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 اسهاهات  علواء اوريىلة يف احلركة الفكرية يف األنذلس
 احملوذي محذ حموذ نصيف .د

 لرتبية للعلىم اإلنسانيةكلية ا –جاهعة األنبار 
 املستخلص

 المكانة العممية المرمكقةمف خالؿ  ،االندلسية الميمةمف المدف  تعّد مدينة اكريكلة
منبعان مف ينابيع ، كاصبحت في ضكئيا تكىجان كنشاطان ثقافيان كفكريان  شيدتاذ  التي احتمتيا

جذبت الييا جّمة كبيرة مف العمماء كالمفكريف كانجبت ك ، العمـ كالمعرفة، كمنيالن مف مناىمو
 ي االندلس.في الحركة الفكرية ف الذيف كاف ليـ دكر مؤثركاالدباء 

اكريكلة كعممائيا  مدينة بذكر ية لـ تيتـ كثيرااالندلسالمصادر  اف كمما يشار اليو
سكاء كانت كتب تراجـ اك كتب تمؾ المصادر في ة متناثر  ةسكل ما كجدناه مف نتؼ قميم

كاف  نتقفى اثار عمماء تمؾ المدينة كنتابع تراجميـ لغرض انصاؼ ماالبد اف فكاف  ،حكادث
اذ  اك ما بثكه مف عمكـ مختمفة، مف الجيكد كبياف ما ترككه مف آثار عممية مختمفة لعممائيـ

رحؿ الكثير منيـ في طمب العمـ داخؿ كخارج االندلس لغرض السماع اك االجازة اك رؤية 
 كاالخذ عنيـ. كبار العمماء 

لو ، مف خاللمدينة اكريكلة اف القرف الخامس اليجرم يعد انتقالو نكعية مما يذكرك 
 البارزيف الذيف انتشركا في جميع انحاء االندلس لنشر عمكميـ المختمفة.عممائيا كثرة 

قسـ البحث الى عدة محاكر في المحكر االكؿ تحدثنا عف جغرافية اكريكلة مع نبذىا 
تاريخية عنيا اما المحكر الثانى كضحنا فيو اسيامات عممائيا في الحركة الفكرية اما المحكر 

 كالحسبةتكلى فييا القضاء مف العمماء الذيف سكف اكريكلة  ا بو عف ابرز مفالثالث تطرقن
 .كغيرىا مف الكظائؼ

The Effect of Orihuela on the Intellectual Movement in Andalusia 
Instructor Dr. Hamad Mohammad Nasaif 

University of Anbar – Faculty of Education for Humanities Science 
Abstract 

The Orihuela city consider one of the most important city in Andalusia,  
due to the scientific prestigious that it had achieved. It had witnessed fainter, 
culturally and intellectually activity; and it had become the source of science and 
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knowledge, and became fountains. It had gave birth, and attracted  a large 
number of scientists, intellectuals, thinkers, and men of letters who have had a big 
role in the influential intellectual movement in Andalusia. 

The  Andalusia sources did not pay attention a lot to mention Orihuela city 
and its scientists, only what we had found of small pieces  scattered in sources 
either translated books or novice books, thus we have to trace the scientists of 
this city, and follow their translation works in order to equity the efforts of the 
scientists, and to show what they had left of great  different scientific impact, or 
what they had disseminate of different sciences. Most of the scientists had pass 
away during seeking the knowledge inside and outside  Andalusia in order to 
listen or to get certificate, or interviewing the great scientists and take from them. 

