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 ملخص باللغة العسبية
 حمند عبيد جاسه .أ.و.د

 أ.و.د. أمحد عبيد جاسه

مدف االنبار مع تميزىا بعراقة أصكليا كعمؽ تاريخيا كما حباىا مف طبيعة فياضة بالخير 
نبار ثـ إلى ىيت ثـ إلى "ثـ رحمت مف بغداد فكصمت إلى مدينة األ :كما كصفيا ابف بطكطة بقكلو

حديثة ثـ الى عانو كىذه البالد مف أحسف البالد كاخصبيا كالطريؽ فييا بينيما كثيرة العمارة كاف 
الماشي في سكؽ مف األسكاؽ كقد ذكرنا إنا لـ نر ما يشبو البالد التي عمى نير الصيف إاٌل ىذه 

ياضة بالعطاء فمف األنبار أكؿ مف خط فقد حبيا اهلل تعالى مع ىذا القكؿ نيرة كقمكب ف ،البالد"
الحرؼ العربي كمنيا تعمـ سائر العرب الكتابة كىي جزء مف العراؽ الكبير الذم يقكؿ المؤرخ ابف 

ق( في أىمو "قاؿ بعض أىؿ النظر أىؿ العراؽ ىـ أىؿ عقكؿ صحيحة كشيكات ّٓٔتالفقيو )
ضاء كاستكاء االخالط كسمرة األلكاف محمكدة كشمائؿ مكزكنة كبراعة في كؿ صناعة مع اعتداؿ األع

كىي أعدليا كأقصدىا كىـ الذيف انضجتيـ األرحاـ فمـ تخرجنيـ بيف أشقر كأصيب كأميؽ كمغرب 
"كقد اشتيرت بعض مدنيا أكثر مف بعض فحظي بعضيا بحفظ تراجـ مشاىير رجاليا بينيما انطمس 

: ىي بحسب تسمسؿ تربيتيا عمى الفراتتاريخ أخرل كالمدف األنبارية التي كجدت نسبة أعالـ إلييا 
األنبار، كالفمكجة  كىيت ككبيسة كجبة كآلكس كحديثة كعانة كراكه كىذه المدف متفاكتة في مف ينسب 
 .إلييا مف األعالـ فاألنبار أشيرىا كأكثرىا عددا مف االئمة كال غرك فإنيا كانت حاضرة بني العباس

إذ لـ يكتب حسب  -ء منشغميف، كلمكانتيـ العممية ناسيف، كلما رأينا الناس عف مكانة ىؤالء الفقيا
: )الحركة الفقيية في  -عممنا عف ىذا المكضكع بحث عممي مف قبؿ درسنا في ىذا البحث المكسـك

سياميـ في  مدينة األنبار حتى نياية القرف السابع اليجرم( جيكدىـ التي قدمكىا لمفقو اإلسالمي، كا 
ز مكانتيـ العممية المتميزة، مف حيث التمقي كالتعميـ كالتأثير كاآلثار التي حفظ ىذا العمـ كتطكره، كأبر 

خمفكىا، تذكيرا بمناقبيـ، كلمفت نظر األحفاد إلى مآثر األجداد، دعكة لمتأسي بيـ، كاقتباس المحاسف 
مف آثارىـ. كقد خصصتو لدراسة الجيكد الفقيية في القركف السبعة األكلى، ابتداء مف الفتح 

مي كحتى نياية القف اليجرم السابع، كىك القرف الذم كقع فيو احتالؿ بغداد كمف ثـ األنبار، اإلسال
 كذلؾ لضمكر الحركة الفقيية في البالد كافة بعد احتالؿ المغكؿ لبغداد. 

 القرن السابع الهجري، مدن األنبار، الحركة الفقهية: الكممات المفتاحية
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JURISPRUDENCE MOVEMENT IN THE CITY OF ANBAR 
UNTIL THE END OF THE 7TH CENTURY AH 

Ass. Prof. Dr. Muhammad O. Jasim 

Ass. Prof. Dr. Ahmed O. Jasim 

Summary 
The cities of Anbar, with its distinction of the origins of its origins, the 

depth of its history and the love of its abundant nature, as Ibn Battuta 
described it by saying, "Then I left from Baghdad, and then I went to the city 
of Anbar, then to Heet, then to Haditha, then to Annah, and this country is 
one of the best countries, the most fertile, and the path between them is a lot 
of architecture. In one of the markets we mentioned, we have not seen 
anything similar to the countries on the China River except this country. 
“God Almighty loved her with this saying, enlightening and abundant hearts 
with giving. It is from Anbar that the first of the Arabic calligraphy script, 
including the rest of the Arabs learn writing, is part of the great Iraq that 
says The historian Ibn al-Faqih (365 AH) in his family, "said some A. For 
consideration, the people of Iraq are the people of right minds, praiseworthy 
desires, balanced qualities and ingenuity in every industry, with the 
moderation of members, the leveling of mixtures and the tan of colors, which 
are the fairest and the most meaningful. Its men between them indulged the 
history of other and the Anbaric cities to which the percentage of flags were 
found according to the sequence of their education on the Euphrates: Anbar, 
Fallujah, Heet, Kabeesah Meal, Alus, Haditha, Anawah, and Rawa, and 
these cities are different in who are attributed to them from the flags, Anbar 
is the most famous and most notable of the imams, It was present Bani 
Abbas. And when we saw people about the position of these jurists busy, and 
their scientific position forgetting - as no scientific research has been written 
according to this subject before - we studied in this tagged research: 
(Jurisprudence movement in the city of Anbar until the end of the seventh 
century AH) their efforts that they presented to Islamic jurisprudence And 
their contribution to preserving this science and its development, and their 
most distinguished scientific position in terms of receiving, teaching, 
influencing and the effects they left, as a reminder of their manners, and to 
draw grandchildren's attention to the exploits of the ancestors, an invitation 
to conspire with them, and quoting the merits of their effects. It was devoted 
to the study of jurisprudence efforts in the first seven centuries, from the 
Islamic conquest to the end of the seventh Hijri channel, the century in which 
the occupation of Baghdad and then Anbar occurred, due to the atrophy of 
the jurisprudence movement in all countries after the Mongol occupation of 
Baghdad. 
Key words: Jurisprudence movement, Anbar cities, the seventh century AH 
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 املقدمة

، حمدا طيبا، مباركا فيو، كما ينبغي لجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو، الحمد هلل
يجنبنا الزلؿ في  اف كنسألو  إليو،نحمده سبحانو كتعالى، كنستعينو كنستغفره، كنتكب 

، لو كصحبوآكنصمي كنسمـ عمى رسكلو المصطفى خير البشر، كعمى ، القكؿ كالعمؿ
 كمف اىتدل بيديو كاتبع سنتو الى يـك الديف . 

كقد  كصفكتيا،ف إرادة اهلل شاءت اف تككف ىذه الشريعة خاتمة الشرائع إف
 خمقو،الييا رسكلو كصفكة اصطفى جؿ شأنو لتبميغ ىذه الرسالة كاإلرشاد بيا كاليداية 

  كمو.حتى اتـ اهلل تعالى عمى يديو بناء صريح ىذا الديف، كاظياره عمى الديف 
كمف صنع اهلل تعالى ليذا الديف اف اختار لنبيو الصحابة الكراـ الذيف اخذكا منو 

حتى كانكا صفكة ىذه االمة كقادتيا كشمكس الصدؽ كاإلخالص كاألمانة كالخمؽ الرفيع 
كعف ىذا  التبميغ،ا فجاىدكا في اهلل مع رسكلو حؽ الجياد كحممكا بعده امانة ىدايتي

  الشريعة.فكانكا نعـ الكعاء الذم حفظ ليذه االمة عمـك  التابعكف،الجيؿ العظيـ اخذ 
الذيف يرجع جؿ الفضؿ الييـ في تدكيف ىذه  اتباعيـ،كعمى ايدم التابعيف تربى 

 ة ىذه االمة مف الضياع . فصاف اهلل تعالى بذلؾ ثرك ، العمـك
مة اإلسالمية الكثير مف العمماء في شتى أنكاع العمـك كالسيما قد انجبت األك 

العمـك الشرعية كمنيا الفقو اإلسالمي كفي مختمؼ العصكر برز مجتيديف عظاـ اشتير 
منيـ عمى كجو الخصكص أصحاب المذاىب األربعة كالذيف اعتمد الناس اراءىـ كاتبعكا 

كتمسككا بمذىبيـ ككاف مف أسباب ذلؾ اف عمميـ دكف كانتشر بيف الناس كمع  طرائقيـ
     .ذلؾ فقد ظير قبؿ كبعد ىؤالء الفقياء عمماء اعالـ ال يقمكف عنيـ منزلة

كقد حجب جؿ االستفادة مف فقو ىؤالء االعالـ اف فقييـ لـ يصنؼ بؿ بقي 
كمف ىؤالء عمماء الفقو في  .كغيرىامتناثرا في بطكف كتب الفقو كالحديث كالتفسير 

 االنبار
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كمدف االنبار مع تميزىا بعراقة أصكليا كعمؽ تاريخيا كما حباىا مف طبيعة 
"ثـ رحمت مف بغداد فكصمت الى مدينة  :فياضة بالخير كما كصفيا ابف بطكطة بقكلو

 االنبار ثـ الى ىيت ثـ الى حديثة ثـ الى عانو كىذه البالد مف احسف البالد كاخصبيا
بينيما كثيرة العمارة كاف الماشي في سكؽ مف األسكاؽ كقد ذكرنا انا لـ نر كالطريؽ فييا 

فقد حبيا اهلل تعالى مع ىذا القكؿ ( ُ)ما يشبو البالد التي عمى نير الصيف اال ىذه البالد"
اكؿ مف خط الحرؼ  –كما سياتي ذكره قريبا  –نيرة كقمكب فياضة بالعطاء فمف االنبار 

ذم يقكؿ المؤرخ منيا تعمـ سائر العرب الكتابة كىي جزء مف العراؽ الكبير الالعربي ك 
ىؿ النظر اىؿ العراؽ ىـ اىؿ عقكؿ أىمو "قاؿ بعض أ( في قّٓٔتابف الفقيو )

صحيحة كشيكات محمكدة كشمائؿ مكزكنة كبراعة في كؿ صناعة مع اعتداؿ األعضاء 
دىا كىـ الذيف انضجتيـ االرحاـ فمـ كاستكاء االخالط كسمرة األلكاف كىي اعدليا كاقص

 .(ِ)تخرجنيـ بيف اشقر كاصيب كاميؽ كمغرب"
كقد اشتيرت بعض مدنيا اكثر مف بعض فحظي بعضيا بحفظ تراجـ مشاىير 

عالـ الييا ىي أالتي كجدت نسبة  األنباريةرجاليا بينيما انطمس تاريخ أخرل كالمدف 
كحديثة كىيت ككبيسة كجبة كالكس ة كالفمكجنبار، ألا: بحسب تسمسؿ تربيتيا عمى الفرات

اشيرىا كأكثرىا  فاألنبارعالـ ألنسب الييا مف ايفي مف  ةكىذه المدف متفاكت هكعانة كراك 
 .بني العباس حاضرة نيا كانتإغرك ف عددا مف االئمة كال

 ، العممية ناسيف مكانتيـقياء منشغميف، كلالناس عف مكانة ىؤالء الف ما رأينالك 
في ىذا البحث  نادرس ،عف ىذا المكضكع بحث عممي مف قبؿ يكتب حسب عممناإذ لـ 

: )معالـ الحركة الفقيية في مدينة األنبار حتى نياية القرف السابع اليجرم(  المكسـك
سياميـ في  حفظ ىذا العمـ كتطكره، كأبرز جيكدىـ التي قدمكىا لمفقو اإلسالمي، كا 

                                                            

 العربي.طبعة دار المشرؽ  َّٓ/ِرحمة ابف بطكطة  (ُ)
 .ُٗٗالبمداف ابف الفقيو ص (ِ)



 

  
ُِْ 

11 

تذكيرا  مقي كالتعميـ كالتأثير كاآلثار التي خمفكىا،مف حيث الت ،مكانتيـ العممية المتميزة
كاقتباس المحاسف متأسي بيـ، األجداد، دعكة ل لمفت نظر األحفاد إلى مآثربمناقبيـ، ك 
كقد خصصتو لدراسة الجيكد الفقيية في القركف السبعة األكلى، ابتداء مف . مف آثارىـ

القرف الذم كقع فيو احتالؿ  الفتح اإلسالمي كحتى نياية القف اليجرم السابع، كىك
احتالؿ المغكؿ بعد في البالد كافة ، كذلؾ لضمكر الحركة الفقيية كمف ثـ األنبار بغداد

  .بغدادل
 مبحثيف:كقضت طبيعة البحث تقسيمو الى 

 . كفيو مطمباف.كمكانتيـ فيو جيكد عمماء األنباء في الفقو المبحث األكؿ:
 المطمب األكؿ: كسائؿ تمقي فقياء األنبار الفقو. 
 المطمب الثاني: مكانة عمماء األنبار في الفقو. 

 المبحث الثاني: ترجمة ألبرز فقياء األنبار، كفيو مطمباف.
 المطمب األكؿ: الفقياء الذيف عاشكا في القرنيف الثاني كالثالث.

 ابعالمطمب الثاني: الفقياء مف القرف الرابع كحتى الس
 أما الخاتمة فكانت في أىـ النتائج التي تكصمت الييا في ىذا البحث

 وأخريا نسأل اهلل أن يكىن هذا انعمم خانصا نىجهه إنه مسيع جميب
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 :األول املبحث
 يف الفقه ومكاىتهه فيه األىباز جهود علناء

 :املطلب األول
 ىشأة احلسكة الفقهية يف مديية األىباز

  :فيهمأثر الوافدين  :أوال
إباف قياميا كاف  األنبار عاصمة لمدكلة في عيد العباسييف مدينة اراختي إف

كشد رحاؿ الفقياء إلى أرضيا، مما  العمماء إلييا،كبار  عامال مساعدا كمشجعا لكفادة
 ترؾ أثرا ميما في ازدىار الحركة العممية فييا، كمنيا الحركة الفقيية.

منيـ مف نزليا باستدعاء الخميفة ، كبار فقياء األمصار عدد مف يافقد نزل
مف نزليا مف تمقاء نفسو  يـالعباسي لمقضاء أك كالفتكل أك لمتعميـ أك لغير ذلؾ، كمن

أثره الفقيي فييـ، كمنيـ مف المؤرخكف مف ذكر  لغرض عممي أك شخصي، كمف ىؤالء
 حتما مدينة األنبار سيدفعلـ يذكر ذلؾ، لكف تكاجد أمثاؿ أكلئؾ األئمة األعالـ في 

بأىميا لالتصاؿ بيـ كالسماع منيـ كاالنتفاع بيـ، كيحرؾ داعية العمـ كالتعمـ في 
كىـ كثيركف، سأقتصر عمى ذكر بعضيـ  .افي أىمي النفكس، مما يكلد حتما أثرا ميما

لضرب المثؿ، كأكتفي بذكر مف نزليا في عصرىا األكؿ لبياف أثرىـ في نشأة الحركة 
  ية في األنبار. العمم

أكثر مف مرة، كبصحبتو عدد مف  اإلماـ عمي بف أبي طالب فقد نزليا 
ككانا مثؿ ربيعة بف ناجذ األسدم الككفي. كعقيص أبك سعيد التيمي الككفي،  أصحابو،
 .(ُ) عف عبد اهلل بف عباسعقيص ث ، كحد   عف عمي بف أبي طالب يركياف

                                                            

 . ُِٓ/ُْ. كُّْ/ٗينظر: تاريخ بغداد:  (ُ)
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 قيؿ مفك  اختمؼ في صحبتو، الفقيو،عياض بف عمرك األشعرم، المحدث ك 
كقد ذكره غير كاحد مف العمماء في جممة الصحابة، كأخرج أحمد حديثو في التابعيف، 

 .(ُ)المسند
: شىًيدى ًعيىاضه فييـ ما ركاه عامر الشعبي، قاؿ كمما يثبت نزكلو األنبار كأثره

 : ـٍ تيقىمِّسيكفى مىا ًلي ال »األىٍشعىًرمُّ ًعيدنا ًباألىٍنبىاًر، فىقىاؿى أىرىاكي
كىمىا كىافى ييقىم سي ًعٍندى رىسيكًؿ الم ًو  (ِ)


  فيذا بياف لمسألة فقيية عممية. ،«(ّ)

فركخ، المعركؼ بربيعة ربيعة بف أبي عبد الرحمف ثـ نزليا مف كبار الفقياء 
عمى مقضاء استدعاه الخميفة العباسي أبك العباس السفاح مف المدينة المنكرة لالرأم، 

حافظا  كربيعة كاف مف كبار فقياء التابعيف، األنبار إذ كانت عاصمة الدكلة في عيده،
 قد أدرؾ بعض أصحاب النبي ك  لمفقو كالحديث، كصاحب الفتكل في المدينة.

كاألكابر مف التابعيف، كسمع منو مالؾ بف أنس كسفياف الثكرم كشعبة كالميث بف سعد 

                                                            

سكف الككفة. ذكره ابف عبد البر كابف مندة كأبك نعيـ كغيرىـ »قاؿ النككم: . ّٕٓ/ُينظر: تاريخ بغداد:  (ُ)
ركل عنو ، كعف جماعة مف الصحابة. في الصحابة. كقاؿ ابف أبى حاتـ: ىك تابعي. ركل عف النبي 

 . ّْ/ِتيذيب األسماء كالمغات: «. الشعبي، كسماؾ بف حرب، كحصيف
ٍيد بف سعيد الحديثي  ٔٔٗ/ّقاؿ الجكىرم: التقميس: الضرب بالدؼ كالغناء. الصحاح:  (ِ) )قمس(. كقاؿ سيكى

. كقاؿ الشعبي: المعب. كقىاؿ يكسؼ بف عدم أحد ركاة  ٍربي الدُّؼِّ الحديث: راكم الحديث: الت ٍقًميًس: ضى
التقميس أف يقعد الجكارم كالصبياف عمى أفكاه الطرؽ يمعبكف بالطبؿ كغير ذلؾ. ينظر: تاريخ بغداد: 

 . ّْٖ/ٖكفتح البارم: ابف رجب:  ّٕٓ
( كتاب إقامة َُِّبرقـ ) ُّْ/ُأخرجو ابف ماجو في سننو كالبخارم في تاريخو: سنف ابف ماجو:  (ّ)

. قاؿ أبك ُٗ/ٕي التقميس يـك العيد. كالتاريخ الكبير: البخارم: الصالة كالسنة فييا، باب ما جاء ف
العباس البكصيرم في الزكائد: ىذا إسناد رجالو ثقات. ينظر: مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو: أبك 

. كقاؿ ابف الممقف: اسناد ُْٓ/ُىػ( َْٖالعباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر البكصيرم الكناني )ت
 . كقاؿ األلباني: ضعيؼ، ْٔ/ٖلشرح الجامع الصحيح:  جيد. التكضيح
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كتكفي باألنبار سنة ست كثالثيف كمائة. كقيؿ تكفي بالمدينة، كاألكؿ  ،(ُ)كغيرىـ
كلـ تسعؼ المصادر بذكر مف أخذ عنو مف أىؿ األنبار، لكف تكاجد مثؿ ىذا  ،(ِ)أشير

 كبير في أىميا.الفقيو العمـ بينيـ حتما كاف لو أثر 
شيخ إسحاؽ بف  ىاركف بف يزيد اإلماـك أخ ،الكاسطي ىاركف بف العالءك 

 .(ّ)(َُٕ-ُُٔتكفي ما بيف ) .األنبار قضاء كلي. البيمكؿ األنبارم
ًميح، اإلماـ أبك بف الجر اح بككيع ك  ؤاسيٌ ياف سفف مى  كلد سنة ،الككفي الرُّ

الحديث مف  سمعقرأ الفقو ك ، ىػ(ُٕٗتكفي سنة )، كأصمو مف خراساف، ك ىػ(ُِٗ)
سماعيؿ عر ف باألعمش، كىشاـ  خالئؽ أمثاؿ: ف، عك ، كابف خالدي أبف بكة، كا 
: ابف المبارؾ كىك كأخذ عنو الكبار كرككا عنو مثؿ رٌم، كخٍمؽ.كالثك ة، كشعبكاألكزاعي، 

سحاؽبف آدـ، كأحمد ب، كيحيى ميدمف بف الرحمأكبر منو، كعبد  بف  ف حنبؿ، كا 
ٍيثىمىة، البيمكؿ األنبارم ًعيف، كأبك خى ًدينٌي، كابف مى  .(ْ)سكاىـ ـكأم، كابف المى

: ما كاف بالككفة في زماف ككيع أفقو كال ، حتى قيؿـ كالعمؿالعمكاف رأسنا في 
تقانو، »قاؿ النككم:  أعمـ بالحديث منو. كأجمعكا عمى جاللتو، ككفكر عممو، كحفظو، كا 

ت أكعى رأيف حنبؿ: ما بكقاؿ أحمد  ،(ٓ)«ككرعو، كصالحو، كعبادتو، كتكثيقو، كاعتماده
قاؿ يحيى بف معيف: ككيع في زمانو كاألكزاعي في زمانو.  ،(ٔ)ًمف ككيع مـ كال أحفظلمع

 .(ٕ)كما رأيت أفضؿ منو، كقاؿ: ككاف يفتي بقكؿ أبي حنيفة

                                                            

 .ّْٗ/ٕكالمنتظـ: ابف الجكزم:  ُْْ/ٗينظر: تاريخ بغداد:  (ُ)
 .ّْٗ/ٕكالمنتظـ:  ُْْ/ٗكتاريخ بغداد:  ْٔٗ/ُينظر: المعارؼ: ابف قتيبة:  (ِ)
 .ّْٔ/ْينظر: تاريخ اإلسالـ:  (ّ)
 .َُِّ/ْكتاريخ اإلسالـ:  ْٕٔ/ُٓ، تاريخ بغداد: ُٕٗ/ٖالكبير: البخارم:  ينظر: التاريخ (ْ)
 .ُْْ/ِتيذيب األسماء كالمغات:  (ٓ)
 .َُِّ/ْكتاريخ اإلسالـ:  ّٗ-ّٕ/ٗينظر: الجرح كالتعديؿ: ابف أبي حاتـ:  (ٔ)
 .َِٖ/ِكالجكاىر المضية :  ْٕٔ/ُٓينظر: تاريخ بغداد:  (ٕ)
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أخرج الخطيب البغدادم قصة تفيد قراءة األنبارييف عمى ككيع، قاؿ البغدادم: ك 
البيمكؿ  قرأت عمى التنكخي، عف أبي الحسف أحمد بف يكسؼ بف يعقكب بف إسحاؽ بف

