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 م8131-577هـ/244-831في الحياة العلمية والثقافية  األندلسقضاة  إسهامات
                                مخلف حسن            أحمدم.م :                                       .د: كريم عجيل حسينأ

                                 نبار  عامة لتربية األالمديرية ال                             اآلدابنبار / كلية جامعة األ
 ملخص ال
ن في ميادي األندلسجاءت صفحات هذا البحث لتسلط الضوء على مؤلفات قضاة        

 األندلسك المؤلفات ،وأثرها في ازدهار الحركة العلمية في العلوم المختلفة ،وبيان حال تل
سالمية في األندلس ، وقسم البحث ي ميادين الحضارة العربية االهم فإسهاماتكجزء من 

في طلب العلم  األندلسمنها رحلة قضاة  لو األلنا في و اتن ،ر رئيسةو اة محعأرب إلى
لنا في و اعية ،وتنفي العلوم الشر  األندلسقضاة  سهاماتإل،وخصصنا المحور الثاني 

ما المحور الرابع أ،ة العربية وآدابها غفي علوم الل األندلسقضاة  إسهاماتالمحور الثالث 
 خرى .   ألفي ميادين العلوم ا األندلسقضاة  سهاماتإلفقد خصص 

      The pages of this search to highlight the works of judges Andalusia in 
the fields of various sciences, and a statement if those compositions, and 
their impact on the prosperity of the scientific movement in Andalusia as 
part of their contributions in the fields of Arab-Islamic civilization in 
Andalusia, and R to four main axes, we dealt with in the first of which 
tripjudges Andalusia in the application of science, and we have dedicated 
the second axis of the contributions of judges Andalusia in forensic 
science, and we dealt with in the third axis contributions judges Andalusia 
Science in Arabic Language and Literature, the fourth axis has been 
allocated to the contributions of Andalusia judges in other fields of 
science. 

 م8131-577هـ/244-831في الحياة العلمية والثقافية  األندلسقضاة  إسهامات
 المقدمة

ازدهارًا كبيرًا ،وكان لسكان تلك  األندلسفي  اإلسالميةشهدت الحضارة العربية 
ن ندرس في أميادينها المختلفة ،وقد اخترنا  فًا فيالبالد من مسلمين وغيرهم نشاطًا مشر 

ذ إوهو الحياة العلمية والثقافية ، صفحات هذا البحث جانبًا مهمًا من جوانب هذه الحضارة
الذي  واالقتصاديالسياسي  االستقرارعوامل عدة ساعدت على ازدهارها منها  تضافرت
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،وما  التأليفوكذلك نشاط حركة ، األموية اإلمارةعالن إاألندلس ،والسيما بعد شهدته 
 من مؤلفات علمية كثيرة ومتنوعة. األندلسقدمه علماء 

شريحة مهمة انصب اهتمامنا في صفحات هذا البحث على النشاط العلمي والثقافي ل
واضحة في هذا  إسهاماتوفاعلة في المجتمع األندلسي وهم القضاة ،الذين كانت لهم 

بيئات المشرق  إلىجلبوه معهم في رحالتهم العلمية  وما ألفوهالمجال ،وذلك من خالل ما 
من مؤلفات علمية  األندلس،وركزنا اهتمامنا في هذا البحث على ما ألفه قضاة  اإلسالمي

 فادة طلبة العلم منها. إ،وبيان حال تلك المؤلفات،ومدى  االختصاصاتفي مختلف 
األندلس في ل منها رحلة قضاة و لنا في األو ار رئيسة ،تنو اة محعأرب إلىقسم البحث       

قضاة  سهاماتثرها على شخصيتهم العلمية ،وخصصنا المحور الثاني إلأطلب العلم و 
في علوم  األندلسقضاة  إسهاماتلنا في المحور الثالث و افي العلوم الشرعية ،وتن األندلس

في ميادين األندلس قضاة  سهاماتما المحور الرابع فقد خصص إلأ،ة العربية وآدابها غالل
 خرى .   العلوم األ
 اًل:  الرحلة في طلب العلم :أو 

ن غالبيتهم كانوا في سني أاألندلس وأخبارهم ، نرى عند استعراض تراجم القضاة في 
صبحت الرحلة في طلب العلم عرفًا أن الذين رحلوا لطلب العلم ، فقد لى مو حياتهم األ

ان الحج وزيارة العمومة دوافع . وك األندلسسالم ومنها علميًا في سائر ديار العروبة واإل
يث الشريف ، فضاًل عن استقرار لطلب العلم ورواية الحد األندلسافر مع شغف أهل ضتت
 . األندلسضاع في و األ

نما كانوا يتحملون عناء ا  األندلس على طلب العلم في بالدهم ، و  أهللم يقتصر و  
بكبار علمائها ، والسيما في المشرق االسالمي واللقاء  األخرى واألقاليمالبلدان  إلىالسفر 

، فضاًل عن بالد مصر والمغرب ، وكان لهذه المكرمةمثل بغداد والمدينة المنورة ومكة 
األندلس ، وقد وتقدم عجلة الحركة العلمية في  زدهارااألثر الكبير في  الرحالت العلمية

 . (0)د المشرقبال إلىيين األندلسفرد المقري بابًا خاصًا لمن رحل من أ
لم يجد مطلقًا ما يؤكد خلو سيرتهم من الرحلة  األندلسوالمتتبع ألخبار القضاة في  

 األندلسجميع قضاة  إن :خارجها ونستطيع القول أو األندلسفي طلب العلم سواًء داخل 
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ر األمر على بعده ، ولم يقتص أوة سواًء قبل توليهم منصب القضاء كانت لهم رحلة علمي
 قاليم .نما شملت الرحلة قضاة الكور واألا  رطبة فحسب ، و قضاة ق

التقى الراحلون من القضاة في سني طلبهم للعلم بكبار العلماء والمحدثين ، وجرى 
تبادل المنفعة العلمية بين الطرفين ، ولعل أهم ما يشار اليه في هذا الجانب هو رحلة 

بار العلماء ورواة الحديث في ، الذي كان من ك (3)بن صالح الحضرمي معاويةالقاضي 
 إلىالعلم ليأخذوا منه . وفي رحلته  ى عليه طلبةو اي بلد تهألرحل  إذاوكان  األندلس

وكان حديثه في العراق أعز شيء  ،اق حديثًا كثيرًا الحج زار العراق فأخذ عنه أهل العر 
 . (2)عندهم

هل الشام ومنهم فضاًل عن ذلك أخذ عنه وسمع منه كبار العلماء والمحدثين من أ
 . (7)، وغيرهم (6)وسفيان بن عينية،(5)،وسفيان الثوري(4)الليث بن سعد

كان طالبًا للعلم في  أنه :(8)وجاء في ترجمة القاضي محمد بن بشير المعافري
الحج فسمع من كبار علماء المشرق  إلىقرطبة وسمع من شيوخها ، وكانت له رحلة 

مصر أيضًا سمع بها من  إلىوكانت له رحلة  ،نسومنهم غمام أهل المدينة مالك بن أ
 . (9)كبار العلماء هناك

يين في سني عمرهم األندلسلم تكن معاناة السفر وعواقبه عائقًا أمام طلبة العلم 
مختلف  إلىالمبكرة للقاء العلماء واألخذ منهم ، فمنهم من كان مشهورًا برحالته العلمية 