 اوريىلة:حملة جغرافية وتارخيية ملذينة 
البكرم ضمف كعدىا  تقع مدينة اكريكلة شرؽ االندلس، كىي احدل مدف ككرة تدمير،

اجزاء ككؿ جزء يحتكم عمى عدد مف الجزء الرابع كالعشركف عندما قسـ بالد االندلس الى 
 جناتالبساتيف ك كال ايضا، مرسيةب الذم يمراألبيض  كتتميز بنيرىا ،(1)المدف التابعة لو

كرخص رخاء ككصفت بال ،بساتينيا متصمة ببساتيف مرسيةكمما يذكر اف  كالمنتشره فييا
المقامة قنطرة ف خالؿ اليا كتجاراتيا المزدىرة كالسيما التجارة النيرية مسكاقاالسعار لكثرة ا

  .(2)عشريف ميال الشامي البحر يا كبيفبيناذ  تدخؿ إلييا عمى مراكب عمى نيرىا كالتي 
مدينة مرسية اثنا عشر ميال كمف اما المسافات بينيا كبيف المدف االندلسية فمنيا الى 

اربعيف  ،(3)كقرطاجنةالمسافة بيف اكريكلة ك  ة إلى قرطاجنة خمسة كأربعكف ميالمدينة اكريكل
خمسة عشر ميال،  (6)عشركف ميال، كمنيا الى مدينة الش( 5)كبينيا كبيف قربمياف ،(4)ميال

 .(8)اثنا عشر ميال (7)كمنيا الى مرسية
اصبحت ك ـ، خمفت تدمير  831ىػ /216عاـ في مرسية مدينة  اال انو بعد اختطاط

اكريكلة فاصبحت اكريكلة تابعة اداريا لمرسية الككرة كميا تسمى مرسية اذ كانت القاعدة قبميا 
مدف الثغر بتسمى اصبحت كاف ىذه المدف مرسية كما أنضاؼ ليا مف المدف التابعة ليا 

 .(10)كقد سماىا السيكطي اريكلة بحذؼ الكاك كقمب الياء باء (9)االعمى
قبؿ دخكؿ  حاكـ كمقرفي شرؽ االندلس النصارل  يا كانت قاعدةاما تاريخيا فان

 الجزيرة الخضراءكفتحكا  ق 92 كبعد دخكؿ المسمميف الى االندلس سنة المسمميف االندلس،
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كما عرؼ  ألنياكمنيا قرطاجنة ىرب ممكيا تدمير في عدد قميؿ مف جنده الى حصف اكريكلة 
عنيا المنعة كالحصانة النيا منطقة جبمية فتحصف بيا كامر النساء بقص شعرىف كامر باف 

مع الرجاؿ عمى االسكار فعندما تبعيـ المسممكف خرج ليـ الممؾ تدمير بييئة الرسكؿ يقفف 
متخفيا فاعطكه االماف كعقد معيـ الصمح لو كالىؿ بمده عمي اعطاء الجزية لممسمميف، 
فاصبحت الككرة كميا تسمى باسـ ككرة تدمير بحيث اصبحت اكريكلة كبعض المناطؽ القريبة 

 .(11)ميرليا تسمى باسـ ككرة تد
 ودورهن يف احلركة الفكرية يف االنذلس علواء اوريىلة

بالرغـ مف اف المصادر االندلسية  اكريكلةحاكلنا في بحثنا اف نتتبع جميع عمماء 
كعمى الرغـ كاحدة  فمثال نجد اف ابف الفرضي يذكر اكريكلة في ترجمةالميمة  لـ تذكرىا كثيرة 

 .(12)عنو ةكلـ يعط تفاصيؿ دقيق في باكريكلةتك  انو 
صاحب البغية فمـ يثبت عمى تسمية كاحدة فتارة يسمييا أكريكلة كاكنة اريكالة كاخرل ك 

اربكتيا مف انو يسمى مف سكنيا االركالي كلـ يسمي اخريف فجاءت تراجمة مختمفة كعمى كؿ 
 . (13)فقد ترجـ لخمس مف عممائيا
ترجـ الكثر مف ثالثكف اذ  مف كتابو التكممةاكلى ليا مساحة  كاما ابف االبار فقد 