د ثىًني جدم إسحاؽ بف البيمكؿ، قاؿ: قدـ عمينا ككيع  د ثىًني أبي، قاؿ: حى األنبارم، قاؿ: حى
بف الجراح، فنزؿ في مسجد عمى الفرات، فكنت أصير إليو الستماع الحديث منو، 
فطمب مني نبيذا، فجئتو بمخيسة ليال، فأقبمت أقرأ عميو الحديث كىك يشرب، فمما نفذ ما 

 .(ُ)لزدناؾتو بو أطفأ السراج، فقمت لو ما ىذا؟ فقاؿ لك زدتنا كنت جئ
 كأخذ عنو حدث.أقرأ بيا ك نزؿ األنبار، ك ، ر الخراسانيجٍ ر أبك حي جٍ سمرة بف حي ك 

، قاؿ أبك القاسـ عمي بف المحسف التنكخي ،(ِ)كغيره األنبارم إسحاؽ بف بيمكؿ التنكخي
ًني أبي كعمي أنو  عف أحمد بف يكسؼ بف يعقكب بف إسحاؽ بف البيمكؿ، قاؿ: أىٍخبىرى
كاف باألنبار قـك ال يرتقكف في الخالفة كالفضؿ بعمي بف أبي طالب، منيـ الكضاح بف 
حساف رجؿ مف األعاجـ، ككاف إسحاؽ بف البيمكؿ يحضر مجمسو كالناس متكافركف 

ليو يكما كىك يحدث في مسجده كحكاليو زىاء ألؼ عميو لعمك إسناده، فصار إسحاؽ إ
إنساف، فسألو عف عمي بف أبي طالب فمـ يمحقو بأبي بكر كعمر كعثماف، فخرؽ 
إسحاؽ دفترا كاف بيده فيو سماع منو لو، كضرب بو رأسو، فانفض الناس عف الكضاح، 

سمرة بف كأقعد إسحاؽ في مكانو رجال كاف أقاـ باألنبار ثـ خرج إلى الثغر، يعرؼ ب
، ككتب حجر الخراساني صاحب سنة، فحدث بفضائؿ األربعة مف أصحاب النبي 

 عنو إسحاؽ فكتب الناس عنو.     
األزرؽ بف يعقكب بف  يكسؼ بف محمد غانـك أب حدث إسحاؽ عنو: كمما ركاه
د ثىنىا أىًبي، قاؿ، إسحاؽ بف البيمكؿ دِّم، حدثن: قاؿ: حى ٍجر بفا سىميرىةي حدثن: قاؿا جى ك أب حي

                                                            

 . ْٕٔ/ُٓينظر: تاريخ بغداد:  (ُ)
 .ُّٓ/َُينظر: المصدر السابؽ:  (ِ)
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 الن ًبيِّ  عف، عائشة عف، ميمىٍيكىةي أب ابف عف، الن ًصيًبيٌ  حمزة عف، الخراساني حجر
ٍرأىةي آلًخًر أىٍزكىاًجيىا: "قاؿ  .(ُ)"اٍلمى

 : والمدارسة فيما بينهم التلقي :ثانيا
كمنيا  ـ فيما بينيـ،نكا يتدارسكف العمك كا كما كانكا يأخذكف عف الكافديف إلييـ،ف

ده أك بعد رحمتو جمس ليعمـ غيره مف فإذا ما أتـ أحدىـ تعميمو في داخؿ بم الفقو،عمـ 
كالحافظ فيذا الفقيو الكبير  أبناء بمده كمف يفد إلييـ، كينتقؿ الناس إليو ليأخذكا عنو،

، قرأ في األنبار عمى كالده، كما يمكؿ بف حساف بف سناف األنبارمالمسند إسحاؽ بف الب
اإلماـ أحمد  أمثاؿ فحمؿ فقيا عف األئمة، تحؿ إلى بغداد كغيرىار اأخذ عف غيره، ثـ 

الييثـ بف مكسى صاحب أبي سف بف زياد المؤلؤم، ك الححنبؿ، ككبار فقياء الحنفية ك بف
، ثـ اإلماـ الشافعي، كحمؿ حديثا كثيرا مف خالئؽ ال يحصكف ، كسمعيكسؼ القاضي

، ك عاد إلى بمده متصدرا  كاف  اتحديث كالتفقيو كالفتكل، فممل عكؼ نفسوفي كؿ العمـك
فقرأ عميو ابناه البيمكؿ كأحمد ابنا مف متعمـ مف أبناء بمده إال ككاف لو فيو مشيخة، 
كمحمد بف الحسف األنبارم يعرؼ  إسحاؽ بف البيمكؿ، كابف ابنو يكسؼ بف يعقكب،

مف األمصار  كارتحؿ الناس إليوكحمؿ عنو أىؿ األنبار فقيا كحديثا كثيرا،  بالقرنجمي،
 .(ِ)(ىػِِٓؿ ىكذا حتى تكفي باألنبار سنة )ليسمعكا منو، كيقرأكا عميو، كظ

مؿ تعميمو في ، أكىػ(ِٖٗ)ت البيمكؿ بف إسحاؽ ابنو الفقيو القاضيكذلؾ ك 
فأخذ عنو  ،عمى يد كالده إسحاؽ، كسمع مف غيره أيضا، ثـ ندب نفسو لمتعميـ األنبار

سماعيؿ ابنا يعقكب، كابف أخيو داكد أخكه أحمد، كابنا  كتفقو عميو أخيو يكسؼ األزرؽ كا 
أبك طالب محمد بف أحمد بف إسحاؽ بف البيمكؿ، ابف أخيو بف الييثـ بف إسحاؽ، ك 

                                                            

. قاؿ األلباني: صحيح. السمسمة الصحيحة: ُّٓ/َُأخرجو الخطيب عف عائشة: تاريخ بغداد:  (ُ)
ّ/ِٕٓ. 

 . ُّٕ/ُكالجكاىر المضية:  ٕٓ/ُِ، المنتظـ: ٖٓٓ/ِ، كَّٗ/ٕينظر: تاريخ بغداد:  (ِ)
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كسمع منو أيضا  كجماعة، األنبارم، كأحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبزكف الضرير
 .(ُ)أبك بكر اإلسماعيميآخرىـ ك  كعمي بف إبراىيـ بف حماد األزدم، كأبك بكر الشافعي،

بابف  كأبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف محمد بف يحيى الشيباني، كيعرؼ
. قدـ بغداد في حنفي. المحدث الثقة، الفقيو الىػ(ْٖٔ)ت كاألقطع األخضر األنبارم،

 صباه، كأقاـ بيا مدة يتفقو عمى مذىب أبي حنيفة، كسمع الحديث، ثـ عاد إلى األنبار،
مف أىؿ األنبار: كلده يحيى، كأبك الفتح محمد بف أحمد بف عمر  فتتممذ عمى يديو

الخالؿ، كخميفة بف محفكظ المؤدب األنبارم، كالقاضي محمد بف محمد بف الصفار 
كه أبك الحسيف الميدكم األنبارم، كأخ ياألنبارم، كأبك الرضا الحسف بف جعفر الفرات

ألنبار ليسمعكا منو كيأخذكا عنو العمـ، مثؿ نصر كقصده الناس إلى اأحمد بف جعفر. 
يصٌي الالًذقي الدمشقي سمع منو باألنبار  .(ِ)اهلل بف محمد أبك الفتح مفتي دمشؽ المصِّ

ف  في األنبار في تمؾ العصكر كاف يعتمد في معمـك منيج التمقي لأف  المالحظكا 
كتتكارث  بمعنى أف كؿ أسرة عممية تيتـ بتعميـ أبنائيا، الغالب عمى المدرسة األسرية،

في مدينة األنبار في ذلؾ  كىذا ناتج عف عدـ كجكد مدارس عامة العمـ في أحفادىا.
 حتى اشتيرت بالعمـ. بتعميـ أبنائيامقاـ المدرسة في االىتماـ  ، فقامت األسرةرالعص

 تتنكخي األنبارم، فقد اشتير بعض األسر أكثر مف غيرىا، مثؿ أسرة حساف بف سناف ال
 كحمؿ الناس عف جماعة مف أىؿ ىذا البيت، كأخذ ،بالفقو كالحديث كغيرىما مف العمـك

اإلماـ ابنو  ـ أحدىـ عف اآلخر، فقد أخذ عف البيمكؿ بف حسافعمالأبناء ىذه األسرة 
ىكذا ك ، ثـكاليي كيعقكب البيمكؿمد ك حأأبناؤه عنو أخذ إسحاؽ بف البيمكؿ، ك المسند الفقيو 

 داكد بف الييثـ بف إسحاؽ، القاضي، ك بف أحمد بف إسحاؽ محٌمدمثؿ أبناؤىـ كأحفادىـ، 
خكاف إسحاؽ كأبناؤىـ، كىكذا كأبك بكر يكسؼ بف يعقكب بف إسحاؽ   .(ّ)غيرىـ، كا 

                                                            

 . ُّٕ/ُكالجكاىر المضية:  َٓٔ/ٕينظر: تاريخ بغداد:  (ُ)
، سير ِٓ-ُٓ/ْ، ذيؿ تاريخ بغداد: ابف النجار: ُِٖ، ُٔٓ/ِينظر: مسند أبي حنيفة: ابف خسرك:  (ِ)

 . ّْٕ/ُكالجكاىر المضية:  َٔٔ/ُٖأعالـ النبالء: 
 . ٕٓ/ُكالجكاىر المضية:  ُٓ/ٓتاريخ بغداد:  (ّ)
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فكؿ كاحد مف ىؤالء العمماء قد تمقى عميو العمـك أكثر مف كاحد مف أسرتو، كما 
كغيرىا في كأسرة ابف األخضر، األنبارم،  أسرة قناف بف الطيبكذا ك  رىـ.أخذ عنو غي
  . مدينة األنبار

 الرحلة في طلب العلم:  :ثالثا
بمدىـ فإف ليـ رحالت كاسعة إلى  ككما كانكا يتمقكف عمكميـ عف الشيكخ في

ألمصار األخرل لطمب العمـ عف الفقياء كالشيكخ المشيكريف، كأف االستقراء لرحالتيـ 
 أكثرىا كاف إلى بغداد، كذلؾ لسببيف: أفر يظي

األنبار. كالثاني: أف بغداد في تمؾ العصكر كانت مركز  مف مدف أحدىما: قربيا
، كمعدف الفقياء اإلسالمية كلة عاصمة الد -بعد األنبار-ت ا صار ، ال سيما كأنيالعمـك
  في عصر العباسييف.

بغداد، كمنيـ مف يتجاكز الرحمة إلى ككاف منيـ مف يكتفي برحمتو العممية إلى 
بغداد، فيجكؿ في البالد طمبا لمعمـ، فيتزكد منيا ثـ يعكد إلى بمده فيتصدر ىناؾ، 
كيتصدل لمتعميـ فييا، مثؿ البيمكؿ بف حساف بف سناف كاف عالما بالحديث كالفقو 

ثـ ينة، كمكة. كغيرىما. سمع باألنبار أكال، ثـ ارتحؿ إلى بغداد، كالبصرة، كالككفة، كالمد
كابنو إسحاؽ بف البيمكؿ، كلد باألنبار، كبيا  ،(ُ)عاد إلى األنبار فقييا كمفتيا كمحدثا

، ثـ رحؿ في طمب العمـ إلى بغداد، كالككفة، كالبصرة، كالمدينة، كمكة،  ابتدأ تمقيو العمـك
كابنو أبك محمد اٍلبيٍيميكؿي  ،(ِ)حتى تكفي بياليتصدر التحديث كالفقو ثـ عاد إلى األنبار 

بف إسحاؽ بف اٍلبيٍيميكؿ الت نيكًخيُّ األىنبارٌم. أخذ عف أبيو أكال ثـ ارتحؿ في حداثتو لطمب 

                                                            

 .ُْٕ/ُكالجكاىر المضية:  ّٖ/ُْ، تاريخ اإلسالـ: ُِّ/َُ، المنتظـ: َْٔ/ٕينظر: تاريخ بغداد:  (ُ)
 . كالجكاىر المضية: َّٗ/ٕينظر: تاريخ بغداد:  (ِ)
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العمـ بعناية أبيو إلى بغداد ثـ إلى الحجاز، ثـ عاد إلى األنبار فقييا كمحدثا، فتقمد 
 .(ُ)قبؿ سنة سبعيف كمائتيف القضاء كالخطبة عمى المنابر باألنبار كأعماليا مدة طكيمة

الب الجيمي األنبارم. الفقيو الشافعي، تفقو  م د بف غى كأبك محمد عبد اهلل بف ميحى
 .(ِ)ىػ(َٔٓ) ببغداد عمى ًإٍلكيىا كغيره، ثـٌ عاد إلى األنبار كاستكطنيا إلى حيف كفاتو سنة

أبي جعفر تخذىا دارا لو، مثؿ اإلماـ ارتحؿ مف األنبار فقطف بغداد كاكمنيـ مف 
كبيا تفقو أكؿ أمره عمى يد كالده إسحاؽ،  أحمد بف إسحاؽ بف البيمكؿ، كلد باألنبار

ًقي، كمحمد بف المثنى  كغيره مف عمماء بمده، ثـ نزؿ بغداد فقرأ عمى أبي يعقكب الد ٍكرى
سنة  تى تكفي بياح ببغداد بف عبيد العىنزم المعركؼ بالزمف، كعمى غيرىما، كاستقر

كىك »ىػ(: َّٔقاؿ أبك بكر محمد بف خمؼ البغدادم الممقب ككيع )ت ،(ّ)ىػ(ُّٖ)
كتفقو عمى يديو ابناؤه القاضي محمد كالبيمكؿ  ،(ْ)«مف أىؿ الفقو كاألمانة إف شاء اهلل

كأبك حفص  الدار قطنيكعمي، كحفيده جعفر بف محمد بف أحمد، كغيرىـ، كركل عنو 
 .(ٓ)بف شاىيف كغيرىما

أحمد بف يكسؼ األزرؽ بف يعقكب بف إسحاؽ أبك الحسف  الحافظ الفقيو ككذلؾ
سماعيؿ،  أبيوقرأ عمى بغداد،  نزيؿ ،(ٔ)ىػ(ّٖٕ)ت التنكخي األنبارم كعميو إبراىيـ كا 

الحنفي. كتفقيت  غيرىـ. كلـز في الفقو أبي الحسف الكرخيكمحمد بف جرير الطبرم، ك 
 كىكذا كثير غيرىـ. ،(ٕ)عمى يديو كركت عنو ابنتو طاىرة

                                                            

 .ُّٕ/ُكالجكاىر المضية:  ّٔٓ-ّٓٓ/ُّسير أعالـ النبالء:  َٓٔ/ٕتاريخ بغداد:  (ُ)
 .ُُّ/ٕينظر: طبقات الشافعية الكبرل: السبكي:  (ِ)
 . ٕٓ/ُينظر: الجكاىر المضية:  (ّ)
 . ِٖٓ/ّأخبار القضاة:  (ْ)
 . َٓ/ُٓكالبداية كالنياية:  ٖٓ-ٕٓ/ُ، الجكاىر المضية: ُٓ/ٓ، ُّٓ/ِينظر: تاريخ بغداد:  (ٓ)
، الكامؿ في التاريخ: ِّّ/ُْ، المنتظـ: ّّٓ/ُ، األنساب: ُْٕ-َْٕ/ٔينظر: تاريخ بغداد: (ٔ)

 .ُّّ/ُالمضية في طبقات الحنفية: كالجكاىر  ُْٕ/ٕ
 .ّْٔ/ٖكتاريخ اإلسالـ:  ُْٕ-َْٕ/ٔينظر: تاريخ بغداد: (ٕ)



 

  
ُِْ 

11 

مٌي الييتيك  مٌي بف المثنى، أبك عى الفقيو الحنفي، القاضي، كاف  ،(ُ)الحسف بف عى
سكف بييت، قرأ أكال ببمده، ثـ ارتحؿ إلى بغداد فقرأ عمى قاضي القضاة أبي عمي ي

عاد إلى بمده ليتصدر الفتكل كتعميـ  الحنفي الحسف الدامغاني، حتى لما تمكف في الفقو
لِّيى القضاء بييت. الفقو الحنفي، كي  كى

 :املطلب الثاىي
 مكاىتهه يف الفقه اإلسالمي

 مثؿمنيـ أئمة مجتيدكف،  فبزغ نة متقدمة في الفقو،لقد بمغ فقياء األنبار مكا
ككاف أحد أكعية » بمغ اإلمامة في كؿ فف منيا، ارم، فقداألنب اإلماـ إسحاؽ بف البيمكؿ

كال سيما في الحديث كالفقو كالعربية، فكاف إماـ مسندا حافظا ثقة في  ،(ِ)«العمـ
الحافظ، الثقة، العال مة، أبك يعقكب، الٌتنكًخٌي، األنبارم... كاف » قاؿ الذىبي: الحديث،

آية في الحفظ كالضبط، حدث ببغداد بخمسيف ألؼ حديث  ،(ّ)«أحد أكعية العمـ
حمؿ الفقو عف الحسف بف  ،كاف فقييا»كبأسانيدىا مف حفظو لـ يخطئ في شيء منيا. 

زياد المؤلؤم، كعف الييثـ بف مكسى صاحب أبي يكسؼ القاضي، كلو مذاىب اختارىا 
كما سمع اإلماـ  ،(ٓ)«يعني: أنو يجتيد كال ييقٌمد أحدنا»قاؿ الذىبي:  ،(ْ)«ينفرد بيا

بف حنبؿ، كحمؿ عنو الحديث كالفقو، كخرج  أحمدكالـز اإلماـ  ،(ٔ)الشافعي كركل عنو
يعرض  اء، كصفت بأنيا كانت مسائؿ جيادا،مسائؿ انتقاىا مف فقيو في خمسة أجز  عنو

                                                            

كترجـ لو في  ِٗٓ/ِ، ُٗٗ/ُ، الجكاىر المضية: َْٖ-ْٕٗ/ٖينظر في ترجمتو: الكامؿ:  (ُ)
 «.قتمو النمريكف بييت»( كفيو: ٕٗٔالمكضعيف مرة بكنيتو كمرة باسمو. كالطبقات السنية: )

 . ْٖٗ/ُِر أعالـ النبالء: سي (ِ)
 . ٖٕ/ِكتذكرة الحفاظ:  ْٖٗ/ُِسير أعالـ النبالء:  (ّ)
 . ُّٕ/ُكالجكاىر المضية:  ٕٓ/ُِ، كينظر: المنتظـ: َّٗ/ٕتاريخ بغداد:  (ْ)
 . َْٗ/ُِسير أعالـ النبالء:  (ٓ)
 ، َُِينظر: طبقات الشافعييف:  (ٔ)
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عمى اإلماـ أحمد األقاكيؿ كيجيبو أىحمد عمى مذىبو. منيا قاؿ: سمعت أحمد بف حنبؿ 
 .(ُ)يصاـ عف الميت في النذر، فأما الفريضة فالكفارةيقكؿ: 

كاف ثبتا ًفي الحديث، ثقة مأمكنا، جيد » قاؿ الخطيب:أحمد بف إسحاؽ كابنو 
الضبط لما حدث بو، ككاف متقنا ًفي عمـك شتى، منيا الفقو عمى مذىب أىًبي حنيفة 

ة، حسف القياـ بالنحك كأصحابو، كربما خالفيـ ًفي مسيئالت يسيره، ككاف تاـ العمـ بالمغ
عمى مذاىب الككفييف، كلو فييا كتاب ألفو، ككاف كاسع الحفظ لمشعر القديـ كالمحدث، 

ككلي قضاء بغداد، كحدث حديثا كثيرا، كركل  ،(ِ)«كاألخبار الطكاؿ، كالسير كالتفسير
حفص بف  ي، كأبالدار قطنيالحسف  يالحسف الجراحي، كأب يعنو األئمة، أمثاؿ: أب

أبك بكر محمد بف خمؼ البغدادم الممقب قاؿ  .(ّ)سكاىـكجماعة  كالطبراني، شاىيف،
كالحديث كالفقو كىك مف أىؿ العمـ : ككلي قضاء مدينة المنصكر، (َّٔككيع )ت

اإلماـ، العالمة، المتفنف، القاضي الكبير، »ككصفو الحافظ الذىبي بقكلو:  ،(ْ)كاألدب
أبك جعفر أحمد بف إسحاؽ بف بيٍيميٍكؿ بف حساف الت نيٍكًخٌي األنبارٌم، الفقيو الحنفي... 
ـٌ المركءة، بارعا في  ككاف مف رجاؿ الكماؿ، إماما، ثقة، عظيـ الخطر، كاسع األدب، تا

 .(ٓ)«العربية
القاضي الحنفٌي، العدؿ الثٌقة الر ًضٌي، ككاف فقييا ثقة نبيال، »ف كثير: كقاؿ اب

يِّد الشعر، محمكدا في  سىًمعى الحديث الكثير، ... ككاف عالما بالنحك، فصيح العبارة، جى
 .(ٔ)«األحكاـ

                                                            

 .ُُُ/ُينظر: طبقات الحنابمة:  (ُ)
 . ُٓ/ٓتاريخ بغداد:  (ِ)
 . كالجكاىر المضية: ُٓ/ٓينظر: تاريخ بغداد:  (ّ)
 . ِٖٓ/ّأخبار القضاة:  (ْ)
 . ْٕٗ/ُْسير أعالـ النبالء:  (ٓ)
 . َٓ/ُٓالبداية كالنياية:  (ٔ)
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، مثنى بف جامع األنبارممثؿ منيـ مف اشتير بركاية العمـ عف أئمة المذاىب، ك 
 مف أخص تالمذتوتتممذ عمى اإلماـ أحمد بف حنبؿ، كحمؿ فقيا كثيرا عنو، ككاف  فقد

الحنابمة كالركاة  مف كبار فقياء أنو عمى اتفؽ المؤرخكف لوك ، كمف أكثرىـ ركاية لفقيو
ككاف ثقة صالحا دينا صاحب  ،(ُ)الثقات الذيف رككا فقو اإلماـ أحمد، كحفظكا المذىب

 .(ِ)سنة
مثنى بف جامع األنبارم : »ىػ(ُُّالبغدادم الحنبمي )ت الخالؿقاؿ أبك بكر 

رجؿ جميؿ جدا مف أصحاب أبي عبد اهلل، جميؿ القدر عند بشر بف الحارث أيضا، 
كعبد الكىاب الكراؽ، كيقاؿ إنو كاف مستجاب الدعكة، ككاف أبك عبد اهلل يعرؼ لو حقو 

ككاف أبك عبد اهلل »راء الحنبمي: كقاؿ القاضي أبك الحسيف بف أبي يعمى الف ،(ّ)«كقدره
 .(ْ)«يعرؼ قدره كحقو كنقؿ عنو مسائؿ حسانا

مثنى بف جامع األنبارم، كاف مجاب الدعكة، »: ىػ(ٖٖٓكقاؿ المرداكم )ت
مسائؿ كثيرة  يعرؼ قدره كحقو، كنقؿ عف اإلماـ أحمد  ككاف اإلماـ أحمد 

 .(ٓ)«جدا
اعتنى بنقؿ أجكبة أحمد كاختياراتو، فكانت لو جيكد كبيرة في حفظ فقو المذىب، 
كنقمو كنشره بيف الناس، حتى إف كثيرا مف أقرانو، كمف كبار تالمذة أحمد كأصحابو 
ذا عيٌد نقمة فقو اإلماـ أحمد ذكركا أبا الحسف المثنى بف  كانكا يرككف عنو عف أحمد، كا 

كمتقدمييـ، يقكؿ القاضي أبك الحسيف ابف أبي يعمى  جامع األنبارم مف مشاىيرىـ
                                                            

، تاريخ ِِْك َّٔ/ُِ، مجمكع الفتاكل: ّّٕ، طبقات الحنابمة: ِِْ/ُٓينظر: تاريخ بغداد:  (ُ)
 .ُٗ/ّكالمقصد األرشد:  َُٖ/َِاإلسالـ: 

 .ِِٔ/ُٓينظر: تاريخ بغداد :  (ِ)
 .ِِْ/ُٓتاريخ بغداد:  (ّ)
 .ُُِكالنياية في اتصاؿ الركاية:  ّّٔ/ُطبقات الحنابمة:  (ْ)
 .ِِٗ/ُِ:الراجح مف الخالؼ اإلنصاؼ في معرفة (ٓ)
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كأما نقمة الفقو عف إمامنا أحمد فيـ أعياف البمداف، كأئمة األزماف، منيـ: ابناه »الفراء: 
مف أعياف أصحاب أحمد  ذكرهف ،(ُ)«صالح كعبد اهلل... كمثنى بف جامع األنبارم..

