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ذملخصذالبحث

في ىذه البحث إلى التعرف عمى حياة مؤرخ من مؤرخي األندلس في القرن  ناعمد
كاَن نو أن جاء بعده عمى واتفق العمماء الثقات مم   .بن عفيف القرطبياوىو  ,الخامس اليجري

تقيًا ورعًا فيو رقة ظاىرة, طيب المجالسة, وقورًا, سمحًا, قانعًا برزقو, حسن المحادثة, جميل 
الزىد والوعظ. ويظير البحث أن أسموب ابن عفيف كان واضحًا في  األخالق, مال إلى

عباراتو دقيقًا في تعبيراتو مما يكشف عن المستوى األدبي والعممي الرفيع الذي كان عميو, مما 
ساعده عمى استيعاب ما ذكرتو موارده عمن ترجم ليم وبراعتو في صياغتو بأسموب واضح 

 .حقيقيا من وراء تأليف كتابوودقيق لبى المقاصد التي ىدف إلى ت
  

ABSTRACT 
we have in this study to identify the life of one historians from Andalusia's 

historians they lived in the fifth century AH, which saw a broad a scientifically 

production in various fields. IS are Ibn Afif.  The study showed that the method of 

Ibn Afif was clear in his words carefully in expressions which revealing of the high 

literary and scientific level as he was, which helped him to absorb what that 

mentioned their collection sources of who translated them and his proficiency in 

drafting a clear      and accurate style met the targets that aim to achieve it through 

his book . 

ذاملقدمة

وعمى آلو وصحبو  والصالة والسالم عمى سيدنا محمد  الحمد هلل َربِّ العالمين,
 وبعد:  أجمعين.

دلسي يعدُّ جزءًا من التاريخ اإلسالمي في كلِّ البالد من بداىة القول ِإن  التاريخ األن
. وفي ميدان التدوين التاريخي كان لممسممين في ي وصل إلييا نور اإلسالم وحضارتوالت

األندلس مشاركة فاعمة في رواية أخبار بمدىم وتدوينيا. وقد باىى اإلمام ابن حزم األندلسي 
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التاريخ. غير َأن  ما أل فوه لم يصل إلينا إال أقّمو؛  م( بكثرة ما أل فوا في ميدانٖٙٓٔىـ/ٙ٘ٗ)ت
الكثير من ىذه المصادر األندلسية قد فقدت و لألسباب المعروفة لدى الدارسين المختصين. 

لظروف مختمفة, إال أن المصادر الالحقة حفظت لنا نقول طيبة عن ىذه المؤلفات التاريخية 
حد ىذه الكتب المفقودة وىو: كتاب أخبار القضاة أعمى األندلسية المفقودة, لذلك وقع اختيارنا 

 م(.ٜٕٓٔ -ٜٜ٘ىـ/ٕٓٗ-ٖٛٗتوالفقياء في قرطبة البن عفيف القرطبي)
اقتضت طبيعة موضوع ىذه البحث جعمو عمى قسمين سبقتو مقّدمة وأعقبتو خاتمة و 

اء في إغن استعممتالمراجع التي ب ثم ىيكل لمنصوص الواردة في المصادر ومن ثم قائمة
  . موضوع البحث

أم ا القسم الثاني فدرسنا  . القسم األول: َوَتم  تخصيصو لمتعريف بابن عفيف القرطبي
فيو كتاب أخبار القضاة والفقياء في قرطبة البن عفيف القرطبي. وسم طنا الضوء عمى اسم 

بعو الباحث الكتاب وموضوعو ومنيج مؤّلفو في تنظيم تراجمو وموارد الكتاب واألسموب الذي ات
       في تأليفو.     

ذم(1029-959هـ/420-343القدمذاألول:ذابنذعفوفذالقرريب)
(ٔ)

ذ:ذ

ذمـــــولـــــدهذ:ذ

م( أن  مولد ابن عفيف كان في سنــة ٜٗٔٔىـ/ٗٗ٘ذكر القاضي عياض )ت 
م( أن  مولده في شير ربيع ٕٛٔٔىـ/ٛٚ٘)ت في حين ذكر ابن بشكوال. (ٕ)مٜٚ٘ىـ/ٖٙٗ

ر المؤرخون بعدىما ما ذكراه(ٖ)مٜٜ٘ىـ/ٖٛٗسنة اآلخر  بين  الموازنة. وبإجراء (ٗ). وكر 
منيا: َأن  ابن بشكوال ىو اقرب البن  ى قبول رواية ابن بشكوال؛ ألسبابالروايتين, نميل إل

 ,(٘)و المغربيةعفيف من حيث المكان فيما من قرطبة, بينما القاضي عياض من مدينة سبت
 َأحد تالمذة ابن عفيف.  (ٙ)رخبر عن ابن شنظيال خذأوابن بشكوال 

ذامسهذوكنوتهذوندبهذوذهرتهذ:ذ

. (ٚ)ىو َأْحمـد بـن ُمَحـم ـد بن عـفـيف بن عبد اهلل بن مريول بن جراح بن حـاتـم القـرطبي
, شيرة فيو ابن عفيف, وىو اسم جده. أما اسم ال(ٜ)يتصل نسبو ببني أمية. (ٛ)يـُكـَن ى: َأبـا ُعــمـر

: قال ابن عفيف كتابو ذكرت شيرتو إلى جده فقالت غمب المصادر التي اقتبست منأإذ ِإن  
 .(ٓٔ)أو ذكره ابن عفيف

ذ
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ذأدــــرتــــــهذ:ذ

لم تذكر المصادر األندلسية التي وصمت إلينا معمومات عن األسرة التي عاش في 
كنفيا ابن عفيف, ونتوقع أنو من أسرة عممية, وال ُبد  انو نال التشجيع لطمب العمم من والديو, 

العربية والمسممة ورب ما من جده أو سواىم من أقربائو عمى شاكمة ما ىو معروف في األسر 
التي كانت تحرص عمى إرسال أوالدىا أواًل إلى الُكتّاب, ومن بعده تدفع بيم  ونفي تمك القر 

إلى حمقات العمماء العممية في المساجد. وكان المسجد الجامع بقرطبة في العصر الذي عاش 
فيو ابن عفيف يأتي في الصدارة من مساجد األندلس احتفااًل بحمقات العمماء العممية وفي كل 

 . يخو ما طاب لو من العموم واآلدابفي حمقات مشاالتخصصات, فاخذ 
ذنذذخصوتهذالعلموةذ:ذعصرهذوتكّو

مكانة مرموقة  توافرت عوامل عدة دفعت ابن عفيف إلى طمب العمم الذي أوصمو إلى
بداعو في عدد من العموم (ٔٔ): سماعو العمم في سنٍّ مبكرةبين العمماء, منيا . والعامل (ٕٔ)وا 

 ة االجتماعية والعممية والثقافيةمعمم وتقدمو في ميادينو, ىو تأثير البيئاآلخر واألىم في طمبو ل
العمم في مدينة قرطبة التي  التي عاش فييا ابن عفيف. فقد ولد وترعرع َوَشب  وبمغ ما بمغ من

 مركزًا لمنشاط العممي في األندلس. تعد 
الذي كان م( ٜٙٚ-ٜٔٙىـ/ ٖٙٙ-ٖٓ٘) لقد عاصر حكم الخميفة المستنصر باهلل

محبًا لمعمم وعالمًا في عموم عدة, وكان مشجعًا لطمبة العمم والعمماء يجمس إلييم ويكمفيم 
بالتأليف في ميادينو, بعد أن َوف َر ليم مستمزماتو, فكان َحِريصًا عمى اقتناء الكتب والعناية 

ات سم عيده و . (ٖٔ)بيا, وكان يرسل ِإَلى سائر البمدان ويبذل أنفس األثمان في الحصول عمييا
مم واالستقرار, وبمغت الحضارة اإلسالمية في األندلس في  وعيد خالفة والده من قبمو بالسِّ

 .(ٗٔ)أياميما ذروتيا, ووصــمــت قــرطــبــة إلى قمة التفوق والرقي والبياء
ن دافعًا كبيرًا ؛ لتكو بن عفيف أن يجد كل ىذه التسييالتلذلك كان من حسن حظ ا

ي ساعدت في والت وابيا,وساىمت في دخولو إلى الحياة العممية من أوسع أب. في طمب العمم
 . تكوين شخصيتو العممية

سن مبكرة عندما كان عمره إحدى عشرة سنة , وعمى في  بدأ ابن عفيف بتمقيو لمعمم
استوسع و , فجمع وقي د كل  ما كان يسمعو من شيوخو, (٘ٔ)ىـٜٖ٘وجو التحديد في آخر سنة 

ولم . (ٙٔ)ة, وأكثر من طمبو لمعمم, حتى أتقن كل عمم سمعو وجمعو من شيوخوفي الرواي



ذجملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ2013)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذاألول

 

 (ٗ ( 
 

نما كانت لو اىتمامات في عموم عدة,  درس الحديث  إذيقتصر تعميمو عمى عمم معين, وا 
إال أنو . (ٚٔ)والفقو وعمم الرجال واآلداب والشعر وغيرىا, فأخذ بأوفر نصيب من ىذه العموم

" فحذقيا أولى الفقو وعقد الوثائق والشروط اىتمامو األكبر, فأخذت الوقت والجيد األكبر منو 
 . (ٜٔ)"."فمم يكن في عصره أعمم بيا منو(ٛٔ)"وشير بتبريزه فييا

ذذ:ذتالموذهوذووخهذ

  :(ٕٓ)وأبرزىم ,مجموعة من عمماء قرطبة وعمماء األندلس أيديتتممذ ابن عفيف عمى 
 .       (ٕٔ)م(ٜٜٙىـ/ٜٖ٘)ابن برطاليحيى زكريا بن يحيى بن زكريا المعروف بأبو ــ ٔ
ــــــــــــ أبـــــــــــو بكـــــــــــر محمـــــــــــد بـــــــــــن عمـــــــــــر بـــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز القرطبـــــــــــيٕ بـــــــــــابن المعـــــــــــروف  ـ

 .(ٕٕ)م(ٜٚٚىـ/ٖٚٙ)تطيةالقو 
 . (ٖٕ)م(ٜٚٚىـ/ٖٚٙــ أبو زكريا يحيى بن ىالل بن زكريا بن سميمان القرطبي )ٖ
 . (ٕٗ)م(ٜٚٚىـ/ٖٚٙمنذر بن السميم القرطبي )ت ــ أبو بكر محمد بن اسحاق بن ٗ
  .(ٕ٘)م (ٜٜٓىـ/ٖٓٛتأبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج القرطبي)ــ ٘
 :   (ٕٙ)أما ابرز تالميذه الذين ذكرتيم المصادر 
 .(ٕٚ)م(ٜٓٓٔىـ/ٓٓٗتأبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد بن عبيدة, ابن ميمون األموي)ــ ٔ
 . (ٕٛ)(مٔٔٓٔىـ/ٕٓٗتــ أبو إسحاق إبراىيم بن محمد بن حسين بن شنظير األموي)ٕ
  . (ٜٕ)م(ٚ٘ٓٔىـ/ٜٗٗبن َبّطال القرطبي )تــ أبو الحسن عمي بن خمف بن عبد الممك ٖ
 . (ٖٓ)م (ٙٙٓٔىـ / ٜ٘ٗــ أبو بكر أحمد بن سعيد بن محمد بن أبي الفياض ) ت ٗ
  . (ٖٔ)م (ٙٚٓٔىـ / ٜٙٗ تــ أبو القاسم حاتم بن محمد بن عبد الرحمن الطرابمسي ) ٘

ذآثارهذالعلموةذ:ذ

 , وذكرت لو المصادر أربعة مؤلفات وىي:  أل ف ابن عفيف عددًا من الكتب
بالعناية فـافرد  تياوقضا: حظي فقياء قرطبة (ٕٖ)كتاب أخبار القضاة و الفقهاء في قرطبة -1

م( ومحمـد بـن حـارث ٜٜٗىــ/ٖٖٛعممـاء أندلسـيون مشـاىير وىـم ابـن عبـد الَبـر  )ت ليما ثالثة
م(, وأمــــر طبيعــــي أن ٕٛٓٔىـــــ/ٕٓٗم( وابــــن عفيــــف القرطبــــي )تٜٔٚىـــــ/ٖٔٙالخشــــني )ت

تحظى قرطبة بمثل ىذه العنايـة فـي التـأليف فـي تـراجم قضـاتيا وفقيائيـا فيـي حاضـرة األنـدلس 
ــــتم مــــن ــــذين كــــان ي ــــين ومركــــز جــــذب الفقيــــاء ال ــــار القضــــاة والفقيــــاء المشــــاورين والمفت يم اختي

جم فيـــو وكتــاب أخبــار القضــاة والفقيــاء فــي قرطبـــة البــن عفيــف فــي التــراجم , تــر . (ٖٖ)وســواىم
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التـــي لــم يصـــل إلينـــا منـــو إال  (ٖٗ), وىـــذا فـــي عـــداد الكتــب المفقـــودةلمقضــاة والفقيـــاء فـــي قرطبــة
 نصوص متناثرة, نقمتيا لنا المصادر الالحقة.    

