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ملخص البحث :
هـ / ٨٦ –م  ٦٦١هـ / ٤١للفترة من (تناول البحث المحدثین والفقهاء في الدولة االمویة 

وعلم الحدیث وعلم )القراءات والتفسیروالمتمثلة بعلوم القرآن (شرعیة العلوم المستعرضًا م)  ٧٠٥

باعتبار ان هذه العلوم شكلت القاعدة التي انطلق منها المحدثین والفقهاء على السواء الفقه ، 

من فترة خالفة معاویة بن ابي سفیان وعبر مختلف المراحل التاریخیة التي تناولها البحث ابتداءا 

مرورًا بمرحلة ازمة الخالفة بعد وفاة معاویة وصوال الى المرحلة الثالثة التي تمثل خالفة عبد 

الملك بن مروان .
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Abstract:
The research deals with the traditionalists and jurists in the

Umayyad state for the period (41 H -661 B.C / 86 H. 705 B.C) reviewing

the legislative sciences represented by the sciences of the Holy Quran

(Readings and interpretations) the sciences of Al-Hadith and

jurisprudence (Fiqh) .

These sciences formed the starting point from which the activities

of traditionalists and jurists stemmed through out all historical stages with

which the research dealt beginning with Muawiya bin Abi Sufyan

Caliphate to the stage of the Caliphate crisis after the death of Muawiya

till the third stage which is represented by the period of Abd Al-Malik bin

Marwan Caliphate .
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:المقدمة
ین والفقهـاء ، وفـي هـذه الفتـرة المبكـرة مـن عهـد الدولـة تكمن اهمیة دراسـة موضـوع المحـدث

العربیة االسالمیة ، لعدة اسباب منها اتسـاع رقعـة الدولـة وانضـواء العدیـد مـن الشـعوب تحـت رایـة 

االسالم ، وحاجة المجتمع لمثـل هـؤالء الرجـال العتبـارات دینیـة واجتماعیـة واقتصـادیة وسیاسـیة ، 

مناحي عدیدة في المجتمع ال تقتصر على جانب واحد فقط . فضال عن كون هذا الموضوع یاخذ 

وقد تطلبت الدراسة الرجوع الى العدید من المصادر كان في مقدمتها كتب التراجم والسیر 

والتاریخ وكتب الفقه والحدیث فضال عن العدید من المراجع والدراسات الحدیثة ، وقد شمل البحث 

:محورین اساسیین هما 

موضـــوع اهتمـــام المحـــدثین فـــي العصـــر االمـــوي لعلـــوم الشـــرعیة ا: تنـــاول المحـــور االول

علم الحدیث الذي اعتمد فیه على الروایة  اثم یلیهالقراءات والتفسیر)القرآن (م و والفقهاء ، مثل عل

تشـریع الشفهیة من الصـحابة والتـابعین االوائـل فـي هـذه الفتـرة ، ثـم علـم الفقـه الـذي یعـد االسـاس لل

اشــهر الفقهــاء فــي هــذه الفتــرة والــذي عــدت اراؤهــم نــاولثــم ت.المــذاهب الفقهیــة الحقــا االســالمي و 

وفتاواهم االساس االول لما تالها من علـوم دینیـة (فقهـاء المدینـة السـبعة) امثـال القاسـم بـن محمـد 

بن ابي بكر وسعید بن المسیب المخزومي وعروة بن الزبیر وغیرهم . 

للفتــرة موضــوعة –المحــدثین والفقهــاء فــي الدولــة االمویــة : اشــهرنيوتنــاول المحــور الثــا

فقــد تتبعنــا اخبــارهم فــي فتــرة خالفــة معاویــة بــن ابــي ســفیان ومــدى االســتفادة واالســتعانة -البحــث

بارائهم وفتاواهم ومواعظهم في مختلف نواحي الحیاة ، ثم ذكرنا مواقفهم في فترة ازمة الخالفة بعد 

ة عبــد الملــك بــن مــروان . واخیــرًا فتــرة خالفــة عبــد الملــك بــن مــروان وفــاة معاویــة حتــى بدایــة خالفــ

وتقریبه الشهر المحدثین والفقهاء وعالقته بهم قبـل الخالفـة واثنائهـا واثـر ذلـك فـي االسـتقرار الـذي 

حصل في هذه الفترة فضال عن مشاركتهم في الحیاة العامة . 
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:المحور االول : العلوم الشرعیة في العصر االموي
تستمد العلوم الشرعیة من مصدرین اساسین : هما القرآن الكریم ، والسـنة النبویـة وقائعهـا 

ولمــا كــان القــرآن الكــریم مصــدره الــوحي االلهــي فالمســلمون االوائــل یتلقــون )١(المتــواترة والمشــهورة .

العلوم الشرعیة منه ویرجعون الیه فیها .

النبــي العلــوم وممــا یؤیــد ذلــك حــدیثوبمــرور الــزمن بــدأ یتمیــز بعــض الصــحابة فــي هــذه 

 ارحــم امتــي بــامتي ابــو بكــر واشــدهم فــي دیــن اهللا عمــر واصــدقهم حیــاء عثمــان واقضــاهم))

زیـد بـن ثابـت -أي اعلمهـم بـالفرائض والمواریـث -علي واعلمهم بالحالل والحرام معاذ وافرضهم 

.)٢(عبیدة))مة ابوواقراءهم لكتاب اهللا ابي بن كعب ولكل امة امین وامین هذه اال

واتســع نطــاق هـــذا التمیــز فــي زمـــن الخالفــة الراشـــدة وزمــن الدولــة االمویـــة حیــث صـــارت 

علـوم الحاجة ماسة لمعرفة القراءات والتفسیر وروایة االحادیث النبویة ، فنشـأت العلـوم الشـرعیة : 

العلـوم بایجـاز لمـا لهـا مـن هـذه . وسوف نـذكر كـالً )٣(والحدیث والفقه )القراءات والتفسیرالقرآن (

من اهمیة منحت العارفین بها مكانة متمیزة لدى عامة المسلمین ، وتاثیر بالغ في الرأي العام .

:)القراءات والتفسیر(علوم القرآن .١
ان موضوع هذه العلوم هو القرآن الكریم وكیفیـة قـراءة االیـات وتفسـیرها واسـتنباط االحكـام 

اشـتهر فـي هــذا المجـال سـبعة مــن التـابعین عاشـوا فــي العهـد االمـوي فــي الشـرعیة بـدالالتها ، وقــد

مختلــف اقــالیم الدولــة وصــار كــل واحــد مــنهم امامــا فــي قراءتــه ولــه اتبــاع وهومــا عــرف بــالقراءات 

الســبع ویــرى الــبعض انهــا عشــر والقــراء الســبع هــم : عبــداهللا بــن عــامر الیحصــبي الدمشــقي (ت/ 

م) وعاصـــم بـــن ابـــي النجـــود ٧٣٩-هــــ١٢٠المكـــي (الـــداري ر م) وعبـــد اهللا بـــن كثیـــ٧٣٦-هــــ١١٨

م) وحمزة بن ابي ٧٧٠-هـ١٥٤(ت/ م) وابو عمرو بن العالء البصري٧٤٤-هـ١٢٧االسدي (ت/ 

 -هـــ ١٦٩ونــافع بــن عبــد الــرحمن بــن ابــي نعــیم (ت /  م)٧٧٢-هـــ١٥٦(ت/الزیــاد نعــیم المــدني 

.)٤( م)٨٠٤-هـ١٨٩(ت/ وعلي بن حمزة بن عبداهللا الكوفي م)٧٨٥

وعـاش هـؤالء القـراء فـي اهـم الحواضـر االســالمیة انـذاك ففـي مكـة كـان عبـد اهللا بـن كثیــر 

الــدراي وفــي المدینــة قــراءة نــافع بــن عبــد الــرحمن بــن ابــي نعــیم مــولى ام ســلمة زوج النبــي 

.)٥(وشیبة بن نصاح المدني وكان امام اهل المدینة في القراءة 

. امـــا فـــي الكوفـــة فكـــان عبـــد اهللا بـــن )٦(عـــامر الیحصـــبي وفـــي بـــالد الشـــام عبـــد اهللا بـــن

((وبعثه الى بغزارة علمهمسعود الذي یعد من فقهاء الصحابة وقد اشاد عمر بن الخطاب 

اهل الكوفة لیقرئهم القرآن ویعلمهم الشرائع واالحكام فبث عبد اهللا فیهم علما كثیـرا وفقـه مـنهم جمـا 

. وفـي البصـرة ابـو )٨(لمن بعده مثل عاصم بن ابي النجـود االسـدي. فكان علمه اساسا)٧(غفیرا)) 

)٩(عمرو بن العالء وبقراءات هؤالء تترجح االراء في التفسیر .
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االمویـــة . امـــا فـــي مجـــال التفســـیر فقـــد بـــرز عـــدد مـــن الصـــحابة ممـــن ادرك عهـــد الدولـــة

. ویلیه )١٠(م)٦٨٧-هـ٦٨وحفلت كتب التفسیر بروایاتهم وتفاسیرهم مثل عبد اهللا بن عباس (ت / 

م) ٧١٢-هــ٩٤. وسـعید بـن جبیـر (ت/ )١١(م) ٧٢١ -هــ ١٠٣في الشـهرة مجاهـد بـن جبـر (ت/ 
ونـافع مـولى عبـد اهللا بـن م) ٧٢٣-هــ١٠٥(ت/ وعكرمة مولى ابن عبـاس. ومقاتل بن سلیمان)١٢(

-هــــ١٠٦(ت/وطـــاوس م) ٧٣٢-هــــ ١١٤(ت/وعطـــاء بـــن ابـــي ربـــاح م) ٧٣٥-هــــ١١٧(ت/عمـــر 

مـن اقـدم -وغیرهم وفي تفسـیر الطبـري )١٤(م) ٧٢٨-هـ١١٠(ت/ والحسن البصري)١٣(.م) ٧٢٤

.)١٥(العلماء الكثیر من اقوال هؤالء-ما وصل الینا من التفاسیر اجمعها 

باالضافة الى االلمـام بـالعلوم اللغویـة ومما ال یخفى ان التفسیر یعتمد على صحة القراءة 

من هنا كانت اهمیة هـذه العلـوم الفقه واصوله وسواها من العلوم ، واصول الدین واسباب النزول و 

فضـال عــن علـم الحــدیث النبـوي الشــریف فقـد كانــت مكملـة لبعضــها الـبعض وتكمــن اهمیتهـا ایضــا 

في فهم اصول العقیـدة االسـالمیة مـن جهـة وكونهـا االصـل فـي االحكـام الشـرعیة فـي القضـاء مـن 

جهة اخرى . 

الشریف : علم الحدیث النبوي.٢
فــي اواخــر  الالبــد مــن االشــارة الــى ان الحــدیث النبــوي الشــریف لــم یــدون بصــورة كاملــة ا

وظـل یتـداول العتبـارات عدیـدة ، )١٦(القرن االول الهجري بامر من الخلیفة عمـر بـن عبـد العزیـز 

.الصحابة، رغم االشارة الى بعض المدونات المحدودة لدى بعضشفاها قبل هذه الفترة

م) عــدد كبیــر مــن الصــحابة ٧٤٩هـــ/١٣٢–م ٦٦١هـــ/٤١عــاش فــي الفتــرة االمویــة ( وقــد

وعبـد اهللا )١٧(م)٦٨٧ -هــ ٦٨ت/والتابعین من حملة الحدیث الشـریف امثـال عبـد اهللا بـن عبـاس (

، ي كـــان یجمـــع الحـــدیث ویتحـــرى الفاظـــهم) الـــذ٦٩٣-هــــ٧٤(ت/ بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب 

ان صـحت -ونـة وصـفت بانهـا الصـادقة ، وبـذلك یكـون ویروى انـه اول مـن دون الحـدیث فـي مد

.)١٨(االمویة یث دون علمه في عهد الدولة اول عالم للحد-هذه الروایة 

م) ٧٢٦-هــ١٠٨(ت/ واشتهر في هـذه الفتـرة ایضـا القاسـم بـن محمـد بـن ابـي بكـر 
حمن . وعمـــرة بنـــت عبـــد الـــر )٢٠(م)٧٤١-هــــ١٢٤(ت/ . ومحمـــد بـــن مســـلم بـــن شـــهاب الزهـــري)١٩(

وابـــو هریـــرة )٢١(م)٧٧٢ -هــــ١٥٦االنصـــاري ، والربیـــع بـــن صـــبیح وســـعید بـــن ابـــي عروبـــة (ت / 

) حـدیثا وانـس ٢٦٣٠) حدیثا وعبد اهللا بـن عمـر (٥٣٧٤الذي بلغت احادیثه (م) ٦٧٨-هـ٥٩(ت/

) حـدیثا ١٥٤٠) حـدیثا وجـابر بـن عبـداهللا (١٦٦٠( ) حدیثا وعبـد اهللا بـن عبـاس٢٢٨٦بن مالك (

.)٢٢() حدیثا٢٢١٠( ) حدیثا وعائشة ١١٧٠لخدري (وابو سعید ا

في روایة الحدیث ، منهم سعید بن المسیب ومن اشهر التابعین الصحاب الرسول 

ابنــا زیــد بــن ثابــت وعــروة بــن الزبیــر م)٧١٨-هـــ١٠٠(ت/ واســماعیل وخارجــهم) ٧١١-هـــ٩٣(ت/
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وسـلیمان بـن یسـار الهاللـي  م)٧١٦-هــ٩٨(ت/ وعبد اهللا بن عتبة بـن مسـعود م)٧١٢-هـ٩٤(ت/

-هــــــ٦٢وعلقمـــــة بـــــن قـــــیس (ت/م) ٧٠٥-هــــــ٨٦(ت/وقبیصـــــة بـــــن ذؤیـــــب م) ٧٢٥-هــــــ١٠٧(ت/

وكـــل هـــؤالء )٢٥(وقـــیس بـــن ابـــي حـــازم )٢٤(م)٦٨٢-هــــ٦٣ومســـروق بـــن االجـــدع (ت/)٢٣(م)٦٨١

عاشوا في العهد االموي . 

