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كلوة الرتبوة للعلوم  –جامعة األنبار 

 اإلنسانوة

Abstract 
  Abn AL- Abaar is of the Arabic thinking scientists during the 5th century 

B.H. and 11th century A.H. in doing the complete encyclopedia in culture. 
Moreover, he has been directed into various arts and done a lot of them, He is 
write the beautiful book abut Abu Ali Al Sadafe, and abut same Person in his 
book.  

 :ادلقدمة

ليك الحال والمآل، وبتوفيقك يحفظ القمم  باسمك الميم تفتتح االعمال ومنك اليداية وا 
من الزيغ والزلل، وينشرح الصدر بتقواك لصالح االعمال، ومساعدة حممة العمم من الخطأ 

   :وصحبو وسمم يوم المحشر والسؤال وبعدوالضالل، وصمى الميم عمى نبينا محمد وعمى الو 
األندلس غرًبا، ومن  ىالصين شرًقا، إل اتسعت الدولة اإلسالمية وامتدت حدودىا من

كثيرة ومنيا تتكون من أقسام إدارية  بحر قزوين شماال إلي المحيط اليندي جنوًبا، وأصبحت
ا، ثم أصبحت والية مستقمة إفريقي األندلس: وكانت في بداية الفتح اإلسالمي ليا تتبع شمال

 .ىـٖٙٔثم اصبحت دولة بعد ان اعمنت فييا الخالفة سنة  منذ خالفة عمر بن عبد العزيز
يعينون لكل والية من االندلسيون، والسيما بعد اعالن الخالفة فييا  وكان الخمفاء

ون فيمن يقع مساعديو وأعوانو، وكانوا يحرص والًيا من قبميم، وىو بدوره يختار االندلس واليات
المعروفين بالحزم وحسن السياسة والقدرة اإلدارية، وأن  عميو اختيارىم لإلمارة أن يكون من

 ليا. وتمتع ىؤالء الوالة بسمطات واسعة،من المخمصين نفسيا و الموالين لمخالفة  يكون من
تي ال مكنتيم من التصرف بما يرونو محققا لمصالح الدولة والمجتمع، وكانت ىذه السياسة

، وحرصوا عمي الفصل بين السمطات حازمو تختص بأمور الدينمع والتيم األندلسيون اتبعيا 
القضاة  السمطات المالية والقضائية، كما كانوا يعينون السياسية واإلدارية والعسكرية، وبين

   .لألقاليم بأنفسيم
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واإلدارة،  الحكم حفل العصر األموي بالكثير من األسماء الالمعة التي تألقت في فن
ىو صاحب دراستنا ابو عمي الصدفي الى جانب القضاة الذين تم  ومن أشير تمك األسماء

ذكرىم في ىذا البحث في طي صفحاتو الالحقة وقد اجتيدنا في استخراج النصوص التي 
 .تحدثت عنيم من خالل ما ذكر بحقيم مؤلف الكتاب ابن االبار

 :ادلبحث األول

  :ابن األبار حواته

 : اسمه
ىو أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل بن أبي بكر بن عبداهلل بن عبدالرحمن بن أحمد بن 

 ويكنى ابا عبداهلل بأبن االبار. .(ٔ)أبي بكر القضاعي البمنسي
 نسبه: 

إلى قضاعة وىو قضاعة بن مالك بن عمير بن مرة بن زيد  يرجع نسب ابن األبار
بن مالك بن حمير، ولم يكن لقضاعة من األبناء سوى واحد وىو الحافي، وقد ولد لمحافي 

ىؤالء األبناء يعودون إلى الجد الذي تفرعوا منو وىو  ثالثة أوالد ىم عمران وعمر وأسمم،
 .(ٕ)قضاعة
 نسبته: 

وىو بمنسي نسبًة إلى مدينة بمنسية  األندلس، فيو أندلسي،ينسب ابن األبار إلى بالد 
التي ولد فييا، وىي إحدى قواعد شرق األندلس، وذكر لو محمد بن عبد الممك المراكشي 

 .(٘)فيي نسبة أىمو ،(ٗ))بمنسي، أندي أصل السمف( ، فقال:(ٖ)نسبتو إلى أنده
 وفاته: 

ه بعد ان قتل قعصا بالرماح بامر من السمطان  ٛ٘ٙتوفي ابن االبار مظموما سنة 
 .(ٙ)ك في قمة امانتو واخالصو لمسمطانالحفصي بعد ان ش

 ادلبحث الثاني

 لغة وإصالحا -اوال: القضاء والصحبة

 القضاء لغة:
ومعناىا شرعا فصل الخصومات وقطع  ىو األحكام وشرعا الزام الغير ببينة،

 .(ٛ)او ىو الحكم والجمع (ٚ)المنازعات
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 القضاء اصطالح: 
في اعيان الموجودات عمى ماىي عميو من األحوال  يعبارة عن الحكم الكمي االلي

ما ىو  ، ويعني إظيارإلزام أمر لم يكن الزًما قبموالجارية في األزل إلى األبد كما يعني 
 .(ٜ)ثابت

 الصحبة لغة:
المعاشرة صِحَبُو وُصحبو وَصحابو وِصحابُو والصاحب وجمع الصحبة اصحاب 

 .(ٔٔ)كما تعني الصحبة الرفقة (ٓٔ)وصحبان وِصحاب وَصحابو واصاحيب
 : الصحبة اصطالحا

 .(ٕٔ)، وحسن الرفقة بين الناسىي حسن المعاممة من األىل وغيرىم
انزل في كتابة عمى يالحظ من ذلك ان القضاء ىو تطبيق أحكام شرع اهلل الذي 

األرض بين الناس حتى يتحقق بذلك العدل من خالل حل النزاعات وفصميا بين المتخاصمين 
ظيار ما ىو ثابت.  وا 

َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن ) :اذ يقول تعالى
 .(ٖٔ)(ُىُم اْلُمْفِمُحونَ  اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئكَ 

عمى ان يكون القضاء رفع المظممة عن المظموم وانصاف الظالم عمى ان يتم ذلك 
َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل المَُّو َفُأوَلِئَك ) :وعد كافرًا من يخالف ذلك اذ قال تعالى ضمن شرع اهلل،
  .(ٗٔ)ُىُم اْلَكاِفُروَن(

في حديثو )وددت اني رأيت  اما الصحبة فيي بمنزلة االخوان اذ يقول الرسول 
، واخواننا الذين يأتون من : بل انتم اصحابي: السنا بإخوانك يا رسول اهلل؟ قالاخواننا، قمنا

 .(ٙٔ)وفي رواية )اخواني الذين امنوا بي ولم يروني( .(٘ٔ)بعد(
االجتماعي والسياسي في المجتمع فقد حظي ونظرا ألىمية القضاء في ايجاد التوازن 

باىتمام والة الدولة العربية االسالمية وبرعاية ىذه المؤسسة واختارت ليا خيرة رجاليا ممن 
العمم  تتصف فييم صفة الورع والتقوى والعفة والتعفف من اكل اموال الغير، فضال عن

روثيم الحضاري في التراث ن ليم مو ، مما افرز لنا كمًا ىائاًل من الشخصيات الذين كاوالنباىة
، ا عمينا االقتداء بسيرتيم العطرة، ووفاء منا إلظيار ىذا الموروث امام القارئ ولزامالقضائي

 .ضي الصدفي كأنموذج ليؤالء الرجالوقع اختيارنا عمى القا
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 ادلبحث الثالث

 ، ابن دكرهي ابي علي احلسني بن حممد الصديفالقاض

 وكنيته:اوآل: اسمه ونسبه 
 (ٛٔ)ابو عمي الصدفي (ٚٔ)الحسين بن محمد بن قتيبة بن حيوان بن سكرة

 .(ٜٔ)السرقسطي
 :: والدتهثانيا

اما ابن العديم  (ٕٓ)ال يعرف تأريخ والدتو الحقيقية سوى ما قيل انو من ابناء الستين
 .(ٕٔ)ىـ(ٗ٘ٗفأكد ان والدتو كانت في سرقسطو في نحو سنة )

  :حياتهثالثا: 
 (ٕٕ)رجحت بعض المصادر التأريخية انو من اىل سرقسطة وقد سكن مدينة مرسية

ذ عمى يد عدد وقد قضى الشطر االول من حياة متنقال بين مدن االندلس طمبا لمعمم وتتمم
وابي عبداهلل محمد  (ٖٕ)وروي عنيم امثال ابي محمد بن عبداهلل بن محمد ،كبير من عممائيا

ىـ ثم حج في ىذه السنة ٔٛٗثم رحل الى المشرق في االول من محرم سنة  (ٕٗ)بن سعدون
امام الحرمين في وقتو ثم توجو الى البصرة  (ٕ٘)والتقى بمكة ابا عبداهلل الحسن بن عمي الطبري

ىـ وأطال مقامة فييا لمدة خمس ٕٛٗوواسط وسمع من مشيختيا ثم دخل مدينة بغداد سنة 
وكما  .(ٕٛ)ومن أبو الحسن الصيرفي (ٕٚ)الفضل بن خيرون حيث سمع بيا من ابي (ٕٙ)سنوات

كما تفقو عند الفقيو أبي بكر  (ٖٓ)وأبي الفوارس الزينبي (ٜٕ)سمع  من أبي محمد بن رزق
وغيره، وقد قيل انو سمع من جماعة من بغداد ومن غيرىا من جاء الى بغداد أيام  (ٖٔ)ألشاشي

 .(ٕٖ)وجوده فييا
سمع بيا من أبي فتح  ىـ حيثٚٛٗسنة رحل من بغداد متوجيا الى دمشق 

وصل أبو عمي الصدفي إلى  (ٖٗ)وغيرىم، كما أجاز لو بيا أبو إسحاق الحبال (ٖٖ)المقدسي
ىـ حيث توجو إلى مدينة مرسية وسكن فييا وأصبح  ٜٓٗاألندلس في شير صفر من سنة 

وىي أن  من المحدثين بجامعيا حتى قصده الناس من بمدان اخرى وقد أكثروا سماعيم منو،
دلت عمى شيء فقد دلت عمى غزارة عممو في تمك الفترة والسيما بعد ان تمقى العموم من عدد 
كبير من المشايخ خالل مدة حجو، فقد كان رحمة اهلل عالما بالحديث النبوي الشريف وطرقة 
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كما كان عالما بعممو واسماء رجالو وكان حسن الخط اذا دون ويجيد خطو إذا دونو، كما كان 
 .(ٖ٘)حافظا لمصنفات الحديث ويذكر أسانيدىا ويذكر رواتيا