 .(ِ)الذيف دارت عمييـ الركاية في المذىب. كبمثؿ ىذا عٌده ابف الجكزم
ككميـ يتفؽ عمى أف لو مسائؿ كثيرة ركاىا عف إمامو، كتشير الركايات إلى أنو 
نىيا في كتاب جمع فيو تمؾ المسائؿ، ذكره ابف القيـ، كنقؿ عنو جممة مف المسائؿ  دك 

فكائد: مف مسائؿ شتى مف جامع األنبارم: سألتو »أحمد فقاؿ:  التي ركاىا مثنى عف
: )كتاب مسائؿ المثنى سمي في بعض المصادرك  ،(ّ)«عف رجؿ استكدع ماال...

 .(ْ)األنبارم(، جمع فيو ركاياتو عف اإلماـ أحمد
كنقمت كتب الفقو الحنبمي ركايات كثيرة لو عف اإلماـ أحمد، كتمقتيا عف طريقو 

ائمو التي ركاىا عف أحمد جاءت عمى طريقتيف، األكلى أف يسأؿ مثنى بالتكثيؽ، كمس
اإلماـ أحمد عف مسألة فيجيبو، كالثانية: أف ييسأؿ أحمد مف سائؿ غير مثنى كيجيبو 

بصيغة: سئؿ عف كذا، أك جاء رجؿ فسألو، كنحك  أحمد عمى سؤالو، كيركم ذلؾ مثنى
 .(ٓ)ذلؾ

سألتو عف »القيـ عف مثنى، كنصيا:  الركاية التي ذكرىا ابففمثاؿ األكلى: 
قاؿ ابف قدامة:  ،(ٔ)«كتابو الحديث باألجرة؟ فمـ ير بو بأسا، ككتابة القرآف أيضا

كيجكز استئجار ناسخ لينسخ لو كتب فقو أك حديث أك شعرا مباحا أك سجالت، نص »
 .(ٕ)«عميو في ركاية مثنى بف جامع، كسألو عف كتابة الحديث باألجر؟ فمـ ير بو بأسان 

                                                            

 . ٕطبقات الحنابمة:  (ُ)
 .َٖٔمناقب اإلماـ أحمد: ابف الجكزم:  (ِ)
 . ٓٓ/ْبدائع الفكائد:  (ّ)
 .ُٓمعجـ الكتب:  (ْ)
 . ٓٓ/ْبدائع الفكائد: ينظر:  (ٓ)
  نقميا عف جامع مثنى األنبارم. ٓٓ/ْبدائع الفكائد:  (ٔ)
  .ٕٓ/ٔالكبير:  كالشرح ّٗ-ّٖ/ٖالمغني:  (ٕ)
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سألتو عف األذاف الذم يكجب عمي مف كاف خارجا مف المصر أف »كقاؿ مثنى: 
يشيد الجمعة ىك األذاف الذم عمى المنارة أك األذاف بيف يدم المنبر؟ قاؿ: ىك الذم 

كىذا يحتمؿ أنو يريد بو ما قالو » قاؿ ابف رجب بعد أف نقؿ ركاية مثنى: ،(ُ)«في المنارة
الشافعي: أف أذاف الجمعة بيف يدم اإلماـ عند جمكسو عمى المنبر يككف عمى المنارة. 
كيحتمؿ أنو يريد بو: أنو يجب السعي باألذاف األكؿ، كما يحـر البيع بو، عمى ركاية 

د في زمانو عنو؛ فإف قكلو: )الذم عمى المنارة( إخبار عف الكاقع في زمانو، كلـ يعي
األذاف عمى المنارة سكل الذم زاده عثماف. كيحتمؿ أنو إنما قاؿ ذلؾ فيمف كاف خارج 
المصر؛ ألف األذاف األكؿ يككف إلعالميـ، فميزميـ السعي بو، بخالؼ أىؿ المصر، 
فإنيـ يمزميـ السعي مف غير سماع أذاف، فال يجب عمييـ السعي باألذاف األكؿ، بؿ 

 .(ِ)«بالثاني
سئؿ عف الرجؿ يككف لو الجاه عند السمطاف فسد لو »قاؿ مثنى: الثانية:  كمثاؿ

مىى مف قد سد عنو أك نحكنا مما قمت: لو  الماء فاستقى منو إذا لـ يكف ترؾ لو يرد عى
 .(ّ)«فأجاز لي ذلؾ إذا أخذت بقدر حاجتي

فيمف صمى »ما ذكره ابف قدامة كغيره قاؿ: ركل مثنى بف جامع عف أحمد: ك 
كعميو سراكيؿ، كثكبو عمى إحدل عاتقيو، كاألخرل مكشكفة: يكره. قيؿ لو: يؤمر أف 

أنو يجب ستر  :كالثانية كىذه إحدل الركايتيف عف أحمد، ،(ْ)«يعيد ؟ فمـ ير عميو إعادة
العمـ عمى التكفيؽ بيف الركايتيف، فقالكا: إف  كعمؿ بعض أىؿ ،(ٓ)المنكبيف في الصالة

  .(ٔ)سترىما مستحب كليس كاجبا
                                                            

  نقميا عف جامع مثنى األنبارم. ٓٓ/ْبدائع الفكائد:  (ُ)
 .ِْٔ-ُْٔ/ٓفتح البارم:  (ِ)
 .ّّٕ/ُطبقات الحنابمة:  (ّ)
، شرح الزركشي عمى ّٖ/ِ، الفركع كتصحيح الفركع: ُْٔ/ُ، الشرح الكبير: ِٖٗ/ِالمغني:  (ْ)

  .ْٔٓ/ُكاإلنصاؼ:  ّّٔ/ُمختصر الخرقي: 
 . ّّٔ/ُكشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي:  ُْٔ/ُ، الشرح الكبير:ِٖٗ/ِالمغني:  (ٓ)
  .ْٔٓ/ُكاإلنصاؼ:  (ٔ)
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كركاية مثنى رجحيا الكثير مف الحنابمة، قاؿ المرداكم في )تصحيح الفركع(: 
ٍنًكبىٍيف أـ ال بيٌد مف سترىما؟ أطمؽ فيو الخالؼ. أحدىما: » ىؿ يكتفي ًبسىٍتر أحد المى

نىٌص عميو في ركاية مثنى بف جامع، كاختاره الشيخ يجزئ ستر أحدىما، كىك الصحيح، 
ٌرر كالكجيز كالمينىكِّر  المكفؽ كالمجد في شرحو كابف عيبىٍيداف كغيرىـ كجـز بو في الميحى
كمنتخب اآلدىًمٌي كغيرىـ كىك ظاىر كالـ الخرقٌي كقدمو في اإلقناع كمختصر ابف تميـ 

كغيرىـ. كالركاية الثانية: ال بد مف ستر  كالرعايتيف كالحاًكيىٍيف كمجمع البحريف كالفائؽ
ًقٌي كجـز بو في  ٌححو في شرح الًخرى المنكبيف، كىما عاتقاه، اختاره القاضي كجماعة كصى

 .(ُ)«التمخيص كالبيٍمغة كاإلفادات كغيرىـ
ظاىر كالـ المصنؼ: أنو يكفي ستر أحد المنكبيف، »كقاؿ في )اإلنصاؼ(: 

في ركاية مثنى بف جامع، كىك المذىب اختاره كىك إحدل الركايتيف نيٌص عمييا 
نِّؼ   .(ِ)...«الميصى
تمييزا بينو كبيف الحديث،  مع أف المشيكر عف اإلماـ أحمد كراىة تدكيف الفقو،ك 

عمى ضبط  ا منوحرص فقد كاف مثنى يحرص عمى تدكيف بعض المسائؿ بيد شيخو،
اإلماـ أحمد أف يقيد لو كاف أحيانا يطمب مف ف ،الركاية، كلمتبرؾ أيضا بخط إمامو

مع ما اشتير  –مف أف يكتب لو،  كال يمتنع اإلماـ أحمد الجكاب في رقعة بخط يده،
ما ركاه أبك  مثؿ ثقة بأمانة تمميذه، كبعممو، كحسف قصده، -عنو مف كراىتو تدكيف فقيو

، ثنا ميثىنًّى األىنٍ »بكر الخالؿ قاؿ:  كفى م دي ٍبفي أىًبي ىىاري ًني ميحى مىى أىٍخبىرى م ٍمتي عى : سى ، قىاؿى بىاًرمُّ
: اٍنظيٍر ًفييىا، كىاٍكتيٍب ًلي جى  قيٍمتي ٍعتي ًعٍندىهي ًقٍرطىاسنا، كى كىابىيىا.أىٍحمىدى، كىكىضى

كفييا: ما تقكؿ إف  
رأل الرجؿ الطنبكر تباع في سكؽ مف أسكاؽ المسمميف مكشكفة، فأييما أحب إليؾ: 

ف يعني السمطاف بأمره فينادم السمطاف فييا، ذىابو إلى السمطاف فييا، أك يككف معو م
                                                            

  ُْٔ/ُكالشرح الكبير: ِٖٗ/ِ. كينظر: المغني: ّٖ/ِالفركع كتصحيح الفركع:  (ُ)
  .ْٔٓ/ُاإلنصاؼ:  (ِ)
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أك يأمر بكسرىا، أك يككف منو فييا بعض التغيير، أك جمكسو عف الذىاب إلى السمطاف 
كىك يأمر بمسانو كينكر بقمبو؟ فكتب: يغير ذلؾ إذا لـ يخؼ، فإف خاؼ أنكر بقمبو، 

 .(ُ)«كأرجك أف يسمـ عمى إنكاره
كفى أىف  ميثىن ى » كمنيا ما أخرجو الخالؿ أيضا قاؿ: م دي ٍبفي ىىاري ًني ميحى أىٍخبىرى

كىابى  : أىٍنظيٍر ًفييىا، كىأىٍكتيبي اٍلجى ٍبًد اهلل رقعة فىقيٍمتي ٍعتي ًعٍندى أىًبي عى : كىضى د ثىييـٍ قىاؿى األىٍنبىاًرم  حى
ا...  ؿو كىافى كىاًلديهي أىٍكقىؼى أىٍرضن : ًإذىا كىانى  -إلى أف يقكؿ–ًفي رىجي ٍت...فىكىتىبى  .(ِ)«ٍت قىٍد بىارى

ٍبًد » ٍعتي ًعٍندى أىًبي عى : كىضى د ثىييـٍ قىاؿى كفى أىف  ميثىن ى األىٍنبىاًرم  حى م دي ٍبفي ىىاري ًني ميحى أىٍخبىرى
ا  ؿو كىافى كىاًلديهي أىٍكقىؼى أىٍرضن كىابى ًفي رىجي : أىٍنظيٍر ًفييىا كىأىٍكتيبي اٍلجى كىأىٍسنىدىىىا ًإلىى الم ًو رقعت فىقيٍمتي

لىًدم، كىًىيى بىاًئرىةه الى تردُّ شىٍيئنا، فىيٍؿ  ـى ًبيىا كى دىثه قىا دىثى ًبيىذىا حى : ًإفى حى قىاؿى ؿو يىقيكـي ًبيىا، كى رىجي
ا ٍقًفيىا أىٍيضن ا يىٍعمىؿي ًبكى ًنيىا أىٍرضن يىٍشتىًرمى ًبثىمى لىًد ىىذىا اٍلميكًقًؼ لىيىا أىٍف يىًبيعىيىا كى : ًإذىا تىرىل ًلكى ؟ فىكىتبى

مىى مىا ٍيرىىىا فىييكًقفيكىىا عى ًنيىا غى كا ًبثىمى يىٍشتىري ٍت فىمىٍيسى ًبًو ًعٍنًدم بىٍأسه أىٍف يىًبيعيكىىا كى  كىانىٍت قىٍد بىارى
مىٍيًو تمؾ كىكذا يتبيف لنا المنزلة العممية المتقدمة التي بمغيا مثنى األنبارم  ،(ّ)«كىانىٍت عى

ف النظر في المسائؿ التي ركاىا عف اإلماـ أحمد، كنقمتيا بيف أئمة الفقو الحنبم ي، كا 
كتب الفقو الحنبمي، كمالحظة تالمذتو الذيف أخذكا عنو، تظير مكانتو العممية، كمنزلتو 

 بيف كبار العمماء.
يـ فقو األئمة كيرتحؿ فقياء تصدركا في أمصارىـ كأزمانيـ يؤخذ عنمنيـ ك 

 المعركؼ بابف األخضر بف محمد الشيباني عمي أبي الحسف مثؿ اإلماـ إلييـ،
عٌمر حٌتى صار ييقصد كيرحؿ إليو إلى قاؿ الٌسمعانٌي: ، الفقيو الحنفي، ىػ(ْٖٔ)ت

منيـ: أبك البركات أحمد بف عمي ابف  يسمعكف منو الحديث كيتفقيكف عميو، (ْ)األنبار
تي دمشؽ األبرادم البغدادم الفقيو الحنبمي، كأبك الفتح نصر اهلل بف محمد مف

                                                            

  (.ُٔركاية رقـ ) ِٗ: الخالؿ: األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر (ُ)
  (.َّٖركاية رقـ ) ٓٗالكقكؼ كالترجؿ مف مسائؿ اإلماـ أحمد: الخالؿ:  (ِ)
 . ٓٗالكقكؼ كالترجؿ مف مسائؿ اإلماـ أحمد:  (ّ)
 .ٔٔٓ/َُكتاريخ اإلسالـ:  ِٓينظر: ذيؿ تاريخ بغداد:  (ْ)
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يصٌي الدمشقي سمع منو باألنبار، كالفقيو أبك عبد اهلل الحسيف بف محمد بف  المصِّ
 .(ُ)خسرك البمخي، كجماعة غيرىـ

ىػ(. تفقو بمذىب اإلماـ ّْْاألنبارم المالكي )ت كمحمد بف المؤمؿ بف الصقر
مالؾ عمى يد أبي بكر األبيرم المالكي إماـ المالكية ببغداد في كقتو، كصار ابف 

إماـ المالكية ببغداد، حتى نسب  كاف بعد شيخوالمؤمؿ مف أعياف المالكية ببغداد، ك 
، كأبك بكر الخطيب بالمالكي كشيخو األبيرم. كأخذ عنو: أبك الكليد الباجي ببغداد

 .(ِ)البغدادم
بيف مد  أف حركة الفقو لدل األنبارييف قد مرت كمف المالحظ الجدير بالذكر

 ض العصكر قد ازدىرت فييا العمـك لدييـ كمنيا عمـكجزر عبر العصكر، فإذ نجد بع
حتى أمكف ازدىارا ظاىرا، نجد أنيا اضمحمت كخفتت حركتيا في عصكر أخرل، الفقو 

يف الثالث كالرابع، ثـ ضعؼ كانت نشطة بصكرة كاضحة في القرن حركة الفقو القكؿ بأف
حركة الفقو  خفتتفي القرف الخامس، ثـ عادت نشطة في القرف السادس، ثـ  نشاطيا

 .كما بعده القرف السابع كسائر العمـك كضعفت ضعفا شديدا في
سكل ما  في القرف الخامس سبب ليذا الخفكت في نجـ الفقو كال يبدك لي مف

يعكد إلى االحتالؿ البكييي ثـ التركي السمجكقي كما يصاحب االحتالؿ مف اضطراب 
 اجتماعي كثقافي ال يخفى.   

كأما خفكتيا الشديد ثـ اضمحالليا منذ القرف السابع كما بعده فما كاف مف سبب 
 ثـ احتمكا ىػ،ٔٓٔأظير مف احتالؿ بغداد كسقكطيا بيد المغكؿ عمى يد ىكالكك سنة 

كما سبؽ  ىػ فيدمت دكرىا كمساجدىا، كقتؿ الكثير مف أىميا،ُٔٔمدينة األنبار 

                                                            

ء: ، سير أعالـ النبالٔٔٓ/َُ، تاريخ اإلسالـ: ِٓ-ُٓ/ْينظر: ذيؿ تاريخ بغداد: ابف النجار:  (ُ)
 . ّْٕ/ُ، كالجكاىر المضية: َٔٔ/ُٖ

 .ْٓٓ/ٗكتاريخ اإلسالـ:  ُْٖ/ٔ، ترتيب المدارؾ: َِٓ/ْتاريخ بغداد:  (ِ)
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احتالليـ مف حاالت اإلرجاؼ كالتكتر السياسي كاالجتماعي، كبعد احتالليـ لبغداد 
الحضارة  لمدارس كالمساجد، فما عادت بغداددمركا البالد، كقتمكا العمماء، كىدمكا ا

كىاجر بعضيـ إلى أمصار  مف العمماء الكثير، عمـ في عيدىـ كما بعده، فقتؿكال
عبد  يـ مف لحقتو يد الغدر في بالد ىجرتو كاإلماـ المحدث الفقيوأخرل، حتى أف من
إلى بالد ما كراء النير كاستقر  ىػ( فقد ىاجرُٖٔالحديثي )ت الرحيـ بف النفيس

، ث       ـ قتؿ شييدا عمى يد المغكؿ ىناؾ.بخكارـز
 القضاء:جهودهم في الفتوى و 

كلمكانتيـ العممية كتمكنيـ مف الفقو في الديف كالفتكل أف كثيرا منيـ قد قمدكا 
القضاء، سكاء في بمدانيـ أك في بغداد كأمصار أخرل، في مثؿ تمؾ العصكر التي 

تقمد القضاء باألنبار إسحاؽ  بف أحمداإلماـ تتكافر باألئمة الفقياء، كمثاؿ عمى ذلؾ: 
الفرات، مف قبؿ المكفؽ باهلل الناصر لديف اهلل في سنة ست كىيت كالرحبة، كسقي 

بعض  معيا ئتيف، ثـ تقمده لمناصر دفعة أخرل، ثـ تقمده لممعتضد، ثـ تقمداكسبعيف كم
 .ف كتسعيف كمئتيفككر الجبؿ لممكتفي في سنة اثني

القضاء بمدينة المنصكر  كمائتيفثـ قمده المقتدر باهلل في سنة ست كتسعيف 
إضافة إلى القضاء  كبقي عمى قضاء بغداد أكثر مف عشريف سنة، ينة السالـ،بغداد مد

عمى طكسجٍي قطر بؿ كمسكف، كاألنبار، كىيت كطريؽ الفرات، ثـ أضاؼ لو إلى ذلؾ 
كلـ يزؿ أحمد بف إسحاؽ بف  ،رىا السبع مجمكعةبعد سنيف القضاء باألىكاز ككك 

ئتيف إلى شير ربيع اآلخر مف سنة البيمكؿ عمى قضاء المدينة مف سنة ست كتسعيف كم
صرؼ عنيا في سنة  ما زاؿ عمى ىذه األعماؿ إلى أفكقيؿ  ،(ُ)ست عشر كثالثمائة

، دهبسبب تقدـ سنو كضعؼ جس ف عزلو قبؿ مكتو بعاـككا ،(ِ)مائةسبع عشرة كثالث

                                                            

 . ٕٓ/ُكالجكاىر المضية:  ُٓ/ٓتاريخ بغداد:  (ُ)
كمعجـ األدباء:  ُٖٗ، نزىة األلباء: ِِٗ، َِٗ/ُّ. كينظر أيضا: المنتظـ:ُٓ/ٓتاريخ بغداد:  (ِ)

 . ٖٓ/ُكالجكاىر المضية:  ُٖٗ/ُ
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كطمب مف أبي جعفر األنبارم  كبعد ثالثة أياـ عزؿ األشناني الذم قمد القضاء بعده
العكدة إلى تكلي القضاء فامتنع كاعتذر، كقاؿ: أحب أف يككف بيف الصرؼ كالقبر 

 فرجة، كال أنزؿ مف القمنسكة إلى الحفرة.
قاضي األنبار،  األىنبارمٌ مد ، أبك محميكؿي بف إسحاؽ بف اٍلبيٍيميكؿاٍلبييٍ كأخكه 

كاف قد تقمد القضاء كالخطبة عمى المنابر باألنبار كأعماليا كخطيبيا المصقع البميغ. 
 .(ُ)مدة طكيمة قبؿ سنة سبعيف كمائتيف

كعمي بف محمد بف أحمد بف إسحاؽ بف البيمكؿ، أبك الحسف بف أبي طالب 
القاضي. المقرئ، المحدث، الفقيو الحنفي، كالنحكم المغكم  ىػ(،ّٖٓ)ت األنبارم

لي الكبير، تقمد القضاء باألنب ار، كىيت، مف قبؿ أبيو في سنة عشريف كثالثمائة، ثـ كي
مف قبؿ الراضي باهلل سنة سبع كعشريف القضاء بطريؽ خراساف، ثـ صرؼ بعد مدة، ثـ 
قمده أبك السائب عتبة بف عبيد اهلل في سنة إحدل كأربعيف، كىك يكمئذ قاضى القضاة 

، ثـ أقره عمى ذلؾ مدة أبك باألنبار كىيت، كأضاؼ لو إلييما بعد مدة قضاء الككفة
العباس بف أبي الشكارب لما كلي قضاء القضاة، ثـ لما كلي أبك بشر عمر بف أكثـ 

يذج كراميرمز مدة، ثـ صرفوقضاء القضاة، قمده عسكر مكر   .(ِ)ـ، كا 
المحدث المقرئ الفقيو  ،ىػ(ُٓٓأحمد بف الفرج األنبارم )تأبك العباس ك 
 ،(ّ)عبد الكاحد بف سيؼ الحنبمي، كغيره. ككلي القضاء بالدجيؿ تفقو عمىالحنبمي، 

الحنبمي الحجة القاضي مف أىؿ المدينة قرية فكؽ »كصفو ابف العماد الحنبمي بقكلو: 
 .(ْ)«األنبار... كقرأ القرآف بالركايات...