أ)) مــن حــدیث واول تــدوین للحــدیث النبــوي الشــریف كــان لالمــام مالــك فــي كتابــه ((الموطــ

م) فـي ٧٧٣-هــ١٥٧اهل الحجاز ثم تاله تدوین ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو االوزاعي (ت/ 

.)٢٦(م) في بالد الشام ٧٥٧-هـ١٤٠بیروت وصالح بن كیسان (ت/

علم الفقھ :.٣
الفقه لغة : هو الفهم والعلم بالشيء لما ظهر او خفـي قـوال كـان او غیـر قـول ، ثـم خـص 

.)٢٨(. ومنه قوله تعالى : ((ما نفقه كثیرا مما تقول)) )٢٧(یعة ، والعالم به فقیه به علم الشر 

امـــا الفقـــه اصـــطالحا : هـــو حفـــظ طائفـــة مـــن المســـائل واالحكـــام الشـــرعیة العملیـــة الـــواردة 

.)٢٩(بالكتاب والسنة النبویة وما استنبط منهما 

دة والدولة االمویة یسـتفتون فیمـا وكان فریق من الصحابة والتابعین في عهد الخالفة الراش

یعرض علیهم من مشاكل فیفتون استنباطا من ایـات القـرآن الكـریم والحـدیث الشـریف . ومـن اكثـر 

وعبـد اهللا وعلي بـن ابـي طالـب فتوى عمر بن الخطاب اصحاب رسول اهللا 

وابــو ویلــیهم ابــو بكــربــن مســعود وابــن عمــر وابــن عبــاس وزیــد بــن ثابــت وعائشــة 

موســى االشــعري ، والزبیــر بــن العــوام وعبــادة بــن الصــامت ومعاویــة بــن ابــي ســفیان وعبــد اهللا بــن 

.)٣٠(الزبیر وغیرهم 

والقضـــاة فـــي هـــذا العهـــد یـــدخلون فـــي عـــداد علمـــاء الفقـــه ، فقـــد ورد عـــن الشـــعبي قولـــه :

مــام علــي . وفــي فضــل اال)٣١(((قضــاة هــذه االمــة : عمــر ، وعلــي ، وزیــد ، وابــو موســى))

وكـان لكـل )٣٢(قال سعید بن المسیب : ((كان عمر یتعوذ باهللا من معضلة لیس لها ابـو الحسـن))

مدینـة قــاٍض ممــا یصـح تســمیتهم بعلمــاء الفقــه ، والتسـاع رقعــة الدولــة االمویـة فــان حركــة الفقــه او 

مــن المســائل الدینیــة لتلبیــة متطلبــات الحیــاة فــي العدیــد)٣٣(علــم الفقــه قــد نشــط فــي العهــد االمــوي .

والدنیویة . 

فالصــحابة الكــرام یعــدون الرعیــل االول فــي اســس الفقــه االســالمي الــذي اتضــحت معالمــه 

في المذاهب الفقهیـة زمـن الدولـة العباسـیة ، مـن خـالل المـدونات التـي ظهـرت فیـه ، السـیما وانهـا 

تـداولت بالروایـة وربمـا كـان من اقوال واحكام وفتـاوى هـؤالء السـلف الصـالح التـي تضمنت العدید 

.)٣٤(منقوال من مدونات قد ضاع اصلها االول 
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وفــي فضــل علمــاء المدینــة المنــورة فقــد ورد عــن ابــي اســحاق انــه قــال : ((قــال عبــد اهللا : 

علماء االرض ثالثة فرجل بالشام ، واخر بالكوفة واخر بالمدینة فاما هذان فیسأالن الذي بالمدینة 

. انتشـر )٣٦(والفقـه . فقد اشتهر فیها سـبعة فقهـاء بـالفتوى)٣٥(یسألهما عن شيء))والذي بالمدینة ال 

علمهم وفقههم الى بقیة االقالیم االسالمیة ، وعاشوا كلهم في عهد الدولة االمویة وهم : 

القاسـم بــن محمــد بــن ابــي بكـر الصــدیق : عــاش فــي المدینــة واخـذ الحــدیث عــن عمتــه عائشــة .١

٣٧(م) ٧٢٦-هـ١٠٨زمانه توفي سنة (ووصف بانه اعلم اهل(.

سعید بن المسیب بن حزن بـن وهـب مـن بنـي عمـران بـن مخـزوم جمـع بـین الحـدیث والتفسـیر .٢

.)٣٨(م) ٧١١-هـ٩٣والفقه والورع والعبادة توفي عام (

عــروة بــن الزبیــر بــن العــوام ، رحــل الــى الشــام واصــابه مــرض فقطعــت رجلــه بحضــرة الخلیفــة .٣

قــال عنــه لــك ، وهــو شــقیق عبــد اهللا وامهمــا اســماء بنــت ابــي بكــر الولیــد بــن عبــد الم

لسعة علمـه روى عـن العدیـد مـن الصـحابة ، وتـوفي )٣٩(الزهري ((رایته بحرًا ال تكدره الدالء))

.)٤٠(م) ٧١٢-هـ٩٤سنة (

ابــو بكــر بــن عبــد الــرحمن بــن الحــارث بــن هشــام ، كــان یقــال لــه راهــب قــریش لفضــله وكثــرة .٤

م) بالمدینـــة ٧١٢-هــــ٩٤زل یـــوم الجمـــل هـــو وعـــروة بـــن الزبیـــر ، تـــوفي ســـنة (صـــالته ، اعتـــ

لوفاة العدید منهم فیها . )٤١(وتسمى سنة الفقهاء 

روى .الحــدیث ســلیمان بــن یســار ، مــولى میمونــة بنــت الحــارث الهاللیــة ، زوج النبــي .٥

م) فــي ٧٢١-هـــ١٠٣ووصــفه ســعید بــن المســیب بانــه اعلــم مــن بقــي فــي یومــه ، تــوفي ســنة (

)٤٢(خالفة یزید بن عبد الملك .

م) ٧١٨-هــ١٠٠خارجة بن زید بن ثابت االنصاري : من فقهاء المدینة وزهـادهم تـوفي سـنة (.٦
)٤٣(.

عبیــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عتبــة بــن مســعود ، العــالم والفقیــه وكــان مكفوفــًا روى عنــه الزهــري ، .٧

)٤٤(م) .٧١٦-هـ٩٨وهو مؤدب الخلیفة عمر بن عبد العزیز توفي سنة (

واعتبر هـؤالء الفقهـاء مدرسـة المدینـة المنـورة فـي الفقـه وكانـت اراؤهـم تعـد مرجعـا ومـنهال 

والصـحابة والتـابعین لبقیة فقهاء االقالیم لمـا للمدینـة مـن مكانـة متمیـزة النهـا مـوطن الرسـول 

.

اء والمحدثین وكان لهم دور وفي بقیة اقالیم الدولة العربیة االسالمیة اشتهر عدد من الفقه

واضــح فــي مجــال الفتیــا والقضــاء وســداء الموعظــة وممــا ال یخفــى مــن اهمیــة ذلــك لدولــة اصــبحت 

مترامیــة االطـــراف وضـــمت العدیـــد مـــن االجنـــاس البشــریة تحـــت مظلـــة االســـالم وتعـــددت متطلبـــات 

الحیاة الیومیة وتنوعها . 
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بـن االسـود الكنـدي ویزیـد بـن االسـود ، ففي الشام ظهر العدید من الفقهاء ، امثـال عمـرو 

. ومكحــول بــن عبــد اهللا )٤٥(وابــو عبــد اهللا الصــنابحي وعبــد اهللا بــن محیریــز ورجــاء بــن حیــوة الكنــدي

ومجاهــد بــن جبــر الــذي كــان یحــدث عــن صــحیفة جــابر بــن عبــد اهللا )٤٦(الســندي الــذي كــان قــدریًا 

. وسالم بـن عبـد اهللا بـن عمـر بـن )٤٧(م) ٧٢٢-هـ١٠٤وكان عالما فقیها كثیر الحدیث توفي سنة (

. وقبیصـة بـن ذؤیـب كـان )٤٨(م)٧٢٤-هــ١٠٦وكان معارضا للقدریة توفي سـنة (الخطاب 

وابـن شـهاب الزهـري محمـد بـن )٤٩(م) ٧٠٥-هـ٨٦ثقة كثیر الحدیث تحول الى الشام وتوفي سنة (

.)٥٠(م) ٧٤١-هـ١٢٤( سنةمسلم كان عالما فقیها وله اخبار عدیدة مع الخلفاء االمویین توفي

امــا بقیــة الحواضــر االســالمیة فقــد كــان فــي مكــة عطــاء بــن ابــي ربــاح وهــو مــن مخــالیف 

م) ٧٣٢-هــ١١٤الیمن تعلم الكتاب في مكـة ولـه علـم واسـع بالمناسـك والبیـوع واالفتـاء تـوفي سـنة (
لیــه م) وصــلى ع٧٢٣-هـــ١٠٦. وفــي الــیمن اشــتهر طــاوس بــن كیســان تــوفي فــي مكــة ســنة ()٥١(

وفقیـه الیمامــة یحیـى بــن ابـي كثیــر مــولى )٥٣(، ووهــب بـن منبــة )٥٢(الخلیفـة هشــام بـن عبــد الملـك 

روى عنه االوزاعـي وقـال عنـه ایـوب السـختیاني بعـد وفاتـه سـنة االمام علي بن ابي طالب 

)٥٤(م) ما بقي على وجه االرض مثل یحیى .٧٤٦-هـ١٢٩(

م) ارســله معاویــة بــن ابــي ٧١٤هـــ / ٩٦النخعــي (تواشــتهر فــي الكوفــة ابــراهیم بــن یزیــد 

. وفقیه البصرة المشهور الحسن بن ابي الحسن )٥٥(سفیان الى ابي موسى االشعري بدومة الجندل

تــــوفي ســــنة البصــــري كــــان ابــــوه مــــن ســــبي میســــان وامــــه خیــــرة مــــوالة ام ســــلمة زوج النبــــي 

روى عنـــه الزهـــري وتـــوفي ســـنة وفقیـــه خراســـان ابـــو محمـــد عطـــاء الخرســـاني)٥٦(م)٧٢٨-هــــ١١٠(

. وقـــد شـــكل هـــؤالء الفقهـــاء حلقـــة الوصـــل بـــین عصـــر الصـــحابة وعصـــر )٥٧(م) ٧٥٢-هــــ١٣٥(

وقــدموا خــدمات جلیلــة للمجتمــع االســالمي الــذي كــان بــأمس الحاجــة لهــا فــي )٥٨(المــذاهب الفقهیــة 

.اقامة العدل والمساواة فكانوا بمثابة منهج الكتاب والسنة النبویة الشریفة 
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المحور الثاني : اشھر المحدثین والفقھاء في الدولة االمویة :
م) ٦٧٩ھـ/٦٠–م ٦٦١ھـ/٤١فترة خالفة معاویة بن ابي سفیان (.اوالً 

ان المكانــة الدینیــة للمحــدثین والفقهــاء فــي هــذه الفتــرة فرضــت علــیهم واجــب المســاهمة فــي 

یـه علــیهم واجـبهم الــدیني بتقـدیم المشــورة الحیـاة العامـة وخاصــة فـي االیــام العصـیبة والمحــن بمـا یمل

والموعظة تارة والمساهمة الفعلیة تارة اخـرى . فقـد ورد عـن االمـام االوزاعـي قولـه : ((كـان الخلفـاء 