بعض الكظائؼ كقد زاد ايضا افراد فييا  شخصية مف اىؿ اكريكلة اك مف سكنيا اك كلي 
 . (14)اصحاب القاضي الصدفي في معجمو فقد ذكر سبع عممائيا

كابف عبد الممؾ المراكشي ذكرىا عندما ترجـ لعشر مف عممائيا دكف اف يسيب 
يختصر التسمية  كافالسطر الكاحد دكف اف يذكر كفاتيـ ك  لتعدت تراجمو ال مبغكابالكالـ 

 . (15)كيقكؿ االريكلي
مف خالؿ ترجمتو الربع مف عممائيا  ابف الزبير الغرناطيابك جعفر  عند ذكرىاكرد ك 

 .(16)مع انو اكمؿ كتاب الصمة البف بشككاؿ كالتكممة البف األبار
مف عممائيا مع  ألملـ يذكر اكريكلة اطالقا كلـ يترجـ  اف النباىي ايضا الغريبمف ك 

كغرناطة  الكبرل القضاء في اكثر مف مدينة مف مدف االندلس كاكلاذ  ،اف اكثرىـ قضاة
كالمقرم فقد ذكرىا مرتيف احدىما في ترجمة احد العمماء كاخرل في تسمية  ،كمرسية كغيرىا

 . (17)اكريكلة كحدكدىا كمكانيا
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سنذكر ابرز العمماء الذيف كاف ليـ اثر كبير تنشيط الحياة العممية بما ترككه مف 
 تيـ:حسب سني كفامؤلفات كطمبة العمـ 

 خؾف بن دؾقؿان بن فتحون. -1

ركل  مف الفقياء الفضالء، المعركؼ بالتقكل كالكرع ككصؼ ايضا بانو كثير الصكـ،
تاب البخارم عندما كاف ابك الكليد الباجي كصحبة كقرا عميو ك (18)العمـ عف ابي الكليد الباجي

تكلى ، كلو مؤلؼ في عمـ الشركط (20)بشاطية( 19)قاضيا باكريكلة، سمع مف طاىر بف مفكز
ية ثـ طمب االعفاء فاعفي، فمـز بينو فكاف ال يخرج اال نبشاطية، ثـ ُطمب لمقضاء بدا القضاء

 .(21)ـ 1111 ىػ/ 505لصالة الجمعة، تكفي باكريكلة سنة 
 حمؿد بن خؾف بن دؾقؿان بن فتحون.  -2

مف المحدثيف االجالء، كالحفاظ المشيكد ليـ بالذكاء، تكلى القضاء بدانية لو العديد 
مف المؤلفات منيا انو ذيؿ كتاب الصحابة البي عمر بف عبدالبر، لو كتاب التنبية عمى اكىاـ 

 .(22)قبميا ـ، كقبؿ التي 1126 ىػ/520ابف عمر، كاف كرعا زاىدا، كتكفي سنة 
 زافر بن ابراهقم ادلرادي.  -3

ابا الحسف ظافر بف ابراىيـ بف احمد بف امية بف احمد المعركؼ بابف المرابط، مف 
سمع منو بمرسية، حدث قميال ككصؼ  (23)اىؿ اكريكلة، كىك مف اصحاب ابا عمي الصدفي

غيره تكفي سنة ابك الحسف انو مف العمماء االجالء الصمحاء ركل عف ابي عمي الصدفي كمف 
 . (24)ـ 1128 ىػ/523
 زواد بن حمؿد التجقيب. -4

، زياد بف محمد بف احمد بف سميماف كىك ابف اخت ابي محمد الرشاطي مف ابا عمرك
اىؿ اكريكلة سمع مف القاضي ابي عمي الصدفي كثيرا لو رحمة الى المشرؽ فسمع مف عمراف 

كمف ابف بشككاؿ كاخذ ىك عنو اثنى عميو  ،(26)كمف ابي محمد بف الخطيب (25)بف ابي تميد
العمماء بقكليـ بانو كاف محدثا ركاية كجمع، عني بالشيكخ كالسماع منيـ، كلقي منيـ عمما 