 :رابعا: تولية القضاء
لما عمم اىل االندلس مقدار ما يحممو الصدفي من العمم وشاىدوا ورعو وزىادتو نظرا 
لما كان يتمتع بو من عمم وذكاء فطمب )اىل مرسية وشرق االندلس من ابي الحسن عمي بن 

فقد تم استقضاءه في مدينة مرسية سنة خمس  (ٖٙ)ان يقمده قضاءىم فقمده( يوسف بن تاشفين
ولما كان الصدفي عمى قدر كبير من الورع والزىد والخوف من اهلل رفض  ،(ٖٚ)وخمسمائة

)فترددت كتب ابن تاشفين، والزام  (ٖٛ)قبول المنصب الذي اسند اليو فقرر التوجو الى المرية
ثم طمب بعد ذلك استعفاءه من منصبو  (ٜٖ)تقمد ذلك مكرىا(اشخاصو الى مرسية وشدد عميو، ف

، ولم يعرف سبب استعفائو من منصبو وربما كانت برغبة منو (ٓٗ)فأعفاه سنة ثمان وخمسمائة
يو ليتوجو بعد ذلك الى نشر العمم، كما يقول المقري عن ذلك )ولما قمد قضاء مرسية وعزم عم

، وفي سنة ةسنة خمس وبعض سنة ست وخمسمائفأقام بيا  صاحب االمر فيو فر الى المرية
، ولطول قصة يطول إيرادىاست قبل قضائيا عمى كره إلى أن استخمص آخر سنة سبع في 

 .(ٔٗ)بقائو في مدينة المرية اخذ الناس عنو بيا(
  :خامسا: وفاته

مر ذكره سابقا انو  لم تكن وفاتو لمرض اصابو او كير في السن، اذ اننا نعمم وكما
، فقد استشيد أبو عمي الصدفي في معركة جرت احداثيا عمى ارض األندلس ابن ستون سنة

، التي كانت واقعتيا وخيمة عمى جيوش المسممين في االندلس واستشيد (ٕٗ)وىي معركة قتنده
 (ٖٗ)ىـ في شير ربيع األول ٗٔ٘عدد غفير من رجاالتيا حيث جرت أحداث ىذه المعركة سنة 

 .(ٗٗ)وقد قيل انو استشيد فييا من المسممين ما يقارب عشرين الف مسمم
 ادلبحث الرابع

 :مروواته وذووخه وتالمذته

 : رواوته للحدوث واماكنها: اوال

لقد ظيرت آثار الصدفي في رواية الحديث وبشكل خاص عند عودتو الى االندلس 
ما رواه الصدفي كما جاء في  واعفائو من القضاء لينصب عمى عقد جمسات العمم، فمن جممة

 كتب التاريخ:
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 مرسية:  -1
ه( ابو ٜٕ٘لقى محمد بن عيسى بن القاسم الصدفي. ابو عبداهلل من اىل تطيمة )ت 

رواه ابو عمي ) عن ابي سعيد  عمي فسمع منو والتزم مجمسو لمحديث ومسائل الرأي فقال مما
) نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، عن قتل النساء والصبيان، وقال ىما لمن  :: قال...

 .(٘ٗ)غمب(
 المرية: -2

 :ه( قالٕٗ٘لمعروف بالدورقي )تسمع عبد العزيز بن محمد بن سعيد االطروش ا
ه، وانا اسمع ... عن ابي ٘ٓ٘)قرأ عميِّ ابو عمي الصدفي بجامع المرية في رمضان سنة 

رسول اهلل صمى اهلل عمية وسمم: العالم والمتعمم شريكان في الخير، وسائر الدرداء قال: قال 
 .(ٙٗ)(فيو رالناس ال خي

الى جانب مدن اخرى حدث بيا ابو عمي الصدفي وال يتوفر لدينا ما رواه سوى إشارات  -ٖ
 خالل توجو الى الجياد في قتنده ااال انو دخل ىذه المدن وحدث بيا ومنيا ما دخمي

 . وىي كل من شاطبة وبمنسية ودانية الوارد ذكرىا الحقا
 :ذووخه ثانوا:

كان البي عمي الصدفي شيوخ تتممذ عمى ايدييم وىم من بمدان مختمفة منيم التقاىم 
في غير بمده االندلس كالحجاز والعراق والشام ومصر والمغرب عندما ذىب ألداء فريضة 

الى دار مقامو وقضائو ليحدث وينفع الناس بما انتفع بو الحج في مقتبل شبابو ليعود بعد ذلك 
  .من مشيختو العظام

 جعفر بن محمد بن الفضل العباداني:  -1
ولد  (ٛٗ)البصري (ٚٗ)ىو أبو الطاىر جعفر بن محمد بن الفضل العباداني القريشي

)رحل ابو عمي الى العراق، فسمع  :يقول الذىبي (ٜٗ)ىـ وىو من سكان البصرةٗٓٗسنة 
وتوفي أبو طاىر في اصبيان سنة  (ٓ٘)رة من: جعفر بن محمد بن الفضل العباداني(بالبص
 ويبدو انو اخذ عنو عموم الحديث او االخبار كما عرف عن اىل العراق. (ٔ٘)ىـٖٜٗ
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 عبد الممك بن شعبة:  -2
رحل أبو عمي إلى العراق فسمع بالبصرة  :قال الذىبي (ٕ٘)أبو القاسم محدث البصرة

وىو حافظ متقن ثقة ومحدث واشتير باإلمالء ورواية  ه(ٗٛٗبة )ت عمن عبد الممك بن ش
 .(ٖ٘)الحديث الشريف

عمي بن محمد بن محمد بن محمد بن يحيى الشيباني االنباري بن االخضر )ت  -3
 :ه(486

 .(ٗ٘)عمي الصدفي منو الحديث انتشرت رواياتو في اآلفاق وكان يحدث وقد سمع ابو
 أبو بكر الطرطوشي:  -4

ىو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خمف القرشي الفيري األندلسي الطرطوشي 
 :يقول المقري (٘٘)ىـٕٓ٘المعروف بابن أبي وندقة، أديب، حافظ من فقياء المالكية توفي سنة 

 .(ٙ٘))ولقي بمكة ابا بكر الطرطوشي(
 أبو الفضل البغدادي:  -5

ىـ يقول ابن  ٛٛٗ، الحافظ المحدث الثقة توفي سنة ىو احمد بن الحسن بن خيرون
 .(ٚ٘)، وسمع بيا من أبي الفضل(دخل بغداد ... فأطال اإلقامة بيا) :بشكوال

 أبو الحسين الصيرفي:  -6
ىو مبارك بن عبد الجبار بن احمد بن القاسم الصيرفي، البغدادي، محدث بغداد 

، ويذكر أبن بشكوال أن (ٛ٘)ىـٓٓ٘، توفي سنة صدوقا كثير الكتابةومسندىا، صالحا امينا 
لحسين عندما ارتحل ابو عمي الصدفي الى بغداد )وسمع بيا من ... أبي ا :ابن األبار قال

 .(ٜ٘)(الصيرفي مروياتو في الحديث
 ابو محمد التميمي:  -7

وىو  واعظ،ىو رزق اهلل بن عبد الوىاب بن عبد العزيز التميمي البغدادي الفقيو ال
 .(ٔٙ)عمي الصدفي في بغداد ، وىو من سمع عنيم ابو(ٓٙ)ىـٛٛٗشيخ الحنابمة في وقتو توفي 

 ابو بكر الشاشي:  -8
، الفارقي الممقب بفخر ىو محمد بن احمد بن الحسين بن عمر الشاشي، القفال

لنظامية في ، وىو رئيس الشافعية بالعراق في عصره، تولى التدريس في المدرسة ااالسالم
 .(ٖٙ)في بغداد . وقد تفقة ابو عمي الصدفي عمى يديو(ٕٙ)ىـٚٓ٘بغداد توفي سنة 
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 ابو فتح نهرين:  -9
ابراىيم بن نصر بن ابراىيم بن داود المقدسي النابمسي، وىو شيخ الشافعية في الشام، 

ويقول ابن بشكوال: )سمع بدمشق  (ٗٙ)ىـٜٓٗوىو امام عالمة، وحافظ ومحدث، توفي سنة 
 .(ٙٙ)ويقول الذىبي: )واخذ بالشام عن الفقية نصر المقدسي( (٘ٙ)(المقدسيمن ابي فتح 

 ابو فرج االسفرايني:  -11
ىو أبو الفرج سيل بن بشر االسفرايني الدمشقي وىو من المحدثين في دمشق توفي 

وممن سمع منيم ابو عمي الصدفي في الشام في مدينة دمشق خالل مكوثو  (ٚٙ)ىـٜٔٗسنة 
 .(ٜٙ)ىـٜٓٗومولده سنة ( ٛٙ)فييا

 القاضي الخمعي أبو الحسن:  -11
، الفقية الشافعي، انتيى اليو عمو االسناد بمصر لو وىو عمي بن الحسن المعري

بالحر وال بالبرد ولو تصانيف، توفي سنة  يتصانيف ولو كرمات وفضائل وقيل انو كان ال يبال
 .(ٔٚ)وسمع منو ابو عمي خالل دخولو مصر (ٓٚ)ىـٕٜٗ
 الحبال ابو اسحاق: -12

ىيم بن سعيد بن عبداهلل النعماني المعري ولد سنة   .(ٕٚ)ىـ وىو حافظٜٖٔىو ابرا 
 الحميدي:  -13

ىو أبو عبداهلل محمد بن أبي نصر بن فتوح بن عبداهلل بن يصل االزدي الحميدي 
ويقول  (ٖٚ)ىـٛٛٗىـ توفي سنة ٕٓٗاالندلسي الميروقي اصمو من قرطبة كانت والدتو قبل 

وىو أمام ومحدث مصر توفي سنة  (ٗٚ)ي(ان سمع )ببغداد ... ابا عبداهلل الحميد :الذىبي
   .(٘ٚ)ىـٕٛٗ
 :مهدي بن يونس الوارق -14

 .(ٙٚ): )وسمع باالسكندرية من أبي القاسم ميدي بن يونس الوراق(ويقول ابن بشكوال
ىم من مشيخة ابي عمي الصدفي الذين تفقو واخذ عنيم ما جمس يحدث فيو  وىوالء

رحالت ه فييا ما يدلل عمى انو كانت لو عند عودتو الى االندلس دار مقامو ومقر استشياد
كثيرة في طمب العمم، والسيما الحديث والفقو الى جانب ذلك تتممذ عمى يدية طمبة حمموا لواء 

ن لم تسعفنا مصادرنا اال بالشيء القميل عنيم وىم وكما نوضحو في العمم من بعده وىم كثر وأ
 صفحات الحقة.
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 تالمذته: :ثالثا

كان البي عمي تالمذة كما كان لو شيوخ ايضًا، وىم كثر لكن ما رفدتنا بو المصادر 
وىم اما في معجم اصحابو كما ىو معروف من عنوان الكتاب فيم من حدثوا عنو  قميل جدآَ 

واخبر عنيم وجميم من تالمذتو؛ لذلك اكتفينا بما ذكرتو المصادر الخارجيو غير اصحابو في 
 المعجم.