.)٥٩(بالشام ، فاذا كانت بلیة سالوا عنها علماء اهل الشام واهل المدینة))

ى تـاثیرهم بـالراي العـام ، فكـانوا وقد ادرك الخلفاء االمویون اهمیة دور هؤالء العلمـاء ومـد

یحتفـــون بالفقهـــاء وعلمـــاء الحـــدیث والوعـــاظ ویســـتقدمونهم لالســـتنارة بنصـــائحهم وارشـــاداتهم الدینیـــة 

والســلف الصــالح والتبصــر بحقــوق اهللا عــز وجــل ، ومــا للنــاس فــي واســتذكار ســنن الرســول 

عیـة وقـد تصـل تلـك النصـائح حـد اعناقهم مـن امانـة وعهـود ووجـوب الحكـم بالعـدل والسـویة بـین الر 

.)٦٠(التقریع والتعنیف احیانًا 

واشراف قریش فعندما حضـر لدیـه كـل ففي عهد معاویة بن ابي سفیان نجده یكرم الفقهاء

من عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن الزبیر وعبد اهللا بن جعفر وعبد الرحمن بن ابـي بكـر وعبـد اهللا 

بن ابي طالب الذي اكد ذلك الكـرم بقولـه : ((وایـم اهللا یـا ابـا یزیـد بن عمر وابان بن عثمان وعقیل 

. وفي لقـاء اخـر تـم بـین )٦١(لقد اصبحت علینا كریما والینا حبیبًا وما اصبحت اضمر لك اساءة))

)٦٢(ومعاویة فانه اكرمه وسر بلقائه .عقیل 

ن اجلهــا والتزویــد بهــا والتقــى معاویــة بعبــد اهللا بــن عبــاس الــذي ذكــر لــه االخــرة والعمــل مــ

((یـا ابـن فاجابـه)٦٣(وزهده بالدنیا قائال : ((فال یسرنك من الدنیا سار وال یغرنك مـن االخـرة غـار))

.)٦٤(عباس في علمك ما تسربه جلیسك))

ویذكر ان معاویة كان یأذن للنـاس خمـس مـرات فـي الیـوم فكـان یجلـس بعـد صـالة الفجـر 

ومما ال یخفى ان القصاصین كانوا یقومون )٦٥(من قصصه في المسجد یستمع للقاص حتى یفرغ

بدور الوعظ وربما كان من بینهم رواة الحـدیث كمـا انـه كـان یفـرد وقتـًا للقـاء مشـیخة مسـجد دمشـق 
ووصـفه عبـد اهللا بـن عبـاس )٦٧(. وقد روى معاویة نفسه بعض االحادیـث عـن الرسـول )٦٦(

هللا بن عباس لدى معاویة فانه ارسل ابنه یزید الیـه معزیـًا بوفـاة . ولمكانة عبد ا)٦٨(بانه كان فقیهًا 

.)٦٩(الحسن بن علي (علیه السالم) اذ كان ابن عباس وقتها في دمشق 

اثنـاء -من المدینة الى الشام وتراجع معاویة عن عزمه على نقل منبر رسول اهللا 

.)٧٠(ن عبد اهللا استجابة لرأي ابي هریرة وجابر ب –م) ٦٧٠هـ/٥٠حجة عام (

ان واجبـه تجـاه اهللا هـو تـذكیر اولـي االمـر )٧١(وبحضور معاویة ذكر ابو مسلم الخـوالني 

، وان الخلیفة بمثابة االجیـر اسـتأجره اهللا علـى رعایـة المسـلمین فـان احسـن اسـتحق االجـر مـن اهللا 

حســان ، ولمــا طلــب . فتلقــى معاویــة هــذه الموعظــة باالست)٧٢(وان اســاء غضــب اهللا علیــه وعاقبــه 
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((دعــوا ابــا بعــض جلســائه مــن ابــي مســلم بــان یخاطــب معاویــة بــاالمیر بــدل االجیــر قــال معاویــة :

.)٧٣(مسلم فانه اعلم بما یقول))

وحفظهـــا الواســـع للحـــدیث فقـــد زارهـــا ولمكانـــة ام المـــؤمنین عائشـــة بنـــت ابـــي بكـــر 

بتـه علـى مقتـل اخیهـا محمـد فاسترضـاها معاویة اثناء حجه في المدینة بحضـور موالهـا ذكـوان فعات

ومـن مواعظهـا انهـا كتبـت )٧٤(بحلم ودرایـة واسـدت لـه العظـة وحضـته علـى اتبـاع السـلف الصـالح 

الــــى معاویــــة : ((امــــا بعــــد فــــان العبــــد اذا عمــــل بمعصــــیة اهللا عــــز وجــــل عــــاد حامــــده مــــن النــــاس

.)٧٥(ذامًا))

، العــراق م (الحــج) اضــافة الــى والیــةولمــا طلــب زیــاد بــن ابیــه مــن معاویــة ان یولیــه الموســ

. ویالحـظ ان )٧٦(تدخل عبد اهللا بن عمر وطلب من الحاضـرین ان یـدعوا اهللا ان یكفـیهم ابـن زیـاد 

معاویة لم یستجب لطلب زیاد نزوال عند رغبة عبد اهللا بن عمر . 

، وان ما لوالیة الموسم من مكانه رفیعه فقد استأثر بهـا بنـي امیـة ووالتهـم علـى الحجـازلو 

اجتماع الحجاج في موسم الحج ومن مختلف االقـالیم فـان المحـدثین مـن المدینـة او الشـام یقومـون 

. مـــن هنـــا كـــان اهتمـــام الخلفـــاء بعلمـــاء الشـــام والمدینـــة لمكـــانتهم )٧٧(بنشـــر احـــادیثهم بـــین الحجـــاج 

المؤثرة في الرعیة . 

والحسـین ابنـا االمـام علـي وكان معاویة یكرم آل البیت ویرعاهم فقد اجاز كل من الحسـن

. وكـان لعبـد )٧٨((رضي اهللا عنهما) وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن جعفر سـنویا الـف الـف درهـم 

.)٧٩(عدة اهللا بن جعفر صحبة مع معاویة حتى انه كان ینزله في قصره وله معه اخبار

أي انــه ال امــا عبــد اهللا بــن عمــر فــان معاویــة وصــفه بانــه رجــل نفســه وانــه ان مــات مــات

. ولمنزلة عبد اهللا بن عمر العلمیة فان معاویـة دخـل البیـت الحـرام )٨٠(مثیل له وكان یقضي دیونة 

البیـت ؟ فـذكر حیـث دخـل((یا ابـا عبـد الـرحمن ایـن صـلى النبـي حاجًا فارسل الیه وقال له

هـو اال عبـد اهللا بـن الساریة الیسرى ثم دخل ابن الزبیر بعد خروج ابن عمـر فقـال : یـا معاویـة امـا 

عمر ؟ قال : نعـم یـا بـن الزبیـر امـا عـرى االمـور التـي هـي عراهـا فلهـا قـوم سـواك وفیمـا دون تلـك 

.)٨١(…))امور یستعان بك فیها 

موسـى االشـعري بانـه كـان لـه اخـًا وخلـیال فقـد اوصـى ابنـه یزیـد بـابي  اووصف معاویـة ابـ

سلمین شیئا فاستوصي بهذا فان اباه كان اخـًا لـي بردة بن ابي موسى قائال ((ان ولیت من امر الم

.)٨٢(وخلیال ..))

ن وكــان للنعمــان بــن بشــیر االنصــاري مكانــة لــدى معاویــة فقــد واله الكوفــة وكــان یكثــر مــ

((ان فقــــــدتموني لــــــم تجــــــدوا احــــــدًا یحــــــدثكم عــــــن رســــــول اهللاتــــــالوة القــــــرآن علــــــى المنبــــــر ویقــــــول:

(()ورد عنه في كتب الحدیث یعد قلیالنبوي رغم ان ما مبینًا سعة معرفته بالحدیث ال.)٨٣.
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وكان معاویة حریصا على رضى ابناء كبـار الصـحابة فقـد ذكـر ان عبـد الـرحمن بـن ابـي 

.)٨٤(اغلظ الكالم یوما لمعاویة فاستدعاه واسترضاه وقضى حوائجه بكر الصدیق 

لما جلس علـى المنبـر وذكر ان الشام اصابها قحط فخرج معاویة واهل دمشق یستسقون ف

سأل عن یزید بن االسود الجرشي . وهو من التابعین وقال : ((اللهم انا نستشفع الیك الیوم بخیرنا 

.)٨٥(…))وافضلنا اللهم انا نستشفع الیك بیزید بن االسود ، یا یزید ارفع یدیك الـى اهللا فرفـع یدیـه 

فامطرت السماء وكاد الناس ان ال یبلغوا منازلهم . 

ن بــین اصــحاب الحــدیث المقــربین لــدى معاویــة فــي هــذه الفتــرة القاســم بــن عبــد الــرحمن ومـ

مواله فقد ذكر ان ((له حدیث كثیر في بعض حدیث الشامیین وانـه كـان ادرك اربعـین بـدریا ومـات 

.)٨٦(ي عشرة ومائة في خالفة هشام بن عبد الملك))تسنة اثن

ن حــرج مــن صــاحبها النــه كــان یــدرك وكــان اصــحاب الحــدیث والفقــه یلقــون الموعظــة دو 

وقـد سـبق وان  -م) ٦٩٣-هـ٧٤فقد افصح المسور بن مخرمة بن نوفل (ت/-منزلته لدى معاویة 

عنــدما طلــب منــه معاویــة ان یكلمــه بمــا فــي )٨٧(وحفــظ جوامــع احكــام الحــجحــج مــع النبــي 

)٨٨(عاقبته .ه مننفسه فلم یدع شیئًا تراءى له من عیوب معاویة وذنوبه اال ذكره له وخوف

ولم یدع معاویة مناسبة اال وحرص علـى سـماع الموعظـة فقـد ذكـر انـه ارسـل اثنـاء حجـه 

. فقــد كــان القصاصــون )٨٩(الــى قــاص یقــص علــى اهــل مكــة وســمع منــه الــى حــین صــالة الظهــر

یعظون الناس وكان البد لهم من المعرفة بعلم الحدیث واحكام القرآن الكریم . 

ا بین وفاة معاویة بن ابي سفیان وخالفة عبد الملك بن مروانالفترة م.ثانیا
م) . ٦٨٤ھـ/٦٥-م٦٧٩ھـ/٦٠(

، االحـداثان اضطراب االحوال السیاسـیة فـي عهـد یزیـد ادى الـى اهتمـام المـؤرخین بتلـك

كما اننا ال نجد سوى صدى المعارضة لخالفته من ابناء كبار الصحابة (الحسین بن علي 

ر وعبــد اهللا بــن عبـاس وعبــد اهللا بــن الزبیـر) فــي مكـة والمدینــة النهــا لـم تكــن وفــق وعبـد اهللا بــن عمـ

. وقـد ورد بشـكل مـوجز ومجمـل رأي سـعید بـن المسـیب الـذي وصـف )٩٠(مبدأ الشورى في االسالم 

)٩١(عهد یزید بالشؤم لما حصل فیه من احداث مؤسفه .

انقســام االمــة االســالمیة بــین مؤیــد امــا بالنســبة للفتــرة التــي اعقبــت وفــاة یزیــد بــن معاویــة و 

و المروانیین ، فقد ساد لدى المحدثین والفقهاء ، رأي اعتزال االمـر باعتبـاره فتنـة بـین أالبن الزبیر 

المسلمین . 