                                                            

 .ُّٕ/ُكالجكاىر المضية:  ،ّٔٓ-ّٓٓ/ُّسير أعالـ النبالء: ، َٓٔ/ٕتاريخ بغداد:  (ُ)
 .ّٗٔ/ُكالجكاىر المضية:  َّٖ/ِ، إنباه الركاة عمى أنباه النحاة: ٕٓٓ/ُّتاريخ بغداد:  (ِ)
 .ْٔ-ّٔ/ِكذيؿ طبقت الحنابمة:  ِٓ/ُِ، تاريخ اإلسالـ: ُّٕ/ٓينظر: األنساب:  (ّ)
 .ُِٔ/ٔشذرات الذىب:  (ْ)
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 كلكف التدريس في المدارس العممية في األمصار التي ينزلكف فييا،تكانكا يكما 
سجؿ لنا التاريخ تكلي عدد مف الفقياء الشافعية تدريس الفقو في المدارس فقد 

، مثؿ محمد بف قىنىاف بف حامد بف الٌطيب، أبك اٍلفضؿ األىٍنبىاًرم (ُ))النظامية(
ىػ(. المحدث، الفقيو الشافعي، تفقو عمى الشيخ أبي إسحاؽ بف عمي الشِّيرىاًزٌم، َّٓ)ت

مف أفقو أصحابو، كبرع ًفي المذىب كالخالؼ.  ككاف مف أعياف تالمذتو، حتى صار
ًليى قبؿ سنة خمسمائة قضاء البصرة، كالتدريس بالمدرسة النظامية فييا. كأقاـ بالبصرة  ككى

 .(ِ)مدةن يحكـ فييا كيدرس الفقو، كانتفع الناس بو كثيرا
 ، أبك البركات األنبارم،عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهللالشيخ اإلماـ ك 
المغة  شيخ كقتو ،زاىدان  كاف محدثا، فقييا شافعيا، ،اإلماـ، العالمة .ىػ(ٕٕٓ)ت النحكم
، ثـ أصبح كغيره ي منصكر بف الٌرٌزازعمى أب تفق و في الفقو الشافعي بالٌنظامٌية .كالنحك

 .(ّ)مؤلفا (َُّ) ت زادت عمىمدرسا فييا، كأعاد الدرس لمدرسييا. لو مؤلفا
ىػ(، المحدث، الفقيو ٖٗٓ)ت أبك العباس األنبارم أحمد بف نصر بف الحسيفك 

كانت لو معرفة تىام ة بفقو المذىب الشافعي، كدٌرسى  ضي، سكف المكصؿ.الشافعي، القا
بالنظامية العتيقة بالمكصؿ، كبالمدرسة الكمالية القضكية، ككاف كثير النقؿ لممسائؿ، 

ميسىددا في اٍلفىتىاكىل
 .(ٓ)لـ يزؿ يدرس كيفتي إلى أف تكٌفي بالمكصؿ ،(ْ)

                                                            

المدرسة النظامية أنشأىا نظاـ الممؾ السمجكقي ببغداد لتعميـ العمـك الشرعية كالعربية، ككضع أسسيا  (ُ)
 خصيا في الفقو لتعميـ المذىب الشافعي.كحدد نظاـ التعميـ كالقبكؿ فييا، ك 

كطبقات الشافعية الكبرل:  ِْٔ/ْ، الكافي بالكفيات: َٓٓ/ُينظر: ذيؿ تاريخ بغداد: ابف الدبيثي:  (ِ)
ٔ/ُٕٓ . 

كطبقات الشافعية الكبرل:  ُُٕ/ِ، إنباه الركاة: ْٓ-ّٓ/ْينظر: ذيؿ تاريخ بغداد: ابف الدبيثي:  (ّ)
ٕ/ُٓٓ. 

 .ٕٔ/ٔطبقات الشافعية الكبرل: ك  ِٖٓ/ُالبمداف: معجـ ينظر:  (ْ)
 .ُّٕ/ٖكالكافي بالكفيات:  َْٗ-َْٖ/ِ، ذيؿ تاريخ بغداد: ِٖٓ/ُمعجـ البمداف: ينظر:  (ٓ)
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 األنبارم الحنبمي كاإلماـ نجـ الديف أبك بكر عبد اهلل بف أبي السعادات
المدرسة بجامع المنصكر، كشيخ  الخطيبكاف  المقرئ، المحدث، الفقيو،، ىػ(َُٔ)ت

، (ِ)الحنبمي اؿبطشيخة المستنصرية بعد العماد ابف ال، كلي مببغداد، (ُ)المستنصرية
 .(ّ)في الحديث كالفقو كحمؿ عنو أىؿ بغداد ،تفرد بأجزاءسمع حديثا كثيرا ك 

ككذلؾ التدريس في المساجد مثؿ القاضي أبي منصكر عمي بف محمد بف عمي 
ىػ(. المقرئ بالركايات، المحدث، الفقيو، القاضي، مف أعياف َٕٓبف أحمد األنبارم )ت

ببغداد، كأحد الشيكد العدكؿ، تفقو عمى القاضي أبي يعمى عمماء الحنابمة المشيكد ليـ 
أفتى،  ،(ْ)كغيره، كسمع الحديث الكثير، حتى صار مرجع الحنابمة ببغداد في عصره

كدر س ببغداد بجامع القصر، كجامع المنصكر، كجامع الميدم،  ككلي القضاء، ككعظ
 .(ٓ)كسمع الكثير، كنسخ األجزاء

 
 آثارهم الفقهية:

، كمنيا عمـ الفقو، لقد صنؼ  عمماء األنبار مصنفات جميمة في عدد مف العمـك
ف كاف الغالب عمى الظف أف الكثير منيا  كحفظت لنا كتب التراجـ أسماء عدد منيا، كا 
لـ يسجمو لنا التاريخ، كأف ما عرفنا منيا لـ تصؿ إلييا سكل أسماؤىا، فقد فقدت كشأف 

بأسماء ما  مرتبة بحسب حركؼ اليجاء ائمةالكثير مف كتب التراث اإلسالمي. كىذه ق

                                                            

المدرسة المستنصرية: مدرسة مشيكرة ببغداد شيدىا الخميفة المستنصر العباسي. كصنؼ الدكتكر ناجى  (ُ)
 ىػ.ُّْٖع طبعتو الثانية ببغداد سنة معركؼ مؤلفا خاصا بيا في مجمديف. طب

 .ْٗٔ/ُىػ. ينظر: ذيؿ التقييد: َٖٕىك عماد الديف إسماعيؿ بف عمي بف الطباؿ الحنبمي. تكفي سنة  (ِ)
 .َِٔ/ِكالدرر الكامنة:  ُٕ/ِ، ذيؿ التقييد: َٖٔ/ِينظر: أعياف العصر:  (ّ)
 . ِٓٓ/ِكالمقصد األرشد:  ِٕٓ/ُ، ذيؿ طبقات الحنابمة: ُّٓ/ُٕينظر: المنتظـ:  (ْ)
 . ُِٖ/ُٗسير أعالـ النبالء:  (ٓ)
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استطعنا معرفتو مف المصنفات الفقيية لعمماء األنبار، تظير مكانتيـ في الفقو، كتكشؼ 
 ض جيكدىـ التي قدمكىا ليذا العمـ: عف بع

 ،ىػ(ُّٖاألنبارم )ت ألبي جعفر أحمد بف إسحاؽ بف البيمكؿ ،أدب القاضي .ُ
 .(1)كتكفي قبؿ أف يتمو

 مسائؿ ، جمع فيوىػ(َُٕ-ُُٔ)ت لمثنى بف جامع األنبارم :ريجامع األنبا .ِ
ما  كنقؿ عنو جممة مف مو أحمد بف حنبؿ، ذكره ابف القيـركاىا عف شيخو كا 

كسماه  ،(ِ)«:...فكائد: مف مسائؿ شتى مف جامع األنبارم»، فقاؿ: المسائؿ
ىػ(: )كتاب مسائؿ المثنى األنبارم(، َٗٗجماؿ الديف ابف المبرد الحنبمي )ت
لـ يصؿ إلينا ىذا الكتاب، لكف مسائؿ ك ، (ّ)جمع فيو ركاياتو عف اإلماـ أحمد

لـ تصؿ كميا إلينا؛ منو نقمتيا كتب الفقو الحنبمي كبعض كتبيـ األخرل. ك 
 ألنو كصؼ بالمكثر مف الركاية لفقو أحمد.

إسماعيؿ بف يعقكب بف بي الحسف أل ،(ْ)رح الكافي في فروع الفقه الحنفيش .ّ
 .ىػ(ُّّ)ت األنبارم بيمكؿإسحاؽ بف ال

 ،(ٓ)ىػ(ِِٓ)ت ، إلسحاؽ بف البيمكؿ بف حساف بف سناف)المتضاد( في الفقه .ْ
كذكر أبك الحسيف الحنبمي أنو سماه )كتاب االختالؼ(، كقاؿ  ،(ٓ)ىػ(ِِٓ)ت

عرضو عمى اإلماـ أحمد قاؿ: لو كقاؿ ابف مفمح: )لباب االختالؼ(، كلما 
                                                            

، معجـ المؤلفيف: ِٓٗ/ُ، بغية الكعاة: ٕٓ/ُ، الجكاىر المضية: ُٖٗ-ُٖٖ/ُمعجـ األدباء:  (ُ)
 . ٓٗ/ُكاألعالـ:  َُٔ/ُ

 . ٓٓ/ْبدائع الفكائد:  (ِ)
 .ُٓ معجـ الكتب: (ّ)
 .َُّ/ِكمعجـ المؤلفيف:  ُّٖٕينظر: كشؼ الظنكف:  (ْ)
، الجكاىر المضية: ِْٖ/ُ، المقصد األرشد: ُُُ/ُ. طبقات الحنابمة: ُّٗ/ٕينظر: تاريخ بغداد:  (ٓ)

 .ُِّ/ِكمعجـ المؤلفيف:  ِْٔ/ِ، إيضاح المكنكف: ُّٕ/ُ
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خمسة أجزاء، خرجو عف اإلماـ في  ،(ُ)اإلماـ أحمد سمو )كتاب السعة(
    أحمد.

بي البركات عبد الرحمف بف محمد بف أل :هداية الذاهب في معرفة المذاهب .ٓ
 .(ِ)ىػ(ٕٕٓعبيد اهلل األنبارم، الممقب كماؿ الديف، النحكم )ت

 .(ّ)النحكم السابؽبي البركات : ألهداية الهداية .ٔ
 

  

                                                            

كتصحفت فيو  َٖ/َّ، ُٗٓ/ُْ، الفتاكل: ُُُ/ُ، طبقات الحنابمة: ُّٗ/ٕينظر: تاريخ بغداد:  (ُ)
 .ِْٖ/ُ)السعة( إلى )السنة( كالمقصد األرشد: 

معجـ  ُٗٓ/ُ، ىدية العارفيف ُِّ، ّٖ، كشؼ الظنكف: ُٓٓ/ٕينظر: طبقات الشافعية: السبكي:  (ِ)
 .ّٔٗ/ُّالمؤلفيف: 

معجـ  ُٗٓ/ُ، ىدية العارفيف ُِّ، ّٖ، كشؼ الظنكف: ُٓٓ/ٕ: السبكي: ينظر: طبقات الشافعية (ّ)
 .ّٔٗ/ُّالمؤلفيف: 
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 :املبحث الثاىي
 فقهاء األىبازهشهس تسمجة موجزة أل

األنبار كثير ال يفي بذكرىـ بحث، سأكتفي بالتعريؼ  ياء فيلما كاف عدد الفق
كأقسميـ عمى مطمبيف بحسب تاريخ بنخبة منتقاة منيـ، كأكردىـ بحسب تكاريخ الكفيات. 

 الكفيات.
 :املطلب األول

 الفقهاء الريً عاهشوا يف القسىني الثاىي والثالث
نُّوخّي، بن أوفى بن عوف البُ ْهُلوُل بن حّسان بن ِسنان .ُ ، أبو الَهْيَثم الت َّ

 .(ُ)األنباريّ 
تفقو  ككاف أديبا لغٌكٌيا إخبارٌيا زاىدا، كاف عالما بالحديث كالفقو كالتفسير كالسير.

سعيد حدث عف: كالككفة، كالمدينة، كمكة. ك لبصرة، باألنبار، كبغداد، كا الحديث سمعك 
كبىة، كشعبة بف الحجاج، كحماد بف سممة، كأبي شيبة القاضي، كركح بف  بف أبي عىري

كحدث عنو: ابنو  .كغيرىـ مسافر، كىشيـ بف بشير، كمالؾ بف أنس، كسفياف بف عيينة،
  .(ِ)إسحاؽ بف بيٍيميكؿ الحافظ

جدم البيمكؿ بف حساف قد طمب  : كافالبيمكؿ بف إسحاؽ بف البيمكؿ قاؿ
األخبار كالمغة كالشعر كأياـ الناس كعمـك العرب، فعمـ مف ذلؾ شيئا كثيرا، كركل منو 
ركاية كاسعة، ثـ طمب الحديث كالفقو كالتفسير كالسير كأكثر مف ذلؾ، ثـ تزىد إلى أف 

 .(ّ)مات باألنبار في سنة أربع كمائتيف
                                                            

، تاريخ اإلسالـ: ُِّ/َُ، المنتظـ: َْٔ/ٕتاريخ بغداد: ، ُِّ/ُينظر في ترجمتو: مكطأ مالؾ:  (ُ)
رجـ ، الطبقات السنية في تْْالمغني في أسماء الرجاؿ: اليندم:  ،ُْٕ/ُ. الجكاىر المضية: ّٖ/ُْ

 .ُٖٓ( كتراجـ رجاؿ الدار قطني في سننو: ٖٕٓالحنفية: )
 َْٔ/ٕ، تاريخ بغداد: ْْٕ/ُِ، ُُٔ/ُُ، عمؿ الدار قطني: َُٔ/ٔالتاريخ الكبير: البخارم:  (ِ)

، تاريخ اإلسالـ: ّٕٔ/ُٔ، تيذيب الكماؿ: ِٗ، مجرد أسماء الركاة عف مالؾ: ُِّ/َُالمنتظـ: 
كماؿ تيذيب الكماؿ:  ّٖ/ُْ  .َُ/ُُكا 

 .ّٖ/ُْ، كتاريخ اإلسالـ: ُِّ/َُ، المنتظـ: َْٔ/ٕتاريخ بغداد: (ّ)
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  :(ُ)ميمي األنبارييوسف بن اْلُبهلول، أبو يعقوب الت .ٕ
المحدث الثقة، الفقيو الحنفي، قاؿ الخطيب البغدادم: مف أىؿ األنبار. سكف 

قاؿ بدر الديف العيني الحنفي: كذكره أصحابنا مف أصحاب اإلماـ  ،(ِ)الككفة كحدث بيا
تكفي بالككفة سنة ثماني عشرة كمائتيف ، (ّ)أبى حنيفة، كركل لو أبك جعفر الطحاكم

 .(ْ)بالككفة

  :الفضل بن يحيى بن المروح األنباري .ٖ
مف أىؿ األنبار، كسكف البصرة، كقد ينسب إلييا، غير إف  ،محدث، فقيو مالكي

الخطيب البغدادم نص عمى أنو أنبارم، ككذلؾ جاء نسبو )األنبارم( في الركاة عف 
 .(ٓ)ىػ(ِٔٔمالؾ في المكطأ كعند الرشيد العطار )ت 

ىػ(. كحدث عنو: محمد بف ُٕٗحدث عف: اإلماـ مالؾ بف أنس األصبحي )ت
ىػ(. ترجـ لو ُِٗىػ(، كعمي بف الحسيف بف الجنيد الرازم )تُِِيكسؼ الضبي )ت

 .(ٔ)الخطيب البغدادم كنسبو، كلـ يؤرخ لو
 

 

                                                            

، الجكاىر ُِِ/ِ، العبر: ْٖٓ/ٓ، تاريخ اإلسالـ: ََِ/ُ، األنساب: ّْٕ/ُٔينظر: تاريخ بغداد:  (ُ)
 .ِِٔ/ِالمضية: 

 .ْٓٓ/ُٓكتاريخ اإلسالـ:  ّْٕ/ُٔتاريخ بغداد:  (ِ)
 .ِّٔ/ّشرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار:  مغاني األخيار في (ّ)
 .ْٓٓ/ُٓكتاريخ اإلسالـ:  ّْٕ/ُٔ، تاريخ بغداد: ّٕٔ/ٔالطبقات الكبرل:  (ْ)
، ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ في معرفة أعالـ مذىب اإلماـ مالؾ: َِّ/ُْينظر: تاريخ بغداد:  (ٓ)

كماؿ تيذيب الكماؿ:  َُّالعطار: ، مجرد أسماء الركاة عف مالؾ: الرشيد ُِْ/ِالقاضي عياض:  كا 
ُُ/ُٕ. 

 .َِّ/ُْكتاريخ بغداد:  َُٔ/ُمكطأ مالؾ:  (ٔ)
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  :األنباريّ  (ُ)عقوب الّتنوخيّ إسحاق بن البُ ْهُلول بن حّسان بن سنان، أبو ي .ٗ
المجتيد، المغكم، النحكم، األديب الشاعر، مف الكبير، الميٍسًند، الفقيو،  لحافظا

الحافظ، الثٌقة، »كصفو الذىبي بقكلو: ، سنة أربع كستيف كمائة كبار األئمة. كلد باألنبار
حدث ببغداد بخمسيف ألؼ حديث بأسانيدىا مف  ،(ِ)«... ككاف أحد أكعية العمـالعالمة،

 .(ّ)حفظو لـ يخطئ في شيء منيا
، ثـ ارتحؿ في طمب العمـ إلى بغداد كالككفة كالبصرة أخذ العمـ عف أبيو باألنبار

كمكة كالمدينة، كسمع الحديث عف خالئؽ مف كبار أئمة الحديث كالحفاظ، منيـ: أباه، 
كاإلماـ الشافعي، كاإلماـ أحمد بف حنبؿ، كسفياف بف عيينة، كأبا معاكية الضرير، 

سماعيؿ ابف عمية، كككيع بف ال جراح، كخالئؽ سكاىـ. كيحيى بف سعيد القٌطاف، كا 
ابناه البيمكؿ كأحمد، كحفيده  سمع منو كثيركفحدث ببغداد كاألنبار كسامراء كغيرىا، ك 

ابف ابنو يكسؼ بف يعقكب األزرؽ، كالحافظ أبك بكر البزار، كمحمد بف عبد الرحيـ 
صاعقة، كأبك زرعة الرازم، كأبك حاتـ الرازم، كأبك بكر بف أبي الدنيا، كيحيى بف 

 .(ْ)كآخركف صاعد،
  

                                                            

التنكخ: اإلقامة، كالتىنيكًخٌي: نسبة إلى تنكخ كىك اسـ لعدة قبائؿ أقامكا قديما بالبحريف كتحالفكا عمى التكازر  (ُ)
  .ُٗ/ّكالتناصر فسمكا تنكخا، ثـ تفرقكا في البالد. األنساب: السمعاني: 

 . ْٖٗ/ُِسير أعالـ النبالء:  (ِ)
كطبقات  ٖٕ/ِ، تذكرة الحفاظ: ْٕ/ٔ، تاريخ اإلسالـ: ٕٓ/ُِ، المنتظـ: َّٗ/ٕينظر: تاريخ بغداد:  (ّ)

  .ُُُ/ُالحنابمة: 
، َّٗ/ٕ، تاريخ بغداد: ُِْ/ُ، الجرح كالتعديؿ: ُِٓ، كِْٔ/ٕ، ِّٓ/ّينظر: مسند البزار:  (ْ)

 . ْٗٗ/ٖكتيذيب الكماؿ:  ٕٓ/ُِ، المنتظـ: ّّٓ/ُ، األنساب: ُُُ/ُطبقات الحنابمة: 
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قاؿ أبك الحسيف الفقو عف اإلماـ أحمد بف حنبؿ، كخرج عنو مسائؿ،  كأخذ
مىى أىٍحمىد »الحنبمي:  مىى أىٍحمىد ككانت مسائؿ جيادنا يعرض عى خرج أجزاء فعرضيا عى

األقاكيؿ كيجيبو أحمد عمى مذىبو. فمنيا قاؿ: سمعت أحمد بف حنبؿ يقكؿ يصاـ عىًف 
الفريضة فالكفارة. ككاف إسحاؽ بف بيمكؿ قد سمى كتابو كتاب الميت ًفي النذر فأما 

 .(ُ)«االختالؼ فقاؿ: لو أىٍحمىد سمو كتاب السعة
ثـ بف مكسى صاحب كأخذ أيضا عف الحسف بف زياد المؤلؤم الحنفي، كعف اليي

لو مذاىب بمغ مرحمة االجتياد، فكاف  كتمكف في الفقو حتى ،(ِ)أبي يكسؼ القاضي
 .(ْ)أم: أنو كاف يجتيد كال يقمد أحدا ،(ّ)بيااختارىا ينفرد 

، ذكر منيالو مصنفات في ك  المتضاد( أك )االختالؼ( في الفقو، ) :عدة عمـك
في  كالمسند الكبير، خرجو عف اإلماـ أحمد. ككتاب ًفي القراءات. في خمسة أجزاء،

اثنتيف كخمسيف  سنة باألنبار تكفي ،(ٓ)الحديث. كصنؼ في غير ذلؾ مف أنكاع العمـ
 .(ٔ)كمائتيف

  

                                                            

 . ِْٖ/ُ. كينظر: المقصد األرشد: ُُُ/ُطبقات الحنابمة:  (ُ)
  .ُِكتاج التراجـ:  ْٕ/ٔلمضية: ، الجكاىر اَّٗ/ٕينظر: تاريخ بغداد:  (ِ)
  .ُّٕ/ُكالجكاىر المضية:  َُِ، طبقات الشافعييف: ٕٓ/ُِ، المنتظـ: َّٗ/ٕينظر: تاريخ بغداد:  (ّ)
  .َْٗ/ُِسير أعالـ النبالء:  (ْ)
  .ُِّ/ِكمعجـ المؤلفيف:  ِْٔ/ِ، إيضاح المكنكف: َّٗ/ٕينظر: تاريخ بغداد:  (ٓ)
 .ِٓٔ/ ٖكالكافي بالكفيات:  ِّٗ/ٕتاريخ بغداد: (ٔ)
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ان بن ِسنان بن أوفى بن عوف، أبو  .٘ اْلبُ ْهُلوُل بن إسحاق بن اْلبُ ْهُلول بن َحسَّ
ُنوِخيُّ األَنباريّ    :(ُ)محمد الت َّ
كقاضييا خطيب األنبار الشيخ، الميٍسًند، الصدكؽ، »المحث الفقيو القاضي، 