ل يالذي ق( 01)بي عيسىأهو القاضي محمد بن عبداهلل بن و  البقاع تدفعه لذلك همته العالية
المشرق ، جمع منها الروايات  إلى"ولي القضاء بقرطبة بعد رحلة رحلها :  عنه

والسماع كّل مفترق ، وجال في آفاق ذلك االفق ال يستقر في بلد ، وال يستوطن في 
 . (00)فسمت رتبته" األندلس إلىجلد ، ثم كّر 

مستواهم العلمي ، فكانوا طلب العلم األثر الكبير في رفع كان لرحلة القضاة ل
كسبهم ثقة الحكام والناس ، جاء في أوهم في أعلى مراتب العلم ، مما  ديارهم إلىيعودون 

"كان رفيع الدرجة في العلم وعلو الهمة في :  أنهترجمة القاضي أسلم بن عبدالعزيز 
المشرق  إلىوكانت له رحلة  (03)ولقاء أهله" الدراية ، وبعد الرواية والرحلة في طلب العلم

 . (02)ومصر ، وسمع من علمائها
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 في العلوم الشرعية : األندلسقضاة  إسهاماتثانيًا : 
 علوم القرآن وتفسيره : -

، وكانت  األندلسكانت العلوم الشرعية في مقدمة العلوم التي طلبها قضاة 
، وذلك من خالل ما حفظته لنا المصادر من  تدريسًا وتأليفًا واضحة أيضاً هم فيها إسهامات

كانت  أنه :(04)هـ(255)ت  مؤلفاتهم ، جاء في ترجمة القاضي منذر بن سعيد البلوطي
من مؤلفاته في هذا الجانب لديه مؤلفات كثيرة في العلوم الشرعية ومنها علوم القرآن و 

إلنابة في استنباط وكتاب )ا (06))الناسخ والمنسوخ( كتاب، و  (05)حكام القرآن(أ)كتاب 
 أنه. كما يذكر  (08)صول الديانة(أ، وكتاب )اإلبانة في حقائق  (07)حكام من كتاب اهلل(األ

 . (09)كان للقاضي منذر بن سعيد تفسيرًا على كتاب اهلل عز وجل
، فقد كان "حافظًا للقرآن وعالمًا هـ(234)ت بن بقي بن مخلد  أحمدما القاضي أ

 . (31)معرفة باختالف العلماء فيه"بتفسيره وعلومه ، وقوي ال
، كانت له مؤلفات كثيرة في العلوم  (30)هـ(417)ت والقاضي عبدالرحمن بن فطيس

 في مائة جزء. (33)ن(آسباب نزول القر ألقرآن اسمه )الشرعية ومنها كتاب في علوم ا
 أبوهذا الجانب ، القاضي في ألقاليم الذين يمكن اإلشارة لهم ومن قضاة الكور وا

، ة استجة على عهد الخالفة األمويةى عبدالرحمن بن موسى الهواري قاضي مدينموس
تفسير القرآن ، ذكر  كان حافظًا للفقه والتفسير والقراءات ، وله كتاب في أنهوالذي ذكر 

رأى بعضه وكان يرويه عنه جملة من العلماء والفقهاء مما يدل على  أنهابن الفرضي 
شرعي لهذا الكتاب واإلفادة منه ، ومنهم الفقيه محمد بن عمر قبول العلماء وطلبة العلم ال

قرطبة  إلىثناء حضوره أكانت له مكانة كبيرة  أنهاألندلس ، ويذكر بن لبابة كبير فقهاء 
من العلماء ، وذكر ابن  نس وعدداً أالمشرق ولقي اإلمام مالك بن  إلىرحل  أنهالسيما 

قادمًا من رحلته  األندلس إلىندما عاد ع أنهن سبب عدم وصول مؤلفاته ، أالفرضي 
"ذهب تعرض لحادث في البحر فذهبت كتبه ، فعّزاه أهل مدينته على ذلك ، فقال لهم : 

 كان حافظًا لعلمه . أنهويعني ما في صدره ، أي  (32)الخرج وبقي الدرج"
 علم الحديث الشريف : -

سخروا جزءًا كبيرًا من ، ف األندلسكان لعلم الحديث الشرف أهمية كبيرة عند قضاة 
وقتهم وجهدهم لخدمة هذا العلم ، وذلك لمكانة هذا العلم وأهميته في حياة المسلمين ، فهو 
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 إسهامات األندلسالمصدر الثاني للتشريع بعد كتاب اهلل عز وجل ، وكانت لقضاة 
واضحة في هذا المجال من خالل ما حفظته لنا المصادر من مؤلفاتهم ، ومن القضاة 

بن صالح الحضرمي الذي كان من  معاويةين كانوا بارزين في هذا العلم هو القاضي الذ
نس في بعض رجاله ، وقد روى أشارك مالك بن  أنهأهل العلم ورواة الحديث ، وذكر  جلة
بن صالح كبار المحدثين مثل الليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عينية  معاويةعن 

 . (35)نس روى عنه حديثًا واحداً أمالك بن  ماإلمان أ. وذكر  (34)وغيرهم
ائل المحدثين الذين أدخلوا الحديث الشريف أو بن صالح من  معاويةكان القاضي 

 إمام يزاعو اإلمام األهل الشام وفي مقدمتهم أدث عن جماعة من ، وكان يح األندلس إلى
 (36)الشام أهل

. (37)خارجها أو دلساألنبن صالح تالميذ كثر سواًء داخل  معاويةكان للقاضي 
. وكانت  (38)سم الحج اجتمع حوله طلبة العلم وكتبوا عنه علمًا كثيراً ذا رحل في مو إوكان 

بعلمه ،  إعجابهمالك  اإلمام أبدىذ إكما سبق ذكره ،  نسأاإلمام مالك بن له صلة كبيرة ب
لمية األثر مالك ، وكان لهذه الصلة الع اإلمامعجابه بإعن  معاويةوبالمقابل عبر القاضي 

 . (39)الواضح في حل الكثير من المسائل التي واجهت القاضي
لم تصل  الشديد ولألسفسناد لم الكبير والمحدث العالي اإلان مؤلفات هذا العأإال 

ا ضاعت ، ولم يبين أنهلسان من بحث عنها من طلبة العلم لينا ، وذكر الخشني على إ
 . (21)األندلسب أهل العلم في الخشني سبب ضياعها مع ما ضاع وأحرق من كت

:  أنه، فقد ورد في ترجمته (20) هـ(267)ت ما القاضي محمد بن اسحاق بن السليمأ
، وقد حفظت لنا المصادر عددًا من مؤلفاته  (23)"كان عالما بالحديث ، ضابطًا لما رواه"

ب )المخمس في ا، وكت (22)في هذا المجال ومنها كتاب )التوصل لما ليس في الموطأ(
المدينة المنورة ومصر لقي فيها كبار المحدثين وأخذ  إلى، وكانت له رحلة  (24)الحديث(

لينا إ. ولم تصل  (25)سمع منه الكثير من علمائها األندلس إلىعنهم . وعندما جاء 
 مؤلفاته ال محققة وال مخطوطة حالها حال مؤلفات من سبقه من المحدثين .