عنـدما جــاءه رجـل یــدعى ابـو حمــزة واخبـره بانــه بــایع فـان راي عبــد اهللا بـن عبــاس 

؟ اجابـه ابـن عبـاس ((ال تقاتـل معـه ورد علیـه مـا ابن الزبیر واعطاه وحمله على فرس ایقاتـل معـه
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اعطاك واشتر بغال او بغلین وغالما واغز المشركین فان قتلت على ذلك كنـت شـهیدا ان شـاء اهللا 

.)٩٢(تعالى قال : فرددت على ابن الزبیر ما اخذت منه))

وخالفـة وفي روایة عن مجاهد عن ابن عباس انه قال : ((ان هذا االمر بدأ بنبوة ورحمة

ـــى  ـــدعون ال ـــر فـــانهم ی ـــیم فمـــن ســـمع مقـــالتي فلیهـــرب مـــن بنـــي امیـــة وآل الزبی ـــوم ملـــك عق وانـــه الی

.)٩٣(النار))

كما ان عبد اهللا بن عمر یرى اعتزال القتال النه فرقة للمسلمین فقد جاءه رجل وقال له : 

فقــال : جــاءه اخــر((هــذه خیلنــا قــال ایــة خیــل ؟ قــال : خیــل ابــن الزبیــر قــال : مــا هــي لنــا بخیــل و 

بایعت ابن الزبیر على كتاب اهللا وسنة نبیه فـابى ذلـك فقـال : صـدق ولـو اعطـاك ذلـك لـم یـِف لـك 

بــه قــال : وجــاءه اخــر فقــال : بمــاذا تــآمر یــا ابــا عبــد الــرحمن ؟ قــال بطاعــة اهللا والجماعــة وانهــاك 

.)٩٤(الفرقة قال ثم بماذا ؟ قال : ان كانت لك ضیعة فالحق بضیعتك))

ان مصعب ابن الزبیر قد طلب من عبداهللا بن عمر ان یتدخل في ذلك النزاع وقال لـه وك

: ((یا ابا عبد الرحمن انسیت حق اهللا علیك في هذا االمر ؟ قال : نعم كتبت الى عبد الملك امـره 

بتقــوى اهللا وان یكــف نفســه فكتــب الــّي وانــا اخــرج نفســي ان اخــرج ابــن الزبیــر نفســه ویجعــل االمــر 

. فقد شغل هذا النـزاع )٩٥(كتبت الى اخیك فكتب الّي انك لست من هذا االمر في شيء))شورى و 

.)٩٦(ابن عمر حتى انه قال : ((كنت اتمنى اال اموت حتى اعلم ما یصیر امر ابن الزبیر))

وساهم الفقیه الحسن البصري بان كتب الى ابن الزبیر قائًال : ((ان الهل الخیر عالمات 

عرفونها من انفسهم فمنها الصبر على البالء والرضا بالقضاء وانما االمام سـوق فمـا یعرفون بها وی

. اشــارة الــى استرضــاء النــاس بمــا یحبــون كــي )٩٧(نفــق فیهــا حمــل الیهــا فــانظر أي ســوق ســوقك))

یكونوا اقرب الیه منهم الى بني امیة . 

:م) ٧٠٥ھـ/٨٦-م٦٨٤ھـ/٦٥فترة خالفة عبد الملك بن مروان ( ثالثا.
للتعرف على مكانة المحدثین والفقهاء في عهد هذا الخلیفة البد لنا من االشارة الى ثقافته 

وكـــان اســـمه یـــذكر مـــع ســـعید بـــن )٩٨(الدینیـــة . اذ كـــان یعـــد واحـــدا مـــن اربعـــة فقهـــاء فـــي المدینـــة 

ا . فقــد نشــأ فــي المدینــة بــین علمائهــا وفقهائهــ)٩٩(المســیب وعــروة بــن الزبیــر وســمّي حمامــة المســجد

. فهو حجازي النشأة والثقافة والسلوك . )١٠٠(ومحدثیها 

وكان عابـدًا ناسـكا وسـمع الحـدیث مـن عثمـان وابـي سـعید الخـدري وابـي هریـرة وجـابر بـن 

وقــــال عنــــه معاویــــة ((مــــا آدب هــــذا الفتــــى وحســــن )١٠١(عبــــد اهللا وغیــــرهم مــــن الصــــحابة الكــــرام 

ر المــؤمنین ان هــذا الفتــى اخــذ بخصــال اربــع . فاجابــه عمــرو بــن العــاص : ((یــا امیــ)١٠٢(مرؤتــه))

ث وحسـن البشــر اذا وتـرك خصـاال ثالثـا ، اخـذ بحسـن الحـدیث اذا حـدث وحسـن االسـتماع اذا حـدّ 
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)١٠٣(النـاس))لقي وخفه المؤونة اذا خولف وترك من القول ما یعتذر منه وترك مخالطة اللئـام مـن

.

ه فــي المدینــة علــى ضــرورة االلتــزام ومــن منطلــق ثقافتــه الدینیــة فانــه اكــد فــي احــدى خطبــ

بتعالیم القرآن الكریم وقسمة المواریـث وحـذر مـن بعـض االحادیـث المشـكوك بصـحتها مؤكـدًا علـى 

الزمـوا مـا فـي مصـحفكم .. وعلـیكم بـالفرائض ((…قراءة القرآن الكریم وتعلم السنة النبویـة وقـال : 

یـد بـن ثابـت ونعـم المشـیر كـان لالسـالم ، التي جمعكم علیها امامكم .. فانه قد استشار في ذلك ز 

.)١٠٤(رحمه اهللا فاحكما ما احكما واسقطا ما شذ عنهما))

ـــم القـــرآن الكـــریم وتقـــوى اهللا  )١٠٥(وكانـــت وصـــایاه لمـــؤدبي اوالده تؤكـــد علـــى ضـــرورة تعل

واعطــــى االولویــــة الحتــــرام العلمــــاء وتعظــــیم دورهــــم ومكــــانتهم وقــــال ((ثالثــــة ال ینبغــــي للعاقــــل ان 

تخف بهم العلماء والسلطان واالخوان فمن استخف بالعلماء افسـد دینـه ومـن اسـتخف بالسـلطان یس

. واثــر عــن عبــد الملــك انــه كــان یــرى فــي )١٠٦(افســد دنیــاه ومــن اســتخف بــاالخوان افســد مروءتــه))

.)١٠٧(الجلیس معه ان یكون عالمًا بالحالل والحرام وعارفا باشعار العرب واخبارهم 

الفقهـاء التـي فیهـا تـذكیر بكـالم اهللا عـز وجـل وعـذاب یـوم القیامـة اثرهـا فـي وكان لمواعظ 

)١٠٨(نفس عبد الملك بن مروان لدرجة انه كان یبكي عند سماعها .

وحفلت مجـالس عبـد الملـك بعلمـاء وفقهـاء عصـره فقـد كانـت بمثابـة حلقـات علـم ونقـاش ، 

)١١٠(لكبیـر جـابر بـن عبـد اهللا االنصـاري والفقیـه ا)١٠٩(امثال عـروة بـن الزبیـر وقبیصـة بـن ذؤیـب 

هم مـــن كبــــار كمــــا انـــه یتقصـــى اخبـــار العـــرب وایـــام)١١١(ومحمـــد بـــن مســـلم بـــن شـــهاب الزهـــري 

.)١١٢(التابعین

فقد كان الفقیه قبیصة بن ذؤیب مـن المقـربین لعبـد الملـك والزمـه طیلـة فتـرة خالفتـه وكـان 

اراد عبـد الملـك خلـع اخیـه عبـد العزیـز بـن مـروان بمثابة المستشار له في كثیر من االمـور . فلمـا 

ویعقــد البنــه الولیــد بالخالفــة نهــاه عــن ذلــك قبیصــة وقــال : ((ال تفعــل هــذا فانــك تبعــث بــه علیــك 

. فاستجاب عبد الملك لرأیه ، وتولى قبیصة وظیفة الخـاتم والسـكة لعبـد الملـك ، )١١٣(صوتا نعارًا))

الملـك ویـاتي بهـا ((منشـورة الـى عبـد الملـك فیقرؤهـا اعظامـًا ثم تاتیه االخبار فیقرأ الكتب قبل عبـد

-. ولـم یكـن عبـد الملـك )١١٥(وتزوج عبد الملك ام الحكم بنت ذؤیـب اخـت قبیصـة )١١٤(لقبیصة))

یســتغني عــن استشــارة قبیصــة فــي العدیــد مــن المســائل -رغــم ســعة اطالعــه فــي المســائل الدینیــة 

صــــة قــــال : ((انــــا امــــرت عبــــد الملــــك ان یحــــرم مــــن فكــــان یصــــحبه اثنــــاء حجــــه وقــــد ذكــــر ان قبی

. وسأله عبد الملك ((هل سمعت في الوداع بدعاء موقت ؟ فقال ال فقـال عبـد الملـك )١١٦(البیداء))

.)١١٧(وال انا))

واســتأنس عبــد الملــك بــرأي قبیصــة لمــا قــال لــه الفقیــه الحــارث بــن عبــد اهللا بــن ابــي ربیعــة 

خرج الى الصفا فالتفت عبد الملك الى قبیصـة فقـال قبیصـة : لـم ((عد الى الركن االسود قبل ان ت
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احــدا مــن اهــل العلــم یعــود الیــه فقــال عبــد الملــك طفــت مــع ابــي فلــم اره عــاد الیــه . ثــم قــال عبــد رَ أ

یـا امیـر الملك .. تعلم مني كما تعلمـت منـك حیـث اردت ان التـزم البیـت فابیـت علـّي قـال : افعـل

.)١١٨(استفدت من علمك))المؤمنین ، ما هو بأول علم

ودخــل الفقیــه جـــابر بــن عبــد اهللا علـــى عبــد الملــك فرحـــب بــه وقربــه وكـــان ذلــك بحضـــور 

قبیصة . وطلب جابر من عبد الملك ان یكرم اهل المدینة ویصـل ارحـامهم فلمـا خـرج اكرمـه عبـد 

)١١٩(الملك بخمسة االف درهم .

الملــك بــن مـــروان فحدثــه عـــن وذكــر ان قبیصــة ادخـــل رجــال مــن اهـــل العــراق علــى عبـــد

ـــه ســـمع رســـول اهللا  ـــرة بـــن شـــعبه ان ـــد الملـــك المغی یقـــول : ((الخلیفـــة ال یناشـــد)) فكســـاه عب

واعطاه فلما سمع سعید بن المسـیب بـذلك قـال : ((قاتـل اهللا قبیصـة كیـف بـاع دینـه بـدنیاه فانیـه ! 

ة من خزاعـة قعیـدة فـي بیتهـا اال قـد حفظـت قـول عمـرو بـن سـالم الخزاعـي لرسـول أواهللا ما من امر 

:اهللا 

حلف ابینا وابیه اال تلداللهم اني ناشد محمدًا 

منكـــرًا صـــحة هـــذا الحـــدیث . وكـــان )١٢٠(وال ینشـــد الخلیفـــة !)) افیناشـــد رســـول اهللا 

عبد اهللا بن عمر العـدوي حتـى انـه كـان یقبلـه عبد الملك یجل كبیر االحترام للفقیه الزاهد سالم بن 

ویقول : ((اال تعجبون من شیخ یقبل شیخا وتمثل ببیت الشعر التالي : 

)١٢١(وجلدة بین العین واالنف سالم))یلومونني في سالم والومهم 

الــذي دخــل علیــه وهــو )١٢٢(اح بــملــك اثنــاء حجــه بالفقیــه عطــاء بــن ابــي ر لوالتقــى عبــد ا

یره وحوالیــه االشــراف مــن كــل بطــن فاجلســه علــى الســریر اكرامــا وتقــدیرًا لــه وســأله جــالس علــى ســر 

حاجته فاجاب عطـاء ((یـا امیـر المـؤمنین اتـق اهللا فـي حـرم اهللا ورسـوله فتعاهـده بالعمـارة واتـق اهللا 

فـــي اوالد المهـــاجرین واالنصـــار فانـــك بهـــم جلســـت هـــذا المجلـــس واتـــق اهللا فـــي اهـــل الثغـــور فـــانهم 

مین وتفقـد امـور المسـلمین فانـك وحــدك المسـؤول عنهـا واتـق اهللا فـیمن علـى بابــك وال حصـن المسـل

. فقال : افعل ، ثم قال له عبد الملك ((سالتنا حوائج غیرك فقد قضیناها )١٢٣(تغلق دونهم بابك))

فما حاجتك ؟ فاجاب مالي الـى مخلـوق حاجـة ثـم خـرج فقـال عبـد الملـك : هـذا وابیـك الشـرف هـذا 

. مشیدًا بزهده في الحیاة . )١٢٤(سؤدد))وابیك ال

واشــتهر الزهــري بمالزمـــة عبــد الملـــك طیلــة فتـــرة خالفتــه وكـــان اول لقــاء بینهمـــا فــي عـــام

م) عنــدما قــدم الزهــري الــى الشــام وادخلــه علــى عبــد الملــك الفقیــه قبیصــة بــن ذؤیــب ٧٠١-/هـــ٨٢(

عه عــن ســعید بــن المســیب عنــدما ســأله عــن حــدیث ســم)١٢٥(فاعجــب عبــد الملــك بعلمــه وذكائــه ،

. فقد شغلت هذه القضیة عبد الملك ، وكان الزهري یحفـظ عـن عمـر بـن )١٢٦(حول امهات االوالد 

)١٢٧(الذي قضى فیه بامهات االوالد .الخطاب 
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وفیمـا یخــص مكانــة الزهــري فــي علــم الحــدیث ، فانـه تلقــى علومــه فــي المدینــة قبــل نزوحــه 

بین سـتة علمـاء فـي هـذا المجـال فـي اقـالیم الدولـة فـالزهري الهـل الى الشام ، وكان یعد واحدا من

المدینة وعمرو بن دینار الهل مكة وابو اسحق االعمش الهل الكوفة ویحیى بن ابي كثیر وقتادة 

. حتى قیـل عنـه انـه جمـع علـم سـعید بـن المسـیب وعـروة بـن الزبیـر وعبیـد اهللا )١٢٨(الهل البصرة 

، ولمـا سـئل مكحـول مـن اعلـم النـاس ؟ اجـاب )١٢٩(عنـه االمـام مالـك بن عبد اهللا الى علمه واخذ

)١٣٠(ابن شهاب . قیل ثم من ؟ اجاب ابن شهاب ثالثًا .