ـــاب حســـن(ٖ٘)كتااااب ب اب اللماااامل   -2 ــــو كت ــــة أجـــزاء, وىـ ـــم تشـــر (ٖٙ): وىـــو فـــي خمســـ , ول
ويبــدو أّن موضــوعو مطـــابق  َنـــصٍّ مــن كتابــو المــذكور, أيّ  إلــىمصــادر التــي اطمعنــا عمييــا ال

   . لعنوانو
ــي َن فيــو ابــن عفيــف أحكــام الجنــائز ومــا (ٖٚ)كتاااب الائااا   -3 : وىــذا الكتــاب ىــو فــي الفقــو, َب

كمـا ورد وصـفو عنـد القاضـي عيـاض ان يغسـل المـوتى, وىـو" كتـاب حسـن" ق بيا, ألنـو كـيتعم
 .  (ٖٛ)وعند ابن بشكوال

وىو كتاب يتعمق بأحكـام القضـاء. ولـم تشـر المصـادر التـي  :(ٜٖ)لصئف في عمم الشروط -4
 عنوانو. ويبدو أن موضوعو مطابق لاطمعنا عمييا عمى أي  نص من كتابو المذكور, 

ذأقوالذالعلماءذفوه:ذ

م(: قـــال عنـــو: " كـــان كثيـــر الخشـــية, ســـريع الدمعـــة, ٜٗٔٔىــــ/ٗٗ٘القاضـــي عيـــاض )ت -ٔ
عرابــو, عارفــًا بــالخبر والشــعر متيجــدًا بــالقرآن, متقنــًا ألحرفــو الســبعة, بصــيرًا  بمعانيــو وقــورًا . وا 

 .(ٓٗ)"برزقو وحظوسمحًا قانعًا 
وعقـد الوثـائق والشـروط  عنو:" وعنـي بالفقـوم(: قال ٕٛٔٔىـ/ٛٚ٘الحافظ ابن بشكوال )ت -ٕ

ثــم شــارف كثيــرًا مــن العمــوم فأخــذ بــأوفر نصــيب منيــا" وأورد ابــن  فحــذقيا وُشــير بتبريــزه فييــا,
, جميـل األخـالق, ممـيح المؤانسـة ,, حسـن المحادثـةغزيـر الـدمع, بشكوال أنو "كان رقيق القمـب

 . (ٔٗ)حسن المقاء"
ال عنـــو: " استوســـع فـــي الروايـــة والجمـــع واإلتقـــان, م( قـــٖٚٗٔىــــ/ٛٗٚاإلمـــام الـــذىبي )ت -ٖ

وقَصـده , ولق ـن القـرآن, فـوعظ الّنـاس, وُعِنَي بالفقو, وبرع في الشُّروط ثّم مال إلى الزُّْىد والـوعظ
محاء والطّـالـبـون   . (ٕٗ)"فبّين ليم الط ريق, الصُّ

, ولـم يكـن فـي عصـره م( قال عنـو:" بـرع فـي الفقـو والوثـائقٜٖٙٔىـ/ٜٜٚابن فرحــــون )ت -ٗ
 . (ٖٗ), وكان عالمًا بالخبر والشعر"اعمم منو بيا

ذمشاركتهذباحلواةذالعامة:ذ

إلى حياة الزىد ومطالعة األثر  بن عفيف لعموم عصره وآدابو, مالبعد دراسة ا
. مع أن  العصر الذي عاش فيو كان عصرًا لمرخاء والترف. (ٗٗ)والوعظ, وصحبة الصالحين
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تخذ من مسجده بحوانيت الريحاني بقرطبة, مركزًا عمميًا يفيض فيو عمى افأقبل عمى العمم و 
طمبة العموم التي تعمميا خيرًا وفيرًا, ويعظ الناس فيو, ويقرأ عمييم كتب الرقائق, ويعمميم من 

عرابو ده أىل كان يقص .(٘ٗ)عموم القرآن الكريم, فقد كان متقنًا ألحرفو السبعة, بصيرًا بمعانيو وا 
  . (ٙٗ)ويدليم عمى طريق الخير لتوبة واإلنابة,الصالح وا

ذوقوعذالفتنةذومشاركتهذيفذتوليذالواجبات:

م( معتزاًل ٛٓٓٔ -ٜٙٚىـ/ٜٜٖ -ٖٙٙبقي ابن عفيف طيمة مدة حكم العامريين )
, منشغاًل في طمب العمم وتعميمو, وغدا من كبار عمماء الفقو والوثائق في الحياة السياسية

 -ٛٓٓٔىـ/ ٓٓٗ -ٜٜٖ) الخميفة محمد بن ىشام الممقب بالميدي, حتى تمكن (ٚٗ)قرطبة
وتولية الخالفة في  (مٛٓٓٔىـ/ٜٜٖ) م( من اإلطاحة بحكم األسرة العامرية سنةٜٓٓٔ

قرطبة, عندىا تخمى ابن عفيف عن العزلة عن الحياة العامة ورأى أن من واجبو المساعدة 
. (ٜٗ)والوثائق لمخميفة محمد الميدي (ٛٗ)ةتولى خطة الشرط إذعمى استعادة األمن في مدينتو, 

 تمكن الخميفة سميمان المستعين سنة إذإال أن ىذا الحال لم يستمر معو طوياًل, 
, وحدثت الفتنة بين العرب األندلسيين م( من ىزيمة الميدي ودخول قرطبةٜٓٓٔىـ/ٓٓٗ)

والبحث عن  بة,مما دفع ابن عفيف أن يتخذ قراره بالخروج من قرط ,(ٓ٘)والعناصر البربرية
 .(ٔ٘)مالذ آمن

ذخروجهذمنذقرربةذ:ذ

نما ُأجبر عميو, نتيجة لظروف الفتنة اً لم يكن خروج ابن عفيف من قرطبة اختياري , وا 
التي مرت بيا قرطبة, لذلك قرر الخروج عنيا مع من خرج من أىميا, وكانت وجيتو مدينة 

الشيير التي تقع عمى الساحل ؛ المدينة والميناء التجاري والعسكري األندلسي (ٕ٘)المرية
وبعد وصول ابن عفيف إلى المرية, استقبمو حاكم المرية خيران . (ٖ٘)األندلسي الشرقي

. فامتثل (٘٘)وعرف فضمو وعممو وأمانتو, فواله قضاء لورقة , فأكرمو وأدنى مكانتو(ٗ٘)الصقمبي
فييم, لحسن رتو لو ابن عفيف وخرج إلييا, والتزم الصالة والخطبة بجامعيا, وحسنت سي

, (ٙ٘)مع أىميا, جعمتو في منزلة ومكانة عالية بين أىميا, محمودًا لدييم, محببًا إلييم تومعامم
 :المرية خيران قال فييا والبن عفيف قصيدة يمدح فييا أمير

 ارٍ ـــَلْيَس اْلُوُقوف عمى الرسوم ِبعَ  قــف بالمطي عمى مغاني الد ار
 ُكـن ـا َجِميعـًا َتحـت جـرف ىار َدَمان َبعْ أنت ال ـِذي أنقـذتـنـا م
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 ارـجـم أولي عـــزم َوذي استبص لـونيضت َنْحو المارقين بجحف
 زارـفكأنيم ِفـي اْلَحـْرب أســد ال دـباعوا النُُّفوس لنصر دين ُمَحم  
 ارـــمـن جيشك اْلَمْنُصور باإلعص َكاُنوا رياحـًا لمـردى َحت ى رموا

 (ٚ٘)واردار بم بيُ ــى أحـمّـَحــت   ــمَوفـرق شمميم ــاهلل أركسي
ذوفـــاتـــه:ذ

ر , ضحوة يوم األحد, السادس عش(ٛ٘))رحمو اهلل( في مدينة ُلْوَرَقة توفي ابن عفيف
, وصمى عمى جنازتو الرجل الصالح حبيب بن (ٜ٘)مٜٕٓٔىـ /ٕٓٗمن شير ربيع اآلخر سنة 

م( وىذا وىم ٜٔٓٔىـ/ٓٔٗغير أن القاضي عياض ذكر أن وفاتو سنة ). (ٓٙ)سيد الجذامي
ىـ, لعدد ٓٔٗالنساخ والرواة لكتابو, الن ابن عفيف ترجم بعد سنة من منو )رحمو اهلل( أو وىم 

, وأبو م(ٕٕٓٔىـ/ٖٔٗ)ت ذكوان األمويمن القضاة والعمماء, منيم: أبو العباس أحمد بن 
 . م(ٕ٘ٓٔىـ/ٙٔٗعبد اهلل ابن الحذاء )ت

ذالقدمذالثاني:ذكتابهذأخبارذالقضاةذوالفقهاءذيفذقرربة:ذ

ما ذكرتو المصادر حول بعض االختالف, وسنبين  الكتاب ذكر عنوان صاحبَ  :اسم الكتاب
 :   اسم الكتاب

" االحتفــال ألبــي :فــي مقدمــة كتابــو: ذكــر م(ٜٗٔٔىـــ / ٗٗ٘القاضــي عيــاض )ت روايــة  -ٔ
كتــاب االحتفــال فــي عممــاء األنــدلس, وصــل بــو  " ألــف و, وذكــر أيضــًا أنــ(ٔٙ)"فعمــر بــن عفيــ

 . (ٕٙ)"كتاب ابن عبد البر
: ذكر فـي مقدمتـو " ومـا كـان فيـو عـن أبـي م(ٕٛٔٔىـ/ٛٚ٘بن بشكوال)ت ارواية الحافظ  -ٕ

و: وذكر أيضًا أن ,(ٗٙ)في فقياء قرطبة " (ٖٙ)عمر بن عفيف , فاني نقمتو من كتابو )المؤتمف(!
وقــد نقمنــا منــو فــي كتابنــا ىــذا مــا , والفقيــاء بقرطبــة كتابــًا مختصــراً " صــنف فــي أخبــار القضــاة 

 . (٘ٙ)نسبناه إليو
م(: قال:" االحتفال في أعالم الرجال مما انتخبو وألفـو ٕٕٛٔىـ/ٔٛٙرواية ابن خمكان )ت -ٖ

أحمد بن محمد بن عفيف  في أخبار الفقياء والعمماء المتأخرين من أىل قرطبة الفقيو أبو عمر
 .(ٙٙ)"عنو التاريخي

: ذكــر انو:"صــن ف فــي أخبــار الُقضــاة والُفقيــاء بُقْرُطَبــة م(ٖٚٗٔىـــ/ٛٗٚروايــة الــذىبي)ت -ٗ
 . (ٚٙ)كتاًبا"
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انـو:" صـنف كتابـًا في...أخبـار القضـاة والفقيـاء : ذكـر م(ٕٖٙٔىــ/ٗٙٚرواية الصفدي)ت -٘
 . (ٛٙ)"بقرطبة

"االخـتالف فـي عممـاء  ذكـر أن  البـن عفيـف كتـاب م(:ٜٖٙٔىــ/ٜٜٚرواية ابن فرحـون)ت -ٙ
 .(ٜٙ)األندلس"

أمام مجموعتين من الروايات: األولى تقول أن اسم  أننامن خالل الروايات التي أوردناىا يتب ين 
)أخبار القضاة والفقياء في  والثانية تقول أن اسم الكتاب الكتاب)االحتفال في عمماء األندلس(,

 قرطبة(.
م( وابــــــن خمكــــــان ٜٗٔٔىـــــــ/ٗٗ٘عيـــــــاض )تالمجموعـــــة األولــــــى : ىــــــي مجموعــــــة القـــــــاضي 

م( التـي جعمـت عنـوان كتـاب ابـن عفيـف: ٜٖٙٔىــ/ٜٜٚم( وابن فرحون )تٕٕٛٔىـ/ٔٛٙ)ت
كـتـــــاب االحتفـــــال فــــي عممـــــاء األنــــدلس. وذكـــــر القاضــــي عيـــــاض كممــــة االحتفـــــال فــــي أربعـــــة 

ــ(ٓٚ)مواضــع ابــن , وذكــر (ٔٚ)"أعــالم الرجــال" االحتفــال فــي  :ده فــي ذلــك ابــن خمكــان وذكــر, وأي 
 . (ٕٚ)"بـ:" االختالف في عمماء األندلس فرحون اسم الكتاب

ــــــن بشــــــكوال )ت و  ــــــة: ىــــــي مجموعــــــة اب ــــــذىبي ٕٛٔٔىـــــــ/ٛٚ٘المجموعــــــة الثاني م( واإلمــــــام ال
م(. ذكـر ابــن بشـكوال فـي روايتـو األولــى أن  ٕٖٙٔىــ/ٗٙٚم( والصـفدي )تٖٚٗٔىــ/ٛٗٚ)ت

لروايــة الثانيــة ىــي أن  ابــن عفيــف" , وا(ٖٚ)كتــاب ابــن عفيــف ىــو ")المؤتمــف( فــي فقيــاء قرطبــة "
َصن َف في أخبار القضاة والفقياء بقرطبة كتابًا مختصرًا, وقد نقمنا منو في كتابنا ىذا ما نسبناه 

 . (ٙٚ)والصفدي (٘ٚ)وأي ده في ذلك الذىبي (ٗٚ)إليو"
ونرى أن  الصواب في تسمية كتاب ابن عفيف ىو مع المجموعة الثانية, لألسباب 

 اآلتية: 
قولـو: "وقـد نقمنـا بوأخـذ عنيـا  الكتـابإن  رواية ابن بشكوال, تدلل عمى َأن و يممك نسخة من  -ٔ

 . (ٚٚ)"منو
إن رواية ابن بشكوال تستمد قوتيا من قرب ابن بشكوال من قرطبة, مقر إقامة ابن عفيـف  -ٕ

 وىي أيضا دار إقامتو. أما القاضي عياض فانو مغربي ولد في سبتو وتوفي بمراكش. 
عــدد النصــوص المتبقيــة مــن كتــاب ابــن عفيــف فــي المصــادر تــدلل عمــى أن الكتــاب كــان  -ٖ

, واغمبيـــا ( نصـــًا فحســـبٜ٘)مختصــرًا , وىـــذا موافـــق لمـــا ذكـــره ابـــن بشـــكوال , فقـــد جمعنـــا لـــو 
  . مختصرة



ذكرومذعجولذحدنيذأ.د.