الرحمن بن  م في هذا المجال ، القاضي عبدليهإومن القضاة الذين يمكن اإلشارة 
فطيس ، الذي كان من كبار العلماء الذي اهتموا بالحديث الشريف ، وقد وصفه ابن 

"من جهابذة المحدثين وكبار العلماء والمسندين ، حافظًا للحديث وعلله ، :  أنهببشكوال 
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تقفهمه  إلىمنسوبًا   (26)ن منهم والمجروحين"رجاله ، يبصر المعدلي بأسماء، عارفًا نهاوا 
، وكانت له عدة  األندلس، وقد جمع من الكتب ما لم يجمعه غيره من أهل عصره في 

في مائة جزء ، وكتاب )معرفة  (27)مؤلفات في هذا الميدان منها كتاب )فضائل الصحابة(
في ثالثين جزءًا  (29)في مائة وخمسين جزءًا ، وكتاب )الناسخ والمنسوخ( (28)التابعين(

في عشرة أسفار ،  (40)جزءًا، وكتاب )دالئل الرسالة( أربعينفي  (41)خوة(اب )األوكت
 في عشرة أسفار . (43)وكتاب )اعالم النبوة(

ا ضاعت أنه، ويبدو  ةوال محقق ةلينا ال مخطوطإم تصل ومؤلفات هذا المحدث ل
ن كان له الكثير م أنهال إاألندلس . مع ما ضاع من مؤلفات غيره من المحدثين في 

 .(42)األندلسالتالميذ الذي أخذوا عنه ، وقد حدث عنه كبار العلماء في 
لم سماء مؤلفاتهم في عأقاليم الذين حفظت لنا المصادر ومن قضاة الكور واأل

م( ، قاضي مدينة 983هـ / 273بن مروان )ت  إسحاقبن  أحمدالحديث ، القاضي 
 .(44)السنن سماعيل البخاري فيإطليطلة ، الذي كتب كتاب محمد بن 

هـ / 406)ت  (45)المعرف بابن الحّذاء أحمدوكان القاضي محمد بن يحيى بن 
م( ، قاضي مدينة تطيلة وسرقسطة مشهورًا باهتمامه بعلم الحديث ، وكان له عدة 0135

مؤلفات في علومه منها كتاب )التعريف بمن ذكر في الموطأ مالك بن انس من النساء 
 . (46)والرجال(
 :علم الفقه  -

حكام الشرعية على دراية بالمسائل الفقهية واأل من الفقهاء ، وهم األندلسكان قضاة 
ما  أوما حدثوا به  أولفوه أواضحة في علم الفقه ، سواًء ما  همإسهامات، ولذلك كانت 

 أنهجلبوه معهم في رحالتهم العلمية ، جاء في ترجمة القاضي منذر بن سعيد البلوطي 
قي كبار الفقهاء وأخذ عنهم ، وجلب معه عدة كتب منها كتاب المشرق ، ول إلىرحل 

رواية عن مؤلفه محمد بن المنذر ، وكتاب العين  (47))االشراف في اختالف العلماء(
 . (48)بن محمد بن الوليد المعروف بواّلد أحمدبي العباس أرواية عن  أحمدل بن للخلي

"كان أحد صدور :  أنهفقد ورد في ترجمته  (49)ما القاضي محمد بن يبقىأ
على مذهب  (50)لف كتابًا مشهورًا في الفقه سماه كتاب )الخصال(أ، وقد  (51)الفقهاء"
الرحمن  نس ، والذي أخذه عنه جملة من الفقهاء بعده ، ومنهم الفقيه عبدأمالك بن  اإلمام



3102العدد األول )آذار(                           النسانية      مجلة جامعة األنبار للعلوم ا  
 

 - 762 - 

. وهذا ما يدل على مدى استفادة (53)األندلسبن مخلد الذي أخذ برواية الكتاب بعده في 
طلبة العلم من هذا الكتاب ، وكان له مؤلفًا في الفقه رد فيه على مذهب ابن مسرة 

 . (52)وأتباعه
في الفقه ، القاضي عبداهلل بن  قاليم الذي كانت لهم مؤلفاتومن قضاة الكور واأل

م( ، قاضي مدينة 0119هـ / 411صيلي ، )ت موي المعروف باألبراهيم بن محمد األإ
مكة والعراق ومصر والمغرب ، سمع من كبار الفقهاء  إلىحلة سرقسطة ، وكانت له ر 

لف كتابًا في الفقه سماه أوافر ، وكان متفننًا بالفقه ، و  بعلم األندلس إلىهناك ، ورجع 
 . (54))الدالئل على المسائل(
انت له عدة مؤلفات عبداهلل محمد بن الحّذاء السابق الذكر ، ك أبووكذلك القاضي 

بعشرة أسفار  (56)يل الرؤيا(أو وكتاب )البشرى في ت (55)اهلل( أسماءباء على نمنها كتاب )األ
ي السنن في سفرين ، وكتاب )االستنباط لمعان (57)، وكتاب )الخطب وسير الخطباء(

 في ثمانين جزءًا . (58)حكام من أحاديث الموطأ(واأل
 في علوم اللغة العربية وآدابها : األندلسقضاة  إسهاماتثالثًا :  

 لم االعراب والنحو والصرف :ع -
جانب العلوم الشرعية علوم اللغة العربية وآدابها  إلى األندلسشملت اهتمامات قضاة 

م ذات صلة بالعلوم الشرعية ، مثل االعراب والنحو والصرف واألدب والشعر ، وهي علو 
تقننًا للعلوم يكون م أنالعالم  أولعلوم الشرعية ، ولم يكن للفقيه ن هناك من يراها من اإبل 

 كان متقنًا لعلوم اللغة العربية في نحوها وصرفها وبالغتها . إذاال إالشرعية 
، (59)العزيز سلم بن عبدأقاضي الذين اهتموا بعلوم اللغة ، ال األندلسومن قضاة 

 أنه. وجاء في ترجمة القاضي محمد بن عبداهلل  (61)الذي كان بصيرًا بعلم النحو والبالغة
كان عالمًا باللغة  (63)بن ذكوان أحمد. وكذلك القاضي  (60)ًا بعلم االعراب""كان متصرف: 

 . (62)والنحو
هـ 229قاليم ، فالقاضي محمد بن عبداهلل بن يحيى )ت فضاًل عن قضاة الكور واأل

 إلىعراب أيضًا ، ، كان متصرفًا بعلم اإل (64)م( ، الذي تولى قضاء كورة البيرة951/ 
 . (65)ن معنيًا باآلثارجانب كونه شاعرًا ، وكا
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م( قاضي 963هـ / 250محمد عبداهلل بن محمد بن عبداهلل )ت  أبووكذلك القاضي 
اهلل ، كان بصيرًا بعلم الخليفة الحكم الثاني المستنصرب على عهد (66)كورة البيرة وبجانة

م( ، 967هـ / 257، فضاًل عن القاضي مطرف بن عيسى بن لبيب، )ت  (67)عراباإل
 . (68)عراب ، فضاًل عن رواية الشعر وحفظ األخباركان متصرفًا بعلم اإلة ،ضي غرناطقا

 األدب والشعر : -
في مجال األدب والشعر وكانت لهم بصمات واضحة  األندلسبرز عدد من قضاة 