الى عبد الملـك -وسبق ان حضر الزهري مع جماعة من اهل المدینة وكان احدثهم سنًا 

ن بـن یسـار وسـعید فسأله عن نشأته وعمن طلب العلم فاجابه انـه طلـب العلـم عنـد قبیصـة وسـلیما

.)١٣١(الـدالء)) بن المسیب فقال له عبد الملك ((واین كنت من عروة بن الزبیر فانه بحـر ال تكـدره

مما یدل على معرفة عبد الملك بمكانة الفقهاء ومكانتهم العلمیة . 

واعجب عبد الملك بثقافة الزهري وعلمه حتى اصبح من جلسائه واصحابه ونصـحه قـائال 

السیما وان الزهري اكد ذلك بقوله ((ما )١٣٢(فاني ارى لك عینًا حافظة وقلبا ذكیًا))  ((اطلب العلم

.)١٣٣(استودعت قلبي شیئًا قط فنسیته))

ولمــا اراد عبــد الملــك بنــاء قبــة الصــخرة استشــهد بحــدیث رواه الزهــري قــائال : ((هــذا ابــن 

مساجد : المسجد الحرام  ةلى ثالثقال : ((ال تشد الرحال اال اشهاب یحدثكم ان رسول اهللا 

.)١٣٤(ومسجدي ومسجد بیت المقدس))

م) بنـى بیتـًا للمـال ووكـل علیـه الفقیـه رجـاء ٦٨٥هــ/٦٦فلما شرع ببناء قبـة الصـخرة عـام (

وكان رجاء بن حیوة فقیه الشام حتى )١٣٦(ویزید بن سالم للنفقة على البناء )١٣٥(بن حیوة الكندي 

.)١٣٧(بالحجـاز ورجـاء بالشـام لعراق والقاسـم بـن محمـد بـن ابـي بكـر قیل ان ابـن سـیرین بـا

.الكبیرةوجاء تكلیفه بهذا المشروع الدیني الكبیر بناءا على امانته ومكانته الفقهیة

ومــن بــین الفقهــاء الــذین یشــار الــى ســعة علمهــم فــي مجــال الفقــه هــو عــروة بــن الزبیــر فقــد 

بینمــا كــان یســایره فــي بســتان فقــال لــه عبــد الملــك ((انــت واهللا اشــاد عبــد الملــك بــن مــروان بمكانتــه 

.)١٣٨(احسن منه (البستان) ان هذا یؤتى اكله كل عام وانت تؤتى اكلك كل یوم)) 

ومــــن الفقهــــاء الـــــذین كانــــت لهـــــم صــــحبة وعالقـــــة طیبــــة بعبـــــد الملــــك ایضـــــا هــــو الفقیـــــه 

تــه واالشــراف علــى اخبــار النــاس ، . فقــد ذكــر ان عبــد الملــك تاقــت نفســه الــى محادث)١٣٩(الشــعبي

فارسل الى الشعبي وكان یومها في الكوفـة فلمـا حضـر مجلسـه قـال لـه : ((یـا شـعبي ال تسـاعدني 

وكلمني بقدر مـا …على قبح وال ترد على الخطأ في مجلسي وال تكلفني جواب التشمیت والتهنئة 

شـعبي قـد تـولى المظـالم فـي وكـان ال )١٤٠(استطعت واجعل بدل المـدح صـواب االسـتماع منـي ..))

.)١٤١(الكوفة اثناء والیة بشر بن مروان علیها 
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ومثل الشعبي عبد الملك سفیرًا لدى ملـك الـروم فـي القسـطنطینیة وقـد اراد االخیـر االیقـاع 

بالشعبي لدى الخلیفـة لشـدة اعجابـه بـه وبفصـاحته وعلمـه فبعـث معـه برسـالة الـى عبـد الملـك جـاء 

غیــره .. فقــال عبــد الملــك انــه حســدني علیــك  افــیهم مثــل هــذا كیــف ملكــو فیهــا ((عجبــت مــن قــوم 

)١٤٢(واغراني بقتلك .. فبلغ ذلك ملك الروم فقال : ما اردت اال ذاك .))

امـا المهمــة الثانیــة التــي كلــف بهـا الشــعبي مــن قبــل عبــد الملـك بــن مــروان هــي ایفــاده الــى 

لــك عنــدما عــزم االخیــر علــى تولیــه ابنــه عبــد العزیــز بــن مــروان والــي مصــر وشــقیق عبــد الملــك وذ

، فكتب الى والیه على العراق (الحجاج بن یوسف) بان یشخص الیه )١٤٣(الولید وخلع عبد العزیز 

فـاذا اتیـت عبـد اً الشعبي فلما حضر قال له عبد الملك ((اني آتمنك على شيء لم آتمن علیـه احـد

وقام الشعبي بالمهمـة وعـاد )١٤٤(له طعمه))العزیز فزین له ان یخلع نفسه من والیة العهد ومصر 

.)١٤٥(الى عبد الملك بمثل ما اراد منه وكان عبد الملك یستشیر الشعبي بانصبه المواریث 

وحظي آل البیت ((رضوان اهللا علیهم)) بمكانة رفیعة لدى عبد الملك فقـد اكـرم محمـد بـن 

ن یحتــرم ویجــل زیــن العابــدین علــى بــن كمــا انــه كــا)١٤٦(العتزالــه فتنــه ابــن الزبیــر الحنفیــة 

. والتقــى عبــد الملــك اثنــاء )١٤٧(والــذي ســمي زیــن العابــدین لفــرط عبادتــه وتقــواه الحســین 

م) بعلي بن عبد اهللا بن عباس فلما شكى الیه معاناة اسرته من ابن الزبیـر ٦٩٤هـ/٧٥حجة عام (

دارًا بدمشــق ((ولــم یــزل یجــري علیــه احســن عبــد الملــك اجابتــه ورحلــه مــع عیالــه الــى الشــام وانزلــه

اكرامًا له ولوالده الفقیه المعروف ومنزلته الرفیعة في االسالم . )١٤٨(ایامه كلها))

فقــد جــاء عــن رجــاء بــن حیــوة قولــه ((كــان ابــن )١٤٩(ولمكانــة الفقیــه عبــد اهللا بــن محیریــز

لثقتــه )١٥٠(یقــره فــي یــده))محیریــز یجــيء بالكتــاب الــى عبــد الملــك فیــه النصــیحة فیقرئــه ایــاه ثــم ال

العالیة بهذا المحدث وما عرف عنه من قـول الحـق فـي أي ظـرف كـان فقـد سـأله عبـد الملـك یومـًا 

.)١٥١(ما بال الحجاج كتب یشكوك ؟ قال : ((لقد ذكرت فیه قوال ما احب اني لم اقله))

للنظــر فــي وحرصــا علــى اقامــة العــدل والنظــر فــي امــور الرعیــة فقــد افــرد عبــد الملــك یومــا

المظـــالم یتصـــفح فیـــه شـــكوى المتظلمـــین مـــن النـــاس واذا اشـــكل علیـــه االمـــر رده الـــى قاضـــیه ابـــي 

. فالقضـــاة هـــم مـــن الفقهـــاء الـــذین كـــان لهـــم حضـــور فـــي معظـــم )١٥٢(ادریـــس االودي لـــیحكم فیـــه 

یهــة المناســبات وال یقطــع امــر اال بمشــورتهم الســیما وان القضــاء االســالمي تمتــع بتلــك المنزلــة النز 

واصبح مضرب المثل على عدالته ونزاهته على مدى العصور . 
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الخاتمة : 
كـــانوا قـــد -الدولـــة االمویـــة فتـــرة–یتبـــین مـــن خـــالل هـــذا البحـــث ان المحـــدثین والفقهـــاء 

وضـعوا االسـس االولــى للقـراءات القرآنیـة والتفســیر الـذي اصـبح االســاس االول فـي االعتمـاد علیــه 

ظهــم للحــدیث النبــوي الشــریف مــن الضــیاع فــي العهــود االولــى قبــل ان فیمــا بعــد ، فضــال عــن حف

یــدون فــي نهایــة القــرن االول الهجــري . كمــا انهــم كــانوا المدرســة االولــى لنشــر تعــالیم االســالم فــي 

مختلف اقالیم الدولة . 

وقـــد اتصـــفوا بالحیـــاد وفـــي ارائهـــم ال تاخـــذهم فـــي الحـــق لومـــة الئـــم لـــذا نـــراهم مستشـــارین 

ي مختلــف المســائل الدینیــة وتحــري الســنة النبویــة الشــریفة كمــا هــي علیــه زمــن الرســول للخلفــاء فــ

 وخاصــة فــي موضــوع المواریــث ومناســك الحــج علــى ســبیل المثــال ، فضــال عــن مــواعظهم

لكــل شــرائح المجتمــع ، ونــذكر مــنهم علــى ســبیل المثــال فضــالة بــن عبیــد االنصــاري الــذین شــغل 

وفــي عهــد عبــد الملــك كــان الفقیــه عبــد اهللا بــن جعفــر منصــب القضــاء فــي عهــد معاویــة و 

والمحدث الزهري ورجاء بن حیوة الكندي والفقیه الشعبي وغیرهم . 

وشـــاركوا بفاعلیـــة فـــي مختلـــف جوانـــب الحیـــاة العامـــة ، الدینیـــة واالقتصـــادیة واالجتماعیـــة 

لـون الرقابـة علـى سیاســة والسیاسـیة بتقـدیم النصـح واالرشـاد والموعظـة دون حـرج او قیـد فكـانوا یمث

الخلفاء واالمراء والوالة یراعون في ذلك حقوق المسلمین من منطلق واجبهم الدیني .
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:البحث ومصادره ھوامش 

ــم ، مقدمــة ابــن خلــدون ،  )م١٤٠٥-هـــ٨٠٨ت/ (ابــن خلــدون ، عبــد الــرحمن بــن محمــد  )١( –بیــروت (دار القل

–بیـــروت (؛ صـــبحي الصـــالح ، الـــنظم االســـالمیة نشـــأتها وتطورهـــا ، دار القلـــم للمالیـــین ٢٢٠ص) م١٩٧٨

منیر حمید ، النظام السیاسي االسالمي مقارنا بالدولة القانونیة ، دار ؛ البیاتي ، د.  ٢٠٢،  ٥٩ص )١٩٦٥

؛ االعظمي ، حسـین علـي ، الـوجیز فـي اصـول الفقـه وتـاریخ التشـریع ،  ٧٧، ص )م١٩٩٤ –عمان (البشر 

النبهاني ، د. محمد فاروق ، المدخل للتشریع االسـالمي  ؛ ١٣٧-١٣٦ص م) ،٢٠٠٢ –دار االرقم (بیروت 

   . ٩٨-٨٢ص )م١٩٧٧ –بیروت (مستقبله ، دار القلم –ادواره التاریخیة –، نشأته 

،  )هــ١٣٨٤-القـاهرة (، طبعـة بـوالق م) الجـامع الصـحیح٨٦٩هــ/٢٥٦ت / (البخاري ، محمد بن اسماعیل  )٢(

  .  ١٠٣ص

سـالم تحـت دروزة ، محمد عزة ، تاریخ الجنس العربي في مختلف االطوار واالقطار العربیة الصـریحة فـي اال )٣(

  .  ٨/٦١٦ )م١٩٦٤ -بیروت (رایة الخلفاء االمویین ، المكتبة العصریة 

؛ عبــد  ٢٦-٢٥ص )م١٩٣١ –القــاهرة (ابــن الجــزري ، محمــد بــن محمــد ، منجــد المقــرئین ومرشــد الطــالبین  )٤(

؛ ١٦٩، ص )م١٩٧٨ -القــاهرة (المــنعم ، ماجــد ، تــاریخ الحضــارة العربیــة االســالمیة فــي العصــور الوســطى 

 )م١٩٨٣ –الموصـل (السامرائي ، خلیل ابراهیم ، دراسات في تاریخ الفكر العربي ، مطبعة جامعة الموصـل 

القـاهرة (؛ بروكلمان ، كارل ، تاریخ اداب اللغة العربیة ، ترجمة د. السید یعقـوب ، دار المعـارف  ١٠٣، ص

  .  ١/٢١٨ )م١٩٧٥ -

 )م٨٨٩هـــ/٢٧٦: ابــن قتیبــة ، محمــد بــن عبــداهللا مســلم (ت حــول ، اصــحاب القــراءات فــي االقــالیم ، ینظــر  )٥(