ذ

ذ-959هـذ/ذ420-343)ذابنذعفوفذالقرريب

ذأخبارذالقضاةذوالفقهاءذذوكتابهذ(م1029 ذعالءذحـامـدذجـادــم

ذ

) ٜ ) 
 

إن  النصــوص المتبقيــة مــن كتــاب ابــن عفيــف, ىــي تــراجم لمــدة زمنيــة محــدودة بــين  ســنة  -ٗ
 ـ( أي َأن و ترجم ألعالم القرن الرابع وست عشرة سنة من القرن الخامس. ىٙٔٗ -ىـ ٖٓٓ)
المقبــول مــن روايــة القاضــي عيــاض, ىــو مــا ذكــره أن  ابــن عفيــف وصــل بكتابــو كتــاب ابــن  -٘

ألن  موضــوع الكتــابين واحــد, وىــولترجم ؛ (ٜٚ)", وىــو" تــاريخ قضــاة وفقيــاء قرطبــة(ٛٚ)عبــد الَبــر  
 فقياء قرطبة.  لقضاة و 

أما عن الخمط الذي وقع فيو بعض المؤرخين حول اسم كتـاب ابـن عفيـف وعالقتـو بكتـاب  -ٙ
أبـــي طـــاىر الســـمفي م( نقـــاًل عـــن ٕٕٛٔىــــ/ٕٙٙأبـــي بكـــر القبشـــي ومـــنيم يـــاقوت الحمـــوي )ت

ــــر أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عفيـــف القرطبقولـــو م(ٓٛٔٔىــــ/ٙٚ٘) ــــن أبـــي عـمـ بـــي فــــي : " روى عـ
مما انتخبو وألفو في  ... بقولو : " م(ٕٕٛٔىـ/ٔٛٙبن خمكان )توا. (ٓٛ)تاريخو وزاد فيو وَتم م"

أخبـار الفقيــاء والعممـاء المتــأخرين مــن أىـل قرطبــة الفقيـو أبــو عمــر أحمـد بــن محمـد بــن عفيــف 
التاريخي, بما بسطو وَنم قو من ذلك الفقيو أبو بكر الحسن بن محمد المعـروف بالقبشـي حاممـو 

ة تجعمنا نرفض عدأمور ىاتين الروايتين, إال أن و تقف أماميا , فعمى الرغم من وضوح (ٔٛ)عنو"
 :  قبوليا, منيا

, مٕ٘ٓٔىـ/ٙٔٗف كتابو إال بعد سنة األمر األول ىو أن  ابن عفيف لم ينتِو من تألي
وىو في مدينة لورقة؛ وذلك ألن  آخر ترجمة في النصوص التي جمعناىا لو كانت البن 

أما . وُرب ما ترجم ابن عفيف آلخرين بعد ىذه السنة . (ٕٛ)مٕ٘ٓٔىـ/ٙٔٗالحذاء المتوفى سنة 
, َوَتم  م في مدينة مرسيةٕٙٓٔىـ / ٚٔٗنة أبو بكر القبشي فإن و بدأ بتأليف كتابو في محرم س

, فمتى روى أبو بكر القبشي تاريخ ابن (ٖٛ)مٕٛٓٔىـ/ ٕٓٗفي النصف من المحرم من سنة 
 وتنميقو ؟  عفيف وزاد عميو , ثم أعاد تبسيطو

واألمر الثاني ىو أن  ابن عفيف خرج من قرطبة بعد وقوع الفتنة واتجو إلى مدينة 
المرية ثم إلى لورقة , وكذلك ىو الحال بالنسبة ألبي بكر القبشي إال َأن و ذىب إلى مدينة 

 . ئيماالقعمى مرسية, وال يوجد دليل 
ابن عفيف وزاد عميو وَتم َمو  واألمر الثالث ىو لو أن أبا بكر القبشي روى تأريخ

 . رده التي اعتمدىا في تأليف كتابوألشار إلى ابن عفيف كأحد موا
الصواب ىو حميف و تضح مما تقدم أن  ابن عفيف القرطبي أل ف كتابًا في التراجم, 

ىو"  أن اسموتدعم ما ذىبنا إليو, و األدلة التي ذكرناىا عمى وفق رواية ابن بشكوال ومؤيديو, 
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ن عفيف وبين كتاب أبي بكر , وانو ال عالقة بين كتاب ابخبار القضاة والفقياء في قرطبة"أ
  . القبشي

 ترجم ابن عفيف في كتابو لنوعين من المترجمين :  : لوضوع الكتاب
وُرب مـا يعـود وبعضـيا مختصـرة,  .قرطبـة. وكانـت تـراجم بعضـيم طويمـة : وىم قضاةالنوع األول
:" اختصـرتو لاقـعن ابن عفيف, كما فعل ابن بشكوال عندما  أخذ الذيالمؤرخ إلى  االختصار

 .  (ٗٛ)"من كالم. ..
, وكذلك الذين كانوا في الغالب من الرجال: فيم فقياء قرطبة, وترجم الثانيأما النوع 

    . منساء الفقييات من أىل قرطبةلخصص ي نجده
المترجمين ىما القضاة  مـن ذلك يتضح أن  ابن عفيف خصص كتابو لنوعين من 

قبل أن  ةوالفقياء المذان ىما نوع واحد باألساس وىم الفقياء؛ ألن  من المعروف أن  القضا
ولم يتع د ابن عفيف في تراجمو مدينة قرطبة فأعالميا ىم المعنيون  .يتولوا القضاء كانوا فقياء

من شعوره بأىميتيم في خدمة  ن  احتفال ابن عفيف باألنواع المذكورة جاءي أعنده, وال شك ف
يدل عمى عناية أىل  لمنساء الشييرات بالعمم, همجتمعيم وفي نيضة العممية والثقافية. وذكر 

  . ندلس بالمرأة واحتفائيم بأخبارىاكتب التراجم في األ
ذمنهجهذيفذالرتمجةذ:ذ

عرضيا أتبع مؤلفو كتب التراجم األندلسية تنظيمات لتراجم كتبيم واتبعوا أساليب في 
وال شك أن ىذه التنظيمات  .اعتقدوا أنيا تستجيب لتحقيق األىداف المقصودة من تأليفيا

  . (٘ٛ)ياعمالوىم إلى استواألساليب لم تكن إال تقميدًا لمناىج المؤرخين المسممين الذين سبق
ال نعرف بالتحديد المنيج الذي سار عميو ابن عفيف في تنظيم تراجم كتابو؛ بسبب 

 النسخة األصل من الكتاب, ونتوقع أن و سار عمى منيج مؤلفي كتب التراجم األندلسيينفقدان 
: أبو عبد الممك احمد فيم المؤرخين المسممين, وأبرزىمالذين ساروا ىم أيضًا عمى منيج أسال

م( الذي سبقو لمتأليف في تراجم القضاة والفقياء, ٜٜٗىـ/ٖٖٛبن محمد بن عبد الَبر  )ت
م(. الذي ُيعدُّ واحدًا من أشير من أتقن المنيج في ٕٔٓٔىـ/ٖٓٗت )الفرضي  ومعاصره ابن

   . (ٙٛ)وفق أسموب التراجم واتسع النوع لديو فشمل كل صاحب عناية بالعممعمى التأليف 
ن  منيج ابن الفرضي  ابن عفيف اعتمده في تنظيم تراجم كتابو ىو  الذي نتوقع أنّ وا 
ابن الفرضي وبعد ابن عفيف ابن بشكوال صاحب كتاب  ذاتو المنيج الذي سار عميو بعد
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الصمة, الذي ذكر بأن و َرت َب كتابو عمى حروف المعجم, وأن و جعل لكل حرف بابًا ثم أورد 
 . وىو المنيج نفُسو الذي(ٚٛ)التراجم التي تبدأ أسماؤىا بالحرف الواحد عمى تقادم وفياتيم

أن  ابن الفرضي أخذه بكاممو أو بجوانب منو عمن ده من قبل ابن الفرضي ونتوقع أيضًا اعتم
  . سبقو من مؤلفي كتب التراجم في المشرق أم في األندلس

 , وىما: ذكرنا نوعين من التراجم الرئيسةيحوي كتاب ابن عفيف كما سبق أن 
النوع األول: وقد جمعنا لو منيا تراجم عشرة قضاة, وجاءت بعض ىذه التراجم طويمة 

 أما عناصر الترجمة الرئيسة فيي:  . (ٜٛ)البعض اآلخر مختصرة, و (ٛٛ)ومفصمة
مكانتــو  -ٕاالســم والكنيــة والشــيرة والنســب وبمــاذا كــان يعــرف والمدينــة التــي ينتســب ليــا.  -ٔ

  . الوفاة -ٗ   . أخبار القضاة وما كان ليم مع الخمفاء -ٖ  . العممية ومؤلفاتو
أما عناصر  .( ترجمةٜٗعددىا )و الفقياء لنوع الثاني من تراجم كتابو وىم وفي ا

 تراجم ىذا النوع فيي: 
ـــة التـــي ينتمـــي إلييـــا -ٔ    ـــة والنســـب وبمـــاذا كـــان يعـــرف والمدين الشـــيوخ  -ٕ . االســـم والكني

المولــــد  -٘  . الصــــفات الَخـــــمقية والُخـــــمقية -ٗ . المكانــــة العمميــــة والمؤلفــــات -ٖ والتالميــــذ. 
  . والوفاة

ذمواردذالكتابذ:ذ

تحفل المؤلفات التي نقمت عن ابن عفيف بذكر موارده التي اخذ عنيا إال في  لم
ن ما اكتفت المصادر التي نقمت عنو بـ )قال ابن عفيف( أو )ذكره  بعض التراجم المحدودة, وا 

ُرب ما لم ييتم ابن عفيف نفسو بذكر موارده, وىذا  .عفيف( ولم تذكر الموارد التي اخذ عنيا ابن
م في كلِّ ما أل فوا ادًا إلى منيج معاصريو أو من سبقيم الذين يعتمدون ذكر مواردىمستبعد استن

 ه: مواردفي التراجم. ومن 
روى عنــو  (ٜٓ)م(ٓٔٓٔىـــ/ٓٓٗونحــت ويعــرف بــابن القــزاز)أبــو عثمــان ســعيد بــن عثمــان  -ٔ

 . (ٜٔ)رواية واحدة
عنــــو روايــــة روى  (ٕٜ)(مٜٛٔىـــــ/ٖٙٛتأبــــو بكــــر عبــــاس بــــن أصــــبغ اليمــــداني القرطبــــي) -ٕ

     .(ٖٜ)واحدة
 بحسب النصوص الباقية. (ٜ٘): نقل عنو ابن عفيف رواية واحدة(ٜٗ)محمد بن أبي عثمان -ٖ
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بحســب النصــوص  (ٜٚ): روى عنــو ابــن عفيــف روايــة واحــدة(ٜٙ)أبــو بكــر قاســم بــن حمــدان -ٗ
 الباقية. 

روى : (ٜٛ)م(ٜٔٛىـــ/ٖٔٚأبــو بكــر يحيــى بــن ىــذيل بــن عبــد الممــك التميمــي القرطبــي )ت -٘
 بحسب النصوص الباقية.  (ٜٜ)عنو ابن عفيف رواية واحدة

, قــال (ٓٓٔ)م(ٕٜٛىـــ/ٕٖٚ)ت أبـو عبــد اهلل محمــد بــن رفاعــة بــن محبــوب المكتــب القرطبــي -ٙ
"يــروى عــن محمــد بــن رفاعــة عــن أحمـــد بــن محمــد بــن عبــد الَبــر  تاريخــو فــي فقيـــاء  :الضــبي
  . (ٔٓٔ)األندلس"

وقد تنو عت بين رواية شفيية وكتاب ن عفيف, ا ابىذه ىي الموارد التي اعتمد عميي
 مؤلف. 

: ال يمكن أن نعطي صورة متكاممة ألسـموب ابـن عفيـف  أسمااوب اب  عف ف األ بي في كتابه
في كتابو, في ظلِّ غياب الكتاب, إال أننا يمكننا أن نقترب بعض الشيء مـن أسـموبو, ىـذا فـي 
حــال التســميم بــأن  النصــوص التــي نقميــا المؤرخــون الالحقــون مــن كتــاب أخبــار القضــاة والفقيــاء 

ة ليسـت سـيمة؛ كاتبيـا , وىـي فـي الحقيقـة مسـألنيـا بقيـت بأسـموب إفي قرطبة البـن عفيـف, إذ 
المصــادر الالحقــة التــي نقمـت عــن كتــاب ابــن عفيــف اســتعممت عبــارات و بسـبب فقــدان األصــل. 