خطابتو. ارتحؿ ًفي حداثتو باعتناء كرئيسيا كعالميا، كمف يضرب المثؿ ببالغتو في 
 ،(ِ)«كالده، كسمع مف: سعيد بف منصكر،... كىك مف كبار شيكخ أبي بكر اإلسماعيمي

كلد باألنبار سنة أىربع كمائتيف كمات بيا، كاف محدثا مسندا، كفقييا حنفيا، كنحكيا 
بالعمـ ف البيت المشيكر كلغكيا كبيرا، ككاف خطيب جامع األنبار البميغ المفكه، م

 .(ّ)كالفضائؿ
براىيـ بف حمزة  ٍيس، كا  سماعيؿ بف أبي أيكى سمع: أباه إسحاؽ بف البيمكؿ، كا 

بىٍيرٌم، كمصعب بف عبد اهلل الزبيرم، كسعيد بف منصكر،  ل عنو: أخكه ر ك كغيرىـ. الزُّ
كابنا أخيو يكسؼ األزرؽ كابف أخيو أبك طالب محمد بف أحمد، أحمد بف إسحاؽ، 
سماعيؿ ابنا يع كأبك القاسـ الطبراني في  ف أخيو داكد بف الييثـ بف إسحاؽ،قكب، كابكا 

بف كأحمد ا معاجمو، كأبك أحمد ابف عدم، كأبك بكر الشافعي، كأبك الشيخ األصفياني،

                                                            

، المعجـ الكبير: ِٖٓ/ّ، أخبار القضاة: ْٕٓ، َُٗ، ْٖ/ُالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ:  ينظر فيو: (ُ)
، المعجـ ُْٓ/ُ، المعجـ الصغير: الطبراني: َّّ/ّ، المعجـ األكسط: الطبراني: ٓٓ/ُالطبراني: 

، الفكائد الشيير بالغيالنيات: أبك بكر الشافعي: ِٖٓ/ِفي أسامي شيكخ أبي بكر اإلسماعيمي: 
، البداية ُٔٗ/ِ، اإلكماؿ: َٓٔ/ٕ، تاريخ بغداد: ُّٖ، طبقات النحكييف كالمغكييف: ِْٓ، ِٖٗ/ُ

، الطبقات السنية في تراجـ الحنفية: ّٗ/ّ، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة: ٕٕٓ/ُْكالنياية: 
مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدار ك  ،ِِٖي إلى تراجـ شيكخ الطبراني: (، إرشاد القاصي كالدانٕٕٓ)

 . ُٗٓ/ُقطني في رجاؿ الحديث كعممو: 
 . ّٓٓ/ُّسير أعالـ النبالء:  (ِ)
كالجكاىر المضية في طبقات الحنفية:  ُٔٓ/ّ، إنباه الركاة عمى أنباه النحاة: ُِٓ/ُّالمنتظـ: ينظر:  (ّ)

ُ/ُّٕ-ُْٕ، 
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، كجماعة كثيرة مف الٌرٌحالة ي افى كسمع منو  ،(ُ)أبزكف الضرير األنبارم، كأبك محمد ابف حى
 .(ِ)الحافظ أبك بكر اإلسماعيمي باألنبار سنة سبع كتسعيف كمائتيف

تقمد القضاء كالخطبة عمى ك . كغيره ككاف فقييا حنفيا، تفقو عمى يد أبيو إسحاؽ
المنابر باألنبار كأعماليا مدة طكيمة قبؿ سنة سبعيف كمائتيف، ككاف حسف البالغة، 

كلو  ،(ّ)، ضابطا لما يركيو، كحدث باألنبارمصقعا في خطبو، كثير الحديث ثقة فيو
 ،(ٓ)كسمع عف أئمة المغة كالنحك ،(ْ)اىتماـ  ظاىر بركاية مسند أبي حنيفة عف شيكخو

 .(ٔ)ثماف كتسعيف كمائتيف تكفي باألنبار سنة
 :(ٕ)، األنباريبهلول بن حسان بن سنان، أبو جعفرأحمد بن إسحاق بن ال .ٙ

القاضي الكبير، ... الفقيو الحنفي... ككاف  العالمة،اإلماـ، » المسند، الحافظ
ـٌ المركءة، بارعا في  مف رجاؿ الكماؿ، إماما، ثقة، عظيـ الخطر، كاسع األدب، تا

بمدينة األنبار، ثـ  أكالتمقى العمـ ك  سنة إحدل كثالثيف كمائتيف. كلد باألنبار ،(ٖ)«العربية
فسمع الحديث الكثير، كتمقى الفقو كعمـك  ثـ ارتحؿ في طمب العمـ إلى أمصار عدة،

ككاف ثبتا في الحديث، ثقة مأمكنا، جيد الضبط لما »قاؿ الخطيب:  العربية عمى األئمة،
                                                            

 . ّٔٓ-ّٓٓ/ُّكسير أعالـ النبالء:  ُِٗ/ٔ، تاريخ اإلسالـ: َٓٔ/ٕينظر: تاريخ بغداد:  (ُ)
 . ُِّ. )ِٖٓ/ِمعجـ اإلسماعيمي:  (ِ)
 .ُّٕ/ُكينظر أيضا: الجكاىر المضية:  َٓٔ/ٕتاريخ بغداد:  (ّ)
ي: مسند أبي حنيفة لمحارثك  ِّٖ، ُِٕ، ُِٓ، َُٖمسند أبي حنيفة ركاية أبي نعيـ: ينظر:  (ْ)

ِ/َْٓ . 
. كابف قادـ ىك محمد بف عبد اهلل أبك عبد اهلل النحكم ُٕٓ-ُٔٓ/ّإنباه الركاة عمى أنباه النحاة:  (ٓ)

 الككفي المعركؼ بابف قادـ كقيؿ اسمو أحمد، كجٌده قادـ، كىك أستاذ ثعمب.
 .ُّٕ/ُ، الجكاىر المضية: ُِٗ/ٔ، تاريخ اإلسالـ: َٓٔ/ٕتاريخ بغداد:  (ٔ)
، ِٗ/ُ، إنباه الركاة: ِٓٗ-ِِٗ/ُّ، المنتظـ: ُُٗ-ُٖٖ، نزىة األلباء: ُٓ/ٓينظر: تاريخ بغداد:  (ٕ)

  .ٗٓ-ٕٓ/ُكالجكاىر المضية:  ُْٖ/ٔ، الكافي بالكفيات: ّّٓ/ٕ، تاريخ اإلسالـ: ِٗ/ُ
 . ْٕٗ/ُْسير أعالـ النبالء:  (ٖ)
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حدث بو، ككاف متقنا في عمـك شتى، منيا: الفقو عمى مذىب أبي حنيفة كأصحابو، 
 .(ُ)«كربما خالفيـ ًفي مسيئالت يسيره

براىيـ بف سعيد سمع: أباه إسحاؽ الحافظ، كأبا  كريب محمد بف العالء، كا 
الجكىرم، كمؤمؿ بف إىاب، كخالئؽ. كحدث حديثان كثيران، ركل عنو: أبك الحسف 

 .(ِ)قطني، كأبك القاسـ الطبراني، كآخركف الجراحي، كأبك الحسف الدار
كاف تاـ العمـ بالمغة، حسف القياـ بالنحك عمى »كمع عممو بالفقو كالحديث 

ف، كلو فييا كتاب ألفو، ككاف كاسع الحفظ لمشعر القديـ كالمحدث، مذاىب الككفيي
كاألخبار الطكاؿ، كالسير كالتفسير، ككاف شاعرا كثير الشعر جدا، خطيبا حسف 
الخطابة، كالتفكه بالكالـ، لسنا صالح الحفظ مف الترسؿ ًفي المكاتبة كالبالغة ًفي 

أبك بكر بف األنبارم: ما رأيت  قاؿ ،(ّ)«المخاطبة، ككاف كرعا متخشٌيا ًفي الحكـ
 .(ْ)صاحب طيمساف أنحى مف اٍلقىاًضي أىًبي جعفر ٍبف البيمكؿ

ببغداد عشريف سنة، كما تقمده في مناطؽ عدة لسنكات، ثـ صرؼ تقمد القضاء ك 
ـ، كذلؾ بسبب تقدـ سنو قبؿ مكتو بعا عف تمؾ األعماؿ في سنة سبع عشرة كثالثمائة

 .(ٓ)كضعؼ جسده
لـ  ،أدب القاضيك  كتاب الدعاء.ك  الناسخ كالمنسكخ. ؤلفات، منيا:كذكركا لو م

 سنة ثماف عشرة كثالثمائة ببغداد كفيت ،(ٔ)ككتاب في النحك عمى مذىب الككفييف يتمو.
 .(ٕ)عف ثماف كثمانيف سنة كثالثمائة

                                                            

 . ُٓ/ٓتاريخ بغداد:  (ُ)
، سير أعالـ النبالء: ِِٗ/ُّ، المنتظـ: ُٔٔ/ُابف عساكر:  ، تاريخُٓ/ٓينظر: تاريخ بغداد:  (ِ)

 . ُٗٓ-ُٖٓ/ِكتذكرة الحافظ:  ْٕٗ/ُْ
 . ُٓ/ٓتاريخ بغداد:  (ّ)
 المصدر السابؽ.  (ْ)
 . ٖٓ/ُكالجكاىر المضية:  ُٓ/ٓتاريخ بغداد:  (ٓ)
 . ٓٗ/ُكاألعالـ:  َُٔ/ُ، معجـ المؤلفيف: ِٓٗ/ُ، بغية الكعاة: ٕٓ/ُالجكاىر المضية:  (ٔ)
 .ُْٖ/ٔكالكافي بالكفيات:  ُُٗنزىة األلباء: ، ُٖٖ/ُ:، معجـ األدباءُٓ/ٓتاريخ بغداد:  (ٕ)
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يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان، أبو بكر  .ٚ
 :األزرق األنباري

محدث، فقيو حنفي، لغكم، أديب، كاتب، كىك كالد المحدثيف الفقيييف أحمد 
الشيخ، »كقاؿ الذىبي: ، (ِ)ككاف ثقة ،(ُ)كمحمد. كلد باألنبار سنة ثماف كثالثيف كمائتيف

 .(ّ)«العالـ، الثٌقة
قرأ كتفقو أكال عمى جده الحافظ إسحاؽ، كسمع منو حديثو كركاه عنو. كسىًمعى 

ميد بف الربيع، كغيرىـ. كركل أيضا كحدث عف: ا لزبير بف بىٌكار، كالحسف بف عرفة، كحي
بف قيٍطًنٌي في سننو، كا رى عنو: ابنو محمد، كالقاضي أبك الحسف الجراحي، كالحافظ الد ا

  .(ْ)كجماعة غيرىـ ،جميع
قاؿ ابنو أحمد بف األزرؽ: ككاف أبي قد كتب لغة كنحكنا كأخبارنا عف أبي عكرمة 

المفضؿ، كحمؿ عف عمر بف شبة مف ىذه العمـك فأكثر، كعف الزبير الضبي صاحب 
 .(ٓ)بف بٌكار، كعف ثعمبة

تكفي  ،(ٔ)خ(، كالىما في الظاىرية –خ(. ك)حديث –لو مصنفات، منيا: )أمالي
 .(ٕ)تكفي سنة تسع كعشريف كثالثمائة. كلو اثنتاف كتسعكف سنة

 

                                                            

كالبداية  ِّْ/ِ، الجكاىر المضية: ُٖ/ُْ، المنتظـ: ُِٖ/ُ، األنساب: ُْٕ/ُٔتاريخ بغداد:  (ُ)
 .َُِ/ُُكالنياية: 

 .ُْٕ/ُٔتاريخ بغداد:  (ِ)
 .ِٖٗ/ُٓسير أعالـ النبالء:  (ّ)
 .ُٖ/ُْكالمنتظـ:  ُْٕ/ُٔ، تاريخ بغداد: ُٕٔ/ُينظر: سنف الدارقطني:  (ْ)
 .ُْٕ/ُٔتاريخ بغداد:  (ٓ)
 .ِٖٓ/ٖاألعالـ: الزركمي:  (ٔ)
 .ِّْ/ِكالجكاىر المضية:  ُْٕ/ُٔتاريخ بغداد:  (ٕ)
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 :األنباري بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول، أبو الحسن إسماعيل .ٛ
كلد كمات باألنبار، كلد سنة اثنتيف كخمسيف كمائتيف، كحدث ببغداد، ككاف 

 لو تصانيؼ، ،(ُ)فقييا حنفيا، عالما باألنساب رآف، كثير الحديث، ثقة فيو،حافظا لمق
سنة إحدل كثالثيف  باألنبار تكفي ،(ِ)منيا: شرح الكافي في فركع الفقو الحنفي

 .(ّ)سنة كثالثمائة. كعاش ثمانيف
محمد بن أحمد بن إسحاق بن البُ ْهُلول بن حسان بن سنان، أبو طالب  .ٜ

 :التنوخي األنباري
المحدث، الفقيو الحنفي، القاضي، كاف ينكب عف أبيو في قضاء مدينة بغداد. 

 .(ْ)كىك كالد المحدثيف العمماء عمي كجعفر كمحمد كالبيمكؿ. ككاف ثقة إمامان 
سمع حديثا كثيرا مف جماعة منيـ: أبا مسمـ إبراىيـ عبد اهلل الكىٌجٌي، كعمو 
بيمكؿ بف إسحاؽ، كعبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ، كأحمد بف أصـر بف خزيمة الميغىف ًمي، 

ٍيًو كأبك القاسـ عبيد اهلل ابف النقيب الخفاؼ د ث عنو: ابف ًرٍزقىكى ، (ٓ)كحدث عنيـ. كحى
ه، كتقمد سنة ست عشرة كثالثمائة قضاء األىكاز كاألنبار، عكضا كتفقو عمى أبيو كغير 

تكفي أبك طالب سنة  ،(ٔ)مما كاف يميو أبكه. كما كاف ينكب عف أبيو عمى قضاء بغداد
 .(ٕ)ثماف كأربعيف كثالثمائة

                                                            

، تاريخ ُْٓ/ُّ، المنتظـ: ُٔٓ/ّ، ِِْ/ُإنباه الركاة عمى أنباه النحاة:  ِٗٗ/ٕتاريخ بغداد: (ُ)
 . ُُٔ/ُكالجكاىر المضية في طبقات الحنفية:  ْْٔ/ٕاإلسالـ: 

 .َُّ/ِكمعجـ المؤلفيف:  ُّٖٕينظر: كشؼ الظنكف:  (ِ)
 .ْْٔ/ٕكتاريخ اإلسالـ:  ِٗٗ/ٕتاريخ بغداد: (ّ)
 . ٕٖٔ/ٕكتاريخ اإلسالـ:  ُُِ/ُْ، المنتظـ: َُُ/ِغداد: ينظر: تاريخ ب (ْ)
 . َُُ/ِتاريخ بغداد:  (ٓ)
 . ٕ/ِكالجكاىر المضية في تراجـ الحنفية:  َُُ/ِ، تاريخ بغداد: ٔٗصمة تاريخ الطبرم:  (ٔ)
 . َُُ/ِتاريخ بغداد:  (ٕ)
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علي بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان، أبو الحسن بن  .ٓٔ
  :أبي طالب األنباري

القاضي. فكاف أبك الحسف مقرئا، محدثا، فقييا حنفيا، قاضيا، نحكيا، أديبا 
شاعرا، عالما متفننا في أكثر مف عمـ، قمد القضاء بالككفة كاألنبار كىيت كأماكف كعدة 

قرأ القرآف  ،(ُ)مدف أخرل. كلد ببغداد سنة إحدل كثالثمائة. كىك أخك جعفر كالبيمكؿ
بالركايات عمى أئمة القراءة الكبار كابف مقسـ كأبي بكر ابف مجاىد، ككاف يقرأ بحرؼ 

كحدث عف الحفاظ المشيكريف، كجده أحمد، كعبد اهلل بف محمد  عاصـ كحمزة كالكسائي.
 .(ِ)البغكم، كيحيى بف محمد بف صاعد، كغيرىما كثير

، كأبي بكر بف األنبارم، كمحمد كسمع كقرأ النحك كالمغة عمى: نفطكيو النحكم
بف يحيى الصكلي، كجده القاضي أبي جعفر بف البيمكؿ، كغيرىـ. كقاؿ الشعر. كتفقو 

 .(ْ)كتكفي سنة ثماف كخمسيف كثالثمائة ،(ّ)عمى مذىب أبي حنيفة عمى يد جده
د، أبو بكر بن أبي نواس الفرضي المعدل  .ٔٔ المطهر بن سليمان بن ُمَحمَّ

  :الشاهد األنباري
تكفي  ،(ٓ)المحدث، الفقيو الحنفي، الفرضي، كاف عالما بالفرائض، كحدث

 .(ٔ)كقيؿ سنة أربع كستيف سنة ثالث كستيف كثالثمائة. المطير
 

                                                            

 . َّٕ-ّٗٔ/ُكالجكاىر المضية في طبقات الحنفية:  ٕٓٓ/ُّينظر: تاريخ بغداد:  (ُ)
 . َُٕ/ُْ، المنتظـ: ٕٓٓ/ُّينظر: تاريخ بغداد:  (ِ)
نباه  ٕٓٓ/ُّ، تاريخ بغداد: ٓٔ، ْٕ/ُينظر فيو: نشكاف المحاضرة: المحسف بف عمي التنكخي:  (ّ) كا 

 . َّٖ/ِالركاة عمى أنباه النحاة: 
 .َّٕ/ُكالجكاىر المضية في طبقات الحنفية:  َُٕ/ُْ، المنتظـ: ٕٓٓ/ُّينظر: تاريخ بغداد:  (ْ)
 .ُٕٓ/ِكالجكاىر المضية:  ِّْ/ٖتاريخ اإلسالـ:  (ٓ)
 .َُٖ/ِٕكالكافي بالكفيات:  ِّٗ/ُٓتاريخ بغداد:  (ٔ)
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 :جعفر بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول، أبو محمد األنباري .ٕٔ
مف البيت المشيكر العمـ، ىك أخك المحدثيف  ،(ُ)المقرئ، المحدث، الفقيو
ككالد المحدث الفقيو الحسيف. كلد ببغداد سنة ثالث  ،الفقيييف عمٌي كالبيمكؿ ابني محمد

 .(ِ)كثالثمائة، ككاف أحد القراء لمقرآف، يقرأ بحرؼ عاصـ كحمزة كالكسائي
اد كتب الحديث، كتفقو بالفقو الحنفي حتى تمكف منو، كعرض عميو قضاء بغد

كتفقو كسمع الحديث مف شيكخ كثر، منيـ جده أحمد  ،(ّ)كالشيادة فأباىما تكرعا، كتقمال
بف إسحاؽ، كالبغًكم عبد اهلل بف محمد، كأبك بكر بف أبي داكد، كأبك الميث الفرائضي، 
كأبك عمر محمد بف يكسؼ القاضي، كمحمد بف ىاركف، كأحمد بف سميماف الطكسي، 

كغيرىـ. ركل عنو: أبك القاسـ الت نيكخٌي عمي بف المحسف كيحيى بف محمد بف صاعد، 
 .(ٓ)تكفي ببغداد سنة سبع كسبعيف كثالثمائة ،(ْ)كغيره

أحمد بن يوسف األزرق بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن  .ٖٔ
 :سنان، أبو الحسن التنوخي، األنباري

كاف  ،(ٔ)كتسعيف كمائتيف سنة سبعداد ببغ كلد .ئ، الحافظ المحدث، الفقيوالمقر 
كسمع مف أبيو، ي عمرك بف العالء. ابف مجاىد بقراءة أب مرارا عمى كقرأهحافظا لمقرآف، 

سماعيؿ، كأبي جعفر الطبرم، كغيرىـ كثير ، كحدث. كقرأ الفقو عمى كعميو إبراىيـ كا 
 .(ٕ)عميو ابنتو المحدثة الفقيية طاىرة كتفقيت أبي الحسف الكرخي الحنفي.

                                                            

، ُُٕ/ُُبالكفيات: ، الكافي ِّْ/ُْ، المنتظـ: ُّٕ/ُٓ، تاريخ دمشؽ: ُْٓ-ُّٓ/ٖتاريخ بغداد:  (ُ)
 (. ُّٔكالطبقات السنية في تراجـ الحنفية: ) َُٖ/ُالجكاىر المضية في طبقات الحنفية: 

 .َُٖ/ُكالجكاىر المضية:  ّْٖ/ٖ، تاريخ اإلسالـ: ُْٓ/ٖتاريخ بغداد:  (ِ)
 .َُٖ/ُكالجكاىر المضية:  ُْٓ/ٖتاريخ بغداد:  (ّ)
 . ّْٖ/ٖ، تاريخ اإلسالـ: ّٗ/ُّ، ُّٕ/ُٓ، تاريخ دمشؽ: ُْٓ-ُّٓ/ٖتاريخ بغداد:  (ْ)
 .ُُٕ/ُُكالكافي بالكفيات:  ُْٓ/ٖتاريخ بغداد:  (ٓ)
 .ِّّ/ُْكالمنتظـ:  ّّٓ/ُ، األنساب: ُْٕ-َْٕ/ٔينظر: تاريخ بغداد: (ٔ)
 . ّْٔ/ٖكتاريخ اإلسالـ:  ُْٕ-َْٕ/ٔينظر: تاريخ بغداد: (ٕ)
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كأخذ النحك كالمغة كاألدب عف جماعة مف أىؿ العمـ منيـ: عمي بف سميماف 
األخفش، كابف دريد، كابف شقير النحكم، كأبي بكر بف السراج، كأبي إسحاؽ الزجاج، 

 .(ِ)كتكفي ببغداد سنة سبع أك ثماف كسبعيف كثالثمائة ،(ُ)كابف األنبارم، كنفطكيو
 :األنباري أبو القاسم ،لولبن البُ هْ البُ ْهُلول بن محمد بن أحمد بن إسحاق  .ٗٔ

سنة إحدل  بغداد. كلد ببغدادكاف محدثا، فقييا حنفيا، أصمو مف األنبار، سكف 
حدث كحدث عنو. ك  أبيو محمدتفقو عمى . كىك أخك جعفر، كعميكثالثيف كثالثمائة. 