، تكفي باكريكلة سنة ا بمشاركتو بعمـ القراءات كاالدبكثيرا كالتقى بعمماء كثيركف، كاف مكصكف
 .(27)1131 ىػ/526
 ابو حمؿد الرذاري. -5
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عبداهلل بف عمي بف عبد اهلل بف عمي بف خمؼ بف احمد بف عمر المخمي، المريي، لو 
ـ كانتقؿ الى  1073 ىػ/466عناية بالحديث كرجالو كالركاة كالتاريخ، كلد باكريكلة سنة 

كىك ابف ستة اعكاـ فنشأ بيا كطمب العمـ فييا حتى عد مف اىميا سمع الى عمي  (28)المرية
لو  (31)كابك بكر بف العربي (30)كمف ابك عبداهلل الخكالني (29)الغسانيالصدفي كمف ابك عمي 

كتاب اقتباس االنكار كالتماس االزىار كاف مشاركا في عمكـ كثيرة  كالتاريخ كاالثار كاالنساب 
 (32)كمحققا في عمكـ شتى فمو كتاب االعالـ بما في كتاب المؤتمؼ كالمختمؼ لمدار القطني

تكفي الرشاطي  ،بشككاؿ كابك بكر ابف فتحكف مف االكىاـ، اخذ عنو الناس كمنيـ ابك بكر ابف
 .(33)ـ 1147 ىػ/542شييدا بالمرية عند ىجـك النصارل عمييا سنة 

 مساسد بن امحد االصبحي. -6

ابا عبد الرحمف مساعد بف احمد بف مساعد، مف اىؿ اكريكلة كيعرؼ بابف زعكقة، 
ـ، طمب العمـ باكريكلة كبالد االندلس، كركل عف جماعة  1075 ىػ/462كلد باكريكلة سنة 

، كابي عمي الصدفي، لو رحمة الى بالد المشرؽ (34)منيـ ابي عمراف بف ابي تميد كابف جحدر
ككصؿ مكة المكرمة كاتـ الحج كلقي بيا ابك عبد اهلل الطبرم قاضي الحرميف الشريفيف، كركل 

كابك  ،(35)كابك الحجاج الثغرم كاغفمو فمـ يشر عمى انو اخذ منو، عنو ابك القاسـ ابف بشككاؿ
كغيرىـ فكاف مف المحدثيف كالفقياء الكبار الذيف ذاع صيتيـ كعمى  (36)محمد بف الفرس

 ىػ /545 بكتاب مسمـ عف ابا عبد اهلل الطبرم، تكفي باكريكلة سنة دثحك  مكانتيـ،
 . (37)ـ1150
 حمؿد بن وودف االنصاري.  -7

ىؿ اكريكلة طمب العمـ في اابك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف عميرة االنصارم، مف 
كغيرىما  ،(39)كشريح بف محمد ،(38)االندلس فاخذ القراءات عف ابي عبد اهلل بف فرج المكناس

بكر ابف العربي  كابي (40)كسمع الحديث مف ابي عمي الصدفي كاخذ بقرطبة عف ابف عتاب
ككصفو ابف االبار بقكلو كاف متفننا حافظ لمقراءات عالما بالفرائض ، (41)كابي بحر االسدم

 .(42)ـ1154ىػ/549ب تكفي باكريكلة سنة كالحسا
 
 

 االنصاري.خؾف حمؿد بن  -8
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ركل  ، مف اىؿ اكريكلةاالنصارمعبد اهلل محمد بف خمؼ بف سعيد بف مسعكد  كاب
ككتب اليو  ،كغيرىـ (43)عف ابيو كابي عمي الصدفي كابي بكر العربي كابي مركاف بف غردم