 متعـددة صدرت بيا ما أخذتو عنو, منيا: 
  . (ٖٓٔ)ومن نوادر أخباره ما ذكره ابن عفيف"أو " (ٕٓٔ)" قال ابن عفيف" -ٔ
  . (٘ٓٔ)"أو "ذكره اْبن عفيف َوِفيو َعن َغيره (ٗٓٔ)يان"" ذكره ابن عفيف والقبشي وابن ح -ٕ

فالمجموعة األولى من الصيغ وىي التي تتصدر أكثر من نصف النصوص المتبقية 
اب ابن عفيف بالنص ومن من كتاب ابن عفيف, تعطينا تصورًا أن أصحابيا اخذوا عن كت

 . غير تغيير
وغيره فإن  أصحابيا اخذوا عنو أما المجموعة الثانية من صيغ األخذ عن ابن عفيف 

بالمعنى وعن غيره وصاغوا ما كتبوه بأسموبيم. غير أن يم أحالوا عمى ابن عفيف وعمييم. 
 .    عفيف تعكس صورة قريبة من أسموبو وبيذا يمكن القول إن  النصوص المتبقية من كتاب ابن

واحتفظت في قرطبة,  , ىو في أخبار القضاةن كتاب ابن عفيفقمنا إن  القسم األول م
في ىذا القسم وبحسب النصوص المتبقية, نجد  ( تراجم فحسب.ٓٔلنا المصادر نقاًل عنو )

, وعالقة (ٙٓٔ)لمقاضي الذي ترجم لو بعض التراجم يذكر االسم الكامل أن  ابن عفيف في
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وبي ن صفاتو الَخمقية , (ٛٓٔ), وذكر عددًا من خطبيم(ٚٓٔ)القاضي بالسمطة الحاكمة
وفي عمييا وفي نياية الترجمة يذكر الكيفية التي ت, (ٓٔٔ), ومكانتو العممية ومؤلفاتو(ٜٓٔ)يةوالُخمق

 . (ٔٔٔ), ومن ثم تاريخ وفاتوالقاضي
بة فقد أما القسم الثاني من كتابو الذي خصصو ابن عفيف لتراجم الفقياء في قرط

ىذا القسم؛ لكثرة . إن  أسموب ابن عفيف يبدو أكثر وضوحًا في ( ترجمةٜٗوصل إلينا منو )
 . النصوص الواصمة منو موازنة بالنصوص التي وصمت إلينا من كتابو عن أخبار القضاة

واسم يبدأ ابن عفيف كما سبق أن ذكرنا بذكر اسم الفقيو وكنيتو وبماذا كان يعرف, 
كانت لو رحمة لمحج أو طمب  , ويذكر إنْ (ٖٔٔ), ومن ثم مكانتو العممية ومؤلفاتو(ٕٔٔ)مدينتو
, وبعض (٘ٔٔ)صفاتو الُخمقية والَخمقيةو , (ٗٔٔ), ويذكر الشيوخ الذين أخذ عنيم في رحمتوالعمم

, (ٚٔٔ), ويــذكر أيضًا بــعــض األشعـار وينسبيا إلى قائميا(ٙٔٔ)قصص المداعبة والمالطفة
, وفي (ٜٔٔ)بالزىاد , وأبدى اىتمامًا واضحاً (ٛٔٔ)ويشير كذلك إلى من كانت لو عالقة بالسمطة

حال الذي توفي عميو وتاريخ , ومـن ثـم يذكر ال(ٕٓٔ)تأريخ مولدىم يذكر بعض األحيان
 . (ٕٔٔ)وفاتو

, كان أسموبو واضحًا في عباراتو دقيقًا في تعبيراتو مما ىذا الذي وصمنا عنو كلوفي 
يكشف عن المستوى األدبي والعممي الرفيع, مما ساعده عمى استيعاب ما ذكرتو موارده 
المتنوعة عمن ترجم ليم وبراعتو في صياغتو بأسموب واضح ودقيق لبى المقاصد التي ىدف 

المؤلفات عنو ومن غير تغيير يدل عمى  خذ أصحابأ. وفي إلى تحقيقيا من وراء تأليف كتابو
ما ذكرناه وىو شيادة عمى تممك الرجل لناصية المغة العربية فمم ير من اخذ عنو أن يغير 

 . خباراألمو التي استوعبت ما كان من بمفرداتو وجم
ذهوكلذرواواتذكتابذابنذعفوفذالقرريبذالواردةذيفذاملصادر:ذ

ذأخبارذالقـضـاةذ:ذذذ-مذاألولذ:القد

  . (ٕٕٔ)م (ٜٔٗىـ/ٖٖٓــ أبو عبد اهلل محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي )تٔ
ـــــد اهلل محمـــــد بـــــن عبـــــد اهلل بـــــن يحيـــــى ٕ ــــــ أبـــــو َعْب  القرطبـــــي , المعـــــروف بـــــابن أبـــــي عيســـــىـ

 .  (ٖٕٔ)م(ٜٓ٘ىـ/ٜٖٖ)ت
 . (ٕٗٔ)م(ٜٗٙىـ/ٖٖ٘)ت ــ أبو محم د قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد القرطبيٖ
 . (ٕ٘ٔ)م (ٜ٘ٙىـ / ٖ٘٘) ت  ــ أبو الحكم منذر بن سعيد البموطيٗ
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  . (ٕٙٔ)م(ٜٚٚىـ/ٖٚٙــ أبو عيسى يحيى بن عبد اهلل بن يحيى الميثي القرطبي )ت ٘
  . (ٕٚٔ)م(ٜٛٛىـ/ٖٛٚ)ت  ــ أبو عبد اهلل قاسم بن خمف بن فتح الجبيريٙ
   . (ٕٛٔ)م(ٜٜٓىـ/ٖٓٛــ أبو حفص عمر بن محمد بن إبراىيم العامري )تٚ
    . (ٜٕٔ)م(ٜٜٔىـ/ٖٔٛــ أبو بكر محمد بن يبقى بن محمد بن زرب القرطبي )ت ٛ
    . (ٖٓٔ)م(ٜٓٓٔىـ/بعد ٓٓٗــ ُسَمْيَمان بن عمر األندلسي يعرف بالقباعي )ت بعد ٜ

 . (ٖٔٔ)م(ٕٕٓٔىـ/ ٖٔٗ)ت ــ أبو العباس أحمد بن عبد اهلل بن ىرثمة األمويٓٔ
ذالفــقـهــاءذ:القدمذالثانيذ:ذأخـبـارذ

  . (ٕٖٔ)م (ٕٜٔىـ/ٖٓٓــ أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن يوسف القرطبي ) ت نحؤ
    . (ٖٖٔ)م (ٕٜٔىـ/ ٖٓٓــ برَكة ُمعتقة اْبن القسام اْلَفِقيو )ت نحوٕ
   . (ٖٗٔ)م (ٜٓٓىـ / ٖٚٓــ مفرج ْبن َحم اد ْبن اْلُحَسْين ْبن مفرج اْلمَعاِفِري )ت نحو ٖ
-ٓٙٛىـ/ٕٖٛ-ٕٙٗ) أحمد بن محمد بن عبد ربو بن حبيب القرطبيــ أبو عمر ٗ

   . (ٖ٘ٔ)م(ٜٖٜ
 . (ٖٙٔ)م(ٜٜٗىـ/ٖٖٛ)ت ــ أبو عبد الممك أحمد بن محمد بن عبد البر القرطبي٘
   . (ٖٚٔ)م(ٜٓ٘ىـ /ٜٖٖــ أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن الناصر )تٙ
 . (ٖٛٔ)م(ٖٜ٘ىـ/ٕٖٗاألندلسي )تــ أبو عثمان سعيد بن أحمد بن محمد بن عبد ربو ٚ
 . (ٜٖٔ)م (ٜٙ٘ىـ/ ٖ٘ٗ)ت ــ أبو عمر أحمد بن عبد اهلل بن سعيد يعرف بابن العطارٛ
ــــــ أبـــــو حفـــــص عبـــــد اهلل بـــــن محمـــــدٜ ىــــــ/ ٖٓ٘بـــــن عبـــــد اهلل بـــــن عـــــامر المعـــــافري )ت قبـــــل  ـ

   . (ٓٗٔ)(مٜٔٙ
 . (ٔٗٔ)م(ٜٔٙىـ/ٖٓ٘)ت ــ أبو بكر أحمُد بن عبِد اهلِل بن أحمَد القرطبي يعرف بالمؤلؤيٓٔ
    . (ٕٗٔ)(مٖٜٙىـ / ٕٖ٘ــ أبو إبراىيم إسحاق بن إبراىيم بن مسرة التجيبي ) ت ٔٔ
  . (ٖٗٔ)م(ٜٔٙىـ / ٖٖ٘ــ َجاِرَية الحكم المستنصر ِبالم و ) ت بعد ٕٔ
 . (ٗٗٔ)م(ٜٜٓىـ/ٜٖ٘ــ أبو مروان عبد الممك بن ىذيل القرطبي وُيْعَرف بالَخْمِقّي )ت ٖٔ
 .(٘ٗٔ)م(ٜٓٚىـ/ٖٓٙ)ت بعد اهلل محمد بن عبدون الجبمي الطبيب القرطبيــ أبو عبد ٗٔ
 . (ٙٗٔ)م(ٜٗٚىـ/ٖٗٙــ أبو عبد اهلل محمد بن حارث بن أسد الخشني )ت٘ٔ
 . (ٚٗٔ)م(ٜٙٚىـ/ٖٙٙــ أبو يحيى عمروس بن إسماعيل المكتب الزاىد يعرف بالترجيمي )تٙٔ
     . (ٛٗٔ)م(ٜٙٚىـ/ٖٙٙري )تــ أبو بكر يحيى بن مجاىد بن عوانة الفزاري اإللبيٚٔ
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ميم القرطبي )ت قبلٛٔ   . (ٜٗٔ)م(ٜٚٚىـ/ٖٚٙــ ِإْسَحاق ْبن ُمْنذر ْبن ِإْبَراِىيم ْبن ُمَحم د ْبن السِّ
 ـــــــــــأبو بكـــــــــر محمـــــــــد بـــــــــن ُعَمـــــــــر بـــــــــن عبـــــــــد العزيـــــــــز القرطبـــــــــي يعـــــــــرف بـــــــــابن الُقوطّيـــــــــةٜٔ
 .(ٓ٘ٔ)م(ٜٚٚىـ/ٖٚٙ)ت
 .  (ٔ٘ٔ)م(ٜٚٚىـ/ٖٚٙ)ت ُسَميمان القرطبي ــ أبو زكريا َيْحَيى بن ِىاَلل بن زكّريا بنٕٓ
 . (ٕ٘ٔ)م(ٜٚٚىـ/ٖٚٙ)ت ــ ُمَحم د ْبن َأْحَمد ْبن ُعَمر القرطبي يعرف بالصابونئٕ
  . (ٖ٘ٔ)م (ٜٚٚىـ / ٜٖٙت بعد ــ عبد الرحمن بن الحسين )ٕٕ
 .    (ٗ٘ٔ)م(ٜٔٛىـ/ٖٔٚ)ت ــ أبو بكر يحيى بن ىذيل بن عبد الممك القرطبيٖٕ
 . (٘٘ٔ)م(ٜٛٚ-٘ٛٛىـ/ٖٛٙ-ىـٕٕٚ) أبو عبد اهلل محمد بن ُعَبْيُدون بن محمد الُقْرُطَبيــٕٗ
ــــــــــارٕ٘  ــــــــــــ أبــــــــــو عبــــــــــد اهلل محمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد العزيــــــــــز القرطبــــــــــي المعــــــــــروف بــــــــــابن الحص 
 . (ٙ٘ٔ)م(ٕٜٛىـ/ٕٖٚ)ت
-ٕٕٜىــــــ/ٖٛٙ-ٖٓٔ) ــــــ أبـــــو القاســــم أحمـــــد بــــن محمـــــد بــــن يوســـــف المعــــافري القرطبـــــيٕٙ

 . (ٚ٘ٔ)م(ٜٛٚ
ـــــن أبـــــي دلـــــيم )ٕٚ ـــــد اهلل محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد اهلل ب ــــــ أبـــــو عب -ٜٓٓىــــــ/ٕٖٚ-ٕٛٛـ