شعارهم ، فمنهم من كان أما نقلته لنا المصادر من خطبهم و في هذا المجال ، من خالل 
 ان خطيبًا بليغًا .شاعرًا مجيدًا ومنهم من ك

من القضاة الذين كانت لهم اهتمامات باألدب والشعر ،  مارة برز عددففي عهد اإل
 مثل القاضي محمد بن بشير الذي كان له نظم مشهورة كقوله في أهل مدينة باجه:

 إّنمـا َأْزري بقدري َأّننـي               لست من باجــِة أهُل البلدِ 
 ذوي حسدِ  أويٍة           لذوي االلباِب مقلليـَس منهم غيَر ذي 

 ســدِ يتحامــوَن لقاَء األ            يتحــامون لقائي مثلــما  
 مطلعي أثقُل فـي أعينـهم           وعلى أنفســـهم من أحد

 (69)ني وسَط بحٍر لم يكْن         أحٌد يأخُذ منـــهم بيديأو لو ر 
كان متصرفًا بعلوم األدب  أنه، (71)مة كما ورد في ترجمة القاضي النضر بن سل

 . (70)كان يخاطب األمير وخاصته بالشعر أنهوكان شاعرًا ، حتى 
كان من أهل األدب،  أنه، جاء في ترجمته (73)وكذلك القاضي سليمان بن أسود 

 . (72)وكان يقول الشعر فيخاطب به األمراء والناس والمقربين منه
ة علمية كبيرة ، برز عدد من القضاة، الذين أما في عهد الخالفة ، الذي شهد نهض

والشعر والخطابة ، ولعل من أهم ما يشار اليهم ،  األدبكان لهم نصيب وافر من 
ديبًا وشاعرًا وخطيبًا ، وذكرت المصادر أعيد البلوطي ، الذي كان القاضي المنذر بن س

. والدليل  (74)منزلته في العلم واألدب وحسن الخطاب إلىلم يصل أحد من عصره  أنه
ن الثالث الرحم على ذلك خطبته المشهورة التي القاها ارتجااًل في حضرة الخليفة عبد

أنه أبهر جم له ، مرتجاًل أيضًا ، وقد ذكر من تر  نشد شعرًا طويالً أالناصر لدين اهلل، كما 
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كان له رسائل  أنه. فضاًل عن ذلك ، ذكر (75)عجاب الخليفةإالسامعين بذلك ، ونال 
 .(76)مجموعة ، وأشعار متفرقة مطبوعة أيضاً  وخطب

 (78)كان أديبًا مشهورًا بفصاحة اللسان أنه (77)بن بقي أحمدوجاء في ترجمة القاضي 
. وكذلك القاضي محمد بن عبداهلل ، كان له نصيب وافر أيضًا من األدب والبالغة ، 

اله عند رجوعه من ا ق، ومنها م (79)واشتهر بشعره ، الذي حفظت لنا المصادر الكثير منه
 قال : إذالمشرق  إلىحدى رحالته إغربته ، في 

 إذا َكاَن مْن َبعِد الفـراِق تالقِ      كأن لم َيكن َبَيـــٌن ولم َتُك فرقٌة          
 َولم َتمِر كفُّ الشوِق ماء واقي     ِكأْن لـم تؤِرْق بالعراقــييِن ُمْقلَتي        

 ارضهم          بذاٍت الَلوى من رامِة وبـراقِ  ولم أزِر األْعَراب في حنبِ 
 (81)زاهِر ساقِ َندى         وكأٍس َسقاها في األولم اصطبح بالبيد من قهـوِة ال
العزيز ، الذي كانت له أشعار كثيرة منها ما كتبه  وكذلك القاضي اسلم بن عبد

 ذ قال :إالثاني المستنصر باهلل مادحًا ، للخليفة الحكم 
 بشكر نعاك عندي قل شكري لك   لسٌن نطقت         أاء جسمي ضعألو أن 

 جلكأشيئًا وصلت به يا سـيدي     كان ملكني الرحمن من أجـلي          أو
 (80)مني أن ترى أملك أملي فإنما  ومن تكن في الورى آماله كثرت          

عرفوا بأدبهم  وفي فترة الفتنة التي عمت أرجاء قرطبة ، برز عدد من القضاة الذين
، قاضي مدينة استجه (83)الوليد بن الفرضي  أبووشعرهم ، ولعل من أبرزهم القاضي 

. ومن  (82)األندلسوسرقسطة ، الذي كانت له مؤلفات عدة ومنها كتاب في أخبار شعراء 
 برز ما كتبه حينما كان في رحلة الحج وطلب العلم فقال مشتاقًا ألهله :أ

 وما خلتــي أبقى إذا غبتم شهرا     ثالثٌة      مضْت لي شهوٌر منُذ غبتم
 ولو كــاَن هذا لم أكْن َبعـــدُه ُحّرا        ومالي حياٌة بعــدكُم أستلُذ بها     

 وهْل نافعي َأن صرُت استعتُب الدهرا    ستعتُب الدهَر المفرَق بـيَننا       أس
 سهُل البرَّ الذي جبُت والَبـــحراوأْستَ    ُأعلُل نفسي بالمــنى في ِلقائِــكُم      
 (84)َأروُح على أرٍض وأغدوا على أخرى   ويؤنسني طيُّ المراحِل َبعـدكم      

 في ميادين العلوم األخرى : األندلسقضاة  إسهاماترابعًا :  
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، أن عددًا منهم كانت له اهتمامات بعلوم أخرى  األندلسورد من خالل تراجم قضاة 
ليم ، قاآدابها ، والسيما قضاة الكور واألالشرعية وعلوم اللغة العربية و جانب العلوم  إلى

دينة م( قاضي م948هـ / 227سماعيل الكلبي ، )ت إفالقاضي زكريا بن خطاب بن 
ير بن بكار مكة وسمع كتاب النسب للزب إلىنساب ، ورحل تطيلة ، كان مختصًا بعلم األ

خبار نه كان ثقة في رواية األللسماع منه، أل بلده تطيلة إلىليه إ، وكان الناس يرحلون 
 . (85)واألنساب

 إلىكان بصيرًا بعلم الحساب،  أنهكما ورد في ترجمة القاضي محمد بن يبقى ، 
 الحساب في علم الفرائض معروفة. إلى. وحاجة الفقيه والقاضي (86)جانب علم الفقه

م( الذي 0104 ـ /ه415)ت  أحمدوجاء في ترجمة القاضي ابن الليث محمد بن 
عداد والهندسة ، أنه كان مختصًا بعلم األحدى ضواحي مملكة بلنسية ، إتولى القضاء في 

 ، (87)جانب اهتمامه بعلم الكواكب والفلك والنجوم إلى
ابن الوقشي ، قاضي مدينة طلبيرة أحد  أحمدالوليد هشام بن  أبووكان القاضي 

 إلىن في مختلف العلوم والمعارف ، وله اهتمامات بعلم الهندسة وعلم المنطق يالموسوعي
جانب اهتمامه بعلم األنساب واألخبار والسير ، فضاًل عن علمه بالشعر والفقه 

 . (88)والخطابة
 الخاتمة

 تبين لنا من خالل صفحات هذا البحث ما يلي:    
 األندلسلعلمية في بصمات واضحة في ميدان الحركة ا األندلسترك قضاة  -2

