقداُر:

 َعْيٌن َبصيَرٌة؛ َرَعْتُكم من الّرحمن:

دى،  ِسْتَرا عْنُكُم، وَال َكَشَفْت أْيدي الرَّ

 رحمة الله عليه.

 

 

 :الَهواِمُش 
 
جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس  الحميدي، عبد الله: )١(

، سماء رواة الحديث وأهل الفقه واألدب وذوي النباهة والشعروأ

 )٦/٢٥٤( م.١٩٦٦ الدار المصرية للتأليف والترجمة،

 .٦/٢٥٥ المرجع نفسه،) ٢(

 .٦/٢٥٥المرجع نفسه،) ٣(
أ برجال  موطأابن أنس، مالك:  )٤( مالك، ومعه إسعاف الُمَبطَّ

فاروق  ، تقديم ومراجعة وتنسيقالموطأ لجالل الدين السيوطي

-هـ ١٤٠٥، ٤سعد، منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط

 .٣٧٠ص، م١٩٨٥
 .٢٥٥-٦/٢٥٤ ،في ذكر والة األندلس جذوة المقتبسالحميدي، ) ٥(

 .٦/٢٥٦ المرجع نفسه،) ٦(

 .٢٥٦-٦/٢٥٥ المرجع نفسه، )٧(

جذوة "دخل األندلس قبل الخمسين وثالثمائة".  ذكر الحميدي أّنه) ٨(

 .٤/١٤٠ ،ذكر والة األندلسالمقتبس في 

"سمع من جعفر بن محمد الفريابي ومن أبي  ذكر الحميدي أّنه:) ٩(

جعفر محمد بن جرير الطبري كتابه في التاريخ المعروف "بذيل 

المذيل" وكتاب "صريح السنة" له و"فضائل الجهاد" له ورسالته 

إلى أهل طبرستان المعروفة ".... وحدث بهذه الكتب ومن آخر من 

حدث عنه هنالك أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن 

التاهرتي وأبو عمر أحمد بن الحسن قال: أخبرني غير واحد عن [...] 

عن أبي عمر بن عبد البر. قال حدثاني بأحاديث خراش عن الدينوري 

عن العدوري عن خراش، وقد حدث عنه أبو القاسم خلف بن هاني 

مائة، قال الحميدي: رأيت سماعه األندلسي في سنة اثنتين وأربع

عليه سنة ست وأربعين ومائتين في جامع قرطبة وهو يومئذ ابن 

 .١٤١-٤/١٤٠ نظر: المرجع نفسه،يُ  ثمان وسبعين سنة.
تحقيق  ،تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس ابن الفرضي:) ١٠(

، المؤسسة السعودية بمصر، ٢ط السيد عزت العّطار الحسيني،

 .٧٦-١/٧٥ م،١٩٥٤ـ-هـ١٣٧٣ مطبعة المدني، القاهرة،
جذوة المقتبس في ذكر نظر: الحميدي: يُ  هو مروان بن محمد.) ١١(

 .٥/١٩٠ ،والة األندلس

 

 
"وكان قد حضر الوقعة مع  ا مفاده:ا تفصيليً أورد الحميدي خبرً ) ١٢(

سنة اثنتين وثالثين  مروان بن محمد ليلة بوصير في ذي الحجة

قال إن الذين حضر الوقعة ن هرب، ويُ ومائة فسلم وهرب مع م

وسلم هو جزي بن زبان بن عبد العزيز. قال أبو سعيد عبد الرحمن 

والله  بن أحمد بن يونس بن عبد األعلى: وهذا عندي أصّح.

 .١٩١-٥/١٩٠ نظر: المرجع نفسه،يُ . أعلم"
 .١/١٢٣ ،تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس ابن الفرضي:) ١٣(

ميدي: هو َحَنش بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة بن فهد قال الح) ١٤(

َنْهد بن َقّنان وقيل: قيان بن ثعلبة بن عبد الله بن ثامر  وقيل:

نظر: الحميدي: (يُ  يكنى أبا ِرِشدين. السباي وهو الصذنعاني،
). ومن مظاهر االختالف في ٢٠٢-٥/٢٠١ ،جذوة المقتبس

ن عبد األعلى بن "وقال ابن عيسى: أخبرنا ابن وهب ع نسبه:

الحجاج عن أخيه قيس بن الحجاج عن حنش بن عبد الله أن ابن 

عباس قال له: إن استطعت أن تلقى الله وسيفك حليته حديد 

حنش فافعل، هذا آخر كالم البخاري، فقد جعل حنش بن عبد الله 

، وجعل الخلف في اسم أبيه وقيل ابن علي، وجعلهما رجًال واحدً 

ضالة بن عبيد هو حنش بن علي الصنعاني عن الذي يروى عن ف

وأبو األشعث  من صنعاء الشام قرية بدمشق يقال لها صنعاء،

، قال علي بن المديني، ولهذا ظن قوم أن االصنعاني منها أيًض 

حنش بن عبد الله من صنعاء الشام ال من صنعاء اليمن، وأن 

االختالف في اسم أبيه واسمه واحد، وقد وجدنا حنشين آخرين 

عن علي رضي الله عنه أحدهما: حنش بن المعتمر صاحب علي، 

وحنش بن ربيعة الذي صلى خلف علي صالة الكسوف، ذكرهما 

على بني المديني، وقال البخاري: حنش بن المعتمر أبو المعتمر 

. روى عنه اال بعضهم: حنش بن ربيعة سمع عليً الصنعاني، وق

ديثه هذا سماك والحكم بن عتيبة الكوفي يتكلمون في ح

ذين ذكرهما علي بن منتهى كالم البخاري، فقد جعل االثنين الل

 (الحميدي:. وجعل الخلف في اسم أبيه والله أعلم" االمديني واحدً 
ولم يورد ابن الفَرضي هذا  ).٢٠٣-٢٠٢-/٥ ،جذوة المقتبس