 .  (ٛ٘ٔ)م(ٕٜٛ
ــــــــري اإليــــــــاديٕٛ ــــــــن بت ــــــــن ســــــــعيد ب ــــــــن محمــــــــد ب ــــــــن مســــــــممة ب ــــــــرة خطــــــــاب ب ــــــــو المغي ـــــــــ أب  ـ
 . (ٜ٘ٔ)م(ٕٜٛىـ/ٕٖٚ)ت
 . (ٓٙٔ)م(ٜٚٛىـ / ٖٚٚــ أبو أيوب سميمان بن أيوب بن سميمان بن حكم القرطبي )ت ٜٕ
 .   (ٔٙٔ)م(ٜٛٛىـ/ٖٛٚ)ت بعد د الر ْحَمن بن عبد الر ِحيم القرطبيــ أبو عمرو عبٖٓ
   . (ٕٙٔ)م(ٜٛٛىـ/ٖٛٚــ أبو حفص عمر بن عبادل الرعيني القرطبي )تٖٔ
  . (ٖٙٔ)(مٜٛٛىـ/ٖٛٚــ محمد بن عمر بن عبادل الرعيني )ت بعدٕٖ
 . (ٗٙٔ)م(ٜٜٛىـ/ٜٖٚــ أبو بكر محمد بن حسن بن عبد اهلل بن مذحج الزبيدي )تٖٖ
  . (٘ٙٔ م(ٜٜٛىـ/ٜٖٚــ أبو القاسم يحيى بن عمر بن حسين القرطبي )تٖٗ
ــــــــــ أبـــــــــو عبـــــــــد اهلل محمـــــــــد بــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد بــــــــن يحيـــــــــى بـــــــــن مفـــــــــرج القرطبـــــــــي ٖ٘
    . (ٙٙٔ)م(ٜٜٓىـ/ٖٓٛ)ت
   . (ٚٙٔ)م(ٜٜٛىـ / ٖٛٛــ عبد اْلَبِصير بن َأْحمد بن عبد اهلل الجذامـــي )ت بعد ٖٙ
  . (ٛٙٔ)م(ٔٓٓٔىـ/ٕٜٖــ أبو محمد عبد اهلل بن إبراىيم بن محمد األصيمي )تٖٚ
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 ـــــــــــ أبـــــــــو عبـــــــــد اهلل محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد اهلل بـــــــــن عيســـــــــى المعـــــــــروف بـــــــــابن أبـــــــــي زمنـــــــــينٖٛ
 .   (ٜٙٔ)م(ٛٓٓٔىـ/ٜٜٖ)ت
ــــــــــديٜٖ ــــــــــن الين ــــــــــي يعــــــــــرف اب ــــــــــراىيم القرطب ــــــــــن إب ــــــــــن ســــــــــعيد ب ــــــــــو عمــــــــــر أحمــــــــــد ب ـــــــــــ أب  ـ
 .  (ٓٚٔ)م(ٛٓٓٔىـ/ٜٜٖ)ت
ـــــــــٓٗ ـــــــــد ْب ــــــــــ َأْحَم ـــــــــن أبـــــــــي زمنـــــــــين المـــــــــري )ت ـ ـــــــــن ِعيَســـــــــى ْب ـــــــــد الم ـــــــــو ْب ـــــــــن َعْب ـــــــــد ْب ن ُمَحم 
 .(ٔٚٔ)م(ٜٓٓٔىـ/ٜٜٖبعد
 .   (ٕٚٔ)(مٜٓٓٔىـ / ٓٓٗري الزاىد ) ت نحو ــ أبو بكر الزىٔٗ
   . (ٖٚٔ)(مٜٓٓٔىـ / ٓٓٗف بن أمية ) ت نحو ــ خمٕٗ
 . (ٗٚٔ)م(ٜٓٓٔىـ/ٓٓٗ)تــ أبو أيوب سميمان بن عبد الغافر بن بنج مال األموي القرطبي ٖٗ
  . (٘ٚٔ)م(ٓٔٓٔىـ/ٔٓٗ)ت ــ أبو عمر أحمد بن عبد الممك اإلشبيمي يعرف ابن المكوىٗٗ
 .(ٙٚٔ)م(ٔٔٓٔىـ/ٕٓٗ)ت القرطبي يعرف بابن الحشاءــ أبو األصبغ عيسى بن محمد ٘ٗ
 . (ٚٚٔ)م(ٕٕٓٔىـ / ٖٔٗــ أبو الفرج القرطبي العابد )ت بعد ٙٗ
  . (ٛٚٔ)م(ٕ٘ٓٔىـ / ٙٔٗيحيى بن محمد يعرف بابن الحذاء )ت ــ أبو عبد اهلل محمد بن ٚٗ
  . (ٜٚٔ)م(ٖ٘ٓٔىـ / ٕٚٗــ أبو موسى ابن أبي الحزم ابن جيور المرشاني )ت ٛٗ
 . (ٓٛٔ)ــ أحمد بن بـزيع القرطبيٜٗ

ذ:خامتةذالبحثذ

عمـــدنا فـــي ىـــذه البحـــث إلـــى التعـــرف عمـــى حيـــاة مـــؤرخ مـــن مـــؤرخي األنـــدلس فـــي القـــرن  -ٔ
وىـو أبـن عفيـف  الـذي شـيد نتاجـًا عمميـًا واسـعًا فـي ميـادين العمـوم المختمفـة. اليجـري,الخامس 
 . القرطبي

أظيــر البحــث أن ابــن عفيــف القرطبــي كــان عالمــًا متقنــًا لمقــراءات القرآنيــة الســبعة بصــيرًا  -ٕ
عرابو عارفًا  لو معرفة  بالخبر, عنى بالفقو وبرع في الشروط والوثائق.. بمعاني القران الكريم وا 

 بالشعر.
ًا فيـو رقـة ظـاىرة , طيـب المجالسـة, اتفق العمماء الثقات ممن جاء بعده عمـى انـو تقيـًا ورعـ -ٖ

مــال إلــى الزىــد , , ســمحًا, قانعــًا برزقــو, حســن المحادثــة, ممــيح المؤانســة, جميــل األخــالقوقــوراً 
  . والوعظ
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في تعبيراتو ممـا يكشـف  أظير البحث أن أسموب ابن عفيف كان واضحًا في عباراتو دقيقاً  -ٗ
عــن المســتوى األدبــي والعممــي الرفيــع الــذي كــان عميــو, ممــا ســاعده عمــى اســتيعاب مــا ذكرتــو 
مــوارده عمــن تــرجم ليــم وبراعتــو فــي صــياغتو بأســموب واضــح ودقيــق لبــى المقاصــد التــي ىــدف 

  . إلى تحقيقيا من وراء تأليف كتابو
ســـية المفقـــودة ودراســـتيا وتحقيقيـــا ينبغـــي أن يكـــون إّن االىتمـــام بالمؤلفـــات التاريخيـــة األندل -٘

ـــادة منيـــا فـــي اســـتكمال دراســـة تـــاريخ  موضـــع عنايـــة البـــاحثين المختصـــين لتســـييل ميمـــة اإلف
 . المسممين في األندلس

ذ

ذاهلوامش

                                                 

؛ الحميدي, جذوة المقتبس, ص ٖٛ, صٕالثعالبي, يتيمة الدىر في محاسن أىل العصر, ج ترجمتو: (1)
 . ٕٗ؛ ابن بشكوال, الصمة, صٜ -ٛ, صٛ؛ القاضي عياض, ترتيب المدارك, جٜٜٖ

 .  ٜ, ص ٛ( ترتيب المدارك, ج ٕ)
 .   ٖٗ, ص الصمة (ٖ)
 .  ٖٔ, ص ٛات, ج الصفدي, الوافي بالوفي؛ ٚٚٗ, صٕٛ, ج الذىبي, تاريخ اإلسالم (ٗ)
( َسْبَتُة: وىي بمدة مشيورة من قواعد بالد المغرب ومرساىا أجود مرسى عمى البحر, وىي عمى بّر البربر ٗٔ)

تقابل جزيرة األندلس عمى طرف الزقاق الذي ىو أقرب ما بين البّر والجزيرة. ينظر: ياقوت الحموي, معجم 
 . ٕٛٔص ,ٖج البمدان,

 .  ٗٗ, ص , الصمةابن بشكوال (ٙ)
 . ٗص ,ٖ؛ إيضاح المكنون, ج ٖٚص ,ٔارفين,ج؛ البغدادي, ىدية العٕٗابن بشكوال, الصمة,ص (ٚ)
؛ ابن بشكوال, ٛ, ص ٛلقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ؛ اٜٜٖالحميدي, جذوة المقتبس, ص  (ٛ)

 .  ٚٚٗ, ص ٕٛج , ؛ الذىبي, تاريخ اإلسالمٕٗالصمة, ص 
 .    ٚٚٗ, ص ٕٛج , ؛ الذىبي, تاريخ اإلسالمٕٗابن بشكوال, الصمة, ص  (ٜ)
 ؛ الذىبي,ٖٖٔو ٖٕو ٛص ٔ, جابن األبار, التكممة لكتاب الصمة؛ ٕٓابن بشكوال, الصمة, ص (ٓٔ)

 .  ٗٛو  ٚٚو  ٙٙ؛ النباىي, المرقبة العميا, ص ٓٛو ٜٚو ٕٚص ٙٔتاريخ اإلسالم, ج
  .  ٕٗ, ص ابن بشكوال, الصمة (ٔٔ)
 .   ٖٗ, ص ابن بشكوال, الصمة؛ ٜ -ٛ,  ٛالقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج  (ٕٔ)
 .  ٕٔٓ -ٕٓٓ, صٔالحمة السيراء, ج؛ ابن األبار, ٓٓٔص, جميرة أنساب العرب, ابن حزم (ٖٔ)
 .    ٔٙ, ص ٔقرطبة حاضرة الخالفة في األندلس, ج  ,سالم, السيد عبد العزيز (ٗٔ)
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 .  ٕٗ, ص ابن بشكوال, الصمة (٘ٔ)
 .  ٚٚٗ, ص ٕٛالذىبي, تاريخ اإلسالم, ج  ؛ٕٗابن بشكوال, الصمة, ص  (ٙٔ)
, بغية الضبي؛ ٖٗ؛ ابن بشكوال, الصمة, ص ٛ, ص ٛالقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج  (ٚٔ)

 . ٖٔص ,ٛج ؛ الصفدي, الوافي بالوفيات,ٚٚٗص ,ٕٛج؛ الذىبي, تاريخ, ٕٙٔصالممتمس, 
 .  ٖٗ, ص ابن بشكوال, الصمة (ٛٔ)
؛ الذىبي, تاريخ ٖٗ؛ ابن بشكوال, الصمة, ص ٜ -ٛ, ص ٛ, ج القاضي عياض, ترتيب المدارك (ٜٔ)

 .  ٓٓٔالديباج المذىب, ص ؛ ابن فرحون,ٚٚٗ, ص ٕٛاإلسالم, ج 
, ؛ ابن بشكوالٛ, ص ٛ, ج القاضي عياض, ترتيب المدارك؛ ٜٜٖ, ص الحميدي, جذوة المقتبس (ٕٓ)

, , بغية الممتمس؛ الضبيٛٛٔثار المروية في األطعمة السرية, ص ؛ ابن بشكوال, اآلٖٗ, ص ٔ, ج الصمة
؛ ٕٙٙ, ٕٓٗ, ٛ٘ٔ, ٘ٔٔ, ٗٛ؛ ابن األبار, معجم أصحاب القاضي أبي عمي الصدفي, ص ٕٙ٘ص 

؛ ابن فرحون, الديباج المذىب, ٜٙ؛ النباىي, المرقبة العميا, ص ٚٚٗ, ص ٕٛالذىبي, تاريخ اإلسالم, ج 
 .  ٓٓٔص 

 .  ٛٚٔ, ص ٔ, تاريخ عمماء األندلس, ج : ابن الفرضيينظر ترجمتو (ٕٔ)
, ؛ الحميدي, جذوة المقتبسٓٛ-ٜٚ, ص ٕينظر ترجمتو: ابن الفرضي, تاريخ عمماء األندلس, ج  (ٕٕ)

القفطي, إنباه الرواة عمى أنباه النحاة, ج  ؛ٛٔٔ -ٗٔٔ, ص ٚ, ترتيب المدارك, ج القاضي عياض ؛ٙٚص
 .  ٛٚٔ, ص ٖ
القاضي عياض, ترتيب المدارك,  ؛ٜٛٔص ٕ, ج, تاريخ عمماء األندلسابن الفرضيينظر ترجمتو:  (ٖٕ)
 .   ٖٛٛ, ص ٕٙ, ج الذىبي, تاريخ اإلسالم ؛ٖٔٓص ٙج
؛ الحميدي, جذوة المقتبس, ٓٛ -ٜٚ, ص ٕابن الفرضي, تاريخ عمماء األندلس, ج : ينظر ترجمتو (ٕٗ)

 .  ٜٕٛ -ٕٓٛ, صٙ؛ القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ٖٗص 
؛ ابن ٓٗ؛ الحميدي, جذوة, صٜ٘ -ٖٜ, صٕتاريخ عمماء األندلس, جينظر ترجمتو: ابن الفرضي,  (ٕ٘)

 .   ٖٗٔ-ٕٗٔ, صٖج تذكرة الحفاظ, , الذىبي,ٚٔٔ-ٗٔٔص ,ٔ٘ج عساكر, تاريخ دمشق,
يخ ؛ الذىبي, تار ٗٛ, ٘ٗ؛ ابن األبار, معجم أصحاب القاضي, ص ٗٗ, ص ابن بشكوال, الصمة (ٕٙ)

 .  ٓٓٔ؛ ابن فرحون, الديباج المذىب, ص ٚٚٗ, ص ٕٛاإلسالم, ج 
سير  ؛ٖٗٛص ,ٕٚ؛ الذىبي, تاريخ اإلسالم, جٕٛ -ٕ٘, ص ينظر ترجمتو: ابن بشكوال, الصمة (ٕٚ)