 ،وكانت اختصاصاتهم متنوعة ومختلفة ولم تقتصر على العلوم الشرعية فقط.
رافدًا مهمًا الزدهار الحركة العلمية ،وكانت  األندلسشكلت مؤلفات قضاة  -7

 مؤلفاتهم مصدر فائدة كبيرة لطلبة العلم.
ا في مدة هذا البحث لم تصل الين األندلسلألسف الشديد أن مؤلفات قضاة  -2

نتيجة  األخرى األندلسا ضاعت مع ما ضاع من مؤلفات علماء أنهو د،ويب
 . سباناأل،والسيما بعد سقوط مدنها بيد  األندلسللظروف التي مرت بها 

على التأليف فقط ،وانما ساهما في جلب المصادر  األندلسلم يقتصر قضاة  -2
 المهمة لمؤلفي البيئات االخرى في رحالتهم العلمية . 
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سهاماتو  األندلسديم دراسات منفردة عن قضاة يمكن تق -5 هم في الحياة العلمية ا 
لئك الذين كان لهم دور كبير في رواية الحديث الشريف ،وكان لهم أو ،السيما 

الح الحضرمي ،وغيره من قضاة بن ص معاويةتالميذ وشيوخ كثر مثل القاض 
 .   واألقاليمر الكو 

 المصادر والمراجع: 
 . م(0358هـ/658 عبداهلل محمد بن عبداهلل بن أبي بكر القضاعي البلنسي ، )ت أبو،  اآلبارابن  -

 م( .0995التكملة لكتاب الصلة ، تحقيق عبد السالم هراس ، )دار الفكر ،     بيروت ،  -0
 م(.0962 ،)القاهــرة،    0الحلة السيراء ، تحقيق حسين مؤنس ،ط -3  
 م( ، 0323هـ /  621بن محمد الجزري ، )ت الحسن علي أبوابن األثير ، عز الدين  -
عبد الموجود ،دار  أحمداسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق علي محمد عوض و عادل  -2   

 م (. 0994الكتب العلمية ،)بيروت،
 م( ،0047هـ / 543الحسن علي ، )ت أبوابن بسام الشنتريني،  -
)الدار العربية للكتاب، تونس ،   0عباس،طالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،تحقيق إحسان -4 

0979.) 
 م( ، 0083هـ / 578القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود األنصاري، )ت أبوابن بشكوال،  -

 م(. 0955، مكتبة الخانجي ، )ب ك ،  3كتاب الصلة ، تحقيق السيد عزت العطار ، ط -5 
 البغدادي ، اسماعيل بن محمد  -
 م(. 0950في اسماء المؤلفين واثار المصنفين ، ) اسطنبول ،  هدية العارفين -6    
 م( ،0656هـ/0167حاجي خليفة ، مصطفى بن عبداهلل، )ت -

 م (.0940كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، )بغداد،  -7
 م(، 965هـ/254عاذ التميمي الدارمي )تمبن حبان بن  أحمدابن حبان ،محمد بن حبان بن  -

 (. 0972،دائرة المعارف العثمانية ،) الهند، 0الثقات ، ط -8 
 م(، 0448هـ/853بن علي بن محمد،)ت أحمدالفضل  أبوابن حجر العسقالني،   -

 هـ (.0236تهذيب التهذيب ،مطبعة دائرة ا النظامية ،) الهند،   -9      
 م( ، 0195هـ / 488عبد اهلل محمد بن أبي نصر فتوح بن عبداهلل بن حميد،)ت أبوالحميدي، -
 0989، )القاهرة ، 3، تحقيق إبراهيم االبياري ،ط األندلسجذوة المقتبس في تاريخ علماء  -01     

 م(.
 م( ،0236هـ/ 737عبداهلل محمد بن عبداهلل بن منعم ، )ت على االرجح  أبوالحميري ،  -
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قطار ، نشر ليفي ، منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر األ األندلسصفة جزيرة  -00 
 م(. 0988، )دار الجيل ، بيروت، 3بروفنسال ،ط

 م( ،0176هـ / 469مروان حيان بن خلف ، )ت  أبوابن حيان القرطبي،  -
، تحقيق محمود علي مكي ، )دار الكتاب العربي ، بيروت ،  األندلسالمقتبس من أنباء أهل  -03

 م(. 0972
 م(،0460هـ / 866هلل بن عبد المنعم،)تعبداهلل محمد بن عبدا أبوابن خاقان،  -
 م(.0989، )األردن ، 0قالئد القيعان ومحاسن األعيان ، تحقيق حسين يوسف خربوش،ط -02   
            م (،970/ه260الخشني ، محمد بن الحارث ،)ت -

 م (. 0989، دار الكتاب المصري ،) القاهرة ، 3قضاة قرطبة ،تحقيق ابراهيم االبياري ،ط -04
 م ( 0994، ،دار الكتب العلمية0،طأخبار الفقهاء والمحدثين،وضع حواشيه سالم مصطفى البدري -05
 م(،274هـ/ 776عبداهلل محمد بن عبداهلل بن سعيد ،) أبوابن الخطيب الغرناطي، -

 م 3112،بيروت،،)دار الكتب العلمية0ناطة،تحقيق يوسف علي طويل ،طاإلحاطة في أخبار غر  -06
، 0اإلسالم، تحقيق سعيد كسروي حسن ،ط مال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم  من ملوك أع -07

 . 3م( ، ج3112)دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
 م 0383هـ/680م بن ابي بكر ، )تبن محمد بن ابراهي أحمدالعباس شمس الدين  أبوابن خلكان،  -
 م( . 0994احسان عباس ، دار صادر ،) بيروت ،وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان، تحقيق  -08 
 م( ، 0247هـ ، 748بن عثمان ، )ت أحمدعبداهلل محمد بن  أبوالذهبي ، شمس الدين  -
 م(.0978، )بيروت،0،طتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم،تحقيق عمر عبد السالم تدمري -09
 م (. 0985، مؤسسة الرسالة ، )بيروت ،  2، ط ، تحقيق مجموعة من المحققينسير اعالم النبالء -31
 م ( . 0998تذكرة الحفاظ ، دار الكتب العلمية ، )بيروت ،  -30
 سزكين ، فؤاد -

العربية محمود فهمي حجازي ، وراجعه محمد عرفة     مصطفى  إلىتاريخ التراث العربي ،نقله  -33
 م(.0990وسعيد عبد الرحيم ، )الرياض ،

 م( ، 844هـ/ 321سعد بن منيع ، )ت  ابن سعد ، محمد بن -
 م ( 0991لمية ، )بيروت ، كتب الع، دار ال0الطبقات الكبرى ، تحقيق محمد عبد القادر عظا ،ط -32
 م( ، 0358هـ/685ي ، )تاألندلسالحسن علي بن موسى   أبوابن سعيد ،  -
 (.0978هرة ، ، )دار المعارف ، القا3المغرب في حلى المغرب ، تحقيق شوقي ضيف،ط -34 
 م( ، 0515ه/900السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ،)ت -
الفضل ابراهيم ،المكتبة العصرية ،  أبوبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق محمد  -35

 )لبنان، ب ت ( .