 :الفضل عياض بن موسى ابو -1
ىو عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض اليحصبي، ابو 

ىـ أصمو من االندلس كان احد طمبة ٙٚٗي، احد االعالم ولد بمدينة سبتة سنة الفضل السبت
قال أبو  (ٚٚ)ىـٗٗ٘العمم المجدين في السعي لمحصول عميو توفي مغربا عن وطنو سنة 

عن القاضي أبي عمي حسن بن محمد  ]أي شرق االندلس[: )اخذ بالشرق الحسن في حقو
وقال عياض نفسو  (ٛٚ)... وىو من أىل اليقين في العمم والذكاء واليقظة والفيم( الصدفي كثيرآَ 

 .(ٜٚ)في احدى مؤلفاتو: )نقمتيا من خط شيخي القاضي أبي عمي الصدفي(
 .(81)بن صابر الدمشقيا -2
 .(81)أبو المعالي هو محمد بن يحيى القرشي -3
بن يوسف بن  أبن بشكوال خمف بن عبد الممك بن مسعود بن موسى بن بشكوال -4

 :داحة
أبو القاسم االنصاري القرطبي المحدث حافظ االندلس في وقتو ومؤرخيا ومسندىا ولد 

ِكَتاب الحكايات ، ولو مؤلفات منيا كتاب الصمة في تاريخ عمماء االندلس و (ٕٛ)هٜٗٗسنة 
الذىبي: ، قال وغيرىا  أخبار النسائيّ  و قضاة قرطبة و من َرَوى الموّطأ َعن مالكو  المستغربة

كان متسع الرواية وشديد العناية بيا يقول ابن بشكوال عن  (ٖٛ))واجاز لو ابو عمى ابن سكرة(
: )وكتب الينا بأجازة ما رواه بخطو ... سنة اثنتي عشر وخمسمائة ة أبي عمي الصدفي لواجاز 

 . (ٗٛ)وىو اجل من كتب الينا من شيوخنا(
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 ادلبحث اخلامس

 :اصحاب القاضي الصديفالقضاة من خالل معجم 

لقد ذكر ابن االبار خالل ذكر التراجم ألصحاب القاضي الصدفي وىم كثر خالل 
 ا، حيث تصدرو واغمبيم كانوا في االندلس تضاعيف كتابو مجموعة كبيرة ممن تولى القضاء

ألحكام القضاء وفك النزاعات بين الناس، وىذا بكل تأكيد يدل عمى عموا مكانتيم بين امراء 
المسممين ولسعة ما كانوا يتمتعون بو من عمم ودراية بأحكام القرأن كتاب اهلل وسنة نبيو وقد 
اجريت جردًا لمجموعة اخترتيم ممن تولى القضاء في ىذا الكتاب ال عمى التعين متجنبًا 

، وقد س مينة القضاءالة بذكرىم عمى ان جل من ترجم ليم ابن االبار ىم ممن مار االط
اخترت مجموعة منيم من  صفحات متفرقة من الكتاب، ذاكرا ما فيو من معمومات عن ىذه 
الشخصيات التي قد ال يستطيع البعض من قرأتيم او االطالع عمى سيرتيم او مناصبيم 

كرىا ابن األبار والتي سأتناوليا بحسب الحروف، وىم واحد العالية التي تقمدوىا وىي كما ذ
وثالثون قاضيا ذكر ليم ابن االبار نصوصًا صريحة بتولييم القضاء في البمدان والمؤشر 

 .نا بيم ان شاء اهلل تعالىخالل الترجمة لكل شخصية منيم وىم كما ابتدأ
 القضاة من خالل ادلعجم

)ولي قضاء بمده، ثم قضاء  :قال عنو ابن األبار (٘ٛ)دانية، من أىالي بن احمد بن خمف إبراىيم -ٔ
 .(ٚٛ)(ين وأربعين وخمسمائةتوفي سنة اثنت (ٙٛ)شاطبة

ىـ وىو ٙٔ٘إبراىيم بن محمد بن إبراىيم، أبو أمية ابن منتيل وىو من أىل مرسية توفى سنة  -ٕ
 .(ٛٛ)تولى قضاء مدينة مرسية قال عنو ابن األبار )قاضي قضاة الشرق(

إبراىيم بن منبة بن عمر بن احمد الغافقي، أبو أمية كما انو كان يكنى أبو إسحاق، وىو من  -ٖ
ولم تحفظ وفاتو، ولكنة حدث في ) :أىل المرية، وسكن مرسية، إما عن وفاتو فقد قال الذىبي

: قال ابن األبار (ٜٔ)والمقريء (ٜٓ)ىـ وأكد ذلك ابن اآلبار ٘٘٘يقصد بو سنة  (ٜٛ)ىذا العام(
آِخَر  فراره من القضاء، أغتنمو َأْىُل اْلَمِريَِّة َفَسِمُعوا ِفي تِْمَك اْلُمدَِّة َعْنُو َسَماًعا َكِثيرًا َيْعِني )وذكر
 .(ٕٜ) ِإَلى َأْن عاد في أول ست مشتغالً عمى تََكرٍُّه( َ٘ٓ٘سَنِة 

 (ٖٜ)ةاحمد بن إبراىيم بن محمد بن خمف بن أبي ليمى أبو القاسم المرسي، أصمو من غرناط -ٗ
ىـ ومولده سنة  ٗٔ٘يقول ابن بشكوال توفي فجاءة سنة  (ٜٗ)وسكن مرسية واستقضى بشمب
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سنة ويذكر ابن األبار أن مات في  (ٜٙ)٘ٙويؤكد الذىبي انو مات عن عمر  (ٜ٘)ىـ ٜٗٗ
 .(ٜٚ)ىـ ٗٔ٘موقعة قتنده سنة 

، ابو محمد، قال ابن احمد بن جعفر بن عبداهلل بن جعفر بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري -٘
وقد توفي في مدينة بمنسية  (ٜٛ))قاضي بمنسية، وابن قضاتيا في الدولة االموية وبعدىا(: األبار
 .(ٓٓٔ)عن عمر ناىز السبعين .(ٜٜ)ىـ ٚٗ٘سنة 

، ابو العباس )ولي قضاء بمده (ٔٓٔ)احمد بن مالك بن مرزوق بن مالك بن عباس الطرطوشي -ٙ
 . (ٕٓٔ)ىـ( ٖ٘٘... وتوفي بيا سنة 

. وقيل (ٖٓٔ)ىـ ٚٛٗاحمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي، يكنى أبو القاسم، ولد سنة  -ٚ
 ٖٙ٘. وتوفي في شير رمضان سنة )قاضي الجماعة .. :قال ابن األبار .(ٗٓٔ)ىـ ٓٛٗ

 .(٘ٓٔ)(ىـ
ولقب بأبي العباس ويعرف بابن  من أىل مرسية احمد بن محمد بن زيادة اهلل بن عيسى الثقفي، -ٛ

)قاضي : م استعفى ثم ولي قضاء مرسية قال ابن األبار (ٙٓٔ)الخالل .. ولي قضاء اوريولة
 (ٛٓٔ)ىـ مقتوال في سجنو بمدينة انده ٗ٘٘توفى سنة  (ٚٓٔ)قضاة الشرق من اىل مرسية(

 .(ٜٓٔ)ليال
 ( ٔٔٔ)الجياني (ٓٔٔ)بسام بن احمد بن حبيش بن عمر بن عبد اهلل شاكر، ابو الرضا الغافقي -ٜ

ولدى ابن األبار الذي يقول: )حدثنا القاضي ابو الرضا  (ٖٔٔ)ىـ ٚ٘٘ولد سنة  (ٕٔٔ)نزيل مالقة
 مشيرا الى ذلك بأنو تولى القضاء. (ٗٔٔ)بسام بن احمد بن حبيب القاضي(

الحسن بن عمي بن سيل الخشني، ابو عمي، ممن سكن مدنية سبتة وقال ابن األبار: )ولي  -ٓٔ
 .(٘ٔٔ)ا ... وتوفي بحدود الستين والخمسمائة(القضاء والخطبة بي

خمف بن محمد بن سميمان بن خمف بن محمد بن فتحون ابو القاسم اريولى االصل قال ابن  -ٔٔ
)لو اثنتان وستون  :ويقول الذىبي (ٙٔٔ)ىـ( ٚ٘٘)من أىل اوريولة، وقاضييا توفى سنة  :األبار

 .ىـ ٜ٘ٗ الذىبي أن مولده كانومما يدل عمى كالم ( ٚٔٔ)(سنة وثكمو أىل بمده، وبكوه دىرا
بمدينة  (ٛٔٔ))كان قاضيا بعسكر أمير المسممين :عبد الرحيم بن إسماعيل قال ابن األبار -ٕٔ

 .(ٕٓٔ)((ٜٔٔ)سال
بن تاجيت ابو جعفر البكري: قال ابن اآلبار، )قاضي  (ٕٔٔ)عبد الصمد بن موسى بن ىذيل -ٖٔ

)كان يؤم الناس في مسجده، ويمزم األذان فيو واستمر عمى  :يقول الذىبي (ٕٕٔ)الجماعة بقرطبة(
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وبذكر  (ٖٕٔ)ذلك مدة قضائو ثم صرف عن بيتو الى أن مات ... ولو نحو من سبعين سنة(
 . ىـ ٕ٘ٗ، أي مولده بحدود (ٕٗٔ)ىـ ٜ٘ٗالصدفي انو توفي سنة 