 .  ٔٓٚ, صٕ؛ الكتاني, فيرس الفيارس, جٔ٘ٔ -ٓ٘ٔ, ص ٚٔ, ج أعالم النبالء
؛ سير ٚ٘, صٕٛج  ؛ الذىبي, تاريخ اإلسالم,ٕٜ -ٜٔينظر ترجمتو: ابن بشكوال, الصمة, ص  (ٕٛ)

 .    ٔٓٚ, ص ٕ, ج ؛ الكتاني, فيرس الفيارسٔ٘ٔ, ص ٚٔأعالم النبالء, ج 
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؛ ٜٖٗ, ص ؛ ابن بشكوال, الصمةٓٙٔ, ص ٛ: القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ينظر ترجمتو (ٜٕ)
فرحون,  ؛ ابنٛٗ -ٚٗص, ٛٔير أعالم النبالء, ج ؛ سٖٕٗ -ٖٖٕص, ٖٓالذىبي, تاريخ اإلسالم, ج

 .    ٕٗٔ, ص ٘؛ ابن العماد, شذرات الذىب, ج ٕٗٓ-ٖٕٓالديباج المذىب, 
 .  ٘ٙٗ, صٖٓ؛ الذىبي, تاريخ اإلسالم, جٖٙترجمتو: ابن بشكوال, الصمة, ص ينظر (ٖٓ)
, ؛ الذىبيٕٓٚالضبي, بغية الممتمس, ص  ؛ٚ٘ٔ -ٗ٘ٔينظر ترجمتو: ابن بشكوال, الصمة, ص  (ٖٔ)

 .    ٜٕٙ, ص٘, ج؛ ابن العماد, شذرات الذىبٕ٘ٛ -ٖٕٛ, ص ٖٔسالم, ج تاريخ اإل
؛ الصفدي, الوافي ٚٚٗ, صٕٛ؛ الذىبي, تاريخ اإلسالم, جٖٗينظر: ابن بشكوال, الصمة, ص (ٕٖ)

 .  ٖٔص ,ٛج بالوفيات,
 .  ٕٖ, تطور التدوين التاريخي في األندلس, ص حسين, كريم عجيل (ٖٖ)
 .  ٕ٘ٓص  تب التراث بين الحوادث واالنبعاث,, كحكمت بشير .ياسين , أ. د (ٖٗ)
؛ ٚٚٗص ,ٕٛج ؛ الذىبي, تاريخ,ٖٗص ؛ ابن بشكوال, الصمة,ٜ, صٛعياض, ترتيب المدارك, ج (ٖ٘)

 .  ٓٓٔص الديباج المذىب, ؛ ابن فرحون,ٖٔص ,ٛج الصفدي, الوافي بالوفيات,
 .  ٖٗ, ص وال, الصمة؛ ابن بشكٜ, ص ٛ, ج القاضي عياض, ترتيب المدارك (ٖٙ)
؛ ٚٚٗص ,ٕٛج ؛ الذىبي, تاريخ,ٖٗ؛ ابن بشكوال, الصمة, صٜ, صٛعياض, ترتيب المدارك, ج (ٖٚ)

 .    ٓٓٔص الديباج المذىب, ؛ ابن فرحون,ٖٔص ,ٛج الصفدي, الوافي بالوفيات,
 .   ٖٗ؛ الصمة, ص ٜ, ص ٛترتيب المدارك, ج  (ٖٛ)
؛ ابن فرحون, ٚٚٗ, صٕٛ؛ الذىبي, تاريخ اإلسالم, جٜص, ٛ, جالقاضي عياض, ترتيب المدارك (ٜٖ)
 .  ٖٖٔ, صٔ؛ كحالة, معجم المؤلفين, جٓٓٔلديباج المذىب, صا
 .   ٜ -ٛ, ص ٛالقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج  (ٓٗ)
 .   ٖٗ, ص ٔ, الصمة ج ابن بشكوال (ٔٗ)
 .  ٚٚٗ, ص ٕٛالذىبي, تاريخ اإلسالم, ج  (ٕٗ)
 .   ٓٓٔمذىب, ص ابن فرحون, الديباج ال (ٖٗ)
 .   ٖٗ, ص ؛ ابن بشكوال, الصمةٛ, ص ٛ, ج القاضي عياض, ترتيب المدارك (ٗٗ)
 تاريخ الذىبي, ؛ٖٗ؛ ابن بشكوال, الصمة, صٜ-ٛص ,ٛج القاضي عياض, ترتيب المدارك, (٘ٗ)

 . ٚٚٗص ,ٕٛج اإلسالم,
 .   ٖٗ, ص , الصمةابن بشكوال (ٙٗ)
 . ٓٓٔالديباج, ص ابن فرحون, ؛ٖٗص الصمة, بشكوال,ابن  ؛ٛص ,ٛج عياض, ترتيب المدارك, (ٚٗ)
خطة الشرطة: تعتبر من أعظم األحكام, وقد عدىا ابن سيل ضمن خطط األحكام الست, ومن ىنا  (ٛٗ)

فإن خطة الشرطة تعتبر من أعظم الخطط في األندلس, وىي تجمع بين إصدار األحكام وتنفيذىا, والسير 
ينظر:  عمى أيدي كل من يمس بأمن البمد. والمجرمين والضرب عمى استتباب األمن ومالحقة المصوص
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؛ النباىي, المرقبة العميا, ص ٕٕ٘ابن حيان, المقتبس, تح: شالميتا, ص ؛ٗٛص مجيول, أخبار مجموعة,
 .  ٕٛٔ, صٔج ,؛ المقري, نفح الطيبٖٔٔ, صٔ؛ ابن خمدون, تاريخ, ج٘
 .    ٖٗ, ص كوال, الصمة؛ ابن بشٜ, ص ٛالقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج  (ٜٗ)
 .   ٕٕ -ٚٔ, ص الحميدي, جذوة المقتبس (ٓ٘)
 .   ٖٗ, ص ؛ ابن بشكوال, الصمةٜ, ص ٛالقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج  (ٔ٘)
 . ٚٚٗص ,ٕٛج ,الذىبي, تاريخ ؛ٖٗ؛ ابن بشكوال, الصمة, صٜ, صٛج عياض, ترتيب المدارك, (ٕ٘)
 .  ٜٔٔ, ص ٘ياقوت الحموي, معجم البمدان, ج  (ٖ٘)
: ىو أحد الفتيان العامريين المخمصين لمبيت العامري, فّر من قرطبة عندما استولى خيران الصقمبي (ٗ٘)

عادة الخميفة ىشام  عمييا المستعين في دولتو األولى, ثم عاد إلييا في عيد الميدي, وكان لو دور في قتمو وا 
ة ىرب خيران إلى شرق األندلس, واستقر في قمعة المؤيد لمخالفة, فمما استولى المستعين عمى قرطبة ثاني

ىـ وظل بيا حتى توفي ٘ٓٗىـ, ثم استولى عمى مرسية وبعدىا المرية سنة ٗٓٗأوريولة من كورة تدمير سنة 
ىـ (, أعمال األعالم في ٙٚٚ: ابن الخطيب, لسان الدين محمد بن عبد اهلل )تمتوىـ.  ينظر ترجٜٔٗسنة 
 ٜٙ٘ٔلبنان –, بيروت, تح: أ. ليفي بروفنسال, دار المكشوفٕموك اإلسالم, ط يع قبل االحتالم من ممن بو 
نظم  سالم بن عبد اهلل, ؛ الخمف,ٜٙ-ٛ٘ص تاريخ مدينة المرية, عبد العزيز, ؛ سالم, ٕٕٔ-ٕٓٔم, ص

 .  ٘ٓٔص ,ٔحكم األمويين ورسوميم في األندلس, ج
وىي مدينة باألندلس من أعمال تدمير وبيا حصن ومعقل محكم وأرضيا جرز ال يروييا إال ما  لورقة: (٘٘)

 . ٕ٘, ص٘ركد عمييا من الماء. ينظر: ياقوت الحموي, معجم البمدان, ج
؛ الذىبي, تاريخ ٖٗ, ص ٔل, الصمة ج ؛ ابن بشكواٜ, ص ٛ, ترتيب المدارك, ج القاضي عياض (ٙ٘)

 .  ٚٚٗ, ص ٕٛاإلسالم, ج 
 .  ٖٛ, ص ٕالثعالبي, يتيمة الدىر, ج  (ٚ٘)

( وىي مدينة باألندلس من أعمال تدمير وبيا حصن ومعقل محكم وأرضيا جرز ال يروييا إال ما ركد (ٛ٘
 .  ٕ٘, ج ٘: ياقوت الحموي, معجم البمدان, ج عمييا من الماء كأرض مصر. ينظر

 ؛ ابن األبار,ٖٗبشكوال, الصمة, ص ؛ ابن ٜ, ص ٛينظر: القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج  (ٜ٘)
, ٛ؛ الصفدي, الوافي بالوفيات, ج ٚٚٗ, ص ٕٛ؛ الذىبي, تاريخ اإلسالم, ج ٜٕٕ, صٔالتكممة, ج 

 .   ٖٔص
 .     ٜٕٕ, صٔ؛ ابن األبار, التكممة, جٖٗابن بشكوال, الصمة, ص (ٓٙ)
 .   ٖٓ -ٜٕ, ص ٔالقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج  (ٔٙ)
 .  ٜ, ص ٛك, ج , ترتيب المدار القاضي عياض (ٕٙ)
 أرى أنيا ) المؤلف ( وليس المؤتمف.  وىو تصحيف أو وىم نساخ.   (ٖٙ)
 .   ٕٗ, ص ابن بشكوال, الصمة (ٗٙ)
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 .  ٖٗ, ص ابن بشكوال, الصمة (٘ٙ)
 .  ٖٓٚ, ص ٗ, ج , وفيات األعيانابن خمكان (ٙٙ)
 .  ٚٚٗ, ص ٕٛالذىبي, تاريخ اإلسالم, ج  (ٚٙ)
 .  ٖٔ, ص ٛوافي بالوفيات, ج الصفدي, ال (ٛٙ)
 .  ٓٓٔ, ص ابن فرحون, الديباج المذىب (ٜٙ)
 .  ٜ, صٛو ج ٜٕٛو٘ٓٔ, صٙو ج ٖٓ, صٔالقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج (ٓٚ)
 .  ٖٓٚ, ص ٗابن خمكان, وفيات األعيان, ج  (ٔٚ)
 .  ٓٓٔ, ص ابن فرحون, الديباج المذىب (ٕٚ)
, وأرى صابيا تصحيٌف أو وىم من النُّساختكون كممة " المؤتمف " أ, ُرب ما ٖٗبشكوال, الصمة, صابن  (ٖٚ)

 أنيا " المؤلف " في فقياء قرطبة, وىي من التأليف.  
 .  ٖٗ, ص ابن بشكوال, الصمة (ٗٚ)
 .  ٚٚٗ, ص ٕٛالذىبي, تاريخ اإلسالم, ج  (٘ٚ)
 .  ٖٔ, ص ٛالصفدي, الوافي بالوفيات, ج  (ٙٚ)
 .  ٖٗ, ص ابن بشكوال, الصمة (ٚٚ)
 .   ٜ, ص ٛالقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج  (ٛٚ)
, ص ٙ؛ القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ٔ٘, ص ٔابن الفرضي, تاريخ عمماء األندلس, ج  (ٜٚ)

 .   ٙ٘ٔ, ص ٕ٘ىبي, تاريخ اإلسالم, ج ؛ الذٕٔٔ
 .  ٖٙٓ, ص ٗياقوت الحموي, معجم البمدان, ج  (ٓٛ)
 .  ٖٔٚ, ص ٗابن خمكان, وفيات األعيان, ج  (ٔٛ)
 .   ٚ – ٘, ص ٛالقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج  (ٕٛ)
 .  ٖٙٔ, ص ابن بشكوال, الصمة (ٖٛ)
 .  ٜٕٚ, ص ينظر: ابن بشكوال, الصمة (ٗٛ)
 .  ٙٔٔ, ص يخي, التدوين التار حسين, كريم عجيل (٘ٛ)
 .   ٔٗٔ, ص حسين, كريم عجيل, التدوين التاريخي (ٙٛ)
 .  ٚ, ص ابن بشكوال, الصمة (ٚٛ)
 . ٖٚ-ٙٙص , النباىي, المرقبة العميا,ٙٓٔ-٘ٓٔص ,ٜٛ–ٚٛص ,ٙعياض, ترتيب المدارك, ج (ٛٛ)
 , التكممة,بار؛ ابن األٖٗٚ؛ ابن بشكوال, الصمة, ص ٕ٘ٔو ٛٓٔ, صٙعياض, ترتيب المدارك, ج (ٜٛ)
 . ٗٛوٚٚص المرقبة, ؛ النباىي,ٖٓٙ-ٜٕٙص ,ٕٙ؛ الذىبي, تاريخ اإلسالم, جٗٛص ,ٗج
 .  ٕٙٓ -ٕٗٓ, ص؛ ابن بشكوال, الصمةٖٖٕتو: الحميدي, جذوة المقتبس, صينظر ترجم (ٜٓ)
 .  ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ, ص ؛ الضبي, بغية الممتمسٗٓٔ -ٖٓٔالحميدي, جذوة المقتبس,  (ٜٔ)
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؛ الحميدي, جذوة ٖٖٗ -ٕٖٗ, ص ٔعمماء األندلس, ج , تاريخ ينظر ترجمتو: ابن الفرضي (ٕٜ)
 .  ٛٔٔ, صٕٚ؛ الذىبي تاريخ اإلسالم, جٖٓٗ؛ الضبي, بغية الممتمس, صٖٚٔالمقتبس, ص