  .  ٥٣٢-٥٢٨، ص )م١٩٦٩ -القاهرة (المعارف 

  .  ٥٣٠، صلمصدر نفسها )٦(

تاریخ بغداد ، دراسة وتحقیق : مصطفى  )م١٠٦٣هـ/٤٦٣ت /(الخطیب ، احمد بن علي الخطیب البغدادي  )٧(

الجـوزي ، جمـال الـدین ابـي الفـرج ؛ ابـن ١/١٥٨ )م١٩٩٧ –بیـروت (عبد القادر عطـا ، دار الكتـب العلمیـة 

  .  ١/١٨٢ )م ٢٠٠١ -بیروت (صفة الصفوة ، دار المعرفة )م١٢٠٠هـ/٥٩٧ت(

  .  ٥٣٠ابن قتیبة ، المعارف ، ص )٨(

-٢٤٨، ص )م١٩٧٧ -بیــروت (؛ صــبحي الصــالح ، مباحــث فــي علــوم القــرآن  ٥٣١، صلمصــدر نفســها )٩(

  .  ٨/٦١٧لعربي ؛ دروزة ، تاریخ الجنس ا ١٤٩

كتاب المعرفة والتاریخ ، تحقیـق : اكـرم ضـیاء العمـري ،  )م٨٩٠هـ/٢٧٧ت / (البسوي ، یعقوب بن سفیان  )١٠(

  .  ٣٧٣-١/٣٦٧؛ ابن الجوزي ، صفة  ٧٠٥،  ١/٧٠١ )م١٩٧٤ -بغداد (مطبعة االرشاد 

هــا عالمــا ثقــه ، انظــر : ابــن ن جبــر ، ویكنــى ابــا الحجــاج مــولى قــیس بــن الســائب المخزومــي ، فقیبــمجاهــد )١١(

 )م١٩٥٧ -بیـــــروت (دار صـــــادر الطبقـــــات الكبـــــرى ، )م٨٤٤هــــــ/٢٣٠ت/(ســـــعد ، ابـــــن منیـــــع البصـــــري 

؛ البسـتي  ١/١١٧البسوي ، المعرفـة والتـاریخ  ؛ ٤٤٥ - ٤٤٤قتیبة ، المعارف ، ص؛ ابن ٤٦٧-٥/٤٦٦

بتصـحیحه م. فالیشـهمر ، ، كتاب مشاهیر علماء االمصار ، عنـي )م٩٦٦-هـ٣٥٤ت/(، محمد بن حبان 

  .  ٨٢م) ، ص١٩٥٩ -القاهرة (مطبعة لجنة التالیف والترجمة 
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؛ الحنبلـي ، عبـد الحـي بـن العمـاد ٤٤٥ابـن قتیبـة ، المعـارف ، ص؛  ٢٦٧-٦/٢٥٦ابن سعد ، الطبقـات  )١٢(

؛ ابــن  ١/١٠٨هـــ) ١٣٥٠ -القــاهرة (شــذرات الــذهب فــي اخبــار مــن ذهــب ، مكتبــة القــدس  )هـــ١٠٨٩ت/(

  .  ٥٨-٣/٥٢لجوزي ، صفة ا

  .  ٤٤٤ابن قتیبة ، المعارف ، ص؛  ٤٦٨-٥/٤٦٧ابن سعد ، الطبقات  )١٣(

ــــــــــد اهللا ٣٣٩-٣/٣٣٨البســــــــــوي ، المعرفــــــــــة والتــــــــــاریخ  )١٤( ؛ االصــــــــــفهاني ، ابــــــــــي نعــــــــــیم ، احمــــــــــد بــــــــــن عب

   . ٢/١٣١ )م١٩٦٧ -بیروت (حلبة االولیاء وطبقات االصفیاء ، دار الكتاب العربي )م١٠٣٨هـ/٤٣٠ت(

  .  ٨/٦١٧دروزة ، تاریخ الجنس البشري  )١٥(

قواعـد التحـدیث مـن فنـون مصـطلح الحـدیث ، تحقیـق : محمـد  )م١٩١٤ت/(القاسمي ، محمد جمـال الـدین  )١٦(

ـــة  ـــاء الكتـــب العربی ـــف اهللا ، د. محمـــد احمـــد ،  ٦٢ص )م١٩٦١ -القـــاهرة (بهجـــة البیطـــار ، دار احی ؛ خل

-بیــــروت (المؤسســـة العربیـــة للدراســــات والنشـــر )الحـــدیث وعلومــــه(یة موســـوعة الحضـــارة العربیــــة االســـالم

  .  ١٧٩-٢/١٦٧ )م١٩٩٥

،  )م١٩٦٤ -القـاهرة (؛ احمـد امـین ، فجـر االسـالم ، مكتبـة النهضـة  ٣٧٢-٣/٣٦٧ابن الجوزي ، صفة  )١٧(

  .  ١٧٧ص

  .  ٨/٦١٨؛ دروزة ، ، تاریخ  ٢٧٦-١/٢٦٦ابن الجوزي ، صفة  )١٨(

؛  ٢/٤٤٣؛ ابــن الجــوزي ، صــفة  ١٨٥-٢/١٨٣؛ االصــفهاني ، حلیــة  ١٧٥المعــارف ، صابــن قتیبــة ، )١٩(

  .  ١/١٣٥الحتیلي ، شذرات 

   . ٣٤٨-٣/٣٤٧البسوي ، المعرفة والتاریخ  )٢٠(

  .  ٧٢؛ القاسمي ، قواعد التحدیث ، ص ٥٠٨ابن قتیبة ، المعارف ، ص )٢١(

  .  ٧٢تحدیث ، ص؛ القاسمي ، قواعد ال ٢/٤٠٥ابن الجوزي ، صفة  )٢٢(

علقمــة ، بــن قــیس عبــد اهللا بــن مالــك النخعــي ، كــان اصــحاب النبــي (ص) یســألونه ویســتفتونه ، روى عــن  )٢٣(

انظر : ابـن قتیبـة ، -علي (رض) وعمر وعثمان وابن مسعود (رض) توفي بالكوفة واختلف في سنة وفاته 

حمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر ر ، ا؛ ابـــــن حجـــــ ١٩-٣/١٨؛ ابـــــن الجـــــوزي ، صـــــفة ،  ٤٣١المعـــــارف ، ص

  . ٦/٨٦ ؛ ابن سعد ، الطبقات ٧/٢٧٦د/ت)  -تهذیب التهذیب (بیروت  )م١٤٤٨هـ/٨٥٢ت(العسالني،

مســروق بــن االجــدع ، لقــي عمــر بــن الخطــاب (رض) فســماه مســروق بــن عبــد الــرحمن اســند الحــدیث عــن  )٢٤(

ن ســـعد ، الطبقـــات ، ، انظـــر : ابـــ )م٦٨٢-هــــ٦٣تـــوفي بالكوفـــة ســـنة (عمـــر وعلـــي وزیـــد بـــن ثابـــت 

؛ الشیرازي ، ابـي اسـحاق (ت  ٣٧-٤/٣٤؛ ابن الجوزي ، صفة  ٤٣٢ابن قتیبة ، المعارف ، ص؛  ٦/٧٦

؛  ٧٩ص )د/ت -بیـروت (طبقات الفقهاء ، تصحیح : الشیخ خلیل المـیس ، دار القلـم  )م١٠٨٨هـ/٤٧٦/ 

  .  ١٠/١٠٩ابن حجر ، تهذیب التهذیب 

ــــــن ســــــعد ، )٢٥( ــــــراجمهم : اب ــــــات ینظــــــر ت ــــــة ، المعــــــارف ،  ؛ ١٩٥،  ١٧٨،  ١٧٦،  ٥/١٧٤الطبق ــــــن قتیب اب

  .  ١٣٥-١/١٣٤الحنبلي ، شذرات ؛  ١٨-٣/١٦؛ ابن الجوزي ، صفة  ٤٣٢-٤٣١ص

؛ القاسـمي ، قواعـد  ٤٩٧-٤٩٦؛ ابـن قتیبـة ، المعـارف ، ص ٦٩٧-١/٦٨٢البسوي ، المعرفة والتـاریخ ،  )٢٦(

  .  ٧٠التحدیث ، ص

؛ وانظـــر :  ٥٠٩ص )م ١٩٧٩ -بیـــروت (ابـــي بكـــر ، مختـــار الصـــحاح ، دار القلـــم الـــرازي ، محمـــد بـــن )٢٧(

  . ١/٩هـ) ١٣٨٦-القاهرة ( الموسوعة في الفقه االسالمي ، یصدرها المجلس االعلى للشؤون االسالمیة
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  .  ٩١سورة هود : االیة / )٢٨(

  .  ١/١١الموسوعة في الفقه االسالمي ،  )٢٩(

  .  ٧٢یث ، صالقاسمي ، قواعد التحد )٣٠(

القاهرة ( اعالم الموقعین ، مراجعة طه عبد الرؤف سعید )هـ٧٥١ت/(ابن قیم الجوزیة ، محمد بن ابي بكر  )٣١(

  .  ١/١٦ )م ١٩٦٨ -

  .  ١/١٦ابن قیم ، اعالم الموقعین  )٣٢(

؛  ٧٢-٢/٥١للمزیــد انظــر : د. حســن حنفــي ، علــم اصــول الفقــه ، موســوعة الحضــارة العربیــة االســالمیة  )٣٣(

  .  ٦٢١-٨/٦٢٠دروزة ، تاریخ 

  .  ٨/٦٢١دروزة ، تاریخ  )٣٤(

  .  ١/١٥ابن قیم ، اعالم الموقعین  )٣٥(

  .  ١/١١٤الحنبلي ، شذرات  )٣٦(

؛ الحنبلــــــي ، شــــــذرات  ١٨٥-٢/١٨٣؛ االصــــــبهاني ، حلبــــــة  ٥٨٨،  ١٧٥ابــــــن قتیبــــــة ، المعــــــارف ، ص )٣٧(

   . ٤٤٥-٢/٤٤٣؛ ابن الجوزي ، صفة  ١/١٣٥

  .  ٢/٤٣٧؛ ابن الجوزي ، صفة ،  ١/١٠٣؛ الحنبلي ، شذرات  ٤٣٨-٤٣٧ابن قتیبة ، المعارف ، ص )٣٨(

؛  ١/١٠٤؛ الحنبلـــي ، شـــذرات  ٢٤٢؛ ابـــن قتیبـــة ، المعـــارف ، ص ١٨٢-٥/١٧٨ابـــن ســـعد ، الطبقـــات  )٣٩(

   . ١٨٠-٢/١٧٦االصبهاني ، حلبة 

؛ البســوي ، المعرفــة والتــاریخ  ٤٤٣-٢/٤٤١؛ ابــن الجــوزي ، صــفة  ١٨٠-٥/١٧٩ابــن ســعد ، الطبقــات  )٤٠(

٥٥٤-١/٥٥٠ .  

؛ ابــــن  ١/١٠٤؛ الحنبلــــي ، شــــذرات  ٥/١٨٢؛ ابــــن ســــعد ، الطبقــــات  ٢٨٢ابــــن قتیبــــة ، المعــــارف ، ص )٤١(

  .  ٤٤٧-٢/٤٤٦الجوزي ، صفة 

  .  ٢/٤٣٩؛ ابن الجوزي ، صفة  ١/١٣٤؛ الحنبلي ، شذرات  ١٧٥-٥/١٧٤ابن سعد ، الطبقات  )٤٢(

؛ البســـــوي ، المعرفــــة والتـــــاریخ  ٦٤؛ البســــتي ، مشـــــاهیر علمــــاء ، ص ٢٦٠قتیبــــة ، المعـــــارف ، صابــــن )٤٣(

١/٥٦٧  .  