روف بابن أبو مروان المع عبد الممك بن بونة بن سعيد بن عصام بن محمد بن ثور العبدري، -ٗٔ
 :قال ابن االبار (ٕٙٔ)من اىل غرناطة وسكن مدينة مالقة وىو (ٕ٘ٔ)ىـ ٕٙٗ، ولد سنة البطرار

في مدينة مالقة  (ٕٛٔ)ىـ ٜٗ٘توفي سنة  (ٕٚٔ)(وولي قضائيا ، وسكن مالقة)من اىل غرناطة
 .(ٜٕٔ)وىذا اصح ما قيل في تأريخ وفاتو() :ويقول المراكشي

بو مروان عبد الممك بن مسرة بن خمف ابن الفرج بن عزيز بن عبد اهلل اليحصبي أ -٘ٔ
)من أىل شنتمرية الشرق وسكن  :ثم القرطبي احد أالئمة األعالم قال ابن األبار (ٖٓٔ)الشنتمري

)وسنو ثمانون  :ويقول ابن االبار (ٕٖٔ)ىـ ٕ٘٘توفي سنة  (ٖٔٔ)قرطبة وولى قضاء الجماعة بيا(
 . ٕٚٗسنة  ان تاريخ ميالده أي .(ٖٖٔ)او نحوىا(

 (ٖٗٔ)عبد اهلل بن عيسى بن عبد اهلل بن احمد بن سميمان بن سعيد )من اىل شمب وقاضييا( -ٙٔ
 ٗٛٗىـ ومولده بشمب ... سنة  ٔ٘٘)توفي بيراة ... سنة  :يكنى ابا محمد ويقول ابن األبار

 .(ٖ٘ٔ)ىـ(
قاضي يقول ابن االبار )عبد اهلل بن مروان بن محمد بن مروان بن عبد العزيز ابو الحسن  -ٚٔ

ووالد قاضييا واميرىا ... وىو اول قضاة بني عبد العزيز .. توفي ابو الحسن سنة  (ٖٙٔ)بمنسية
 .(ٖٚٔ)ىـ( ٖ٘٘

 :عتيق بن اسد بن عبد الرحمن بن اسد ابو بكر االنصاري، نشأ بمدينة مرسية يقول ابن األبار -ٛٔ
توفي بمدينة شاطبة  (ٜٖٔ)ويكمل الذىبي )ولي قضاء شاطبة ودانية( (ٖٛٔ))ولي قضاء شاطبة(

 .(ٓٗٔ)ىـ ٖٛ٘سنة 
)ابو الحسن الزىري القاضي( ... توفي سنة  :عمي بن احمد بن عبد الرحمن يقول ابن األبار -ٜٔ

 .(ٔٗٔ)ىـ( ٚٙ٘
)قاضي  :قال ابن األبار (ٕٗٔ)عمي بن عبد الرحمن، ابو الحسن المعروف بابن أبي حيفون -ٕٓ

وكان حيا في آخر عشر الثمانين وخمسمائة، وقيل  (ٗٗٔ)وداره تممسان (ٖٗٔ)الجماعة بمراكش
 . (٘ٗٔ)ىـ( ٚٚ٘توفي سنة 
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 :محمد بن ابراىيم بن احمد بن ابراىيم بن محمد بن عمر بن اسود الغساني قال ابن األبار -ٕٔ
... توفي  (ٙٗٔ). ولي قضاء شرق االندلس لمممثمين)القاضي ابو بكر من اىل المرية ..

  .(ٚٗٔ)ىـ( ٖٙ٘بمراكش سنة 
محمد بن اصبغ بن محمد بن محمد بن اصبغ االزدي القرطبي القاضي أبو عبدا هلل يعرف  -ٕٕ

 ٖٙ٘، قاضي الجماعة بقرطبة وخطيبيا وخاتمة األعيان فييا توفي سنة (ٛٗٔ)بابن المناصف
يعني تستطيع االستنتاج من ان تأريخ وفاتو  (ٓ٘ٔ)ىو من أبناء الستين :ويقول الذىبي (ٜٗٔ)ىـ

 ىـ. ٙٙٗبحدود سنة 
ابو بكر الشامي  (ٔ٘ٔ)محمد بن المظفر بن بكران بن عبد الصمد العالمة قاضي القضاة -ٖٕ

 .(ٖ٘ٔ)ىـ ٛٛٗوتوفي سنة  (ٕ٘ٔ)ىـ ٓٓٗالحموي الفقية الشامي ولد بحماة سنة 
 (ٗ٘ٔ)محمد بن صاف بن خمف بن سعيد بن سعود األنصاري، أبو عبد اهلل، من أىل اوريولة -ٕٗ

 .(٘٘ٔ)ىـ( ٕ٘٘قال ابن األبار: )ولي قضاء بمده ... توفي سن 
، (ٙ٘ٔ))ولي قضاء فاس :محمد بن عيسى بن حنين التميمي، أبو عبداهلل  قال ابن اآلبار -ٕ٘

 . (ٛ٘ٔ)ىـ( ٘ٓ٘، وحدث واخذ عنو. وتوفي سنة (ٚ٘ٔ)وقضاء سبتة
قال  (ٜ٘ٔ)يب ابو القاسم ابن الحاج التجيبيمحمد بن محمد بن احمد بن خمف بن ابراىيم بن لب -ٕٙ

ابن األبار: )قاضي الجماعة بقرطبة وابن قاضييا الشييد ... توفي بأشمبية عند وفادتو عمييا 
 .(ٓٙٔ)ىـ( ٔٚ٘سنة 

الرحمن بن  محمد بن يحيى بن عمي بن عبد العزيز بن عمي بن الحسين بن محمد بن عبد -ٕٚ
الوليد بن القاسم بن الوليد القاضي ابو المعالي بن القاضي ابي المفضل المقدسي الدمشقي، 

قال ابن األبار:  (ٔٙٔ)ىـ ٚٙٗالفقيو الشافعي المعروف بأبن الصائغ .. ولد في اوائل سنة 
 ٖٚ٘)قاضي دمشق ... استبد بالقضاء عندما كبر ابيو وبعد وفاتو إلى أن توفي ... سنة 

 .(ٕٙٔ)ىـ(
 :مروان بن عبداهلل بن مروان بن محمد بن مروان بن عبد العزيز ابو عبد الممك قال ابن األبار -ٕٛ

 ٜٖ٘ولي قضاءىا سنة  (ٖٙٔ)فقو عند انقراض الدولة الممتونية()قاضي بمنسية وأميرىا في ال
أي  (ٙٙٔ)ولو من العمر أربعة وسبعون عاماً  (٘ٙٔ)ٛٚ٘بمدينة واكشن كانت وفاتو سنة و  (ٗٙٔ)ىـ

 ىـ. ٗٓ٘أن والدتو كانت بحدود 
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وولي  (ٚٙٔ)يحيى بن سميمان بن حسين ين يوسف األنصاري أبو الوليد من أىل مدينة الردة -ٜٕ
 .(ٜٙٔ)ىـ ٛٗ٘وشنتمرية وتوفي سنة  (ٛٙٔ)قضائيا ثم ولي قضاء البونت

يحيى بن عيسى بن عمي بن محمد بن احمد أبو الحسن المعروف بأبن الصقيل ولي قضاء  -ٖٓ
 . (ٓٚٔ)ىـ ٓ٘ٗىـ وتوفي سنة  ٖٛٗ، مولده سنة قد عمر زائدا عمى مائة عام مرسية

يحيى بن محمد األموي أبو الوليد المعروف بابن قبروق ولي قضاء شاطبة واستشيد في معركة  -ٖٔ
 .(ٕٚٔ)ىـ ٛٓ٘سنة  (ٔٚٔ)البورت

يوسف بن حمد بن سماحة أبو الحجاج من أىل دانية وقاضييا كما تولى قضاء بمنسية وأستمر  -ٕٖ
 .(ٖٚٔ)ىـ ٔٙ٘عمى قضائيا الى أن توفي في عيد الفطر سنة 

 اخلامتة:

أن المتبع لتأريخ األندلس وأخبارىا وأخبار رجاليا يجدىا من اغزر البالد االسالمية 
عمما، وال سيما وأنيا امتدت لمدة طويمة من حكم العرب والمسممين زىاء ثمانية قرون، برع 

ء وىي نابعة من اىماميم بالعموم الشرعية التي جاء رجاليا في مجاالت شتى وأبرزىا القضا
بيا االسالم كما اننا نجد ومن خالل قرأتنا لمعجم أصحاب القاضي الصدفي أن جل من ترجم 
ليم ابن األبار ىم ممن تولوا المناصب العميا في الدولة االسالمية في االندلس أمراء او قادة 

بن األبار عنو خبر توليو القضاء في ىذا الكتاب او مشاورين الى جانب ما تم احصاءه اورد ا
وأوردت ليم ما أمكنتني من معمومات بحقيم وأن بدا تقصيري في عدم ذكر تأريخ ميالدىم 
لقاريء البحث إال إننا لم نجد ما يؤكد تأريخ الوالدة بالتحديد، وقد لجأنا الى االستنتاج في 

متوافرة مالم يشير الى وجودىم عند البقية ترجمة بعض الشخصيات ما اسعفتنا بيا المصادر ال
من المؤرخين؛ لذلك نجد ان بمدًا كاألندلس قد حضنت عمى ارضيا عمماء بشتى 
االختصاصات كان ليم الفضل في ارفاد الحركة العممية في العالم االسالمي الذي امتدت 

حفظيا لكتب  حدوده من بالد السند الى جنوب فرنسا وكانت سببا في نيضة اوربا الى جانب
الحديث النبوي الشريف وعموم الفقو التي استقت منيا البمدان العربية نتاجاتيم مما حفظوه عن 
السمف الصالح من ذخائر اغنت امات الكتب بمعمومات قيمة حفظت لنا عمى مر العصور، 

 والحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين.
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  :اهلوامش
                                                 

. ٜٕٓ/ٕ م، ٜٜ٘ٔ ، بيـروت،ابن االبار، التكممة لكتاب الصمة، تح عبدالسالم اليراس، دار الفكر( ٔ)
، تح إبراىيم لقدح المعمى في التاريخ  المحمى( اختصار اھ٘ٛٙوينظر: ابن سعيد، عمي بن موسى )ت