 .   ٕٚ -ٜٙ, ص ينظر: النباىي, المرقبة العميا (ٖٜ)
 لم أجد لو ترجمو فيما تيسر لي من المصادر.   (ٜٗ)
 .   ٕ٘ٗ, ص ٙٔء ج , سير أعالم النبالالذىبي (ٜ٘)
 لم أجد فيما تيسر لي من المصادر أي ترجمة لو.   (ٜٙ)
 .    ٛٔٔ, صٗ؛ يقارن: المقري, نفح الطيب, جٖٓٓ, صٕجابن األبار, التكممة,  (ٜٚ)
, أن كاَن شاعر وقتو, وذكر ابن الفرضي, وغيره, وَغمبت صناعة عميو الّشعر فّشاعر, سمَع من أخيو (ٜٛ)

؛ الحميدي, جذوة ٖٜٔص  ٕىـ. ينظر ترجمتو: ابن الفرضي, تاريخ عمماء األندلس, جٜٖٛوفاتو سنة 
 .  ٖٔٛ, ص المقتبس

 .  ٖٛٙ, ص ٗخمكان, وفيات األعيان, ج  ابن (ٜٜ)
 .  ٚٛ, ص ٕينظر ترجمتو: ابن الفرضي, تاريخ عمماء األندلس, ج  (ٓٓٔ)
 .  ٕٙٔ, ص الضبي, بغية الممتمس (ٔٓٔ)
؛ ابن األبار, ٕٓ؛ ابن بشكوال, الصمة, ص ٛٓٔ, ٚٛ, ص ٙاضي عياض, ترتيب المدارك, ج الق (ٕٓٔ)

 .  ٓ٘ٗ , صٕ٘تاريخ اإلسالم, ج ؛ الذىبي,ٖٓٓ, صٕ, جٖٚٓ, ص ٔالتكممة, ج
 .  ٘ٓٔ, ص ٙالقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج  (ٖٓٔ)
 .  ٕٛ, ابن بشكوال, الصمة (ٗٓٔ)
 .  ٕ٘ٗ, ٙٔالذىبي, سير أعالم النبالء, ج ؛ٗٛ ,ٕٗ, صٗج ,ٚص ,ٖج ابن األبار, التكممة, (٘ٓٔ)
 .  ٙٙ, ص النباىي, المرقبة العميا (ٙٓٔ)
, ص ٕٙ؛ الذىبي, تاريخ اإلسالم, ج ٜٛ – ٚٛ, ص ٙك, ج القاضي عياض, ترتيب المدار  (ٚٓٔ)

 .   ٜٙ -ٙٙ, ص العميا , المرقبة؛ النباىيٚٚٔ, ص ٙٔ؛ سير أعالم النبالء, ج ٖٓٙ -ٜٕٙ
 .  ٕٚ-ٜٙ, ص؛ النباىي, المرقبة العمياٚٚٔ, صٙٔالذىبي, سير أعالم النبالء, ج (ٛٓٔ)
 .  ٚٚو  ٖٚ -ٕٚ, ص النباىي, المرقبة العميا (ٜٓٔ)
 . ٗٛ, ص؛ النباىي, المرقبة العميآٖٙ-ٜٕٙ, صٕٙالذىبي, تاريخ اإلسالم, ج  (ٓٔٔ)
 .  ٖٗٚ, ص ؛ ابن بشكوال, الصمةٕ٘ٔو  ٜٛ, ص ٙلمدارك, ج القاضي عياض, ترتيب ا (ٔٔٔ)
 . ٛٚٔو ٓٙٔو ٖٕو ٕٕ, صٔج ؛ ابن األبار, التكممة,ٖٔٓ, صٙعياض, ترتيب المدارك, ج (ٕٔٔ)
؛ ٕٛو ٕٓ؛ ابن بشكوال, الصمة, صٕٕٔو ٕٔٔو ٔٔٔ, ص ٙعياض, ترتيب المدارك, ج  (ٖٔٔ)

 . ٕ٘ٗو ٕٚص ,ٙٔج سير أعالم النبالء, ؛ٙٔ٘ص ,ٕٙج ,ٓ٘ٗص ,ٕ٘ج الذىبي, تاريخ اإلسالم,
, ٔ؛ ابن األبار, التكممة, جٖٛٔو ٔٔ, صٚ, جٜٕٔ-ٜٕٓ, صٙعياض, ترتيب المدارك, ج (ٗٔٔ)

 . ٖٗٙ ,ٕ؛ المقري, نفح, جٙٔ٘ص ,ٕٙج ؛ الذىبي, تاريخ اإلسالم,ٕٖٕوٜٛٔص ,ٕج ,ٕٕص
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؛ ابن األبار, ٕٛالصمة, ص؛ ابن بشكوال, ٕٚٔو ٕٔٔ-ٔٔٔ, صٙعياض, ترتيب المدارك, ج (٘ٔٔ)
 . ٕٚص ,ٙٔج ؛ سير أعالم النبالء,ٓ٘ٗص ,ٕ٘تاريخ, ج ؛ الذىبي,ٖٚٓو ٖٕص ,ٔج التكممة,

 .   ٛٗٔ -ٚٗٔ, ص ٙالقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج  (ٙٔٔ)
؛ ٕٚٓ ,ٜٖ, صٚ, جٕٗٔ, صٙ؛ عياض, ترتيب المدارك, جٗٓٔ-ٖٓٔجذوة, ص الحميدي, (ٚٔٔ)

 . ٛٔٔ, صٗ؛ المقري, نفح, جٖٓٓص ,ٕن األبار, التكممة, ج؛ ابٔ٘ٔ–ٓ٘ٔبغية, ص الضبي,
 ص الصمة, ؛ ابن بشكوال,ٚ-ٙ ص ,ٛج ,ٔٔص ,ٚج ,ٕٚٔص ,ٙج عياض, ترتيب المدارك, (ٛٔٔ)

 ص ,ٙٔ؛ سير أعالم, جٙٔ٘ص ,ٕٙتاريخ, ج ذىبي,؛ الٕٚٗو ٕٗص ,ٗج التكممة, ؛ ابن األبار,ٕٛ
ٕٗ٘ . 

؛ ابن األبار, التكممة, ٕٚٓ, ص ٚ, ج ٕٜٕو ٕٚٔ, ص ٙ, ج القاضي عياض, ترتيب المدارك (ٜٔٔ)
 . ٕ٘ٗ, ص ٙٔ؛ الذىبي, سير أعالم النبالء, جٙٛو ٕٗ, صٗ, ج ٕٖٕ, صٕج
 .  ٕ٘ٔ, ص ٙالقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج  (ٕٓٔ)
؛ ٜٜٕ, ص ٚ, وج ٕٔٔ, صٙ؛ عياض, ترتيب المدارك, جٗٓٔ-ٖٓٔالحميدي, جذوة, ص (ٕٔٔ)

؛ الذىبي, تاريخ ٚ -ٙ, ص ٛ, ج ٙٛو ٘ٙ, ص ٗ؛ ابن األبار, التكممة, ج ٔ٘ٔ–ٓ٘ٔص ,الضبي, بغية
 .  ٕٚص ,ٙٔج ؛ سير أعالم النبالء,ٚٔ٘-ٙٔ٘ص ,ٕٙج ,ٓ٘ٗ, صٕ٘اإلسالم, ج

 .  ٜٛ -ٚٛ, صٙالقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج (ٕٕٔ)
 . ٙٓٔ -٘ٓٔ, ص ٙ( القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ٖٕٔ)
 . ٕ٘ٔ, ص ٙاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ( القٕٗٔ)
 .  ٚٚٔ, صٙٔ: الذىبي, سير أعالم النبالء, . يقارنٖٚ-ٙٙ, المرقبة العميا, ص( النباىيٕ٘ٔ)
 .  ٛٓٔ, ص ٙ( القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ٕٙٔ)
 .  ٖٓٙ -ٜٕٙ, ص ٕٙاإلسالم, ج ( الذىبي, تاريخ ٕٚٔ)
 .  ٖٗٚ, ص ( ابن بشكوال, الصمةٕٛٔ)
 . ٚٚ, ص ( النباىي, المرقبة العميأٜٕ)
 .  ٗٛ, ص ٗ( ابن األبار, التكممة, ج ٖٓٔ)
 . ٗٛ, ص( أبو الحسن النباىي, المرقبة العميأٖٔ)
 . ٖٖ٘ص, ٖج . يقارن: ابن حجر, لسان الميزان,ٓٗٔص ,ٙج ( القاضي عياض, ترتيب المدارك,ٕٖٔ)
 . ٕٛٗ, ص ٗ( ابن األبار, التكممة, ج ٖٖٔ)
 . ٖٗٙ, ص ٕ. يقارن: المقري, نفح الطيب, ج ٜٛٔ, ص ٕن األبار, التكممة, ج ( ابٖٗٔ)
 . ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ. يقارن: الضبي, بغية الممتمس, صٗٓٔ-ٖٓٔص ( الحميدي, جذوة المقتبس,ٖ٘ٔ)
 .  ٕٕٔ -ٕٔٔ, ص ٙ( القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ٖٙٔ)
 . ٕٛٓ -ٕٙٓ, ص ٔاألبار, الحمة السيراء, ج ( ابن ٖٚٔ)
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 . ٕٗٔ, ص ٙ( القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ٖٛٔ)
 . ٛٗٔ -ٚٗٔ, ص ٙ( القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ٜٖٔ)
 .  ٕٖٕ, ص ٕ( ابن األبار, التكممة, ج ٓٗٔ)
, ٕ٘ج .  يقارن : الذىبي, تاريخ اإلسالم, ٕٔٔ -ٔٔٔ, ص ٙ( القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ٔٗٔ)

 .  ٕٛ -ٕٚ, ص ٙٔالنبالء, ج ؛ سير أعالم ٓ٘ٗص 
 .  ٓٛ, صٙٔقارن: الذىبي, سير أعالم النبالء, ج. يٕٚٔ, صٙ( عياض, ترتيب المدارك, جٕٗٔ)
 . ٕٚٗ, صٗ( ابن األبار, التكممة, جٖٗٔ)
 . ٕٜٕ, صٙالقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج (ٗٗٔ)
 .   ٛٔٔ, ص ٗفح الطيب, ج , نلمقري.  يقارن: آٖٓ, ص ٕ( ابن األبار, التكممة, ج ٘ٗٔ)
 . ٕٛٙ-ٕٚٙ, ص ٙ( القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ٙٗٔ)
 .   ٕٗ, ص ٗ( ابن األبار, التكممة, ج ٚٗٔ)
 .  ٕ٘ٗ, ٙٔ( الذىبي, سير أعالم النبالء, ج ٛٗٔ)
 .  ٔٙٔ -ٓٙٔ, ص ٔ( ابن األبار, التكممة, ج ٜٗٔ)
 .  ٕٕٙ, ص ( ابن فرحون, الديباج المذىبٓ٘ٔ)
 .  ٕٖٓ-ٖٔٓص ,ٙج القاضي عياض, ترتيب المدارك,( ٔ٘ٔ)
 .  ٖٖٓ, ص ٔ( ابن األبار, التكممة, ج ٕ٘ٔ)
 .  ٚ, صٖ( ابن األبار, التكممة, جٖ٘ٔ)
 . ٜٕ٘, ص ٙ( القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ٗ٘ٔ)
, ٕٙسالم, ج , تاريخ اإل.  يقارن: الذىبيٓٗٔ -ٜٖٔ, ص ٙ( القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ٘٘ٔ)

 .  ٖٓٙ, ص ٖميزان االعتدال في نقد الرجال, ج , ٖٓٗص 
 .   ٖٖٓ, صٙ( القاضي عياض, ترتيب المدارك, جٙ٘ٔ)
 .   ٚٔ٘-ٙٔ٘, صٕٙ.  يقارن: الذىبي, تاريخ اإلسالم, جٔٔ, صٚ( عياض, ترتيب المدارك, جٚ٘ٔ)
 . ٕ٘ٔ -ٔ٘ٔ, ص ٙ( القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ٛ٘ٔ)
 . ٖٔ, صٚقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج( الٜ٘ٔ)
 .  ٜٕٔ -ٜٕٓ, ص ٙ( القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ٓٙٔ)
 .  ٚ, ص ٖ( ابن األبار, التكممة, ج ٔٙٔ)
 . ٕٚٓ, ص ٚ( القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ٕٙٔ)
 .  ٖٚٓ, ص ٔ( ابن األبار, التكممة, ج ٖٙٔ)
 .   ٜٖ -ٖٛ, ص ٚج , ( القاضي عياض, ترتيب المداركٗٙٔ)
 .  ٜٜٕ, ص ٚالمدارك, ج ( القاضي عياض, ترتيب ٘ٙٔ)
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-ٖٙٙ, ص ٕٙ: الذىبي, تاريخ اإلسالم, ج . يقارنٙٔٔ, ص ٔ٘( ابن عساكر, تاريخ دمشق, ج ٙٙٔ)
؛ المقري, نفح ٖٛٛ -ٖٚٛ, ص ٘؛ ابن حجر, لسان الميزان, ج ٕٗٔص ,ٖ, تذكرة الحفاظ, جٗٙٙ
 .  ٜٕٔ, ص ٕ, ج الطيب