3102العدد األول )آذار(                           النسانية      مجلة جامعة األنبار للعلوم ا  
 

 - 762 - 

 م(،0198هـ/ 493، )ت أحمدالقاسم صاعد بن  أبوي ، األندلسابن صاعد  -
 (. 0903األمم ، تحقيق االب لويس شيخو ، المكتبة الكاثوليكية ، )بيروت ، طبقات  -36
 م (، 0263هت/764الصفدي ، صالح الدين خليل ايبك بن عبد اهلل ، ) ت -

االرناؤوط وتركي مصطفى،دار احياء التراث  أحمد،تحقيق في بالوفياتالوا-37
 م(.3111العربي،)بيروت،

 م( ، 0313هـ/599عمر ، )ت بن  أحمدبن يحيى بن  أحمدالضبي ،  -
 م(.0989، )القاهرة ، 3، تحقيق إبراهيم االبياري ،ط األندلسبغية الملتمس في تاريخ رجال  -38
 م(، 0075هـ/570القاسم علي بن الحسن هبة اهلل ، ) ت أبوابن عساكر ،  -

 م(. 0995تاريخ دمشق ، تحقيق عمرو بن غرامة العموري ، دار الفكر ، ) بيروت ،  -39
 م(،0678هـ / 0189فالح عبد الحي  ، )ت  أبوابن العماد الحنبلي ،  -

 م( 0986،دار ابن كثير ) دمشق ،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق محمود االرناؤوط -21
 م(، 0049هـ/544الفضل عياض بن موسى بن عياض ، ) ت أبوعياض ،  -

بكر محمود ، دار  أحمدمالك ، تحقيق  اإلمامب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعالم مذه -20
 مكتبة الحياة ، ) بيروت، ب ت (. 

 م(، 0296هـ/799ابن فرحون المالكي ، برهان الدين بن علي بن محمد ، )ت -
 ت(.  ،ي،مكتبة دار التراث،)بيروتحمداأل أحمدالديباج المذهب في معرفة اعيان المذهب،تحقيق  -23 
 م( ، 0103هـ/ 412عبداهلل بن محمد )ت الوليد  أبوابن الفرضي ،  -

 م(.0989، )القاهرة ، 3، تحقيق إبراهيم االبياري ،ط األندلستاريخ علماء  -22
 م( ،977هـ/267بكر محمد بن عمر القرطبي ، )ت  أبوابن القوطية ،  -

 م(.0989، )القاهرة ، 3بياري ،ط، تحقيق إبراهيم األ األندلستاريخ افتتاح  -24
 ر رضا كحالة ، عم -

 حياء التراث العربي ، )بيروت ،ب ت (.إمعجم المؤلفين ، دار  -25
 م( ،0620هـ/0140بن محمد التلمساني ، )ت أحمدالمقري ،  شهاب الدين  -

الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب ، تحقيق إحسان  األندلسنفح الطيب من غصن  -26
 م( .0967عباس ، )بيروت ، 

خبار القاضي عياض ، تحقيق مصطفى السقا واخرون ، مطبعة لجنة التأليف أر الرياض في زهاأ -27
 م(.  0929والترجمة ، ) القاهرة ، 

 م( ،0291هـ/ 792الحسن علي بن عبداهلل بن محمد ، )ت قبل  أبوالنباهي ،  -
 ق لجنة من احياء،المسمى المرقبة العليا فيمن يسحق القضاء والفتيا ، تحقي األندلستاريخ قضاة  -28

 م(. 0982فاق الجديدة ، )بيروت ، التراث العربي ، دار اآل
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 م( ،0223هـ/ 722بن عبد الوهاب ، )ت  أحمدالنويري ، شهاب الدين  -
 0984كمال زكي ، )الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  أحمدنهاية األرب في فنون األدب ، تحقيق  -29

 . األندلس،الخاص ب 32م( ، ج
 م(،0339هـ/636عبداهلل ياقوت بن عبداهلل ، )ت أبوت الحموي ، شهاب الدين ياقو  -

 م(.0995معجم البلدان ، دار صادر ، )بيروت ،  -40
 معجم االدباء ، راجعته وزارة المعارف العمومية ، دار احياء التراث العربي ، )بيروت ،ب ت (.  -41

 الهوامش
                                                 

 وبعدها . 3/5ينظر : نفح الطيب ،  (0)
؛ ابن حبان  029؛ الخشني، أخبار الفقهاء، ص 51للمزيد حول ترجمته ينظر: الخشني ، قضاة قرطبة، ص  (3)

، ابن حجر ، تهذيب ، 6/572؛ الذهبي ، سير ،  9/44ن عساكر ، تاريخ دمشق ، ؛ اب 7/471، الثقات ، 
 . 0/042؛ ابن سعيد ، المغرب ،  01/319

 . 48-9/47؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  50الخشني ، قضاة قرطبة ، ص (2)
والحـديث ، ولـد فـي  وهو أبو الحارث الليث بـن سـعد بـن عبـدالرحمن اإلمـام الحـافظ ، إمـام أهـل مصـر فـي الفقـه (4)

م، روى عـن ابـن شـهاب الزهـري ، 788هــ / 075م ، ووفاتـه سـنة 703هــ / 94مدينة قرقشنة في مصر سنة 
؛ ابـن خلكـان ،  7/261؛ ابـن حبـان ، الثقـات ،  7/258للمزيد حول ترجمته ينظر : ابـن سـعد ، الطبقـات ، 

ـــان ،  ـــاظ ،  4/037وفيـــات االعي ـــذكرة الحف ـــبالء ، وبعـــ 0/064؛ الـــذهبي ، ت ـــذهبي ، ســـير اعـــالم الن دها ؛ ال
 . 8/459؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ،  34/203وبعدها ؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  8/026

وهو أبو عبداهلل سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي . كان إمامًا في الحديث وثقة في روايته ، روى عنه  (5)
م ، للمزيد ينظر : ابن سعد ، 777هـ / 060م ، وتوفي بالبصرة سنة 705هـ / 97كبار المحدثين ، ولد سنة 

وبعـــدها ؛  3/286؛ ابـــن خلكـــان ، وفيـــات االعيـــان ،  6/410؛ ابـــن حبـــان ، الثقـــات ،  6/251الطبقـــات ، 
 وبعدها . 05/074وبعدها ؛ الصفدي ، الوفي بالوفيات ،  7/339الذهبي ، سير اعالم النبالء ، 

سفيان بن عينية بن أبي عمران الهاللي الكوفي ، أصله مـن الكوفـة وانتقـل إلـى مكـة وكـان إمامـًا وهو أبو محمد  (6)
م ، للمزيــد ، 802هـــ / 098م ، وتــوفي ســنة 735هـــ / 017عالمــًا ثبتــًا حجــة ، روى عــن الزهــري ، ولــد ســنة 

ـــن ســـعد ، الطبقـــات ،  ـــا 6/412؛ ابـــن حبـــان، الثقـــات ،  6/40ينظـــر : اب ـــان ، ؛ ابـــن خلكـــان ، وفي ت االعي
 . 05/075؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  0/092؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ،  3/290

؛ الحميـدي ، جـذوة المقتـبس ،  3/828؛ ابن الفرضي ، تاريخ علمـاء األنـدلس ،  7/471ابن حبان ، الثقات ،  (7)
ـــبالء، 3/354 ـــاظ ، 6/572؛ الذهبي،ســـير اعـــالم الن ـــذهبي ، تـــذكرة الحف ؛ ابـــن حجـــر ، تهـــذيب  0/023؛ ال