( عنوان ھٗٔٚأحمد بن عبداهلل )ت؛ الغبريني، أحمد بن ٜٔٔم؛  ٜٜ٘ٔ ،، القاىرةاألبياري المطبعة االميرية
، ، دار االفاق الجديدةالدراية فيمن عرف من عمماء المسممين في المائة السابعة ببجاية، تح عادل نوييض

؛ ٚٚٔ/ٗٔالذىبي، تاريخ االسالم ووفيات المشاىير واالعالم،  ؛ٖٖٔ -ٜٖٓم،  ٜٜٚٔ ،ٕ ط بيروت،
ح عمي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار ( فوات الوفيات، تھٗٙٚالكتبي، محمد بن شاكر )ت

( ازىار الرياض في اخبار ھٔٗٓٔ؛ المقري، أحمد بن محمد )تٖٗٚ/ٕ، مٕٓٓٓ ،ٔ الكتب، بيروت، ط
، تح مصطفى السقا، إبراىيم األبياري، وعبد الحفيظ شمبي، لجنة التأليف والترجمة، القاىرة،  عياض القاضي
 .ٜٔٔم، ٕٜٓٔ

( جميرة أنساب العرب، تح عبدالسالم محمد ىارون، دار ھٙ٘ٗ)تـ بن أحمد بن سعيد( ابن حزم، عمي ٕ)
( المقتضب من كتاب ھٕٙٙ؛ الحموي، ياقوت بن عبداهلل )تـ٘ٗٗ -ٓٗٗم، ٕٜٙٔ، ٔ المعارف، القاىرة، ط

 .ٖٛٓ، مٜٚٛٔ/ ٔ، ط، الدار العربية لمموسوعاتجميرة النسب، تح ناجي حسن
، ، كثيرة المياه والشجر وعمى الخصوص التينحدى المدن في كورة بمنسيةندلس وا  ( ىي إحدى مدن األٖ)

 .ٖٔ، الحميري، الروض المعطار، ٕٗٙ/ ٔ، : الحموي، معجم البمدانينظر
 .ٖٕ٘/ٙ المراكشي، الذيل والتكممة، (ٗ)
 . ٖٕ٘/ٙ ( المراكشي، الذيل والتكممة،٘)
 .    ٖٗٚ/ٕات، ، الكتبي فوات الوفيٚٚٔ/ٗٔالذىبي، تاريخ االسالم،  (ٙ)

ىـ( انيس الفقيا في تعريف االلفاظ المتداولة بين ٜٜٚ( القونوي، قاسم بن عبداهلل بن امير عمي )ت (ٚ
 .ٕٕٛ/ٔىـ( ٙٓٗٔ، ٔ، دار الوفاء، ط  الفقياء، تح احمد عبد الرزاق الكبيسي، )جدة

( ، بيروتالكتاب العربيىـ( مختار الصحاح، )دار ٙٙٙالرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر )ت  (ٛ)
٘ٗٔ. 
)دار الكتاب العربي،  ىـ( التعريفات، تح ابراىيم االبياري، ٙٔٛالجرجاني، عمي بن محمد عمي )ت ((ٜ

 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٔىـ(  ٘ٓٗٔ، ٔ بيروت، ط
، تح خميل ابراىيم جفال ) دار احياء ، المخصصىـ( ٛ٘ٗابن سيدة، ابو الحسن عمي بن اسماعيل )ت (ٓٔ)

 .  ٜٕٗ/ٔ( مٜٜٙٔ-ىـ ٚٔٗٔ، ٔ بيروت، ط التراث العربي،
 .ٕٙ/ٔ( ابراىيم مصطفى واخرون، المعجم الوسيط. تح مجمع المغة العربية، )دار الدعوة، القاىرة( (ٔٔ

 .ٖٕٙ/ٜم( ٕٓٓٓ، ٔ ، طىـ( لسان العرب )دار صادر، بيروتٔٔٚم )تابن منظور، محمد بن مكر (ٕٔ) 
 .ٗٓٔ( آل عمران، اآلية (ٖٔ
 .ٗٗة المائدة، اآلي ((ٗٔ
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ىـ( االتقان في عموم القران، تح محمد ابو ٜٔٔالسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن محمد )ت  ((٘ٔ
 .ٕ٘ٙ/ٔىـ( ٜٖٗٔالفضل ابراىيم ) الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

، تح طارق بن عوض اهلل )دار ىـ( المعجم الوسيط ٖٓٙبن احمد )تالطبراني، ابو القاسم سميمان  (ٙٔ)
 .ٖٔٗ/٘ىـ( ٘ٔٗٔالقاىرة ، الحرمين، 

تح  ىـ( كتاب الصمة في تأريخ عمماء االندلس،ٜٗٗ( ابن بشكوال، ابو القاسم خمف بن عبد الممك )ت (ٚٔ
؛ ابن عميرة الضبي، احمد بن ٕٖٔ-ٖٔٔىـ( ٖٕٗٔ، ٔ ، بيروت، طكتبة العصريةمصالح الدين اليواري )ال

، ندلس، تح صالح اليواري )المكتبة العصريةه( بغية الممتمس في تأريخ رجال اىل االٜٜ٘) ت ىيحي
ىـ( تأريخ اإلسالم، ٛٗٚابو عبداهلل شمس الدين محمد بن احمد )ت ،؛ الذىبيٜٕٙىـ(  ٕ٘ٗٔ، ٔ ، طبيروت

ىـ( ٜٔٔ؛ السيوطي، )تٗ٘/ٔٔ ىـ(ٕٙٗٔ، ٔ )دار الكتب العممية، بيروت، ط تح مصطفى عبد القادر عطا
 .  ٘٘ٗىـ( ٗٔٗٔ، ٕ ط بيروت،طبقات الحفاظ ) دار الكتب العممية، 

صدف: قرية عمى خمس فراسخ من القيروان، ياقوت الحموي، شياب الدين ابي عبداهلل بن عبداهلل  ((ٛٔ
 .ٜٖٚ/ٖىـ(. معجم البمدان، )دار صادر، بيروت( ٕٙٙ)ت
وأكثرىا خضرة ليا فضل عمى سائر بالد  اً ( سرقسطة: مدينة كبيرة في االندلس وىي من اطيبيا بالد(ٜٔ

ىـ( آثار البالد وأخبار العباد  ٕٕٙاألندلس وليا مدن ومعامل، القزويني، زكريا بن محمد بن محمود )ت 
 .ٕٕٔ/ٖ، معجم البمدان ؛ ياقوت الحمويٖٗ٘ بال ت( ص )دار صادر، بيروت،

قاسم الطويل  ، تح مريماالندلس الرطيبنفح الطيب من غصن ىـ( ٔٗٓٔالمقري، احمد بن محمد )ت  (ٕٓ)
؛ ابن العماد الحنبمي، ابي الفالح عبد الحي بن احمد ٖٚٓ/ٕىـ( ٘ٔٗٔ، ٔ ، بيروت، ط)دار الكتب العممية

ىـ( شذرات الذىب في اخبار من ذىب، تح مصطفى عبد القادر عطا )دار الكتب ٜٛٓٔبن محمد )ت
  . ٖٛٔ/ٗىـ( ٗٔٗٔ، ٔ العممية، بيروت، ط

بغية الطمب في تاريخ  ىـ(ٓٙٙ)المتوفى:  عمر بن أحمد بن ىبة اهلل بن أبي جرادة العقيميبن العديم: ( ا(ٕٔ
ابن االبار، أبو عبداهلل محمد بن  ؛ٚٓٔ/ٖ (هٔٗٔٗ، ٔ ط بيروت، )دار الفكر، حمب، تح سييل زكار،

لكتب المبنانية، بيروت، ، تح إبراىيم االبياري )دار ا( المعجم في أصحاب القاضي الصدفيىـٛ٘ٙعبداهلل )ت
  مقدمو التحقيق. ٓٔىـ( ٓٔٗٔ ،ٔ ط

بن معاوية امرسية: مدينة باألندلس من أعمال كورة تدمير اختطيا عبد الرحمن بن الحكم بن ىشام  (ٕٕ)
الحميري،  ؛ٚٓٔ/٘، معجم البمدان اعده أندلسية كبيرة ياقوت الحمويوىي ذات أشجار وحدائق وأصبحت ق

ىـ( الروض المعطار في خبر األقطار، تح ليفي  ٜٓٓاهلل بن عبد المنعم )ت بن عبداهلل محمد  أبو عبد
 .ٔٛٔ :ىـ( ٛٓٗٔ، ٕ ط بروفنسال )دار الجميل، بيروت،

ابن  ىـ(. ٓٓ٘)ت  ( محمد بن عبداهلل بن محمد بن الصراف ابو عبداهلل وىو امام الجامع بسرقسطوٖٕ)
 .ٙٓٔ/ٖالعديم. بغية الطمب 
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خ ىـ بأغمات( الذىبي، تاري٘ٛٗبن عمي بن بالل القروي اصمو من القيروان )ت  ( محمد بن سعدونٕٗ)
   .ٜٓ/ ٛ، االسالم

 .ٕٖٔ/ٔالصمة،  ه(، ابن بشكوال، ٜٛٗ ابو عبد الحسين ابن عمي الطبري )ت ( لدى ابن بشكوال:ٕ٘)
 .ٖ٘ٓ/ٕ، ، نفح الطيبالمقري ((ٕٙ

ىـ، ابن العماد  ٛٛٗوىو حافظ وثقة توفى سنة ىو احمد بن الحسن بن خيرون مسند بغداد في وقتو،  (ٕٚ)
 .ٖٖٛ/ٖشذرات الذىب، 

ابن  ىـ، ٓٓ٘ن قاسم، محدث وكان صالحا وقورا كثير الكتابة توفي سنة بالمبارك بن عبد الجبار احمد  (ٕٛ)
 .ٕٔٗ/ٖالعماد، شذرات الذىب، 