  . ٥٦٣-١/٥٦٠؛ البسوي ، المعرفة والتاریخ  ٥٨٨،  ٢٥٠ابن قتیبة ، المعارف ، ص )٤٤(

  . ١٥٨-٢/١٥٧ن حجر، تهذیب التهذیب ؛ اب ٤٣٢-٤/٤٢١حول تراجمهم ینظر : ابن الجوزي ، صفة  )٤٥(

اسـماعیل ؛ النـدوي ، محمـد ٧٠؛ الشیرازي ، طبقات الفقهـاء ، ص ٤٥٣-٤٥٢ابن قتیبة ، المعارف ، ص )٤٦(

؛ البســـوي ،  ٥٢، ص )د/ت -بیـــروت (، تــاریخ الصـــالت بـــین الهنـــد والـــبالد العربیـــة ، دار الفـــتح للطباعـــة 

  .  ٦٣٧-١/٦٣٦المعرفة والتاریخ 

  .  ٥٢٥-٢/٥٢٣لجوزي ، صفة ؛ ابن ا ٤٦٧-٥/٤٦٦ابن سعد ، الطبقات  )٤٧(

  .  ١/١٣٣؛ الحنبلي ، شذرات  ١٤٨-٥/١٤٤ابن سعد ، الطبقات  )٤٨(

-١/٥٥٧ ؛ البســوي ، المعرفــة والتــاریخ ٥/١٠٧؛ ابــن ســعد ، الطبقــات  ٤٤٧ابــن قتیبــة ، المعــارف ، ص )٤٩(

٥٥٨ .   
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تــذكرة  )هـــ١٣٧٤ـ / هــ٧٤٨ت(؛ الــذهبي ، شــمس الــدین محمــد بــن احمــد  ٤٧٢ابــن قتیبــة ، المعــارف ، ص )٥٠(

؛ ابـن حجـر ، تهـذیب  ١٠٣-١/١٠٢هــ ١٣٧٤ -بیروت (الحفاظ ، تصحیح : عبد الرحمن یحیى المعلمي 

  .  ٤٤٩-٩/٤٤٥التهذیب 

؛  ٢/٥٢٥؛ ابـن الجــوزي ، صــفة  ٤٤٤؛ ابـن قتیبــة ، المعــارف ، ص ٤٧٠-٥/٤٦٧ابـن ســعد ، الطبقــات  )٥١(

   . ٧٠٣-١/٧٠١البسوي ، المعرفة والتاریخ 

؛ البســــوي ، المعرفــــة والتــــاریخ  ٥٧٦-٢/٥٧٢؛ ابــــن الجــــوزي ، صــــفة  ٤٥٥ابــــن قتیبــــة ، المعــــارف ، ص )٥٢(

٧٠٩-١/٧٠٥  .  

  .  ٥٧٩-٢/٥٧٦ابن الجوزي ، صفة  )٥٣(

  .  ٤/٣٢٨؛ ابن الجوزي ، صفة  ١٢٨ابن قتیبة ، المعارف ، ص )٥٤(

؛ الشــــیرازي ، طبقــــات  ٦/٢٧٠؛ ابــــن ســــعد ، الطبقــــات  ٤٦٤-٤٦٣،  ١٠٧ابــــن قتیبــــة ، المعــــارف ، ص )٥٥(

  .  ٦١-٣/٥٩؛ ابن الجوزي ، صفة  ٨٢الفقهاء ، ص

  .  ١٦٧-٣/١٦٤؛ ابن الجوزي ، صفة  ٤٤١ - ٤٤٠ابن قتیبة ، المعارف ، ص )٥٦(

ســیر  )م١٣٤٧هـــ/٧٤٨ت (؛ الــذهبي ، شــمس الــدین محمــد بــن احمــد  ٣٨٤-٤/٣٨٣ابــن الجــوزي ، صــفة  )٥٧(

  . ٨٦-٥/٨٤ )م٢٠٠٣ -القاهرة (عبادي بن عبد الحلیم ، مكتبة الصفا ، اعتنى به محمد بن اعالم النبالء

  .  ١١٧صبحي ، الصالح ، النظم االسالمیة ، ص )٥٨(

  .  ٢/٣٦٣البسوي ، المعرفة والتاریخ  )٥٩(

  .  ٢٥٠ص )م١٩٦٣ -القاهرة (النص ، احسان ، الخطابة العربیة في عصرها الذهبي ، دار المعارف  )٦٠(

 –القـاهرة ( العقـد الفریـد ، تحقیـق : احمـد امـین واخـرین )م٩٣٨هــ/٣٢٧ت (ه ، احمد بـن محمـد ابن عبد رب )٦١(

المســتطرف فــي  )م١٤٤٦هـــ/٨٥٠(ت  ؛ االبشــیهي ، شــهاب الــدین محمــد بــن احمــد ٧-٦،  ٤/٤ )م١٩٦٥

  .  ١/١٨٩ )م ١٩٥٢ –القاهرة (كل فن مستظرف 

-بیروت (الذهب ومعاون الجوهر ، دار االندلسمروج  )م٩٥٧هـ ٣٤٦ت (المسعودي ، علي بن الحسین  )٦٢(

  .  ٣/٣٦ )د/ت

مقامات العلمـاء بـین یـدي الخلفـاء واالمـراء ، تحقیـق  )م٥٠٥/١١١ت (الغزالي ، ابو حامد محمد بن محمد  )٦٣(

  .  ٢٠٦-٢٠٥ص )م١٩٨٨ -بغداد (: محمد جاسم الحدیثي ، دار الحریة 

تحقیـق د. سـهیل زكـار ، د. ریـاض زركلـي ،  )م٨٩٢هــ / ٢٧٩ ت(البالذري ، احمد بن یحیى بن جـابر ،  )٦٤(

  .  ٥/١٣٨ )م ١٩٩٦ -بیروت (دار الفكر 

  .  ٣/٢٩المسعودي ، مروج  )٦٥(

  .  ٢/٣٩٨البسوي ، المعرفة والتاریخ  )٦٦(

  .  ٢/٣٣٣البسوي ، المعرفة والتاریخ  )٦٧(

  .  ٣٥-٨/٣٤دروزة ، تاریخ  )٦٨(

بیـروت (البدایة والنهایـة فـي التـاریخ ، مكتبـة المعـارف )م١٣٧٢هـ/٧٧٤ت (ر ابن كثیر ، اسماعیل بن عم )٦٩(

   . ٨/١٣٨ )م١٩٦٦ -
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 )د/ت -بیــــروت (تــــاریخ الیعقــــوبي ، دار صــــادر  )م٨٩٧هـــــ/٢٨٤الیعقــــوبي ، احمــــد بــــن ابــــي یعقــــوب (ت )٧٠(

-بریــــل (تــــاریخ الرســــل والملــــوك ، دي خوبــــة  )م٩٢٣هـــــ/ ٣١٠ت(؛ الطبــــري ، محمــــد بــــن جریــــر  ٢/٢٣٨

  .  ٣/٣٥؛ المسعودي ، مروج  ٧/٩٢ )م١٨٨٥

ابو مسلم الخوالني ، عبد اهللا بـن ثـوب ، تـابعي فقیـه اصـله مـن الـیمن اسـلم قبـل وفـاة الرسـول (ص) وسـكن  )٧١(

 ٢/٣٨٧؛ البسوي ، المعرفة والتاریخ  ٤٣٩الشام وتوفي في خالفة یزید كما ذكر ابن قتیبة ، المعارف ، ص

  . ٥/١٢٠لیاء ؛ االصبهاني ، حلیة االو 

محاضـرة االبـرار ومسـامرة االخیـار فـي االدبیـات  )م١٢٤٠هــ /٦٣٨ابـن عربـي ، محـي الـدین بـن عربـي (ت )٧٢(

؛ ابــن تیمیــة ، تقــي الــدین احمــد بــن  ٢/٢٣٩ )م١٩٦٨ -دمشــق (والنــوادر واالخبــار ، دار الیقضــة العربیــة 

عیــة ، تقــدیم : محمــد المبــارك ، دار السیاســة الشــرعیة فــي اصــالح الراعــي والر  )م١٣٢٧هـــ/٧٢٨ت(الحلــیم 

  .  ٢٣٣؛ الغزالي ، مقامات ، ص ١٤-١٣ص )هـ١٣٨٦-بیروت (الكتب العربیة 

  .  ٢/٢٤٠ابن عربي ، محاضرة االبرار  )٧٣(

؛  ٢/٤٣؛ االصـبهاني ، حلیـة  ٨١-٨/٥٨؛ ابـن سـعد ، الطبقـات  ٢/١٣١،  ٣/٩٧الذهبي ، سـیر اعـالم  )٧٤(

  .  ٤٠٨- ٢/٣٩٤ابن الجوزي ، صفة 

  .  ٢/٤٠٤ان الجوزي ، صفة  )٧٥(

  .  ٢٣٠-٢/٢٢٩الیعقوبي ، تاریخ  )٧٦(

  .  ٤٢٢-٢/٤٢١؛ البسوي ، المعرفة والتاریخ  ٥/٥٠البالذري ، انساب االشراف ،  )٧٧(

  .  ١/٥٨؛ االبشیهي ، المستطرق  ٥/٩٦،  فالبالذري ، انساب االشرا )٧٨(

  .  ٤١،  ٣٩،  ٣٣،  ٣١،  ٥/٢٥، لمصدر نفسها )٧٩(

  . ٤٨،  ٤٥-٥/٤٤، لمصدر نفسها )٨٠(

  .  ٥/٨٥، لمصدر نفسها )٨١(

  . ٥٣،  ٥/٤٧، لمصدر نفسها )٨٢(

  .  ٥/٢٢، لمصدر نفسها )٨٣(

بیروت (اخبار مكة وما جاء فیها من االثار ، دار الثقافة )م٨٤٧هـ/٢٢٣ت (االزرقي ، محمد بن عبد اهللا  )٨٤(

  .  ١/٤٤٣ )م١٩٦٥ -

 ٤/٤٢٢؛ ابـن الجـوزي ، صـفة  ٧/٤٤٤؛ ابن سعد ، الطبقات  ٣٨١- ٢/٣٨٠، المعرفة والتاریخ البسوي  )٨٥(

.

  .  ٧/٤٤٩ابن سعد ، الطبقات  )٨٦(

  .  ٣٨٢-١/٣٨١؛ ابن الجوزي ، صفة  ٢١البستي ، مشاهیر علماء االحصاء ، ص )٨٧(

   . ١/٢٢٣؛ الخطیب ، تاریخ بغداد  ٥/٤٢البالذري ، انساب االشراف ،  )٨٨(

  . ٢/٣٣١البسوي ، المعرفة والتاریخ  )٨٩(

االوائــل  )م٨٧٢هـــ /٢٥٩ت(؛ العســكري ، ابــو هــالل الحســن بــن عبــد اهللا  ١٧٦-٧/١٧٥الطبــري ، تــاریخ  )٩٠(

  .  ١٦١-١٦٠ص )م١٩٨٧ -بیروت (

  .  ٢/٢٥٣الیعقوبي ، تاریخ  )٩١(

  ٦/٣٥٢البالذري ، انساب االشراف ،  )٩٢(
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  ٦/٣٥١، لمصدر نفسها )٩٣(

  ٦/٣٥٢، لمصدر نفسها )٩٤(

  ٦/٣٥٠، لمصدر نفسها )٩٥(

  ٦/٣٥٠، لمصدر نفسها )٩٦(

  ٦/٣٥١، لمصدر نفسها )٩٧(

؛ ابــن االثیــر ، عــز الــدین علــي بــن ابــي  ٥/٢٢٤؛ ابــن ســعد ، الطبقــات  ٢٠٣-٧/٢٠٢، لمصــدر نفســها )٩٨(

لطقطقــي ، محمـــد بـــن ؛ ابـــن ا ٤/٥٢٠م) ١٩٦٥ -بیــروت(الكامــل فـــي التـــاریخ  )م١٢٣٢هــــ/٦٣٠الكــرم (ت

؛ بیضـــون ، د. ابـــراهیم ، الحجـــاز والدولــــة  ١٢٢، ص، الفخـــري فـــي االداب الســـلطانیة علـــي بـــن طباطبـــا 

  .  ٣٣٥، ص )م١٩٨٣ -بیروت (االسالمیة 

  .  ٧/٢٠٣البالذري ، انساب االشراف ،  )٩٩(

   . ٥/٢٣٤ابن سعد ، الطبقات  )١٠٠(

  .  ٥/٢٣٤ابن سعد ، الطبقات ؛  ٧/٢٠٤البالذري ، انساب االشراف ،  )١٠١(

ـــات  )١٠٢( ـــر ، الكامـــل  ٢٠٢-٧/٢٠١؛ الـــبالذري ، انســـاب االشـــراف ،  ٥/٢٢٤ابـــن ســـعد ، الطبق ؛ ابـــن االثی

٤/٥٢٠  .  