 . 01/319التهذيب ، 
؛ ابن  0/492؛ عياض ، ترتيب المدارك،  72( للمزيد حول ترجمته ينظر : الخشني ، قضاة قرطبة ، ص8)

؛ المقري ، نفح  0/044؛ ابن سعيد ، المغرب ،  0/384؛ ابن االبار ، التكملة ،  536بشكوال ، الصلة ، ص
 . 3/042الطيب، 
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؛ المقــري ، نفــح الطيــب ،  64؛ ابــن القوطيــة ، تــاريخ افتتــاح األنــدلس ، ص 72اة قرطبــة ، صالخشــني ، قضــ (9)

3/048 . 
 . 4/415؛ عياض ، ترتيب المدارك،  322للمزيد حول ترجمته ينظر : الخشني ، قضاة قرطبة ، ص( 01)
 . 3/03المقري ، نفح الطيب ،  (00)
 . 0/374ابن فرحون ، الديباج المذهب ،  (03)
؛ ابـن الخطيـب الغرنـاطي ،  اإلحاطـة ،  0/394؛ الضـبي ، بغيـة الملـتمس ،  303ص،قضاة قرطبـةلخشني،ا (02)

0/339 . 
؛ ابن خاقان   ، مطمح االنفس ،  327للمزيد حول ترجمته واخباره ينظر : الخشني ، قضاة قرطبة ، ص ( 04)
؛ الذهبي ، سير ،  3/210وعاة ، /   ؛ السيوطي ، بغية ال01؛ ياقوت الحموي ، معجم  األدباء ،  0/237

 .     0/273؛ المقري ، نفح الطيب،  3/372؛المقري ، ازهار الرياض،  06/074
؛ البغــــدادي ، هديــــة العــــارفين  49؛ابــــن خيــــر االشبيلي،فهرســــة ابــــن خيــــر، ص3/391عــــاة،و الســــيوطي،بغية ال(05)

3/395 . 
 . 3/395اض ، ؛ المقري ، أزهار الري 3/391السيوطي ، بغية الدعاة ،  (06)
 . 06/074؛ الذهبي ، سير أعالم النبالء ،  3/555الحميدي ، جذوة المقتبس ،  (07)
 . 06/074؛ الذهبي ، سير أعالم النبالء ،  3/555الحميدي ، جذوة المقتبس ،  (08)
 . 041الحميري ، صفة جزيرة األندلس ، ص (09)
 . 0/058ابن فرحون ، الديباج المذهب ،  (31)
 . 399؛ ابن بشكوال ، الصلة ، ص 0/057رجمته ينظر : ابن سعيد ، المغرب ، حول ت(  30)
 . 0/505؛ البغدادي ، هدية العارفين ،  2/075؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ،  399ابن بشكوال ، الصلة ، ص (33)
 . 441-0/429تاريخ علماء األندلس ،  (32)
؛ ابـن عسـاكر ، تـاريخ دمشـق  029قهـاء والمحـدثين ، ص؛ الخشني ، أخبار الف 7/471ابن حبان ، الثقات ،  (34)

 . 01/319؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ،  0/023؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ،  9/44، 
؛ النبـاهي ، تـاريخ قضـاة األنــدلس ، 029ص،اخبار الفقهـاء والمحـدثين،الخشـني، 51الخشني،قضـاة قرطبـة،ص (35)

 . 42ص
 . 5/254ابن االثير ، اسد الغابة ،  (36)
وبعـدها ؛ ابـن عسـاكر ،  7/471حول شيوخ وتالميذ القاضي معاوية بن صالح ينظر : ابـن حبـان ، الثقـات ،  (37)

وبعـدها ؛ الـذهبي ، سـير أعـالم النـبالء ،  5/254وبعدها ؛ ابـن االثيـر ، اسـد الغابـة ،  9/47تاريخ دمشق ، 
ـــاظ ،  6/573 ـــذكرة الحف ـــذهبي ، ت ـــ 0/023وبعـــدها ؛ ال  01/319ن حجـــر ، تهـــذيب التهـــذيب ، وبعـــدها ؛ اب

 وبعدها .
 . 01/301؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ،  9/47ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  (38)
 . 56الخشني ، قضاة قرطبة ، ص (39)
 . 50الخشني ، قضاة قرطبة ، ص (21)
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ماء األندلس ، ؛ ابن الفرضي ، تاريخ عل 328للمزيد حول ترجمته ينظر : الخشني ، قضاة قرطبة ، ص  (20)
. النباهي ، تاريخ قضاة األندلس،  0/359. ابن فرحون ، الديباج ،  4/540، عياض ، ترتيب المدارك،  0/42

 . 75ص
 . 4/543عياض ، ترتيب المدارك ،  (23)
 . 0/069ابن فرحون ، الديباج المذهب ،  (22)
 . 0/069ابن فرحون ، الديباج المذهب ،  (24)
 . 0/069؛ ابن فرحون ، الديباج المذهب ،  4/543رك ، عياض ، ترتيب المدا (25)
 . 339الصلة ، ص (26)
ــــذهبي ، تــــذكرة الحفــــاظ ،  399ابــــن بشــــكوال ، الصــــلة ، ص (27) ــــون  2/075؛ ال ؛ حــــاجي خليفــــة ، كشــــف الظن

، )وســماه المصــابيح  0/505؛ البغــدادي ، هديــة العــارفين،  5/086؛ كحالــة ، معجــم المــؤلفين ،  3/0376
 الصحابة( . في فضائل

 . 5/086؛ كحالة ، معجم المؤلفين ،  2/075؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ،  399ابن بشكوال ، الصلة ، ص (28)
 . 5/086؛ كحالة ، معجم المؤلفين ،  2/075الذهبي ، تذكرة الحفاظ ،  (29)
 . 0/505العارفين ، ؛ البغدادي ، هدية  2/075؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ،  399ابن بشكوال ، الصلة ، ص (41)
)وسماه أعالم النبوة ودالالت الرسالة(  0/505؛ البغدادي ، هدية العارفين ،  399ابن بشكوال ، الصلة ، ص (40)

 . 2/075؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، 
 . 0/505؛ البغدادي ، هدية العارفين ،  5/086كحالة ، معجم المؤلفين ،  (43)
 . 399وال ، الصلة ، صحول تالمذته ينظر : ابن بشك (42)
 . 0/019ابن الفرضي ، تاريخ علماء األندلس ،  (44)
وهو أبو عبداهلل محدم بن يحيى بن أحمـد بـن محمـد بـن عبـداهلل بـن محمـد بـن يعقـوب بـن داود ، تـولى القضـاء  (45)

رك ، في عدة مدن منها اشبيلية وسرقسطة ومدينة سالم ، للمزيـد حـول ترجمتـه ينظـر : عيـاض ، ترتيـب المـدا
ــديباج المــذهب ،  478وبعــدها ؛ ابــن بشــكوال ، الصــلة ، ص 8/5 ؛ ابــن  0/372وبعــدها ؛ ابــن فرحــون ، ال

 . 5/84العماد الحنبلي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، 
؛  80؛ ابن خير ، فهرسة ابن خيـر ، ص 8/7؛ عياض ، ترتيب المدارك ،  478ابن بشكوال ، الصلة ، ص (46)