 .    ٔٗٔ, صٖ( ابن األبار, التكممة, ج ٚٙٔ)
 .  ٖٛٔص ,ٚج ي عياض, ترتيب المدارك,( القاضٛٙٔ)
 . ٗٛٔص ,ٚج ( القاضي عياض, ترتيب المدارك,ٜٙٔ)
 .   ٕٓ, ص ( ابن بشكوال, الصمةٓٚٔ)
 .  ٖٕ, ص ٔ( ابن األبار, التكممة, ج ٔٚٔ)
 .   ٛٚٔ, صٔ( ابن األبار, التكممة, جٕٚٔ)
 .    ٜ٘ٔ, ص ( ابن بشكوال, الصمةٖٚٔ)
 .  ٙٛ, ص ٗ( ابن األبار, التكممة, ج ٗٚٔ)
 . ٕ٘ٔ , صٚالقاضي عياض, ترتيب المدارك, ج .  يوازن:ٕٛ, صٔ( ابن بشكوال, الصمة, ج٘ٚٔ)
 .  ٘ٗٔ, ص ٚ( القاضي عياض, ترتيب المدارك, ج ٙٚٔ)
 .   ٘ٙ, ص ٗ( ابن األبار, التكممة, ج ٚٚٔ)
 .   ٚ -٘, ص ٛي عياض, ترتيب المدارك, ج ( القاضٛٚٔ)
 .  ٚٛٔص ,ٚج ( القاضي عياض, ترتيب المدارك,ٜٚٔ)
 . ٕٕص ,ٔج التكممة, ( ابن األبار,ٓٛٔ)
ذ

ذ

ذ:قائمةذاملصادرذواملراجع

ذأواًلذ:ذاملصادرذ:ذ

 ىـ( : ٛ٘ٙ* ابن األبار ــ محمد بن عبد اهلل البمنسي ) ت 
 م. ٜٜ٘ٔ -ىـ٘ٔٗٔلبنان –التكممة لكتاب الصمة, تح: عبد السالم اليراس, دار الفكر لمطباعة -ٔ
 م . ٜ٘ٛٔالقاىرة  –, تح : حسين مؤنس , دار المعارف  ٕالحمة السيراء , ط  -ٕ
 م.  ٕٓٓٓ -ىـ ٕٓٗٔمصر –مكتبة الثقافة الدينية ,ٔط معجم أصحاب القاضي أبي عمي الصدفي, -ٖ 

 ىـ( :ٛٙٙ* ابن أبي أصيبعة ــ أحمد بن القاسم الخزرجي )ت 
 بيروت )ال.ت(.   –تور نزار رضا, دار مكتبة الحياةعيون األنباء في طبقات األطباء, تح: الدك -ٗ
 ىـ( :  ٛٚ٘ابن بشكوال ــ أبو القاسم خمف بن عبد الممك ) ت * 
 م. ٜ٘٘ٔالقاىرة  مكتبة الخانجي, عزت العطار الحسيني, تح: ,ٕط الصمة في تاريخ أئمة األندلس, -٘
 م. ٕٗٓٓ الرياض–أضواء السمف محمد الشعيري, , تح:ٔاآلثار المروية في األطعمة السرية, ط -ٙ
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 ىـ( : ٜٜٖٔ* البغدادي ــ إسماعيل بن محمد أمين ) ت 
كميسى, دار , تح : محمد شرف الدين والمعمم رفعت بيمكو الالمكنون في الذيل عمى كشف الظنونإيضاح  -ٚ

 م .ٜٔ٘ٔلبنان  –, بيروت إحياء التراث العربي
 م.  ٜٔ٘ٔ, لبنانإحياء التراث العربي ,ٕط المصنفين,ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار -ٛ
 ىـ( : ٜٕٗالثعالبي ــ عبد الممك بن محمد بن إسماعيل ) ت * 
 م. ٖٜٛٔتح: د. مفيد قمحية, دار الكتب العممية, بيروت ,ٔط يتيمة الدىر في محاسن أىل العصر, -ٜ
 ىـ( : ٕ٘ٛابن حجر العسقالني ــ أحمد بن عمي بن محمد )ت * 
 م. ٜٔٚٔ, مؤسسة األعممي بيروتاليند –دائرة المعارف النظامية  , تح :ٕلسان الميزان, ط  -ٓٔ

 ىـ( : ٙ٘ٗ* ابن حزم ــ أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد القرطبي )ت
 م. ٖٜٛٔ -ىـٖٓٗٔبيروت –لجنة من العمماء, دار الكتب العممية تح: ,ٔط جميرة أنساب العرب, -ٔٔ
 ىـ ( : ٛٛٗالحميدي ــ محمد بن فتوح بن عبد اهلل األزدي ) ت * 
 م. ٜٙٙٔالدار المصرية لمتأليف والنشر, القاىرة  )ال.ط(, جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس, -ٕٔ

 ىـ( : ٜٙٗ* ابن حيان ـ أبي مروان حيان بن خمف )ت 
 م . ٜٜٚٔبي لمثقافة, مدريد , تح: شالميتا  واخرون, المعيد االسباني العر ٔالمقتبس, ط -ٖٔ

 ىـ ( : ٖٔٙ* الخشني ــ أبو عبد اهلل محمد بن حارث )ت 
 م . ٜٜٛٔ -ىـ ٓٔٗٔ, تح: إبراىيم األبياري, دار الكتاب المصري المبناني ٕقضاة قرطبة, ط -ٗٔ
 ىـ ( : ٙٚٚابن الخطيب ــ لسان الدين محمد بن عبد اهلل ) ت * 
, تـح: أ . ليفـي بروفنسـال, دار ٕحـتالم مـــن مــمـــوك اإلســـــالم, ط ويـــع قبـل االأعمال األعالم فـــي مـــن بــ -٘ٔ

 م .   ٜٙ٘ٔلبنان  –, بيروت المكشوف
 ىـ( : ٛٓٛ* ابن خمدون ــ عبد الرحمن بن محمد )ت 

 م . ٜٛٛٔ -ىـ ٛٓٗٔ, بيروت , تح: خميل شحادة, دار الفكرٕتاريخ ابن خمدون, ط  -ٙٔ
 ىـ( : ٔٛٙ, أحمد بن محمد بن إبراىيم )تابن خمكان* 
 م . ٜٜٗٔبيروت  –تح: إحسان عباس, دار صادر ,ٔوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, ط -ٚٔ
 ىـ( : ٛٗٚالذىبي ــ أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان ) ت * 
 م .  ٖٜٜٔوت , تح: عمر عبد السالم التدمري, دار الكتاب العربي, بير ٕتاريخ اإلسالم, ط -ٛٔ
 م . ٜ٘ٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔ, مجموعة من المحققين, مؤسسة الرسالة ٖسير أعالم النبالء, ط  -ٜٔ
 م . ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔلبنان  -, بيروت, دار الكتب العمميةٔتذكرة الحفاظ, ط  -ٕٓ
 م. ٖٜٙٔ-ىـٕٖٛٔ بيروت عمي محمد البجاوي, دار المعرفة, تح: ,ٔط ميزان االعتدال, -ٕٔ
 ىـ( :ٗٙٚـ صالح الدين خميل بن أيبك ) ت الصفدي ـ* 
 م. ٕٓٓٓ-ىـٕٓٗٔ بيروت–الوافي بالوفيات, تح: أحمد األرناؤوط, دار إحياء التراث -ٕٕ
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 ىـ( : ٜٜ٘الضبي ــ أبو جعفر أحمد بن يحيى ) ت * 
 م . ٜٚٙٔالقاىرة   –, دار الكاتب العربي ممتمس في تاريخ رجال أىل األندلسبغية ال -ٖٕ

 ىـ( : ٔٚ٘* ابن عساكر ــ أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل ) ت 
 م . ٜٜ٘ٔ -ىـ ٘ٔٗٔتاريخ دمشق, تح: عمرو بن غرامة العمروي, دار الفكر لمطباعة  -ٕٗ
 ىـ( : ٜٛٓٔ* ابن العماد الحنبمي ــ عبد الحي بن أحمد بن محمد )ت  

 م . ٜٙٛٔ, دمشقبن كثيرار ا, د, تح: محمود األرناؤوطٔشذرات الذىب, ط  -ٕ٘
 ىـ( : ٗٗ٘* القاضي عياض ــ عياض بن موسى اليحصبي ) ت 

 م. ٖٜٛٔ, تح: ابن تاويت الطنجي, مطبعة فضالة المحمدية, المغرب ٔترتيب المدارك, ط -ٕٙ
 ىـ( : ٜٜٚ* ابن فرحون ــ إبراىيم بن نور الدين )ت

 م. ٜٜٙٔنان, دار الكتب العممية, بيروت , تح: مأمون بن محيي الدين الجٔالديباج المذىب, ط  -ٕٚ
 ىـ( : ٖٓٗ* ابن الفرضي ــ عبد اهلل بن محمد بن يوسف األزدي ) ت 

 م.ٜٛٛٔالقاىرة  مكتبة الخانجي, السيد عزت العطار الحسيني, تح: ,ٕط تاريخ عمماء األندلس, -ٕٛ
 ىـ( : ٙٗٙ* القفطي ــ جمال الدين أبو الحسن عمي بن يوسف )ت

 ىـ .ٕٗٗٔبيروت  -, المكتبة العصرية ٔالرواة عمى أنباه النحاة, ط  إنباه -ٜٕ
 ىـ( : ٕٖٛٔ* الكتاني ــ محمد َعْبد الَحّي ) ت 

 م . ٕٜٛٔبيروت  -, دار الغرب اإلسالمي , تح: إحسان عباسٕفيرس الفيارس, ط  -ٖٓ
 ىـ( : ٛٓٗٔكحالة ــ عمر بن رضا بن محمد ) ت * 
 , ) ال . ت ( . إحياء التراث العربي بيروتار , دمعجم المؤلفين -ٖٔ
 :مؤلف مجيول *

 م .ٜٜٛٔ, دار الكتاب المبناني والمصري , تح: إبراىيم األبياريٕأخبار مجموعة, ط  -ٕٖ
 ىـ( : ٔٗٓٔالمقري ــ أحمد بن محمد التممساني )ت  *

 م . ٜٜٚٔلبنان  –بيروت  -, دار صادر, تح: إحسان عباس٘نفح الطيب, ط  -ٖٖ
 ىـ( : ٕٜٚالنباىي ــ أبو الحسن عمي بن عبد اهلل بن محمد ) ت  *

 م.ٖٜٛٔبيروت  –, دار اآلفاق الجديدة , تح: لجنة إحياء التراث العربئالمرقبة العميا, ط  -ٖٗ
 ىـ( : ٕٙٙياقوت الحموي ــ ياقوت بن عبد اهلل )ت  *

 م . ٜٜ٘ٔ, بيروت , دار صادرٕمعجم البمدان, ط  -ٖ٘
ذثانوًا:ذاملراجعذاحلدوثة:ذ

 , سالم بن عبد اهلل: الخمف *
البحــث العممــي بالجامعــة اإلســالمية, المدينــة , عمــادة ٔحكــم األمــويين ورســوميم فــي األنــدلس, ط نظــم  -ٖٙ

 م .   ٖٕٓٓىـ/ٕٗٗٔ, المممكة العربية السعودية المنورة
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 , د. عبد العزيز: سالم *
 .  ٜٜٚٔ, اإلسكندرية , مؤسسة شباب الجامعةٔاألندلس, ط الخالفة في قرطبة حاضرة  -ٖٚ
 م .   ٜٗٛٔمصر  –, اإلسكندرية , مؤسسة شباب الجامعةٔريخ مدينة المرية اإلسالمية, ط تا -ٖٛ
 : المرسي, كمال الدين عبد الغني *

 م. ٜٜٛٔ, دار المعرفة الجامعية ٔلدينية في المجتمع اإلسالمي, ط من قضايا التربية ا -ٜٖ
 : حكمت بشير .دياسين, أ. *

 ىـ. ٕٕٗٔ, دار ابن الجوزي, السعودية ٔكتب التراث بن الحوادث واالنبعاث, ط -ٓٗ
ذثالثًا:ذالبحوثذوالردائلذاجلامعوة:ذ

 : حسين, كريم عجيل *
ابــع اليجــري, أطروحــة تطــور التــدوين التــاريخي فــي األنــدلس منيجــو وأبــرز رجالــو حتــى نيايــة القــرن الر  -ٔٗ

 . ٜٜٙٔ, دكتوراه, كمية اآلداب, جامعة بغداد
 : العبيدي, إيمان محمود *

ن الســابع اليجــري, التــدوين التــاريخي ومنيجــو فــي األنــدلس مــن القــرن الخــامس اليجــري حتــى نيايــة القــر  -ٕٗ
 م . ٕٔٔٓ -ىـ ٖٖٗٔ, أطروحة دكتوراه, كمية اآلداب, جامعة األنبار

 