يخ الحنابمة في وقتو توفي ىو رزق اهلل بن عبد الوىاب بن عبد العزيز التميمي، فقيو وواعظ وكان ش (ٜٕ)
 . ٖٗٛ/ٖشذرات الذىب،  ،، ابن العمادىـ ٛٛٗسنة 
طراد بن محمد بن عمي النقيب، الياشمي العباسي، الزينبي البغدادي، نقيب النقباء ومسند العراق توفي  (ٖٓ)
 .ٜٖٙ/ٖشذرات الذىب  ىـ، ابن العماد، ٜٔٗ
اإلسالم وكان رئيس الشافعية في العراق في ىو محمد بن احمد بن الحسن بن عمر الممقب بفخر  ((ٖٔ

ىـ( وفيات األعيان  ٔٛٙ)ت  ىـ، ابن حمكان: أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد ٚٓ٘عصره توفي سنة 
 .ٜٕٔ/ٗ( ٜٖٛٔ، ٔ ط وأنباء أبناء الزمان، تح إحسان عباس )دار صادر بيروت،

 .ٖ٘/ٗ( ٕٛٗٔ، ٕ لعممية، بيروت، ط، تح زكريا عميرات )دار الكتب ا، تذكرة الحفاظالذىبي ((ٕٖ
ام وعالمة ومحدث توفي نصر بن إبراىيم بن نصر بن إبراىيم بن داود، شيخ الشافعية في الشام وىو ام (ٖٖ)
 .ٜٖٛ/ٖ، ابن العماد، شذرات الذىب، ىـ ٕٜٗسنة 
 /ٖ) ، ابن العماد، شذرات الذىبىـ ٕٛٗمسند مصر توفي سنة  يإبراىيم بن سعيد النعماني المصر  (ٖٗ)
ٖٙٙ.) 
 .ٖٙٓ/ٕ، المقري، نفح الطيب (ٖ٘)

ىـ( الوافي بالوفيات، تح احمد االرناؤوط )دار احياء  ٗٙٚ( الصفدي، صالح الدين خميل بن ايبك )ت ٖٙ)
 .ٕٙٛ/ٗ ىـ( ٕٓٗٔ، ٔ التراث العربي، بيروت، ط

 . ٖٙٓ/ ٕ( المقري، نفح الطيب، ٖٚ)
بن محمد سنة امدينة باألندلس، محدثة أمر ببنائيا أمير المؤمنين الناصر لدين اهلل عبد الرحمن  المرية: (ٖٛ)
، وسورىا عمى ضفة البحر وفييا دار لصناعة السفن ويعمل فييا ، وىي من أشير مراسي األندلسىـ ٖٗٗ

في حمى ىـ( المغرب ٘ٛٙعمى بن موسى بن محمد )ت ابن سعيد، نوع، ٓٓٛمن الحرير ما يقارب أل 
؛ الحميري، الروض ٔٙٔ/ٕىـ( ٚٔٗٔ، ٔ ، طبيروت المغرب، تح خميل منصور )دار الكتب العممية،

 .ٖٛٔالمعطار، 
 .ٕٙٛ/ٗ الصفدي، الوافي بالوفيات، (ٜٖ)
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 .ٖٙٓ/ ٕ( المقري، نفح الطيب، ٓٗ)
 .ٖٚٓ/ٕ( المقري، نفح الطيب، (ٔٗ
 : بمدة في االندلس وىي احدى ثغور مدينة سرقسطة وقريبة من مدينة مرسية في شرق االندلس،ة( قتند(ٕٗ

جرت فييا معركة بين المسممين بقيادة االمير ابراىيم بن يوسف بن تاشفين المرابطي وبين الفرنجة بقيادة ممك 
ابن االثير، عمي ابن ابي ؛ ٖٓٔ/ٗجميقية اردون ابن ردمير، ويقال كتندة، ياقوت الحموي، معجم البمدان، 

، )دار الكتب ، تح عبداهلل القاضيىـ( الكامل في التأريخٖٓٙالكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم )ت
 .ٖٕٔ/ٗىـ( ٕٚٗٔ، ٔ ، ط، بيروتالعممية
؛ ابن ٖٚٓ/ٕ؛ المقري، نفح الطيب، ٙٗ/ٔٔ، ؛ الذىبي، تأريخ اإلسالمٖٗٔ( ابن بشكوال الصمة، (ٖٗ

 .  ٖٛٔ/ٗشذارت الذىب، العماد الحنبمي، 
ىـ( البيان المغرب في اخبار االندلس والمغرب، تح ٕٔٚ( ابن عذاري، ابو العباس احمد بن محمد )ت(ٗٗ

 .ٖٖٔ/ٔىـ( ٖٓٗٔ، ٔ ليفي بروفسال وجس كوالن )دار الكتب العممية، بيروت، ط
 .ٕٙٔ ( ابن االبار، المعجم،٘ٗ)
 .ٕٔٙ ( ابن االبار، المعجم،ٙٗ)

ىـ( التجير في المعجم الكبير، تح منيرة ناجي ٕٙ٘بد الكريم بن محمد بن منصور )ت( السمعاني: ع(ٚٗ
 .ٖٛٗ، ٔم( ٜٚ٘ٔ، ٔ سالم )ديوان االوقاف، بغداد، ط

، تح كمال دد لمعرفة رواة السنن والمسانييىـ( التقيٜٕٙابن نقطة: محمد بن عبدالغني بن أبي بكر )ت ((ٛٗ
 .ٕٕٚ/ٔم( ٜٛٛٔ، ٔ ط يوسف الحوت )دار الكتب العممية، بيروت،

 .ٕٚٚ/ٔ( ابن نقطة، التقيد، (ٜٗ
 .ٙٗ/ٔٔ( الذىبي تأريخ اإلسالم، (ٓ٘
 .ٕٚٚ/ٔ( ابن نقطة، التقيد، (ٔ٘
محمد بن  ؛ ابن ناصر الدين،ٖٔ/ٖٔ م(ٕٙٓٓبالء )دار الحديث، القاىرة، نالذىبي، سير إعالم ال ((ٕ٘

ىـ( توضيح المشتبو في ضبط أسماء الرواة وأنسابيم وألقابيم وكناتيم، تح محمد ٕٗٛبن محمد )ت  عبداهلل
 .ٕٖٖ/٘م( ٖٜٜٔ، ٔ نعيم العرقسوسي )مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .ٙٗ/ٔٔ( الذىبي، تأريخ اإلسالم، (ٖ٘
 .ٜٜٔ/ ٖتذكرة الحفاظ،  الذىبي، ،٘ٙٔ/ٖٔ، األنساب ( السمعاني(ٗ٘
 .ٖٖٔ/ٚم( ٖٜٙٔ، ٔ لدين، األعالم قاموس تراجم )دار العمم لمماليين، بيروت، طخير ا ي( الزركم(٘٘
 .ٖ٘ٓ/ٕ( المقري، نفح الطيب، (ٙ٘
 .ٕٖٔابن بشكوال، الصمة،  ((ٚ٘
 .ٖٖٛ/ٖ( ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب،  (ٛ٘
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تح عادل  لسان الميزان، ه(ٕ٘ٛ؛ ابن حجر العسقالني: احمد بن عمي )تٕٖٔ( ابن بشكوال، الصمة، (ٜ٘
 .ٖٛٔ/ٕ ىـ(ٙٔٗٔ، ٔ ، ط، بيروت)دار الكتب العممية احمد عبد الموجود

 .ٖٗٛ/ٖ( ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب (ٓٙ
 .ٕٖٔابن بشكوال، الصمة،  ((ٔٙ

 .ٜٕٔ/ٗابن خمكان، وفيات االعيان،  (ٕٙ)
 .ٖ٘ٓ/ٕالطيب، ؛ المقري، نفح ٙٗ/ٔٔ؛ الذىبي، تأريخ اإلسالم، ٕٖٔابن بشكوال، الصمة،  ((ٖٙ
 .ٜٖ٘/ٖابن العماد الحنبمي، شذرات الذىبي،  ((ٗٙ
 .ٖٖٔ، ابن بشكوال، الصمة ((٘ٙ
  .ٙٗ/ٔٔ( الذىبي، تاريخ اإلسالم، (ٙٙ
  .ٜٙ/ ٗ، شذرات الذىب ابن العماد الحنبمي ((ٚٙ
 .ٙٗ/ٕ؛ المقري، نفح الطيب، ٖٖٔابن بشكوال، الصمة،  ((ٛٙ
 .ٜٖ٘ -ٖٛ٘/ٓٔ( الذىبي، تأريخ اإلسالم، (ٜٙ
؛ ابن ٕٓ/ٗم( ٕٚٓٓ، ٕ الذىبي، تذكرة الحفاظ، تح زكريا عميرات )دار الكتب العممية، بيروت، ط ((ٓٚ

 .ٛٓٔ/ٗالعماد الحنبمي، شذرات الذىبي، 
 .ٖٖٔابن بشكوال، الصمة،  ((ٔٚ
 .ٖٗٔابن بشكوال، الصمة،  ((ٕٚ
 . ٕٕٛ/ٗ( ابن خمكان، وفيات االعيان، (ٖٚ
 .ٙٗ/ٔٔ، الذىبي، تأريخ اإلسالم ((ٗٚ
 .ٔٗٗالسيوطي، طبقات الحفاظ،  ((٘ٚ
 ؛ ولم اعثر عمى ترجمة لو سوى ما ذكرىا ابن بشكوال.ٖٖٔ( ابن بشكوال، الصمة، (ٙٚ
 .ٖ٘ٓ-ٖٗٓ/ٗ، أبن العماد الحنبمي، شذرات الذىبي، ٕٖٗ/ٔٔ( الذىبي، تأريخ اإلسالم، (ٚٚ
العميا فيمن يستحق القضاء الفتيا،  ىـ( المرقبوٖٜٚأبو الحسن عمي بن عبداهلل بن محمد )ت  النباىي، ((ٛٚ

 .ٕٖٔم(  ٜٜ٘ٔ، ٔ تح مريم قاسم الطويل )دار الكتب العممية، بيروت، ط
، تح سعيد احمد ىـ( ترتيب المسالك وتقريب المداركٗٗ٘: أبو الفضل بن موسى اليحصبي )تعياض ((ٜٚ

  .ٜٙ/ٚم(  ٖٜٛٔ، ٔ مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، ط)
 .ٖٖٔ، الصمة، ذكره أبن بشكوال ى ترجمة سوى ما( لم اعثر لو عم(ٓٛ
، الذىبي، تذكرة الذىبي في ترجمة ابي عمي الصدفي ذكره او وفاتو سوى ما ه( لم أعثر عمى تأريخ ميالد(ٔٛ