. ســزكبن ، فــؤاد ، تــاريخ  3/62؛ البغــدادي ، هديــة العــارفين ،  7/2252معجــم األدبــاء ، يــاقوت الحمــوي ، 
 . 077، ص 2، ج 0التراث العربي ، مج

 . 203؛ ابن خير ، فهرسة ابن خير ، ص 31/391السيوطي ، بغية الدعاة ،  (47)
 . 203ابن خير ، فهرسة ابن خير ، ص (48)
 . 0/063تاريخ علماء األندلس ،  حول ترجمته ينظر : ابن الفرضي ،(  49)
 . 77؛ النباهي ، تاريخ قضاة األندلس ، ص 0/304ابن سعيد ، المغرب ،  (51)
؛ البغــدادي ، هديــة العـــارفين ،  303؛ ابــن خيــر ، فهرســة ابــن خيــر ، ص 206ابــن بشــكوال ، الصــلة ، ص (50)

3/53 . 
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 . 0/304؛ ابن سعد ، المقرب ،  4/620عياض ، ترتيب المدارك ،  (53)
 )لم يذكر اسم الكتاب( . 3/080ابن فرحون ، الديباج المذهب ،  (52)
 . 3/441؛ الضبي، بغية الملتمس ،  206ابن بشكوال ، الصلة ، ص (54)
؛ البغـدادي ، هديـة العـارفين ،  6/3676؛ ياقوت الحموي ، معجم األدبـاء ، 324ابن خير،فهرسة ابن خير،ص(55)

3/53 . 
 . 7/2244؛ ياقوت الحموي ، معجم األدباء ،  8/7ك ، عياض ، ترتيب المدار  (56)
 . 6/3676؛ ياقوت الحموي ، معجم األدباء ،  478ابن بشكوال ، الصلة ، ص (57)
 . 6/3676؛ ياقوت الحموي ، معجم األدباء ،  8/7عياض ، ترتيب المدارك ،  (58)
؛ ابن  20بار الفقهاء ، ص؛ الخشني ، اخ 303حول ترجمته ينظر : الخشني ، قضاة قرطبة، ص(   59)

؛ ابن الخطيب ، االحاطة ،  0/367؛الحميدي، جذوة المقتبس،  0/067الفرضي ، تاريخ علماء األندلس ، 
0/21 . 
؛ابــن فرحــون ، الــديباج المــذهب ، 4/543؛عياض،ترتيــب المــدارك،3/749ابــن الفرضــي،تاريخ علمــاء األنــدلس، (61)

0/069 . 
 . 61لس ، صالنباهي ، تاريخ قضاة األند (60)
 .27؛ ابن بشكوال ، الصلة ، ص 4/663للمزيد حول ترجمته ينظر : ؛ عياض ، ترتيب المدارك، (   63)
 . 7/066عياض ، ترتيب المدارك ،  (62)
مــن كبــرى كــور األنــدلس ، ســميت بهــذا االســم نســبة إلــى ملكهــا تــدمير ، الــذي صــالحه الــوالي عبــدالعزيز بــن  (64)

 . 62-63ل مرة ، ينظر : الحميري ، صفة جزيرة األندلس ، صموسى بن نصير لدخولها ألو 
 . 3/708ابن الفرضي ، تاريخ علماء األندلس ،  (65)
وهي إحدى مدن األندلس بينها وبين مدينـة المريـة خمسـة أو سـتة أميـال ، فيهـا متـاجر وحمامـات ، فضـاًل عـن  (66)

 . 29-28صأرباضها وأسواقها ، ينظر : الحميري ، صفة جزيرة األندلس ، 
 . 3/299ابن الفرضي ، تاريخ علماء األندلس ،  (67)
 . 3/827ابن الفرضي ، تاريخ علماء األندلس ،  (68)
 . 3/049المقري ، نفح الطيب ،  (69)
 . 0/052؛ ابن سعيد ، المغرب ،  086حول ترجمته ينظر : الخشني ، قضاة قرطبة ، ص( 71)
 . 089الخشني ، قضاة قرطبة ، ص (70)
؛ ابن سعيد ، المغرب ،  087؛ابن حيان،المقتبس،)مكي( ص025صقضاة قرطبة ،مته ينظر:الخشني،ترج(73)
0/047   . 
 . 056الخشني ، قضاة قرطبة ، ص (72)
 . 028مجهول ، أخبار مجموعة ، ص (74)
)لالطـالع علـى نـص الخطبـة ، ينظـر  0/273؛ المقـري ، نفـح الطيـب ،  3/555الحميدي ، جذوة المقتبس ،  (75)

 وبعدها( . 3/372؛ المقري ، أزهار الرياض ،  01/076ياقوت الحموي ، معجم األدباء ، ، 
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:نفح ينظر)نقــــــــــــــــــــل المقــــــــــــــــــــري بعــــــــــــــــــــض أشــــــــــــــــــــعاره،01/076يــــــــــــــــــــاقوت الحمــــــــــــــــــــوي،معجم األدبــــــــــــــــــــاء، (76)

 وبعدها( .3/06وكذلك0/272الطيب،
خ علماء األندلس، ؛ ابن الفرضي ، تاري 02الخشبي ، أخبار الفقهاء ، ص  : للمزيد حول ترجمته ينظر (77)
 . 2/057؛ المقري ، أزهار الرياض،  0/307؛ الضبي، بغية الملتمس،  0/088
 . 333الخشني ، قضاة قرطبة ، ص (78)
 وبعدها . 4/419لالطالع على شعر القاضي ينظر ، عياض ، ترتيب المدارك ،  (79)
 . 060-0/061؛ ابن خاقان ، مطمح االنفس ،  3/02المقري ، نفح الطيب ،  (81)
 . 2/466المقري ، نفح الطيب ،  (80)
؛  0/012؛ ابن سعيد ، المغرب ،  604، ص 3، مج 0(   حول ترجمته ينظر : ابن بسام ، الذخيرة ، ق83)
؛ ابن  3/039؛ المقري ، نفح الطيب،  2/085؛ الذهبي ، تذكرة، 2/015بن خلكان ، وفيات االعيان، ا

 .5/31العماد،شذرات الذهب،
)لألســف لــم يصـل إلينــا هــذا الكتـاب ، ولــو وصـل إلينــا لكشــف لنـا عــن أســماء  3/039نفــح الطيـب ،  المقـري ، (82)

 المزيد من القضاة الشعراء ألن المؤلف عالم وقاٍض وكان سيغني بالترجمة لهم في كتابه( .
اره ، للمزيــد حــول اشــع 014-0/012؛ ابــن ســعيد ، المغــرب ،  605، ص 3، مــج 0ابــن بســام ، الــذخيرة ، ق (84)

؛ابــن العمــاد ، شـــذرات  2/085؛الـــذهبي ، تــذكرة الحفــاظ ،  2/015ينظــر : ابــن خلكــان ، وفيــات االعيــان ،
 وبعدها . 0/039؛ المقري ، نفح الطيب ،  5/31الذهب ، 

 . 370-0/371ابن الفرضي ، تاريخ علماء األندلس ،  (85)
 . 3/775ابن الفرضي ، تاريخ علماء األندلس ،  (86)
 . 72ندلسي ، ، طبقات األمم، صصاعد األ (87)
 ، 74صاعد األندلسي ، طبقات األمم ، ص (88)