بل ترك أمر حسم الخالف الذي أورد الحميدي  االختالف،

حنش الذي ابتدأنا بذكره وذكرنا  تفاصيله، بقوله: "واألظهر في

االختالف فيه أنه ابن عبد الله، وقد ذكروه كذلك تواريخ مصر، 

حققوا نسبه في رواياتهم، وذكروا مشاهدة وتصرفه وانتقاله، 

وتصرف في جهاتهم، وسكن في  وهم أعلم بمن ملك بالدهم،

 .١/٢٧٩ المرجع نفسه، نظر:يُ  أعمالهم، وكان من عمالهم".

عاء الشام قرية بدمشق يقال لها صنعاء"، وهي قرية على من صن) ١٥(

وم مزرعة وبساتين، يقال باب دمشق دون المّزة خّربت ن وهي الي
جذوة الحميدي:  نظر:يُ  الّصنعاني منسوب إليها. اإّن حنًش 

الحميري، محمد . و٥/٢٠٢ ،المقتبس في ذكر والة األندلس

، تحقيق رالروض المعطار في خبر األقطا بن عبد المنعم:

 .٣٦٠ص ،م١٩٨٠ مؤسسة ناصر للثقافة، ،٢ط إحسان عباس،
 من سورة البقرة. ٢٧٤اآلية ، القرآن الكريم) ١٦(
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نظر: علي يُ  نزلت هذه اآلية في علّي بن أبي طالب رضي الله عنه.) ١٧(

 .٣٩محمد الضّباع، تنوير المقباس من تفسير ابن عّباس، ص
 الشمس. من سورة )١(اآلية ، القرآن الكريم) ١٨(

 من سورة الليل.) ١( اآلية، القرآن الكريم) ١٩(

-١/١٤٨، تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلسابن الفرضي: ) ٢٠(

"ويقال: إن  ا مفاده:ا تفصيليً وقد أورد صاحب الجذوة خبرً  .١٥١

قبره وقبر موسى بن علي بن رباح في موضع واحد عند باب 

الباجي رحمه الله عند كونه  القبلة خارج المدينة قرب السور، وأن

بسرقسطة وقف عليهما وبمقربة منهما قبر أبي عمر بن محمد 
جذوة المقتبس في ذكر والة نظر: الحميدي: بن دراج". يُ 

 .١/٢٨٠،األندلس

"وهو أول من أدخل األندلس فقه مالك بن أنس وكانوا قبل ذلك ) ٢١(

 .٦/٢١٨ المرجع نفسه، على مذهب األوزاعي".
-١٨٢ /١، (تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلسفرضي: ابن ال) ٢٢(

١٨٣(. 
بغية  نظر: السيوطي، جالل الدين بن عبد الرحمن:يُ  األزدي.) ٢٣(

تحقيق محمد أبو الفضل  ،الوعاة في طبقات الّلغويين والنحاة

 .٢/١٢٨صيدا، بيروت، المكتبة العصرية، إبراهيم،

 المرجع نفسه.) ٢٤(
-٢٩٥ /١( العلماء والرواة للعلم باألندلس تاريخابن الفرضي: ) ٢٥(

٢٩٧( 

 ).٩-١/٨( المرجع نفسه،) ٢٦(

 .١/٩المرجع نفسه،) ٢٧(
جذوة المقتبس في ذكر  الحميدي، عبد الله، نظر:يُ  (الُمْنتجيلي):) ٢٨(

 .٤/١٢٥ ،والة األندلس

 المرجع نفسه. نظر:يُ  (باألندلس).) ٢٩(

ميع فيه ما أمكنه من أقوال ج اكبيرً  اكتابً وألف في "تاريخ الرجال" ) ٣٠(

الناس في أهل العدالة والتجريح، سمعه منه خلف بن أحمد 

المعروف بابن أبي جعفر، وأحمد بن محمد اإلشبيلي المعروف 

بابن الحّرار، قال أبو عمر بن عبيد البر: ويقال: إنه لم يكمل إال 

 المرجع نفسه. نظر:يُ  لهما سماعه منه.
 .٥٦-١/٥٥،لماء والرواة للعلم باألندلستاريخ الع ابن الفرضي:) ٣١(

 . ٥/٢١٤ ،جذوة المقتبس ،نظر: الحميدييُ  الهذيل.) ٣٢(

 )،١/١٧١( للعلم باألندلس تاريخ العلماء والرواةابن الفرضي: ) ٣٣(

جذوة المقتبس في ذكر والة وينظر: الحميدي: 

 .٥/٢١٤،األندلس

 .٦/٢٥٦ ،جذوة المقتبس في ذكر والة األندلسالحميدي: ) ٣٤(

 

 

 

 