 .(ّ)سنة ثمانيف كثالثمائة مات ،عنو: القاضي أبك القاسـ التنكخي
 :املطلب الثاىي

 الفقهاء مً القسٌ السابع وحتى الشابع
محمد بن المؤمل بن الصقر، أبو بكر الوراق، المعروف بغالم األبهري،  -ٔ

كلد سنة أربع كأربعيف كثالثمائة في بغداد. كسمع في الحديث: أبا األنباري المالكي. 
بكر بف مالؾ القطيعي، كأبا محمد بف ماسي، كأبا حامد أحمد بف الحسيف الحاكـ 
المركزم، كأبا بكر األبيرم، كغيرىـ. كحدث عنو: أبك البركات محمد بف عبد اهلل 

كتفقو بمذىب اإلماـ  ،(ْ)الككيؿ، كأبك الكليد الباجي ببغداد، كأبك بكر الخطيب البغدادم
مالؾ عمى يد أبي بكر األبيرم المالكي إماـ المالكية ببغداد في كقتو، ككاف ابف المؤمؿ 

ببغداد، حتى نسب بالمالكي كشيخو األبيرم. كمات سنة أربع  مف أعياف المالكية
 .(ٓ)كثالثيف كأربعمائة. كلو إحدل كتسعكف سنة

                                                            

 .َُٕ/ْ، كشذرات الذىب: ٕٗ/ُٓالـ النبالء: سير أع (ُ)
 . ُْٕ-َْٕ/ٔتاريخ بغداد:  (ِ)
 .ُْٕ/ُ، كالجكاىر المضية: ّْٓ/ُْ، المنتظـ: َٕٔ/ٕتاريخ بغداد:  (ّ)
، كتاريخ ِِٓ/ِِ، تاريخ دمشؽ: ّٖٓ/ٖ، األنساب: ُْٖ/ٔ، ترتيب المدارؾ: َِٓ/ْتاريخ بغداد:  (ْ)

 . ْٓٓ/ٗاإلسالـ: 
 .ُْٖ/ٔكترتيب المدارؾ:  َِٓ/ْتاريخ بغداد:  (ٓ)
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رزق اهلل بن محمد بن محمد بن أحمد أبو سعد األنباري الخطيب، يعرف  -ٕ
المحدث الحافظ، الفقيو الحنفي، الثقة، سمع الحديث الكثير. قيؿ ىك أخك بابن األخضر. 
كلد  ،(ُ)لحسف عمي بف محمد الخطيب المعركؼ بابف األخضر كباألقطعالمحدث أبي ا

سنة تسع كتسعيف كثالثمائة. كسمع الحديث، كتفقو بمذىب أبي حنيفة عمى شيكخ بمده. 
كاشتيرت عنو الركاية. ككاف ثقة، أمينا. كقدـ بغداد بعد عمك سنو، كحدث بيا كركل 

كسمع منو ابف  ،(ِ)قاضي المرستاف عنو: أبك بكر أحمد بف عمي بف بدراف الحمكاني،
تكفي سنة تسع كستيف  ،(ّ)«حدث عف ابف ميدم. سمعت منو»ىػ( قاؿ: ْٕٓماككال )ت

 .(ْ)كأربعمائة. كقد ناىز المائة سنة
علي بن محمد بن محمد بن محمد بن يحيى الشيباني أبو الحسن  -ٖ

و حنفي، كاف يتكلى كاألقطع. محدث، ثقة، فقيالخطيب، ويعرف بابن األخضر األنباري، 
الخطابة باألنبار، كلد سنة اثنتيف كتسعيف كثالثمائة. كقدـ بغداد في صباه، كأقاـ بيا 

 .(ٓ)مدة يتفقو عمى مذىب أبي حنيفة، كسمع الحديث، ثـ عاد إلى األنبار
سمع الحديث مف خالئؽ، كعمر عمرا طكيال كحدث بجميع مركياتو باألنبار 
كبغداد مرارا. كقصده الطمبة مف البمداف، ركل عنو كتفقو عميو مف أىؿ األنبار: كلده 
يحيى، كأبك الفتح محمد الخالؿ، كخميفة بف محفكظ األنبارم، كأبك الرضا الفراتي 

اد كغيرىا: عبد الكىاب االنماطي، كأبك الميدكم األنبارم، كآخركف. كمف أىؿ بغد
منصكر بف الجكاليقي، كأبك البركات أحمد ابف األبرادم البغدادم الفقيو الحنبمي، كنصر 

                                                            

 . ٕٕ/ُْكالكافي بالكفيات:  ِٕٕ/َُ، تاريخ اإلسالـ: ُٖٔ/ُٔينظر: المنتظـ:  (ُ)
كالكافي بالكفيات:  ُِْ/ُالجكاىر المضية:  ِٕٕ/َُ، تاريخ اإلسالـ: ُٖٓ/ُٔينظر: المنتظـ:  (ِ)

ُْ/ٕٕ. 
 .ُٔ/ْاإلكماؿ:  (ّ)
 .ِِْ/ُكالجكاىر المضية:  ٕٕ/ُْات: ينظر: الكافي بالكفي (ْ)
 .ٔٔٓ/َُكتاريخ اإلسالـ:  ّٓ/ْينظر: ذيؿ تاريخ بغداد: ابف النجار:  (ٓ)
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يصٌي الالًذقي الدمشقي سمع منو باألنبار،  اهلل بف محمد أبك الفتح مفتي دمشؽ المصِّ
تكفي سنة ست  ،(ُ)كأبك عبد اهلل الحسيف بف محمد بف خسرك البمخي، كجماعة غيرىـ

 .(ِ)كثمانيف كأربعمائة باألنبار كدفف بيا، كبمغ مف العمر خمسا كتسعيف سنة
المحدث، الفقيو محمد بن قَ َنان بن حامد بن الطّيب، أبو الفضل األَنْ َباِري.  -ٗ

الشافعي، قاضي البصرة، كلد ببغداد سنة خمس كأربعيف كأربعمائة. تفقو عمى الشيخ 
شِّيرىاًزٌم، ككاف مف أعياف تالمذتو، حتى صار مف أفقو أصحابو، أبي إسحاؽ بف عمي ال

كخاالن ألكالده. كبرع ًفي المذىب كالخالؼ. ككاف صيرا لفخر اإلسالـ أبي بكر الش اًشي 
ًليى قبؿ سنة خمسمائة قضاء البصرة، كالتدريس بالمدرسة النظامية  فييا. كأقاـ بالبصرة ككى

 .(ّ)نتفع الناس بو كثيرامدةن يحكـ فييا كيدرس الفقو، كا
كسمع أبا بكر الخطيب كغيره ببغداد، كابف شعبة كغيره بالبصرة. ركل عنو: 

تكٌفي بالبصرة سنة ثالث  ،(ْ)كلده القاضي أبك المعالي محمد كأبك طاىر السمفي
 .(ٓ)كخمسمائة
علي بن محمد بن علي بن أحمد بن إسماعيل، أبو منصور األنباري.  -٘

، الفقيو الحنبمي، المفتي، القاضي، الكاعظ. كلد سنة خمس كعشريف المقرئ، المحدث
كأربعمائة. كلي القضاء بباب الطاؽ، كسمع الحديث، ككتب بخطِّو الكثير. كحدث 

                                                            

، ِٓ-ُٓ/ْ، ذيؿ تاريخ بغداد: ابف النجار: ُِٖ، ُٔٓ/ِينظر: مسند أبي حنيفة: ابف خسرك:  (ُ)
 . ّْٕ/ُكالجكاىر المضية:  ٔٔٓ/َُ، تاريخ اإلسالـ: ٖ/ُٕالمنتظـ: 

 . َّٕ/ٓ، كشذرات الذىب: ّٖ/ِِكافي بالكفيات: ال (ِ)
، طبقات الشافعية الكبرل: ِْٔ/ْ، الكافي بالكفيات: َٓٓ/ُينظر : ذيؿ تاريخ بغداد: ابف الدبيثي:  (ّ)

 . ِِٖكالعقد المذىب في طبقات حممة المذىب: ابف الممقف:  ُٕٓ/ٔالسبكي: 
 . ُٕٓ/ٔكطبقات الشافعية الكبرل:  َٓٓ/ُينظر: ذيؿ تاريخ بغداد:  (ْ)
 . ِْٔ/ْكالكافي بالكفيات:  َٓٓ/ُينظر: ذيؿ تاريخ بغداد:  (ٓ)
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الفقو، فكاف مف  كتفقو عمى القاضي أبي يعمى كغيره. كبرع في ،(ُ)كانتشرت الًركاية عنو
أعياف عمماء الحنابمة المشيكد ليـ ببغداد. كأفتى كدرس ككعظ بجامع القصر، كجامع 
المنصكر، كجامع الميدم. ككلي القضاء. كشيد عند أبي عبد اهلل بف الدامغاني، كأبي 

  .(ِ)بكر السامي
يد تفقو عمى الكالد السع»قاؿ القاضي أبك الحسيف بف أبي يعمى الفراء الحنبمي: 

كسمع منو الحديث الكثير. ككاف أحد الشيكد العدكؿ. شيد عند قاضي القضاة محمد 
بف عمي بف محمد الدامغاني كمحمد بف المظفر الشامي كعمي بف محمد الدامغاني، 
ككلي القضاء بربع باب الطاؽ. ككاف يعظ بجامع المنصكر كجامع القصر كيشيد 

عف الكالد السعيد بكثير مف سماعاتو كيحكـ ككاف ينشر السنة ًفي مجالسو. كحدث 
 .(ْ)تكفي سنة سبع كخمسمائة ،(ّ)«كمصنفاتو
الفقيو، أحمد بن محمد بن الحسين ابن الصفار، أبو الحسين األنباري.  -ٙ

تكفي في سنة خمس  ككاف أحد الشيكد المعدليف، .القاضي، تكلى القضاء باألنبار
 .(ٓ)كأربعيف كخمسمائة بطريؽ مكة

الكراؽ البغدادم الحنبمي،  ،(ٔ)الفرج بن راشد بن محمد المدنيأحمد بن  -ٚ
القاضي أبك العباس األنبارم. مقرئ، محدث، فقيو حنبمي، عالـ بالحساب، كلد سنة 

                                                            

كالمقصد  َٗ/ُُ، تاريخ اإلسالـ: ِٖٓ-ِٕٓ/ِ، طبقات الحنابمة: ََٕينظر: مناقب اإلماـ أحمد:  (ُ)
 . ِٓٓ/ِاألرشد: 

 . ِٕٓ/ُكذيؿ طبقات الحنابمة:  ُِٖ/ُٗر أعالـ النبالء: ، سيُّٓ/ُٕينظر: المنتظـ:  (ِ)
 . ِٖٓ-ِٕٓ/ِطبقات الحنابمة:  (ّ)
 . ِٗ/ٔ، كشذرات الذىب: ٕٓ/ِِ، الكافي بالكفيات: ِٖٓ/ِطبقات الحنابمة:  (ْ)
 .َََُ/ّتبصير المنتبو: ك  ّّْ/ِينظر: ذيؿ تاريخ بغداد: ابف الدبيثي:  (ٓ)
المدني: نسبة إلى قرية بجكار مدينة األنبار كمف أعماليا تسمى المدينة. ينظر: ذيؿ تاريخ بغداد: ابف  (ٔ)

  .َُُْ/ُِكتاريخ اإلسالـ:  ِِٕ/ّالدبيثي: 
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تسعيف كأربعمائة. ككاف أحد الشيكد المعدليف ببغداد. شيد عف قاضي القضاة الزينبي. 
الحنبمي الحجة القاضي مف »بقكلو: كصفو ابف العماد الحنبمي  ،(ُ)ككلي القضاء بدجيؿ

كسمع الحديث كحدث.  ،(ِ)«أىؿ المدينة قرية فكؽ األنبار... كقرأ القرآف بالركايات...
 .(ّ)كركل عنو: ابف السمعاني، كغيره

كتفقو عمى عبد الكاحد بف سيؼ الحنبمي، كغيره، كصار مف أعالـ الحنابمة في 
 .(ْ)عصره. تكفي سنة إحدل كخمسيف كخمسمائة

د الجيلي، األنباري.  -ٛ د بن َغالب، أَبُو ُمَحمَّ الفقيو الشافعي، عبد اهلل بن ُمَحمَّ
تفقو ببغداد عمى ًإٍلكيىا، ثـٌ انتقؿ إلى األنبار كاستكطنيا إلى حيف كفاتو. مات باألنبار 

 .(ٓ)سنة ستيف كخمسمائة
الفقيو، عبد الوهاب بن رزق اهلل بن النفيس، أبو محمد الشاهد األنباري.  -ٜ

القاضي، تكلى القضاء باألنبار، مف بيت مشيكر بالعمـ. شيد بمدينة بغداد عند 
القاضي أبي طالب ركح بف أحمد ابف الحديثي سنة خمس كستيف كخمسمائة، فقبؿ 
شيادتو، ككاله قضاء األنبار بدالن مف ابف الخالؿ أبي العباس أحمد بف محمد، فصار 

بف محمد ابف الطيبي كأبك القاسـ عبيد اهلل بف عمي ابف إلييا. كزكاه أبك العباس أحمد ا
 .(ٔ)الفراء. تكفي ببغداد سنة خمس كسبعيف كخمسمائة، كحمؿ إلى األنبار فدفف بيا

                                                            

، ْٔ-ّٔ/ِ، ذيؿ طبقت الحنابمة: ِٓ/ُِ، تاريخ اإلسالـ: ِْٗ/ُ، المباب: ُّٕ/ٓينظر: األنساب:  (ُ)
 .ُٓٓ-ُْٓ/ُكالمقصد األرشد: 

 .ُِٔ/ٔشذرات الذىب:  (ِ)
 .ُّٕ/ٓاألنساب:  (ّ)
 .ُِٖ/ٔكالكافي بالكفيات:  ُٓٓ-ُْٓ/ُكالمقصد األرشد:  ْٔ-ّٔ/ِينظر: ذيؿ طبقت الحنابمة:  (ْ)
 .ُُّ/ٕينظر: طبقات الشافعية الكبرل: السبكي:  (ٓ)
 .ُٔٔ/ْكذيؿ تاريخ بغداد: ابف الدبيثي:  َُِ/ُذيؿ تاريخ بغداد: ابف النجار:  (ٔ)
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عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل، أبو البركات بن أبي الوفاء األنباري،  -ٓٔ
ح، صاحب الٌتصانيؼ. اإلماـ، العالمة، الرجؿ الٌصالالملقب كمال الدين، النحوي. 

كلد سنة ثالث عشرة  ،(ُ)، زاىدان كرعان  ،محدثا، فقييا شافعيا ما في المغة كالنحك،كاف إما
برع في النحك كالمغة كاألدب حتى صار شيخ  كسكف بغداد مف صباه. كخمسمائة،

 .(ِ)كقتو
ي منصكر بف الٌرٌزاز، ثـ عمى أب الٌنظامٌيةالمدرسة كتفق و في الفقو الشافعي ب

 زادت عمى المائة كثالثيف مؤلفا أصبح مدرسا فييا، كأعاد الدرس لمدرسييا. لو مؤلفات
، أغمبيا في المغة كالنحك كاألدب، كمف كتبو في الفقو: ىداية الذاىب  في مختمؼ العمـك

أربع تكفي سنة سبع كسبعيف كخمسمائة. كلو ، (ّ)في معرفة المذاىب، كىداية اليداية
 .(ْ)كستكف سنة

علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين، أبو الحسن الكاتب،  -ٔٔ
الفقيو الحنفي، سبط قاضي القضاة أبي الحسف عمي بف قاضي القضاة أبي األنباري. 

بيت مشيكر بالعمـ، أبكه محمد، كأخكه عبد  عبد اهلل محمد بف عمي الدامغاني. مف
الرحمف، كجده عمي، كابنة أخيو صفية، كميـ عمماء محدثكف كفقياء، كلد سنة تسع 

 .(ٔ)«شيخ متميز نبيؿ»قاؿ الذىبي:  ،(ٓ)عشرة كخمسمائة
                                                            

، عيكف الركضتيف في أخبار ُُٕ/ِ، إنباه الركاة: ْٓ-ّٓ/ْينظر: ذيؿ تاريخ بغداد: ابف الدبيثي:  (ُ)
، طبقات الشافعية الكبرل: ِِٔٓ/ٓ، معجـ األدباء: ََُ/ّالدكلتيف النكرية كالصالحية: أبك شامة: 

 .ُّٔ/ِكالطبقات الكبرل: الشعراني:  َِِ-ِْٕ/ُٖ، الكافي بالكفيات: ُٓٓ/ٕالسبكي: 
نباه الركاة:  ْٓ-ّٓ/ْينظر: ذيؿ تاريخ بغداد:  (ِ)  .ُُٕ/ِكا 
معجـ  ُٗٓ/ُ، ىدية العارفيف ُِّ، ّٖ، كشؼ الظنكف: ُٓٓ/ٕينظر: طبقات الشافعية: السبكي:  (ّ)

 .ّٔٗ/ُّالمؤلفيف: 
 كالكافي بالكفيات: ٗٗٓ/ُِ، تاريخ اإلسالـ: ِّٗ/ِ، فكات الكفيات: ّٗ/ّينظر: كفيات األعياف:  (ْ)

ُٖ/َِِ. 
 .َِ/ْ، ذيؿ تاريخ بغداد: ابف النجار: َٔٓ/ْينظر: ذيؿ تاريخ بغداد:  (ٓ)
 .ُُٓ/ُٓك ُُِٓ/ُِتاريخ اإلسالـ:  (ٔ)
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سمع الحديث كقرأ الفقو عمى عدد كبير مف الشيكخ. كسمع منو ككتب عنو: ابف 
 .(ُ)كابف النجار كابف خميؿ كالضياء كأحمد بف عبد الدائـ. كآخركف الدبيثي

كتفقو عميو أبك المحاسف يكسؼ بف اإلماـ جماؿ الديف أبي الفرج  عبد الرحمف 
ىػ(. كقرأ عميو الفقو ككتب األدب العالمة األديب عبد العزيز بف ٔٓٔابف الجكزم )ت

رٌم الحمكٌم الشافعٌي كييعرؼ بابف محمد بف عبد المحسف شرؼ الٌديف أبك محمد األنصا
 .(ّ)تكفي سنة ثماف كتسعيف كخمسمائة ،(ِ)الٌرٌفاء

المحدث، الفقيو  أحمد بن نصر بن الحسين عز الدين أبو العباس األنباري، -ٕٔ
الفقيو »قاؿ الصفدم:  ،(ْ)لمكصؿ كسكنياالشافعي، القاضي، أصمو مف األنبار، كنزؿ ا

قدـ بغداد، ككاف أبك الفضائؿ  ،(ٓ)«ؿمف أىؿ المكصؿ، كىك أنبارم األص الٌشافعي،
اة ببغداد،القاسـ بف يحيى ابف الشيرزكرم قاضي اٍلقي  فضٌمو إليو ككاله ًنيىابىة القضاء،  ضى

رىت أحكامو عمى السداد،  كالحكـ بحريـ دار الخالفة كما يميو، كأقاـ عمى ذلؾ ميد ة، كىجى
 يف كخمسمائة،سنة سبع كتسع لى أف عزؿكلـ يزؿ عمى كاليتو إ نزىا دينا، لو. ككاف

 .(ٔ)كعاد إلى المكصؿ
، كأعاد درس الٌشيخ أبي المظفر بف ميىاجر، ككانت لو معرفة تفقو عمى جماعة

 ة القضكية،تىام ة بالمذىب، كدٌرسى بالنظامية العتيقة بالمكصؿ، كبالمدرسة الكمالي

                                                            

 .ٕٔ، كنكث اليمياف: ِٓ، ُِ/َِ، سير أعالـ النبالء: َٓٓ/ْينظر: ذيؿ تاريخ بغداد:  (ُ)
 .ُّّ/ِذيؿ التقييد: ك  ُِ/ْ، ذيؿ طبقات الحنابمة: ْٓ/ُٓ، ْٖٓ/ُْتاريخ اإلسالـ:  (ِ)
كالكافي بالكفيات:  َٔٓ/ْ، ذيؿ تاريخ بغداد: ابف الدبيثي: َِ/ْينظر: ذيؿ تاريخ بغداد: ابف النجار:  (ّ)

ٕ/ِِ. 
 .ٖٗ/ُكتمخيص مجمع اآلداب:  َْٗ/ِينظر: ذيؿ تاريخ بغداد: ابف الدبيثي:  (ْ)
 .ُّٕ/ٖالكافي بالكفيات:  (ٓ)
 .َْٗ/ِ، ذيؿ تاريخ بغداد: ِٖٓ/ُينظر: معجـ البمداف:  (ٔ)
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لممسائؿ، ميسىددا في اٍلفىتىاكىل، معتنيا بكسيط الغزالٌي، لـ كاف كثير النقؿ كصؼ بأنو ك 
 .(ُ)ئةيزؿ يدرس كيفتي إلى أف تكٌفي بالمكصؿ سنة ثماف كتسعيف كخمسما

محمد بن عبد اهلل بن محمد بن أحمد بن عمر ابن الخالل، عز الدين أبو  -ٖٔ
عدالةو كقضاءو  المحدث، الفقيو الحنفي، مف بيت أىؿالمظفر بن أبي الفرج األنباري. 

كركاية باألنبار. كأبك الفرج كالد أبي المظفر ىذا استكطف بغداد، كتكلى ديكاف الزماـ 
كغيره. نشأ أبك المظفر نشكءان صالحان، كطمب العمـ، كقرأ عمى الشيكخ الفقو كاألدب. 
كسمع الحديث مف: أبي السعادات نصر اهلل بف عبد الرحمف بف زريؽ، كالقاضي أبي 

حمد بف عمي الياشمي، كأبي القاسـ يحيى بف أسعد بف بكش كغيرىـ. كصحب العباس أ
 .(ِ)الصكفية كالصالحيف. كتكفي سنة تسع كستمائة ببغداد

يعيش بن رَْيَحان بن مالك بن هبة اهلل بن ريحان، الفقيه أبو المكارم  -ٗٔ
كلد سنة إحدل المحدث، الفقيو الحنبمي. األنبارّي ثّم البغدادّي، الحنبلّي، الزاهد. 