  .  ٥/٢٢٤ابن سعد ، الطبقات  )١٠٣(

  .  ٩/٦٣؛ ابن االثیر ، البدایة  ٥/٢٣٣ لمصدر نفسها )١٠٤(

  .  ٢٢٤،  ٧/٢٠٨البالذري ، انساب االشراف ،  )١٠٥(

  .  ٣/٩ابن عبد ربة ، العقد الفرید ،  )١٠٦(

  .  ١/٣٠ )م١٩٨٠-معجم االدباء (د/م )م١٢٢٩هـ/٦٢٦ت(یاقوت ، بن عبد اهللا الحموي  )١٠٧(

ــــى  )١٠٨( ــــاني ، عبــــد العزیــــز یحی ــــق : جمیــــل صــــلیبا )م٨٥٤هـــــ/٢٤٠ت(الكت -دمشــــق (كتــــاب الحیــــدة ، تحقی

  .  ١٦٤ص )م١٩٦٤

حلحلة بن عمرو من خزاعة سمع من عثمان عاش في المدینة وتحـول الـى الشـام ، قبیصة بن ذؤیب ابن  )١٠٩(

؛ ابــن  ٦٤م) تنظــر : البســتي ، مشــاهیر علمــاء ، ص٧٠٥هـــ/٨٦(ثقــة مأمونــا كثیــر الحــدیث تــوفي ســنة 

؛  ١٥١-٤/١٥٠؛ الــذهبي ، ســیر اعــالم  ١/٢٦؛ ابــن قــیم ، اعــالم المــوقعین  ٧/٤٤٧ســعد ، الطبقــات 

  .  ١/٥٥٧والتاریخ البسوي ، المعرفة 

جابر بن عبد اهللا االنصـاري ، شـهد العقبتـین وبـدر ومـن المشـاهیر تسـع عشـرة غـزاة ، اسـتغفر لـه الرسـول  )١١٠(

؛ ابــن االثیــر ، اســد الغابــة  ١١انظــر : البســتي ، مشــاهیر ، ص )م٦٩٧هـــ/٧٨((ص) ، تــوفي بالمدینــة 

  .  ١/٣٠٩؛ ابن الجوزي ، صفة  ١/٢٥٦

بن مسلم بن شهاب الزهري ، العـالم الفقیـه یـذكر فـي اعـداد سـعید بـن المسـیب وعـروة ابـن الزهري ، محمد )١١١(

؛  ٤٧٢هـــ) ، انظــر : ابــن قتیبــة ، المعــارف ، ص١٢٤(الزبیــر ووصــف بانــه جمــع علمهــم جمیعــا تــوفي 

  .  ٤٧٨-٢٠/٤٧٦ ؛ ابن الجوزي ، صفة ٦٤٣-١/٦٢٠البسوي ، المعرفة والتاریخ 

-بغــــداد (م) االخبــــار الموفقیــــات ، تحقیــــق : ســــامي مكــــي العــــاني ٨٦٩هـــــ/٢٥٦ت(ابــــن بكــــار ، الزبیــــر  )١١٢(

؛ هــورفتس ،  ٣/١٢٨؛ الــذهبي ، سـیر اعـالم  ٢/٢٣٠؛ ابـن عبـد ربــة ، العقـد الفریـد  ٢١١ص )م١٩٧٣

  .  ١٩،  ٨ص )م١٩٤٩ -القاهرة (یوسف المغازي االولى وقولغوها ، ترجمة : حسین نصار 



…دور المحدثین والفقهاء في الدولة االمویة

٢١٠

  .  ٥/٢٣٣ابن سعد ، الطبقات  )١١٣(

  . ٥/٢٣٤؛ ابن سعد ، الطبقات  ٧/١٩٦البالذري ، انساب االشراف ،  )١١٤(

  .  ٧/١٩٦البالذري ، انساب االشراف ،  )١١٥(

  .  ٢٣٠-٥/٢٢٩ابن سعد ، الطبقات  )١١٦(

  .  ٥/٢٣٠ لمصدر نفسها )١١٧(

  .  ١٣١-٥/٢٣٠ لمصدر نفسها )١١٨(

  .  ٣/١٢٦؛ الذهبي ، سیر اعالم  ٣/١١٥، المسعودي ، مروج  ٥/٢٣١ لمصدر نفسها )١١٩(

  .  ١/٥٥٧البسوي ، المعرفة والتاریخ  )١٢٠(

  .  ١/١٣٣الحنبلي ، شذرات  )١٢١(

عطاء بن ابي رباح ، مولى آل ابي خیثم الفهري واسم ابـي ربـاح اسـلم كـان مولـده بالجنـد مـن الـیمن ونشـأ  )١٢٢(

، انظــر : البســتي ، مشــاهیر علمــاء ،  )هـــ١١٤فــي مكــة مــن ســادات التــابعین فقیــه ورع تــوفي فــي مكــة (

ـــن ســـعد ، الطبقـــات  ٨١ص ؛ البســـوي ، المعرفـــة والتـــاریخ  ٢/٥٢٥؛ ابـــن الجـــوزي ، صـــفة  ٥/١٤٣؛ اب

  .  ٣٨٥-٤/٣٨٠؛ الذهبي ، سیر  ٣/٣٤٧

  .  ١/١٧٠ابن عربي ، محاضرة االبرار  )١٢٣(

  .  ١/١٧١ لمصدر نفسها )١٢٤(

؛ ابــن عبــد ربــة ،  ١٤٠-٥/١٣٨ي ، انظــر : الــذهبي تــاریخ االســالم حــول الحــواریین عبــد الملــك والزهــر  )١٢٥(

  .  ١٤٤-٢/١٤٣العقد 

  . ١/٦٢٧؛ البسوي ، المعرفة والتاریخ  ٩/٣٤٦ابن كثیر ، البدایة  )١٢٦(

تــاریخ مدینــة دمشــق تحقیــق : صــالح  )م١١٧٥هـــ/٥٧١ت(ابــن عســاكر ، علــي بــن الحســن بــن هبــة اهللا  )١٢٧(

   . ٦٢٨-١/٦٢٧؛ البسوي ، المعرفة والتاریخ  ٢٢-١٩ص )م١٩٥١ –مشق د(الدین المنجد م/ االول 

  . ١/٦٢١البسوي ، المعرفة والتاریخ  )١٢٨(

  .  ٦٢٣-١/٦٢١ لمصدر نفسها )١٢٩(

  . ١/٦٣٦ لمصدر نفسها )١٣٠(

  . ٢/٢٣٠ابن عبد ربة ، العقد الفرید  )١٣١(

ـــــة ، المعـــــارف ، ص )١٣٢( ـــــن قتیب ـــــر ، البدایـــــة  ٤٧٢اب ـــــن كثی ـــــن محمـــــد  ٩/٣٤١؛ اب ـــــه ، احمـــــد ب ـــــن الفقی ؛ اب

  .  ٩١ص )م١٨٨٥ –لیدن (مختصر كتاب البلدان ، نشره دي غویه  )م٩٠٢هـ/٢٨٩(ت

  . ١/٦٣٥البسوي ، المعرفة والتاریخ  )١٣٣(

  . ٢/٢٦١الیعقوبي ، تاریخ  )١٣٤(

ر بـن عبــد رجـاء بـن حیـوة الكنـدي مـن سـادات فلسـطین لـه دور كبیـر فـي خالفـة عبـد الملـك وسـلیمان وعمـ )١٣٥(

؛ ابـــن ســـعد ، الطبقـــات  ٤٧٣-٤٧٢هــــ) ، انظـــر : ابـــن قتیبـــة ، المعـــارف ، ص١١٢العزیـــز تـــوفي عـــام (

؛ الیعقـــــوبي ، تـــــاریخ  ٤/٤٣١؛ ابـــــن الجــــوزي ، صـــــفة  ١١٧، البســــتي ، مشـــــاهیر ، ص ٤٥٥-٧/٤٥٤

بي ، ؛ الــذه ١/٢٦؛ ابــن قــیم ، اعــالم المــوقعین  ٣٧١ – ٢/٣٧٠؛ البســوي ، المعرفــة والتــاریخ  ٢/٣٠٩

  .  ٣٠٢-٤/٣٠٠سیر اعالم 
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٢١١

؛ ابــن تغـــري بـــردي ابـــي  ٨/٢٨٠؛ ابـــن كثیـــر ، البدایـــة  ١٠١ابــن الفقیـــه ، مختصـــر كتـــاب البلــدان ، ص )١٣٦(

النجــوم الزاهـرة فــي ملـوك مصــر والقـاهرة ، نســخة مصـورة عــن دار  )م١٤٦٩هــ/٨٧٤ت(المحاسـن یوســف 

ـــاهرة (الكتـــب المصـــریة  ـــدین ، العمـــارة فـــي صـــدر االســـالم ؛ ســـامح ، د. كمـــا ١/١٨٣ )م١٩٦٣–الق ل ال

؛  ٢٢٦ص )م١٩٨٥ –الكویــت (؛ محمــود ابــراهیم ، نضــائل بیــت المقــدس  ١١ص )م١٩٦٤ –القــاهرة (

  .  ٩٩ص )د/ت –بغداد (االعظمي ، عواد مجید ، تاریخ مدینة القدس

  .  ٢/١٥٨ابن حجر ، تهذیب التهذیب  )١٣٧(

  .  ٢/١٤٣ابن عبد ربة ، العقد  )١٣٨(

لشعبي ، ابو عمرو عامر بن شراحیل وهو من حمیـر وعـداده فـي همـدان نسـب الـى جبـل بـالیمن ، ادرك ا )١٣٩(

انظر : ابن قتیبة) ،)ما رایت احدًا اعلم بسنٍة ماضیة من الشعبي(عددًا من الصحابة قال عنه مكحول (

؛  ٥٢-٣/٥١؛ ابــن الجــوزي ، صــفة  ٢/٥٩٧؛ البســوي ، المعرفــة والتــاریخ  ٤٥١-٤٤٩، المعــارف ص

؛ الحنبلــي ، شــذرات  ١٧٠-٤/١٥٨؛ الــذهبي ، ســیر اعــالم  ٣٦٢-٧/٣٥٩الــبالذري ، انســاب االشــراف 

عـــــامر (؛ الكساســـــیة ، حســـــین ، وزریـــــف المعایطـــــة ،  ١٠٢-١٠١؛ البســـــتي ، مشـــــاهیر ، ص ١/١٢٦

) ١٩٩٨لســـنة ( ٧، العـــدد  ١٣مجلـــة مؤتـــة للبحـــوث والدراســـات م/)الشـــعبي مـــن مصـــادر تـــاریخ الطبـــري

   . ٩٧-٧٧ص

  .  ٩٧-١/٩٦؛ یاقوت ، معجم االدباء  ٣/٩٢المسعودي ، مروج  )١٤٠(

  .  ٦/٣١٩البالذري ، انساب االشراف  )١٤١(

  .  ١/١٢٧الحنبلي ، شذرات  )١٤٢(

؛ الكنــدي ، محمــد بــن یوســف ، والة  ٥/٢٣٣؛ ابــن ســعد الطبقــات  ٦/٣٣٣الــبالذري ، انســاب االشــراف  )١٤٣(

  .  ٧٥ص )د/ت –بیروت (ر ، دار صادر مصر ، تحقیق : د. حسین نصا

؛ الكساســـبة ، الشـــعبي ، مجلـــة  ٢/٥٩٦؛ البســـوي ، المعرفـــة والتـــاریخ  ٢٨٠-٢/٢٧٩الیعقـــوبي ، تـــاریخ  )١٤٤(

  .  ٨٢م) ص١٩٩٨لسنة ( ٧مؤتة العدد /

  .  ٣٦٢-٧/٣٦١البالذري ، انساب االشراف  )١٤٥(

   . ٤٠١-٤٠٠،  ٣٨٥،  ٤/٢٠٧الفرید ؛ ابن عبد ربة ، العقد ٢/٣٠٤الیعقوبي ، تاریخ  )١٤٦(

  .  ١٠٥-١/١٠٤الحنبلي ، شذرات  )١٤٧(

  .  ٧٧-٣/٧٦؛ المسعودي ، مروج  ٢/٢٧٤الیعقوبي ، تاریخ  )١٤٨(

عبد اهللا بن محیریز القرشي ، من اهلي فلسطین صاحب فضل وعبـادة ولـه مجـالس علمیـة كـان یحضـرها  )١٤٩(

؛ ابـن الجـوزي ،  ١١٧ض ، انظـر : البسـتي ، مشـاهیر ، صرجاء بن حیوة ووصفه بانه امـان الهـل االر 

  .  ٤٢٦-٤/٤٢٥صفة 

  .  ٤/٤٢٥؛ ابن الجوزي ، صفة  ٢/٣٦٦البسوي ، المعرفة والتاریخ  )١٥٠(

  .  ٢/٣٦٦البسوي ، المعرفة والتاریخ  )١٥١(

، تحقیق : لوك في سیاسة المالمنهج المسلوك  )م١١٩٣هـ / ٥٨٩الشیزري ، عبد الرحمن بن عبد اهللا (ت )١٥٢(

؛ ابـن  ٣٢٠-٢/٣١٩؛ البسـوي ، المعرفـة والتـاریخ  ٥٦٤ص )م١٩٨٧ –الزرقـاء (علي عبد اهللا الموسى 

؛ المـاوردي ، علـي بـن محمـد بـن حبیـب  ٦٩؛ الشـیرازي ، طبقـات الفقهـاء ، ص ٧/٤٤٨سعد ، الطبقات 

  .  ٦٥ص )م ١٩٨٩ –بغداد (االحكام السلطانیة  )م١٠٥٨هـ/٤٥٠(ت 