 .ٖ٘/ٗالحفاظ، 
 .ٖٗٔ-ٜٖٔ/ٕٔ؛ الذىبي، سير إعالم البالء، ٕٓٗ/ٕأبن خمكان، وفيات األعيان،  ((ٕٛ
 .ٓٔٔ/ٕٔالذىبي، تأريخ اإلسالم،  ((ٖٛ



                                         األنبار للعلوم اإلنسانوةجملة جامعة 

 

 2015( أولول) ( 1العدد )

 

 (ٕٚ ( 
 

                                                                                                                                        

 .ٖٖٔابن بشكوال، الصمة،  ((ٗٛ
( دانية: مدينة باألندلس من إحدى المدن التابعة لبمنسية عمى ضفة البحر من ناحية الشرق وليا مرسى (٘ٛ

، عبد المؤمن ؛ عبد الحق البغداديٖٗٗ/ٕعجيب يسمى السمان وىي كثيرة الرساتيق، الحموي، معجم البمدان 
مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع )دار الجميل،  ىـ(ٜٖٚ)ت بن عبد الحق ابن شمائل القطيعي

 . ٓٔ٘/ٕو ٔٔٔ/ٔىـ( ٕٔٗٔ، ٔ بيروت، ط
عمل بيا الكاغد وال يوجد لو نظير. ن والمنعة ويُ يحصت( شاطبة: مدينة أندلسية يضرب بيا المثل بال(ٙٛ

( نزىة المشتاق في اختراق ىـٓٙ٘هلل بن إدريس الحسني الطالبي )ت، محمد بن محمد بن عبدااإلدريسي
؛ ألشارعي الشافعي، موفق الدين ابو محمد بن عبد ٙ٘٘/ٕىـ( ٜٓٗٔ، ٔ اآلفاق )عالم الكتب، بيروت، ط

 (ىـ ٘ٔٗٔ، ٔ ىـ( مرشد الزوار إلى قبور اإلبرار )الدار المصرية المبنانية، القاىرة، ط٘ٔٙالرحمن )ت 
ٔ/ٖٙٔ  . 

 .ٜٙ، ضي الصدفي، المعجم في أصحاب القاابن األبار (ٚٛ)
 .ٗٙ ص ،( ابن األبار، معجم أصحاب القاضي الصدفي(ٛٛ
 .ٜٓٙ/ٔٔ( الذىبي، تأريخ اإلسالم، (ٜٛ
؛ ٜٕٔ/ٔىـ( ٘ٔٗٔ( ابن اآلبار، التكممة لكتاب الصمة، تح عبد السالم اليراس، )دار الفكر، بيروت، (ٜٓ

 . ٖٚ-ٕٚابن األبار، المعجم في أصحاب القاضي الصدفي، 
 .ٜٖٗ- ٖٛٗ/ٖ، ع الطيب، نف( المقري(ٜٔ
 . ٖٚ-ٕٚالمعجم في أصحاب القاضي الصدفي،  ،( ابن األبار(ٕٜ
، الحموي؛ األندلس وىي من أعظم وأحصن مدنيا( غرناطة مدينة باألندلس ومعناىا الرمانة بمغة عجم (ٖٜ

خبار العباد، ي؛ القزوينٜ٘ٔ/ٗ ،معجم البمدان  .ٚٗ٘، آثار البالد وا 
 ،ا مرسى الوادي وىي كثيرة األسواقاألندلس عمييا سور حصين وليا جنات ولي( شمب: مدينة بغرب (ٜٗ

 .ٖٚ٘/ٖ؛ الحموي، معجم البمدان، ٖٗ٘/ٕ ،االدريسي، نزىة المشتاق
 .ٚٚ/ٔ( ابن بشكوال، الصمة، (ٜ٘
 .ٕٗ/ٔٔ( الذىبي، تأريخ اإلسالم، (ٜٙ
 .ٛٔ-٘ٔ، ( ابن األبار، المعجم في أصحاب القاضي الصدفي(ٜٚ
 .ٗٗ-ٖٗبار، المعجم في أصحاب القاضي الصدفي، ( ابن األ(ٜٛ
محمد بن محمد  ؛ ابن عبد الممك المراكشي، أبو عبد اهللٖ٘-ٕ٘/ٔ، صمة( ابن اآلبار التكممة لكتاب ال(ٜٜ

ىـ( الذيل والتكممة لكتابي الموصول والصمة، تح محمد بن شريفة، )دار الثقافة، ٖٓٚبن عبد الممك: )ت 
 .ٗٙٗ/ٔٔ؛ الذىبي، تأريخ اإلسالم؛ ٘ٛ-ٗٛالسفر األول  ألول،بيروت، بال ، ت( القسم ا

 .ىـ ٚٚٗ؛ أي أن والدتو كانت بحدود ٘ٛ/ٔ/سٔ، ت( المراكشي، الذيل والتكممة(ٓٓٔ
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، ، وىي آخر المدناألندلس، وىي عمى البحر الشامي مجاورة لبالد االفرنجبىي آخر ثغر  ( طرطوشة:(ٔٓٔ
، ٔ ىـ( البمدان )دار الكتب العممية، بيروت، طٕٜٕوىب )ت بعد اليعقوبي، احمد بن إسحاق بن جعفر بن 

ىـ( صورة األرض )دار صادر، ٖٚٙابو القاسم محمد بن حوقل )ت بعد  ؛ ابن حوقل،ٜ٘ٔىـ( ٕٕٗٔ
ىـ( اكمام المرجان في ذكر المدائن المشيورة ٗ؛ المنجم، اسحاق بن حسين )ت ق ٜٓٔ/ٔىـ( ٗٓٗٔبيروت، 

 .  ٜٓٔىـ( ٛٓٗٔ، ٔ بيروت، ط ،في كل مكان )عالم الكتب
 .ٚٗ-ٙٗ، في أصحاب القاضي الصدفي( ابن األبار، المعجم (ٕٓٔ
 . ٖٛ، ، الصمة( ابن بشكوال(ٖٓٔ
 . ٛ٘ٚ – ٚ٘ٚ/ٔٔ( الذىبي، تأريخ اإلسالم، (ٗٓٔ
 .ٔ٘، ( ابن األبار، المعجم(٘ٓٔ
مرسية كما انيا من المدن اوريولة: مدينة باألندلس ومن المدن القديمة فييا بساتينيا متصمة ببساتين  ((ٙٓٔ

؛ ابن ٚٙ، الحميري، الروض المعطار في خبر األقطار .األزلية فييا بساتين وأسواق وكانت قاعدة لألعاجم
 .ٖٔٔعبد الحق البغدادي، مراصد االطالع، 

  .ٛٗ( ابن األبار، المعجم، (ٚٓٔ
حدى القرى التابعة ليا كثرة ( اندة(ٛٓٔ المياه والرساتيق والشجر، : مدينة أندلسية من اعمال بمنسية وا 

الروض  ،؛ الحميرئٖٕ/ٔ؛ ابن عبد الحق البغدادي، مراصد االطالع، ٕٗٙ/ٔ، الحموي، معجم البمدان
 .ٔٗالمعطار في خبر اإلقطار، 

تاريخ اإلسالم،  ،؛ الذىبيٕٙٗ – ٕ٘ٗ/ ٔ / القسمٕ ( ابن عبد الممك المراكشي، الذيل والتكممة، سفر(ٜٓٔ
ٔٔ/ٖٙٓ . 

ابن األثير، أبو  ،وىم إحدى بطون االزد اهلل ى غافق بن الشاىد بن عك بن عدنان بن عبد( نسبة إل(ٓٔٔ
ىـ( المباب في تيذيب األنساب، )دار صادر، بيروت، ٖٓٙالحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد )ت

، بال، ت( ، بيروت( لب المباب في تحرير األنساب، )دار صادرىـٜٓٔالسيوطي )ت ؛ٖٖٚ/ٕبال. ت( 
ٔ/ٔٛٗ  . 
بمد باألندلس وليا كورة واسعة بيا وىي من أكثرىا قالعا وأشدىا رجاال، اليمداني، أبو بكر  ( جيان:ٔٔٔ)

ىـ( األماكن أو ما تفق لفظو وافترق مسماه من األمكنة، تح حمد بن محمد الجاسر ٗٛ٘محمد بن موسى )ت 
عمي بن احمد بن  ؛ ابن حزم،ٜ٘ٔ/ٕ معجم البمدان، الحموي، ،ٕٛٛ/ٔىـ( ٘ٔٗٔ)دار اليمامة، السعودية، 

، تح صالح ىـ ( فضائل األندلس وأىميا٘ٛٙبن موسى ) ت اعمي  ىـ( وابن سعيد المغربي،ٙ٘ٗسعيد )ت 
 .   ٘٘/ٔىـ( ٖٛٛٔ، ٔ دار الكتاب الجديد، بيروت، طالدين المنجد )

ىـ( ٕٖٚول ) ت بعد مؤلف مجي آىمة بالسكان، ةمدينة باألندلس عمى ساحل بحر الروم عامر  ( مالقة:ٕٔٔ)
؛ ٖٛٔ( ٖٕٗٔ، ، القاىرةحدود العالم من المغرب الى المشرق، تح السيد يوسف اليادي، )الدار الثقافية لمنشر

 .  ٚٚٔالحميري، الروض المعطار؛ 



                                         األنبار للعلوم اإلنسانوةجملة جامعة 

 

 2015( أولول) ( 1العدد )

 

 (ٚٗ ( 
 

                                                                                                                                        

   .ٓٛ/ٓٔالوافي بالوفيات،  ، الصفدي،ٜٙٗ/ٖٔتأريخ اإلسالم،  ( الذىبي،(ٖٔٔ
 .ٖٗ( ابن األبار، المعجم، (ٗٔٔ
 .ٕٛبار، المعجم، ( ابن األ(٘ٔٔ
 .ٜٓ( ابن األبار، المعجم، (ٙٔٔ
 .ٖٖٙ/ٔٔتاريخ اإلسالم،  ،( الذىبي(ٚٔٔ
 ( يقصد بو أمير المسممين يوسف بن تاشفين أمير الدولة المرابطية في بالد المغرب.(ٛٔٔ
وديار مصر، الحموي، معجم البمدان  ا( سال: إحدى مدن المغرب األقصى من البر متصمة بأفريقي(ٜٔٔ