قاؿ الذىبي:  ،(ّ)كأربعيف كخمسمائة تقريبا باألنبار، ثـ قدـ بغداد كاستكطنيا كتفقو كحدث
 .(ْ)«مف كبار الحنابمة»

ياءي،  سىًمعى الحديث الكثير مف جماعة، كركل عنو: الدُّبىٍيثٌي، كابف النجار، كالضُّ
ٍيرىة، كيحيى بف الصيرفي كالكماؿي عبد الرحمف شيخي المستنصرية الممقب الكماؿ الفيكى 

ديكقنا رحمو اهلل  الفقيو، كآخركف. قاؿ محٌب الٌديف بف النجار: كتبنا عنو ككاف صى
 .(ٓ)تعالى

                                                            

كالكافي  ٕٔ/ٔ، طبقات الشافعية الكبرل: َْٗ-َْٖ/ِ، ذيؿ تاريخ بغداد: ِٖٓ/ُمعجـ البمداف:  (ُ)
 كفيو أف كفاتو سنة إحدل كستمائة. ُّٕ/ٖبالكفيات: 

 . ُُّ/ُكتمخيص مجمع اآلداب:  ّٖٓ/ُينظر: ذيؿ تاريخ بغداد: ابف الدبيثي:  (ِ)
 .ّْٓ-ّّْ/ّ، ذيؿ طبقات الحنابمة: ُّّ/ٓينظر: ذيؿ تاريخ بغداد:  (ّ)
 .ِٖٕ/ُّتاريخ اإلسالـ:  (ْ)
 . ِٖٕ/ُّ، تاريخ اإلسالـ: ُّّ/ٓينظر: ذيؿ تاريخ بغداد:  (ٓ)
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كتفقو في المذىب الحنبمي عمى أبي الحسف بف الدجاجي، كسمع منو كثيرا مف 
ط اب، كاالنتصار البف  الحديث كمف كتب المذىب، كركاىا عنو، كاليداية ألبي الخى

ٍبرة أبك الفرج عبد الرحمف بف عبد المطيؼ شيخ المستنصرية عق يؿ. كقرأ عميو الكماؿ الفيكى
قدـ بغداد كاستكطنيا، كقرأ بيا »قاؿ الصفدم:  ،(ُ)كتاب اليداية ألبي الخطاب الحنبمي

الفقو كبرع فيو، كصار مف المشايخ المشار إلييـ، كسكف مدرسة الكزير ابف ىيبىٍيرىة، ككاف 
ميوالفقياء يق  .(ّ)كتكفى سنة اثنتيف كعشريف كستمائة، (ِ)«رؤكف عى

علي بن عبد الرحمن أبي الفرج، موفق الدين أبو الحسن األنباري  -٘ٔ
الفقيو. كاف محدثا، فقييا حنبميا، صالحا كرعا، قدـ بغداد مف األنبار، كتفقو  (ْ)البابصري

أبي  :سمع مع أبيو مف نبؿ، كرتب مدرسا المستنصرية.عمى مذىب االماـ أحمد بف ح
العباس أحمد بف أبي الفتح بف صرما، كأبي بكر زيد بف يحيى بف ىبة اهلل البيع؛ كتفقو 
في المذىب. كصاىره الشيخ جماؿ الديف عبد الرحمف بف يكسؼ ابف الجكزم. ككاف 

 .(ٓ)مكصكفا بالعقؿ كحسف الطريقة. تكفي سنة إحدل كخمسيف كستمائة
األنصاِري األنباري  ميس بن يحيىبن يحيى بن خعبد الرحمن بن سالم  -ٙٔ

 الفقيو جماؿ الديف المفتي، أبك محٌمد. كأبك القاسـ.األصل، البغدادي، ثُمَّ الدمشقي، 
التٌاج أبي اليمف  اإلماـ المفتي. سمع الحديث مف المحدث، الفقيو الحنبمي،

رىستانٌي، كداكد بف مالعب، ك  كتفٌقو عمى الٌشيخ  ىما.غير الًكٍندٌم، كأبي القاسـ ابف الحى
                                                            

كالمقصد األرشد:  َّٔ، المنيج األحمد: ّْْ/ّ، ذيؿ طبقات الحنابمة: ٖٖٓ/ُٓتاريخ اإلسالـ:  (ُ)
ّ/ُِٔ. 

 .َِ/ِٗالكافي بالكفيات:  (ِ)
 .ُٖٓ/ٕ، كشذرات الذىب: ّْٓ/ّينظر: ذيؿ طبقات الحنابمة:  (ّ)
البىابىٍصرم: نسبة إلى باب البصرة محمة ببغداد. ذيؿ لب المباب في تحرير األنساب: شياب الديف أحمد  (ْ)

 .ٕٓالعجمي الكفائي المصرم: 
 . ٔٓٓ: كذيؿ طبقات الحنابمة ّٔٔ/ٔتمخيص مجمع اآلداب:  (ٓ)
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المكف ؽ، كبرع كأفتى، كحدث، كنسخ بخٌطو كثيرنا مف كيتيب الًعمـ، ككاف صحيح الن ٍقؿ، 
 .(ُ)جٌيد الشٍِّعر، ديِّنان، صالحا

الحاجب، كالقيدماء. كركل عنو: ابف الخاٌلؿ، كالدِّمياطٌي،  كتب عنو: عمر بف
كالٌشيخ تاج الديف عبد الرحمف، كأخكه الخطيب شرؼ الٌديف الفزارم، كابف الخٌباز، 
كالبيرىاف الذ ىبٌي، كبياء الديف أبك الحسف عمٌي بف ًعٌز الديف عيسى األنصارٌم ابف 

سنة إحدل كستيف  تكفي ،(ِ)كم، كآخركفالشِّيرىًجٌي، كأبك زكريا يحيى بف شرؼ النك 
 .(ّ)فكستمائة، كديًفف بسفح قاسيك 

عبد اهلل بن أبي السعادات بن منصور بن أبي السعادات بن محمد، اإلمام  -ٚٔ
، الخطيب، الحنبمي المقرئ، المحدث، الفقيو نجم الدين أبو بكر األنباري، ثم البابصري.

شيخة المستنصرية بعد العماد المستنصرية، كلي مكاف خطيبا بجامع المنصكر، كشيخ 
ًلدى في سنة ثماف كعشريف كستمائة. كتفرد بأجزاء كحمؿ عنو أىؿ بطابف ال اؿ، كي
 .(ْ)بغداد

امي، كأحمد بف يعقكب سمع الحديث مف: ابف بيركز الطبيب، كاألنجب الحم
لذىبي، عبد اهلل احدث عنو: ابف خمؼ، كتقي الديف الدقكقي، كباإلجازة أبك  المارستاني.

سنة عشر كسبعمائة. كلو اثنتاف كثمانكف  تكفي ببغداد ،(ٓ)كابنو عبد اهلل، كأـ سممة
 .(ٔ)سنة

                                                            

، َّٗ/ّ، المنيج األحمد: ّٖ/ٓ، ذيؿ طبقات الحنابمة: ِٓٔ/ٓ، العبر: ِِٔينظر: ذيؿ الركضتيف:  (ُ)
 . َْٗ/ُكالدٌر المنٌضد:  ٖٗ-ٖٖ/ِ، المقصد األرشد: ٖٖ/ُٖالكافي بالكفيات: 

 .ِّٓ/ْكتكضيح المشتبو:  ّٖ/ٓ، ذيؿ طبقات الحنابمة: ّٕ/ِِينظر: سير أعالـ النبالء:  (ِ)
 . ٖٖ/ُٖ، الكافي بالكفيات: ّٖ/ٓينظر: ذيؿ طبقات الحنابمة:  (ّ)
 .ُٕ/ِكذيؿ التقييد:  َٖٔ/ِ، أعياف العصر: ّْْ/ُينظر: معجـ الشيكخ الكبير:  (ْ)
 . ُٕ/ِكذيؿ التقييد:  َٖٔ/ِ، أعياف العصر: ّْْ/ُمعجـ الشيكخ الكبير:  (ٓ)
 .ّْ/ٖكشذرات الذىب:  ٗٗ/ُٕيات: كالكافي بالكف َٖٔ/ْينظر: العبر في خبر مف غبر:  (ٔ)
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ركة العممية الفقيية في األنبار، كالكقكؼ عمى يتبيف لنا مف دراسة تاريخ الح
أف حركة الفقو في األنبار قد مرت بيف مد كجزر عبر العصكر، فإذ نجد  تراجـ الفقياء

العصكر قد ازدىرت فييا العمـك لدييـ كمنيا عمـ الفقو ازدىارا ظاىرا، نجد أنيا  بعض
حركة الفقو نشطة بصكرة  فقد كانت ت كخفتت حركتيا في عصكر أخرل،اضمحم

كاضحة في القركف الثاني كالثالث، ثـ ضعؼ نشاطيا في القرف الرابع، ثـ عادت نشطة 
، ثـ خفتت حركة الفقو كسائر العمـك كضعفت كالسادس نكعا ما في القرف الخامس

 ضعفا شديدا في نياية القرف السادس كالقرف السابع كما بعده. 
 مف سبب ليذا الخفكت في نجـ الفقو في القرف الرابع سكل ما يعكد إلى كال يبدك

فقد تدىكرت أحكاؿ الخالفة العباسية،  ،ىػ(ّّْ-ّّْلبغداد ) االحتالؿ البكييي آثار
كال سيما في معالميا مف الناحية الكاقعية حينما سيطر البكيييكف عمى بغداد، كاندثرت 

عيد حكميـ بعد األربعمائة الذم انحدرت فيو الدكلة انحدارا شديدا نحك الضعؼ 
نكؿ بالعمماء، فمنيـ مف اختفى النعرات الطائفية، فكعممكا عمى إثارة كاالضمحالؿ، 

ىػ( عادت حركة ْْٕالحتالؿ البكييي سنة )كلذلؾ لما انتيى ا ،(ُ)كمنيـ مف ىاجر
 .   ارييف الكبار البارزيفالعمـ كمنيا الفقو نشطة، فظير عدد مف الفقياء األنب

كأما خفكتيا الشديد ثـ اضمحالليا منذ المنتصؼ الثاني في القرف السادس كما 
ىكالكك بعده فما كاف مف سبب أظير مف احتالؿ بغداد كسقكطيا بيد المغكؿ عمى يد 

ىػ، كما سبؽ احتالليـ مف حاالت اإلرجاؼ كالتكتر السياسي كاالجتماعي، ٔٓٔسنة 
كبعد احتالليـ لبغداد دمركا البالد، كىدمكا المدارس كالمساجد، كقتؿ مف العمماء الكثير، 

  كاهلل أعمـ. كىاجر بعضيـ إلى أمصار أخرل.
  

                                                            

كمكجز التاريخ اإلسالمي منذ عيد آدـ عميو السالـ )تاريخ ما قبؿ  ُٕٗك َِ/ٖينظر: تاريخ اإلسالـ:  (ُ)
 .َِّ-ِِٗـ: أحمد معمكر العسيرم:  ٕٗ - ٔٗىػ/ ُُْٕاإلسالـ( إلى عصرنا الحاضر 
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 اخلامتة
أىـ ما كشفت عنو ىذه الدراسة في النقاط  في ختاـ ىذه البحث نقؼ ىنا لنسجؿ

 اآلتية:    
إف االستقراء يظير أف الحركة الفقيية في مدينة األنبار قد ظيرت في  -ُ

منتصؼ القرف الثاني اليجرم، كيبدك أف اتخاذ أبي العباس السفاح أكؿ خمفاء العباسييف 
ىار العمـك في ىػ، األثر الكاضح في ازدُّْمدينة األنبار عاصمة لخالفتو سنة 

المدينة، إذ ال شؾ أف اتخاذ المدينة عاصمة لمدكلة يجعميا ميكل لمناس مف كؿ مكاف، 
كمقصد العمماء مف األمصار، كقد استمرت حركتيا العممية نشطة حتى بعد أف بنى 

لكنيا تفاكتت  .ىػُْٓالمنصكر مدينة بغداد فانتقؿ إلييا كاتخذىا عاصمة لمخالفة سنة 
القركف التي مرت بيا، متأثرة بالتطكرات السياسية التي تمر بيا األنبار  مدا كجزرا عبر

 كبغداد. 
كاف فقياء األنبار يتمقكف العمـ مف معادنو دكف التقيد بمذىب معيف، فمنيـ  -ِ

كمنيـ مف تفقو مف أخذ الفقو الحنفي مذىبا لو، كمنيـ مف تقمد المذىب الحنبمي، 
كمنيـ مف كاف مالكيا، مثؿ  كمنيـ تمقى الفقو عف مذاىب متعددة ثـ  بمذىب الشافعي،

 اجتيد فانتقى لنفسو مذىبا، فعرؼ بالمجتيد، كاإلماـ إسحاؽ بف البيمكؿ األنبارم.
إننا إذ نجد أف لممذاىب الفقيية األربعة نصيب كاضح مف االنتماء إلييا في  -ّ

 ت في نسبة انتماء الفقياء إلييا، فكانتاألنبار، دكف تزاحـ سمبي أك تعصب، فإنيا تتفاك 
مف حيث عدد العمماء الذيف ينتمكف إلييا، فقد  في ذلؾأسعد مف بعض  المذاىب بعض

قيية شيكعا كتقميدا في األنبار، المذىب الحنفي كاف أكثر المذاىب الفتبيف لنا أف فقو 
ر في بغداد، كىك فيك أقدـ المذاىب الفقيية األربعة ظيكرا، كأنو ظيكىذا أمر طبيعي؛ 

العراؽ غبر التاريخ، يميو االنتماء إلى المذىب الحنبمي، كذلؾ الرأم في يمثؿ فقو أىؿ 
ألنو أيضا ظير في العراؽ، فكاف لنشاط إمامو كأصحابو أثر ميـ في ذلؾ. ثـ المذىب 

 الشافعي، ثـ المالكي.
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بمعنى أف  إف المالحظ أف تمقي العمـك كاالىتماـ بو كاف في الغالب أسريا، -ْ
كؿ أسرة عممية تيتـ بتعميـ أبنائيا، كتتكارث العمـ في أحفادىا. كىذا ناتج عف عدـ كجكد 
مدارس عامة في مدينة األنبار كغيرىا مف مدف محافظة األنبار في تمؾ العصكر. 

 فقامت األسرة مقاـ المدرسة في االىتماـ بتعميـ أبنائيا. 
دراستو أنيـ كانكا ال يكتفكف بتمقيو ك فقو مف مظاىر اىتماـ عمماء األنبار بال -ٓ

نعف طريؽ عمماء بمدىـ، أك الكافديف إليو، ك  رحالت كاسعة إلى فيو ليـ  ما كانتا 
 أئمة المذاىب ككبار أتباعيـ. ألمصار األخرل لطمب العمـ عف ا

مكانة  بمغكا فقياء األنبار كشفت لنا الدراسة أف عددا غير قميؿ مفلقد  -ٔ
ارم. متقدمة في الفقو، فبزغ منيـ أئمة مجتيدكف، مثؿ اإلماـ إسحاؽ بف البيمكؿ األنب

كمنيـ مف يعد ضمف كبار حفظة المذىب، كركاة فقيو المكثقيف كالمحققيف، مثؿ مثنى 
بف جامع األنبارم الحنبمي. كمنيـ مف تصدر في عصره فكاف مرجعا لفقو مذىبو، كىـ 

  كثيركف.
لفقياء األنبار دكر بارز كميـ في تطكر الفقو كتحقيؽ مسائمو لقد كاف  -ٕ

كذلؾ مف خالؿ التعميـ كالتدريس، ثـ مف خالؿ تأليؼ المصنفات الميمة الخاصة  كنشره
 في الفقو. كال سيما كأف منيا ما كاف مف أسباب نقؿ فقو المذاىب كحفظيا. 

مع حسف التقدير لمكانتيـ المتقدمة في الفقو، كتمكنيـ مف ىذا العمـ،  -ٖ
كالتطبيؽ ألحكامو عمى أرض الكاقع، كانكا كثيرا ما ينتخبكف لتكلي رئاسة القضاء، 

مثؿ اإلماـ أحمد بف إسحاؽ الذم قمد  كتقمده في المدف كاألمصار الميمة لعقكد طكيمة.
قضاء مدينة المنصكر بغداد أكثر مف عشريف سنة، مع تكليتو القضاء مع ىذا عمى 

حتى ال نكاد نجد فقييا أنباريا إال كقمد القضاء في بمد كزمف ك  رل.أمصار عديدة أخ
حسف القدرة عمى معيف، بما يكشؼ لنا عف المكانة العممية البارزة ليـ، كسعة الفيـ ك 

      التطبيؽ.
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 املصادز
بِّيٌ  -ُ دىقىةى الض  ي افى ٍبًف صى مىًؼ ٍبًف حى م دي ٍبفي خى  أخبار القضاة: أىبيك بىٍكرو ميحى

ًكيع )  ،ىػ( المكتبة التجارية الكبرل، مصرَّٔتالبىٍغدىاًدٌم، الميمىق ب ًبػكى
  .ـُْٕٗ-ىػُّٔٔ، ُط

إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني: أبك الطيب نايؼ بف   -ِ
راجعو  ،صالح بف عمي المنصكرم قدـ لو: د سعد بف عبد اهلل الحميد

ى بف إسماعيؿ السميماني كلخص أحكامو كقدـ لو: أبك الحسف مصطف
 .اإلمارات ،الرياض، مكتبة ابف تيمية ،دار الكياف ،المأربي

األعالـ: خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي  -ّ
 .ـََِِ ،ُٓطدار العمـ لممالييف  ،ىػ(ُّٔٗتالدمشقي )

أعياف العصر كأعكاف النصر: صالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم  -ْ
المحقؽ: الدكتكر عمي أبك زيد، الدكتكر نبيؿ أبك عشمة،  ،ىػ(ْٕٔت)
قدـ لو: مازف عبد ، الدكتكر محمكد سالـ محمدك الدكتكر محمد مكعد، ك 

 ،لبناف، دار الفكر، دمشؽ ،دار الفكر المعاصر، بيركت ،القادر المبارؾ
 .ـُٖٗٗ-ىػُُْٖ، ُط ،سكريا

ج بف عبد اهلل إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ: مغمطام بف قمي -ٓ
 ،ىػ(ِٕٔتالبكجرم المصرم الحكرم الحنفي، أبك عبد اهلل، عالء الديف )

 ،أبك محمد أسامة بف إبراىيـ ،المحقؽ: أبك عبد الرحمف عادؿ بف محمد
 .ـََُِ-  ىػُُِْ، ُط ،الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر

مف اإلكماؿ في ذكر مف لو ركاية في مسند اإلماـ أحمد مف الرجاؿ سكل  -ٔ
ذكر في تيذيب الكماؿ: شمس الديف أبك المحاسف محمد بف عمي بف 

 .حققو ككثقو: د ،ىػ(ٕٓٔتالحسف بف حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي )
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منشكرات جامعة الدراسات اإلسالمية،  ،عبد المعطي أميف قمعجي
 .باكستاف ،كراتشي

اركف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر: أبك بكر أحمد بف محمد بف ى -ٕ
ؿ البغدادم الحنبمي ) ال  تحقيؽ: الدكتكر يحيى  ،ىػ(ُُّتبف يزيد الخى

 .ـََِّ-ىػُِْْ، ُط ،لبناف ،دار الكتب العممية، بيركت ،مراد
األنساب: عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم،  -ٖ

المحقؽ: عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني  ،ىػ(ِٔٓتأبك سعد )
-ىػُِّٖ، ُط ،مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد ،كغيره

 ـ.ُِٔٗ
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ: عالء الديف أبك الحسف عمي   -ٗ

دار إحياء  ،ىػ(ٖٖٓتبف سميماف المرداكم الدمشقي الصالحي الحنبمي )
 .ِط ،التراث العربي

مد أميف إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف: إسماعيؿ بف مح -َُ
ىػ( دار إحياء التراث العربي، ُّٗٗتبف مير سميـ الباباني البغدادم )

 .لبناف ،بيركت
البداية كالنياية: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ  -ُُ

 ،دار إحياء التراث العربي ،المحقؽ:عمي شيرم ،ىػ(ْٕٕالدمشقي )ت
 .ـُٖٖٗ-ىػَُْٖ ،ُط

أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ  بدائع الفكائد: محمد بف -ُِ
 دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف. ،ىػ(ُٕٓتالجكزية )
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بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة: عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ  -ُّ
المكتبة  ،المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،ىػ(ُُٗتالديف السيكطي )

 .صيدا ،لبناف ،العصرية
ـ: أبك الفداء زيف الديف أبك العدؿ قاسـ بف قيطميكبغا السكدكني تاج التراج -ُْ

دار  ،المحقؽ: محمد خير رمضاف يكسؼ ،ىػ(ٕٖٗتالجمالي الحنفي )
 .ـُِٗٗ-ىػُُّْ، ُط ،دمشؽ ،القمـ

فيات المشاىير كىاألعالـ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد  -ُٓ كى تاريخ اإلسالـ كى
المحقؽ: الدكتكر  ،ىػ(ْٖٕتالذىبي ) بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز

 .ـََِّ، ُط ،دار الغرب اإلسالمي ،بشار عٌكاد معركؼ
، كصمة تاريخ الطبرم: محمد بف «تاريخ الرسؿ كالممكؾ»تاريخ الطبرم  -ُٔ

ىػ( َُّتجرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )
 ،دار التراث ،ىػ(ّٗٔت)صمة تاريخ الطبرم لعريب بف سعد القرطبي، 

 .ىػُّٕٖ ،ِط ،بيركت
التاريخ الكبير: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك  -ُٕ

 .الدكف ،دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد ،ىػ(ِٔٓتعبد اهلل )
تاريخ بغداد: أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب  -ُٖ

دار الغرب  ،تكر بشار عكاد معركؼالمحقؽ: الدك ،ىػ(ّْٔتالبغدادم )
 .ـََِِ-ىػُِِْ، ُط ،بيركت ،اإلسالمي

تاريخ دمشؽ: أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف  -ُٗ
دار الفكر  ،المحقؽ: عمرك بف غرامة العمركم ،ىػ(ُٕٓعساكر )ت

 .ـُٓٗٗ-ىػُُْٓ ،لمطباعة كالنشر كالتكزيع
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حمزة بف أسد بف عمي بف محمد، أبك يعمى : تاريخ دمشؽ البف القالنسي -َِ
 ،د سييؿ زكار: المحقؽ ،ىػ(ٓٓٓتالتميمي، المعركؼ بابف القالنسي )

 .ـُّٖٗ-ىػَُّْ ،ُط ،دمشؽ ،دار حساف لمطباعة كالنشر
تبصير المنتبو بتحرير المشتبو: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف  -ُِ

، مي النجارتحقيؽ: محمد ع ،ىػ(ِٖٓتأحمد بف حجر العسقالني )
 .لبناف ،المكتبة العممية، بيركت ،مراجعة: عمي محمد البجاكم

تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: عبد الرزاؽ بف  -ِِ
 .ـََِّ-ىػُِْْ، ُط ،غراس لمنشر كالتكزيع ،عبد المحسف البدر

تراجـ رجاؿ الدارقطني في سننو الذيف لـ يترجـ ليـ في التقريب كال في  -ِّ
جاؿ الحاكـ: ميٍقبؿي بفي ىىاًدم بًف ميٍقًبًؿ بًف قىاًئدىةى اليىٍمدىاني الكادًعيُّ ر 
 .ـُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُط ،صنعاء ،دار اآلثار  ،ىػ(ُِِْت)

ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ: أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسى  -ِْ
 ،مطبعة فضالة المحقؽ: ابف تاكيت الطنجي، ،ىػ(ْْٓتاليحصبي )

 .ـُّٖٗ-ُُٖٗ، ُط ،المحمدية، المغرب
تيذيب األسماء كالمغات: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  -ِٓ

عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو كمقابمة أصكلو: شركة  ،ىػ(ٕٔٔت)
 .لبناف ،دار الكتب العممية، بيركت ،إدارة الطباعة المنيرية ،العمماء

يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ: -ِٔ
الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزم 

 .بيركت ،مؤسسة الرسالة ،المحقؽ: د. بشار عكاد معركؼ ،ىػ(ِْٕت)
تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ: محمد  -ِٕ

مجاىد القيسي الدمشقي  بف عبد اهلل أبي بكر بف محمد ابف أحمد بف



 

  
ّْٔ 

11 

المحقؽ:  ،ىػ(ِْٖتالشافعي، شمس الديف، الشيير بابف ناصر الديف )
 .ـُّٗٗ، ُط ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،محمد نعيـ العرقسكسي

التكضيح لشرح الجامع الصحيح: ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر  -ِٖ
المحقؽ: دار الفالح  ،ىػ(َْٖتبف عمي بف أحمد الشافعي المصرم )

-ىػُِْٗ ،ُط ،سكريا دارالنكادر، دمشؽ ،لمبحث العممي كتحقيؽ التراث
 .ـََِٖ

الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة: أبك الفداء زيف الديف قاسـ بف  -ِٗ
دراسة كتحقيؽ: شادم بف  ،ىػ(ٕٖٗتقيٍطميٍكبىغىا السٍُّكديٍكًني الجمالي الحنفي )

النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسالمية  مركز ،محمد بف سالـ آؿ نعماف
 .ـَُُِ-ىػُِّْ، ُط ،كتحقيؽ التراث كالترجمة صنعاء، اليمف

الجرح كالتعديؿ: أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر  -َّ
طبعة مجمس دائرة  ،ىػ(ِّٕتالتميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )

 ،ليند دار إحياء التراث العربيا ،بحيدر آباد الدكف ،المعارؼ العثمانية
 .ـُِٓٗ-قُُِٕ، ُط ،بيركت

الجكاىر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بف محمد بف نصر اهلل  -ُّ
مير محمد كتب  ،ىػ(ٕٕٓتالقرشي، أبك محمد، محيي الديف الحنفي )

 .كراتشي ،خانو
لجكىر المنضد في طبقات متأخرم أصحاب أحمد: يكسؼ بف حسف بف ا -ِّ

د أحمد بف  حسف ابف عبد اليادم الصالحي، جماؿ الديف، ابف الًمٍبرى
 .ـَََِ-ىػُُِْ، ُط ،مكتبة العبيكاف، الرياض ،ىػ(َٗٗتالحنبمي )

حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير: محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي  -ّّ
 ، ب.ت.دار الفكر ،ىػ(َُِّتالمالكي )
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ضؿ أحمد بف عمي بف الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة: أبك الف -ّْ
المحقؽ: محمد عبد  ،ىػ(ِٖٓتمحمد بف أحمد بف حجر العسقالني )

، ِط ،اليند ،بادآيدر ح ،مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،المعيد ضاف
 .ـُِٕٗ-ىػُِّٗ

ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد المؤلؼ: محمد بف أحمد بف عمي،  -ّٓ
المحقؽ: كماؿ  ،ىػ(ِّٖتالفاسي )تقي الديف، أبك الطيب المكي الحسني 

-ىػَُُْ، ُط ،دار الكتب العممية، بيركت، لبناف ،يكسؼ الحكت
 .ـَُٗٗ

ذيؿ تاريخ بغداد: االماـ الحافظ محب الديف ابي عبد اهلل محمد بف محمكد  -ّٔ
ابف الحسف بف ىبة اهلل بف محاسف المعركؼ بابف النجار البغدادم 

دار الكتب  ،قادر عطادراسة كتحقيؽ: مصطفى عبد ال (،قّْٔ)ت
 .ـُٕٗٗ-قُُْٕ ،ُط ،لبناف ،بيركت ،العممية

أبك عبد اهلل محمد بف سعيد ابف الدبيثي  ذيؿ تاريخ مدينة السالـ: -ّٕ
، دار الغرب اإلسالمي ،المحقؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼ ،ىػ(ّٕٔت)
 .ـََِٔ-ىػُِْٕ ،ُط

أحمد بف رجب ذيؿ طبقات الحنابمة المؤلؼ: زيف الديف عبد الرحمف بف  -ّٖ
 ،ىػ(ٕٓٗتبف الحسف، السىالمي، البغدادم، ثـ الدمشقي، الحنبمي )

 ،الرياض ،مكتبة العبيكاف ،عبد الرحمف بف سميماف العثيميف .المحقؽ: د
 .ـََِٓ-ىػُِْٓ، ُط

الركضتيف في أخبار الدكلتيف النكرية كالصالحية: أبك القاسـ شياب الديف  -ّٗ
عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ المقدسي الدمشقي المعركؼ بأبي 
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 ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،المحقؽ: إبراىيـ الزيبؽ ،ىػ(ٓٔٔتشامة )
 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ُط

 ،ة المعارؼمكتب ،السمسمة الصحيحة: محمد ناصر الديف األلباني -َْ
 .الرياض

سنف الدارقطني: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد  -ُْ
تحقيؽ: السيد عبد  ،ىػ(ّٖٓتبف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني )

 ـ.ُٔٔٗ–قُّٖٔبيركت،  ،دار المعرفة ،اهلل ىاشـ يماني المدني
د بف عثماف سير أعالـ النبالء: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحم -ِْ

 .ـََِٔ-ىػُِْٕ ،القاىرة ،دار الحديث ،ىػ(ْٖٕتبف قىاٍيماز الذىبي )
شذرات الذىب في أخبار مف ذىب: عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف  -ّْ

حققو: محمكد  ،ىػ(َُٖٗتالعماد العىكرم الحنبمي، أبك الفالح )
 ،دار ابف كثير، دمشؽ ،خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط ،األرناؤكط
 .ـُٖٔٗ-ىػَُْٔ، ُط ،بيركت

محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ : شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ -ْْ
 ق.ُُُْ ، بيركت،دار الكتب العممية ق(،ُُِِ)تالزرقاني 

شرح الزركشي: شمس الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي المصرم الحنبمي  -ْٓ
 .ـُّٗٗ-ىػُُّْ، ُط ،دار العبيكاف ،ىػ(ِٕٕت)

 ،أبك إسحاؽ الحكيني األثرم حجازم محمد شريؼ: بخارمشرح صحيح ال -ْٔ
 ب.ت.

صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجة: محمد ناصر الديف األلباني  -ْٕ
 .برنامج منظكمة التحقيقات الحديثية ،ىػ(َُِْت)
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طبقات الحنابمة: أبك الحسيف ابف أبي يعمى، محمد بف محمد   -ْٖ
 .بيركت ،دار المعرفة ،المحقؽ: محمد حامد الفقي ،ىػ(ِٔٓت)

طبقات الشافعية الكبرل: تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي  -ْٗ
د. عبد الفتاح محمد  ،المحقؽ: د. محمكد محمد الطناحي ،ىػ(ُٕٕت)

 .ىػُُّْ ،ِط ،ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الحمك
طبقات الشافعييف: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم  -َٓ

محمد زينيـ  .أحمد عمر ىاشـ، د .تحقيؽ: د ،ىػ(ْٕٕت)ثـ الدمشقي 
 .ـُّٗٗ-ىػُُّْ ،مكتبة الثقافة الدينية ،محمد عزب

الطبقات الكبرل، القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف بعدىـ: أبك عبد  -ُٓ
اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم المعركؼ 

مكتبة العمـك  ،زياد محمد منصكر المحقؽ: ،ىػ(َِّتبابف سعد )
 .ىػَُْٖ، ِط ،المدينة المنكرة ،كالحكـ

طبقات النحكييف كالمغكييف: محمد بف الحسف بف عبيد اهلل بف مذحج  -ِٓ
المحقؽ: محمد أبك  ،ىػ(ّٕٗتالزبيدم األندلسي اإلشبيمي، أبك بكر )

 .ِ، طدار المعارؼ ،الفضؿ إبراىيـ
العبر في خبر مف غبر: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف  -ّٓ

المحقؽ: أبك ىاجر محمد السعيد  ،ىػ(ْٖٕتعثماف بف قىاٍيماز الذىبي )
 .بيركت ،دار الكتب العممية ،بف بسيكني زغمكؿ

العقد المذىب في طبقات حممة المذىب: ابف الممقف سراج الديف أبك  -ْٓ
المحقؽ:  ،ىػ(َْٖتعي المصرم )حفص عمر بف عمي بف أحمد الشاف

، ُط ،لبناف ،دار الكتب العممية، بيركت ،سيد ميني ،أيمف نصر األزىرم
 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٕ
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أبك الحسف عمي بف : «العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية»عمؿ الدارقطني  -ٓٓ
 ،الرياض ،دار طيبة (،قّٖٓ)ت عيمىر بف أحمد بف ميدم الدارقطني

 .ُط
الدكلتيف النكرية كالصالحية: شياب الديف عبد الركضتيف في أخبار  -ٔٓ

الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ المقدسي الدمشقي المعركؼ بأبي شامة 
، ُط ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،المحقؽ: إبراىيـ الزيبؽ ،ىػ(ٓٔٔت)

 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٖ
فتح البارم شرح صحيح البخارم: زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف  -ٕٓ

 ،ىػ(ٕٓٗتلسىالمي، البغدادم، ثـ الدمشقي، الحنبمي )رجب بف الحسف، ا
 .ـُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ُط ،القاىرة ،المدينة النبكية ،مكتبة الغرباء األثرية

فكات الكفيات: محمد بف شاكر بف أحمد بف عبد الرحمف بف شاكر بف  -ٖٓ
المحقؽ: إحساف  ،ىػ(ْٕٔتىاركف بف شاكر الممقب بصالح الديف )

 .بيركت ،دار صادر ،عباس
الكامؿ في التاريخ: أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد  -ٗٓ

 ،ىػ(َّٔتالكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير )
 ،لبناف ،دار الكتاب العربي، بيركت ،تحقيؽ: عمر عبد السالـ تدمرم

 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٕ، ُط
بف عدم بف عبد اهلل بف الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ: أبك أحمد عبد اهلل  -َٔ

تحقيؽ: يحيى مختار  ،ىػ(ّٓٔتمحمد ابف مبارؾ بف القطاف الجرجاني )
 ـ.ُٖٖٗ–قَُْٗ ،دار الفكر، بيركت ،غزاكم

كتاب الفركع كمعو تصحيح الفركع لعالء الديف عمي بف سميماف المرداكم:  -ُٔ
محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، أبك عبد اهلل، شمس الديف المقدسي 
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المحقؽ: عبد اهلل بف عبد  ،ىػ(ّٕٔتنى ثـ الصالحي الحنبمي )الرامي
 .ـََِّ-ىػُِْْ ،ُط ،مؤسسة الرسالة ،المحسف التركي

كتاب الفكائد )الغيالنيات(: أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف إبراىيـ بف  -ِٔ
ٍيو البغدادم الشافعي البز از ) حققو: حممي كامؿ أسعد  ،ىػ(ّْٓتعبدكى

عبد اليادم قدـ لو كراجعو كعمؽ عميو: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ 
 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٕ، ُط ،الرياض ،السعكدية ،دار ابف الجكزم ،سمماف

كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف: مصطفى بف عبد اهلل كاتب  -ّٔ
جمبي القسطنطيني المشيكر باسـ حاجي خميفة أك الحاج خميفة 

 .بغداد ،مكتبة المثنى ،ىػ(َُٕٔت)
المباب في الفقو الشافعي: أحمد بف محمد بف أحمد بف القاسـ الضبي، أبك  -ْٔ

المحقؽ: عبد الكريـ بف  ،ىػ(ُْٓتالحسف ابف المحاممي الشافعٌي )
 ،دار البخارل، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية ،صنيتاف العمرم

 .ىػُُْٔ، ُط
لحطة في ذكر الصحاح الستة: أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف  -ٓٔ

دار  ،ىػ(َُّٕتبف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم الًقن كجي )
 .ـُٖٓٗ-ىػَُْٓ، ُط ،بيركت ،الكتب التعميمية

مجرد أسماء الركاة عف مالؾ، يميو المستدرؾ عمى الخطيب كالعطار:  -ٔٔ
مفرج، أبك الحسيف، رشيد الديف يحيى بف عمي بف عبد اهلل بف عمي بف 

القرشي االمكم النابمسي ثـ المصرم، المعركؼ بالرشيد العطار 
 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٖ ،ُط ،مكتبة الغرباء األثرية ،(ىػِٔٔت)
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مجمكع الفتاكل: تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية  -ٕٔ
مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ،  ،ىػ(ِٖٕتالحراني )

 .ـُٓٗٗ-ىػُُْٔ ،المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية
مسند اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف بف  مسند أبي حنيفة لمحارثي: -ٖٔ

ثابت الككفي رحمو اهلل تعالى: أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف يعقكب بف 
المحقؽ: لطيؼ  ،ىػ(َّْترحمو اهلل ) الحارث بف خميؿ الحارثي البخارم

 ،ُط ،مكة المكرمة ،المكتبة اإلمدادية ،الرحمف البيرائجي القاسمي
 .ـََُِ-ىػُُّْ

مسند أبي حنيفة: ابف خسرك: مسند اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف بف  -ٗٔ
ثابت الككفي رحمو اهلل تعالى: أبك عبد اهلل الحسيف بف محمد بف خسرك 

المكتبة  ،المحقؽ: لطيؼ الرحمف البيرائجي القاسمي ،ىػ(ِِٓتالبمخي )
 .ـََُِ-ىػُُّْ ،ُط ،مكة المكرمة ،اإلمدادية

مسند اإلماـ أبي حنيفة ركاية أبي نعيـ: أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف  -َٕ
المحقؽ:  ،ىػ(َّْتأحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني )

 .ىػُُْٓ، ُط ،ضالريا ،مكتبة الككثر ،نظر محمد الفاريابي
مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار: أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد  -ُٕ

مكتبة  ،ىػ(ِِٗفالخالؽ بف خالد بف عبيد اهلل العتكي المعركؼ بالبزار )
 .ـََِٗ-ـُٖٖٗ، ُط ،المدينة المنكرة ،العمـك كالحكـ

مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو: أبك العباس شياب الديف أحمد بف  -ِٕ
أبي بكر بف إسماعيؿ بف سميـ بف قايماز بف عثماف البكصيرم الكناني 

 ،دار العربية ،المحقؽ: محمد المنتقى الكشناكم ،ىػ(َْٖتالشافعي )
 .ىػَُّْ، ِط ،بيركت
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ئؼ: زيف الديف عبد المعارؼ: لطائؼ المعارؼ فيما لمكاسـ العاـ مف الكظا -ّٕ
الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىالمي، البغدادم، ثـ الدمشقي، 

-ىػُِْْ، ُط ،دار ابف حـز لمطباعة كالنشر ،ىػ(ٕٓٗتالحنبمي )
 .ـََِْ

: شياب الديف أبك عبد «إرشاد األريب إلى معرفة األديب» معجـ األدباء -ْٕ
المحقؽ: إحساف  ،ىػ(ِٔٔتاهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم )

 .ـُّٗٗ-ىػُُْْ، ُط ،دار الغرب اإلسالمي، بيركت ،عباس
المعجـ في أسامي شيكخ أبي بكر اإلسماعيمي: أبك بكر أحمد بف إبراىيـ  -ٕٓ

 ،ىػ(ُّٕتبف إسماعيؿ بف العباس بف مرداس اإلسماعيمي الجرجاني )
 ،المدينة المنكرة ،مكتبة العمـك كالحكـ ،المحقؽ: د. زياد محمد منصكر

 ق.َُُْ، ُط
المعجـ األكسط:: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي،  -ٕٔ

المحقؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد،  ،ىػ(َّٔتأبك القاسـ الطبراني )
 .القاىرة ،دار الحرميف ،عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني

معجـ البمداف: شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي  -ٕٕ
 .ـُٓٗٗ، ِط ،دار صادر، بيركت ،ىػ(ِٔٔتلحمكم )ا

معجـ الجرح كالتعديؿ لرجاؿ السنف الكبرل مع دراسة إضافية لمنيج  -ٖٕ
الدكتكر نجـ عبد الرحمف  :البييقي في نقد الركاة في ضكء السنف الكبرل

 .ـُٖٗٗ-ىػَُْٗ، ُط ،دار الراية لمنشر كالتكزيع ،خمؼ
ف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف معجـ الشيكخ الكبير لمذىبي: شمس الدي -ٕٗ

المحقؽ: الدكتكر محمد الحبيب  ،ىػ(ْٖٕتعثماف بف قىاٍيماز الذىبي )
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، ُط ،المممكة العربية السعكدية ،مكتبة الصديؽ، الطائؼ ،الييمة
 .ـُٖٖٗ-ىػَُْٖ

المعجـ الصغير: لمحافظ أبي القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب المخمي  -َٖ
كيميو رسالة غنيد االلمعي لمؤلفيا العالمة الحافظ  (، ىَّٔ)تالطبراني 

 ،بيركت ،،دار الكتب العممية ،أبي الطيب شمس الحؽ العظيـ آبادم
 .لبناف

المعجـ الكبير: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك  -ُٖ
 ،المحقؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي ،ىػ(َّٔتالقاسـ الطبراني )

 .ِط ،القاىرة ،ةمكتبة ابف تيمي
معجـ الكتب: يكسؼ بف حسف بف أحمد بف حسف ابف عبد اليادم  -ِٖ

المحقؽ: يسرل  ،ىػ(َٗٗتالصالحي، جماؿ الديف، ابف المبرد الحنبمي )
 .مصر ،مكتبة ابف سينا لمنشر كالتكزيع ،عبد الغني البشرم

معجـ المؤلفيف: عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة  -ّٖ
 ،بيركت، دار إحياء التراث العربي ،مكتبة المثنى ،ىػ(َُْٖتالدمشؽ )

 .بيركت
المعجـ في أسامي شيكخ أبي بكر اإلسماعيمي: أبك بكر أحمد بف إبراىيـ  -ْٖ

 ،ىػ(ُّٕبف إسماعيؿ بف العباس بف مرداس اإلسماعيمي الجرجاني )ت
 ،المدينة المنكرة ،مكتبة العمـك كالحكـ ،المحقؽ: د. زياد محمد منصكر

 ق.َُُْ، ُط
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مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار: أبك محمد محمكد بف  -ٖٓ
أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى 

دار الكتب  ،تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ ،ىػ(ٖٓٓت)
 .ـََِٔ-ىػُِْٕ، ُط ،لبناف ،العممية، بيركت

اإلماـ أحمد: إبراىيـ بف محمد بف عبد المقصد األرشد في ذكر أصحاب  -ٖٔ
المحقؽ: د  ،ىػ(ْٖٖتاهلل بف محمد ابف مفمح، أبك إسحاؽ، برىاف الديف )

، ُط ،السعكدية ،الرياض ،مكتبة الرشد ،عبد الرحمف بف سميماف العثيميف
 .ـَُٗٗ-ىػَُُْ

مناقب اإلماـ أحمد: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد  -ٕٖ
دار  ،ىػ( المحقؽ: د. عبد اهلل بف عبد المحسف التركيٕٗٓتالجكزم )

 .ىػَُْٗ، ِط ،ىجر
المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف  -ٖٖ

المحقؽ: محمد عبد القادر عطا،  ،ىػ(ٕٗٓتعمي بف محمد الجكزم )
-ىػُُِْ، ُط ،دار الكتب العممية، بيركت ،مصطفى عبد القادر عطا

 .ـُِٗٗ
مكجز التاريخ اإلسالمي منذ عيد آدـ عميو السالـ )تاريخ ما قبؿ اإلسالـ(  -ٖٗ

فيرسة  ،ـ: أحمد معمكر العسيرمٕٗ-ٔٗىػ/ُُْٕإلى عصرنا الحاضر 
 .ـُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ُط ،الرياض ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية

مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممو: مجمكعة  -َٗ
 .ـََُِ، ُ، طبيركت، لبناف ،عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ،المؤلفيف مف
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العقد المذىب في طبقات حممة المذىب: ابف الممقف سراج الديف أبك  -ُٗ
المحقؽ:  ،ىػ(َْٖتحفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم )

، ُط ،لبناف ،دار الكتب العممية، بيركت ،سيد ميني ،أيمف نصر األزىرم
 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٕ

نزىة األلباء في طبقات األدباء المؤلؼ: عبد الرحمف بف محمد بف عبيد  -ِٗ
المحقؽ:  ،ىػ(ٕٕٓتاهلل األنصارم، أبك البركات، كماؿ الديف األنبارم )

-ىػَُْٓ، ّط ،األردف ،مكتبة المنار، الزرقاء ،إبراىيـ السامرائي
 .ـُٖٓٗ

بف أيبؾ الصفدم  نكث اليمياف في نكت العمياف: صالح الديف خميؿ -ّٗ
دار  ،عمؽ عميو ككضع حكاشيو: مصطفى عبد القادر عطا ،ىػ(ْٕٔت)

 .ـََِٕ-ىػُِْٖ، ُط ،لبناف ،الكتب العممية، بيركت
النياية في اتصاؿ الركاية )مطبكع ضمف مجمكع رسائؿ ابف عبد اليادم(:  -ْٗ

يكسؼ بف حسف بف أحمد بف حسف ابف عبد اليادم الصالحي، جماؿ 
د الحنبمي )الديف، ابف المً  عناية: لجنة مختصة مف  ،ىػ(َٗٗتٍبرى

، ُط ،دار النكادر، سكريا ،بإشراؼ: نكر الديف طالب ،المحققيف
 .ـَُُِ-ىػُِّْ

ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف: إسماعيؿ بف محمد أميف  -ٓٗ
طبع بعناية ككالة المعارؼ  ،ىػ(ُّٗٗتبف مير سميـ الباباني البغدادم )

أعادت طبعو باألكفست:  ـ.ُُٓٗ ،استانبكؿ ،ة في مطبعتيا البييةالجميم
 .لبناف ،دار إحياء التراث العربي بيركت
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الكافي بالكفيات: صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم  -ٔٗ
دار إحياء  ،المحقؽ: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى ،ىػ(ْٕٔت)

 .ـَََِ-ىػَُِْ، بيركت ،التراث
كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف: أبك العباس شمس الديف أحمد بف  -ٕٗ

 ،ىػ(ُٖٔتمحمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي )
 .بيركت ،دار صادر ،المحقؽ: إحساف عباس

الكقكؼ كالترجؿ مف الجامع لمسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ: أبك بكر أحمد  -ٖٗ
ؿ البغدادم الحنبمي )بف محمد بف ىاركف بف يزيد ا ال   ،ىػ(ُُّتلخى

-ىػُُْٓ ،ُط ،دار الكتب العممية ،المحقؽ: سيد كسركم حسف
 .ـُْٗٗ
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