 .ٕٗٚ/ٕالبغدادي، مراصد االطالع،  – ٖٕٔ/ٖ
 .ٕٔ٘( ابن األبار، المعجم، (ٕٓٔ
 .ٕٔٛ/ٛٔ( ولدى الصفدي: ىذيل، الصفدي، الوافي بالوفيات، (ٕٔٔ
 .ٓٙٔ( ابن األبار، المعجم، (ٕٕٔ
 .ٙٛ٘/ٓٔ( الذىبي، تأريخ اإلسالم، (ٖٕٔ
 .ٕٔٛ/ٛٔ( الصفدي، الوافي بالوفيات، (ٕٗٔ
 .ٖٙٚ( الضبي، بغية الممتمس، (ٕ٘ٔ

 .٘ٔ/ٔ قسم /٘ ابن عبد الممك المراكشي، الذيل التكممة، تح إحسان عباس، سفر (ٕٙٔ)
 .ٕ٘٘( ابن األبار، المعجم، (ٕٚٔ
 .٘ٔ٘/ٔٔ( وقيل سنة ثالث وأربعين وخمسمائة لدى الذىبي، تأريخ اإلسالم، (ٕٛٔ

  .ٙٔ-٘ٔ/ٔ قسم /٘ سفر ،ابن عبد الممك المراكشي، الذيل والتكممة (ٜٕٔ)
اذ إن فييا عين ماء تجري يراىا  ،باألندلس وليا حصن متقن البناء وليا اعجوبةمدينة  ( شنتمرية:(ٖٓٔ

عاد كسابق حالو، الحميري، الروض  اواذا ابتعدوا عني ا،من العين انقطع جرياني افإذا اقتربو  ،الناس عن بعد
 .ٗٔٔالمعطار 

 .ٕٚ٘( ابن األبار، المعجم، (ٖٔٔ
ىـ( مرأة الجنان وعبرة ٛٙٚهلل بن اسعد بن عمي )ت؛ اليافعي، عبداٜٕٙ ،( ابن بشكوال، الصمة(ٕٖٔ

، ٔ بيروت، ط ،اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، تح خميل منصور )دار الكتب العممية
 . ٖٖٕ/ٖىـ( ٚٔٗٔ
 .ٕٚ٘ المعجم، ( ابن االبار،(ٖٖٔ
 .ٜٕٕ( ابن األبار، المعجم، (ٖٗٔ
 .ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٕ( ابن األبار، التكممة لكتاب الصمة، (ٖ٘ٔ

مدينة باألندلس واحدى اعظم قواعدىا كثيرة القالع وعظيمة البساتين، االدريسي نزىة  بمنسية: (ٖٙٔ)
ىـ( مسالك االبصار ٜٗٚابن فضل اهلل )ت ى؛ العمري، احمد بن يحيٙ٘٘/ٕٓالمشتاق في اختراق اآلفاق 
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عيد، فضائل ؛ ابن حزم وابن سٕٔٔ/٘( ٖٕٗٔ، ٔ في ممالك االمصار )المجمع الثقافي، ابو ظبي، ط
 . ٜ٘االندلس واىميا، 

 .ٕٕٕ-ٕٕٓابن االبار، المعجم،  (ٖٚٔ)
 .ٜٕٛابن االبار، المعجم،  (ٖٛٔ)
 .ٜٜٕ/ٔٔالذىبي، تأريخ اإلسالم،  (ٜٖٔ)
 .ٜٕٔ/ٕٛٔ/ٔ قسم /٘ ابن عبد الممك المراكشي، الذيل والتكممة، سفر (ٓٗٔ)
 .ٜٕٔابن االبار، المعجم،  (ٔٗٔ)
 .ٜٕٗابن األبار، المعجم،  (ٕٗٔ)
ىـ ٜ٘ٗيوسف بن تاشفين سنة وىي مدينة عظيمة أسسيا  ،مراكش: وىي حاضرة بالد المغرب (ٖٗٔ)
ىـ( االستبصار في عجائب األمصار )دار ٙ؛ كاتب مراكشي مجيول االسم )قٙ، ، آكام المرجانالمنجم

 . ٕٛٓىـ(،  ٚٓٗٔ، الشؤن الثقافية بغداد
؛ القزويني، ٜٔٙٔقديمة، اليعقوبي، البمدان ىي من المدن المشيورة بالمغرب من قراىا ال :تممسان (ٗٗٔ)

  .ٕٚٔاثار البالد، 
 .ٜٕٗابن األبار، المعجم، (٘ٗٔ) 
 ين.ف( يعني دولة المرابطين اتباع يوسف بن تاش(ٙٗٔ
 .ٖٗٔ( ابن األبار، المعجم، (ٚٗٔ
 . ٔٙ( الضبي، بغية النمس، (ٛٗٔ
 .ٕٛٚ/ٔٔ، ، تأريخ اإلسالم؛ الذىبيٖٛٔ، ( ابن األبار، المعجم(ٜٗٔ
 . ٕٛٚ/ٔٔ( الذىبي، تأريخ اإلسالم، (ٓ٘ٔ

 .ٓٗابن األبار، المعجم،  (ٔ٘ٔ)
عبد القيوم ، تح ىـ( إكمال اإلكمالٜٕٙ( ابن نقطة البغدادي، محمد بن عبد الغني بن أبي بكر )ت(ٕ٘ٔ

؛ الذىبي، تأريخ اإلسالم، ٕٔٙ/ٙ (ىـٓٔٗٔ، ٔ عبد ريب النبي )جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
ٔٔ/ٗٚٓ. 

ىـ( طبقات الشافعيين، تح أنور الباز ٗٚٚكثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي )ت (  ابن (ٖ٘ٔ
، أبو بكر بن احمد بن محمد بن عمر ؛ ابن قاضي شيبةٚٛٗ ( صىـٕ٘ٗٔ، ٔ ، المنصورة، طدار الوفاء)

 .ٕٕٚ( ٚٓٗٔ، ٔ تح عبد العميم خان )عالم الكتب، بيروت، ط ىـ( طبقات الشافعية،ٔ٘ٛاالسدي )ت
 .ٗٛ٘/ٔٔ( الذىبي، تأريخ اإلسالم، ٗ٘ٔ)

  .٘ٚٔ( ابن األبار، المعجم، (٘٘ٔ
جل المدن ( فاس: ىي قاعدة بالد المغرب وىي من مدن البر المشيورة عمى مدن المغرب، وىي من ا(ٙ٘ٔ

 . ٖٕٓ/ٗ، الحموي، معجم البمدان، قبل ان تخط مدينة مراكش
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بحر، وىي من قواعد بالد المغرب، ومرساىا من مدن القديمة وىي عمي شاطيء الالوىي من  ( سبتة:(ٚ٘ٔ
 .ٕٛٔ/ٖأشير المراسي وىي عمى بر البربر تقابل جزيرة االندلس، الحموي معجم البمدان، 

 . ٙٓٔ – ٘ٓٔ ( ابن األبار، المعجم/(ٛ٘ٔ
نسبة الى تجيب وىي قبيمة وىو اسم امرأة، وىي قبيمة نزلت مصر وقال عنيا رسول اهلل )غفار غفر  (ٜ٘ٔ)

واسمم سالميا اهلل وتجيب أجابت اهلل ورسولو( السمعاني، أبو اسعد عبد الكريم بن محمد بن منصور ليا 
، ٔ المعممي )مجمس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، ط ىىـ( األنساب، تح عبد الرحمن بن يحيٕٙ٘)ت

ىـ( الكنى ٖٓٔادة )بن حم؛ والحديث ينظر الدوالبي الرازي، أبو بشير محمد بن احمد ٕٓ/ٖىـ( ٕٖٛٔ
؛ ابن كثير، جامع ٗٗ/ٔ( ىـٕٗٔ ،ٔ ، ط، بيروت)دار ابن حزم الفاريابي ، تح أبي قتيبة نظرا محمدواألسماء

الدىش )دار خضر لمطباعة والنشر، بيروت،  هلل، تح عبد الممك بن عبداَننالمسانيد والسنن اليادي ألقوم سَ 
     .ىـ(ٜٔٗٔ، ٔ ط

 . ٜٛٔ( ابن األبار، المعجم، (ٓٙٔ
 .ٖٜٕ/ٔٔ( الذىبي، تأريخ اإلسالم، (ٔٙٔ
 .ٗٗٔ-ٖٗٔ( ابن األبار، المعجم، (ٕٙٔ
 .ٜٙٔ( ابن اآلبار، المعجم، (ٖٙٔ
 .ٙٔٔ/ٕٔ( الذىبي، تأريخ اإلسالم، (ٗٙٔ
 .ٜٚٔ( ابن األبار، المعجم، (٘ٙٔ
 .ٙٔٔ/ٕٔ( الذىبي، تأريخ اإلسالم، (ٙٙٔ
دود الروم ذات ىواء معتدل، مجيول، ح مدينة باألندلس وىي ذات نعم كثيرة يقصدىا تجار ألردة: ((ٚٙٔ

 . ٚ/٘؛ الحموي، معجم البمدان، ٕٛٔ، العالم من المشرق الى المغرب
؛ ٔٔ٘/ٔوىي احدى المدن التابعة لمدينة بمنسية، الحموي، معجم البمدان  ،ت: حصن باألندلسونْ البُ  ٛٙٔ))

 .ٖٕٔ/ٔابن عبد الحق البغدادي، مراصد االطالع، 
 . ٕٖٔجم، ابن األبار، المع ((ٜٙٔ
 .ٜٖٔ( ابن األبار، المعجم، (ٓٚٔ
البورت: لم أجد ليا ترجمة سوى ما ذكره ابن األبار في التكممة عمى أنيا منطقة في الثغر الشرقي  ((ٔٚٔ

، وأن أحداثيا عمى األرجح وقعت بين الصميبين بن محمد فأستشيد بيا ىخرج إلييا غازيا القاضي يحي
المدة في محاولة منيم استرداد أراضي األندلس كما قيل في مصطمحاتيم والمسممين كثيرة الحروب في تمك 

  .وبين العرب المدافعين عن أراضييم التي تم فتحيا
 .ٖٛٔ( ابن األبار، المعجم، (ٕٚٔ
 .ٕٖٚ، ( ابن األبار، المعجم(ٖٚٔ