كلي القضاء  ،(45)كاجاز لو ابك الكليد بف رشد المدكنة (44)ابك عبد اهلل المازرم مف الميدية
 .(47)ـ1157ىػ/552تكفي سنة  ،(46)باكريكلة بعد ابي القاسـ بف فتحكف كركل عنو ابف عياد

 .حمؿد بن خؾفخؾف بن  -9

القاسـ خمؼ بف محمد خمؼ بف سميماف بف خمؼ مف اىؿ اكريكلة سمع مف ابي  كاب
كابا بكر بف العربي كاجاز لو ابك القاسـ بف  (48)عمي الصدفي كثقفو بو كابا جعفر بف بشتغير

ككتب اليو ابف رشد كابف  (49)فتحكف في صغره كقد اخذ القراءات مف ابي الحسف بف ميمكف
 (52)كرحؿ الى المشرؽ فسمع مف ابي الحسف بف مشرؼ ،كغيرىـ (51)كابف طريؼ (50)يثمغ

 كافك اكريكلة في مدينتو قضاء الكلي  ،مدت سيرتوحككلي القضاء بمرسية ف ،(53)كالسمفي
 . (54)ـ 1161ىػ/557تكفي سنة الى اف في القضاء يتصؼ بالصرامة 

 ابراهقم بن مقؿون.  -10

اسحاؽ ابراىيـ بف ميمكف بف الفتح بف فتحكف مف اىؿ اكريكلة سمع ابي الكليد بف  كاب
 كلي قضاء ميكرقة (56)كاكثر عنو كقاؿ ابف االبار: ))كما اراه سمع مف سكاه(( (55)الدباغ

، كاف مف الفقياء ذا نباىة كثركة عممية تكفي كحدث بيا كاخذ الناس عنو المكطأ
 . (57)ـ 1164ىػ/560

 مالك بن محري .  -11

ة تكفي بكر مف اىؿ اكريكلة ممف يكصؼ باالدب كالشعر كلو مشاركة في الكتاب كاب
 . (58)ـ1165ىػ/561باكريكلة سنة 

 سبد الرمحن بن اجلذامي.  -12

زيد عبدالرحمف بف محمد بف فيرة مف اىؿ اكريكلة يكصؼ بالتكاضع كالصالح  كاب
 .(59)ـ1173ىػ/569ة بصيرا بعقد الشركط معتنيا بالقراءات تكفي سن

 
  

 سبدالرمحن بن زافر ادلرادي. -13
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زيد عبدالرحمف بف ظافر بف ابراىيـ بف احمد بف امية بف ابراىيـ بف المرابط ركم  كاب
عف ابي عمي الصدفي كىك اخر مف حدث عنو باالجازة كلي االحكاـ بشاطية تكفي بعد سنة 

 . (60)ـ 1184ىػ/580
 سؾي بن حمؿد االنصاري.  -14

الحسف عمي بف محمد االنصارم الخزرجي، مف اىؿ اكريكلة كىك الخطيب بجامع  كاب
ثـ تكجو الى المشرؽ فسمع  (61)اكريكلة ركل باالندلس عف ابي عبد اهلل بف يكسؼ بف سعادة

كمف كمف ثـ رجع الى  (62)مف عمماء كثيركف منيـ ابك طاىر السمفي كابك طاىر بف عكؼ
ناس لمسماع منو كذلؾ المانتو كثقتو كدقتو ما يركيو كسمع مف االندلس بعمـ كثير فقد تسابؽ ال

كابك بكر بف  (63)عمماء كثيركف مف عمماء االندلس كحدث عنو كثير منيـ ابك الحسف الرعيني
الحسف االنصارم باكريكلة في  كتكفي اب (65)كابك العباس احمد بف عمي االندارم (64)رشيؽ

 .(66)ـ 1232ىػ/630حدكد سنة 
 حيقى بن امحد ادلرادي.  -15

مف اىؿ  (67)بكر احمد بف عبد الرحمف بف ظافر بف ابراىيـ يعرؼ بابف المرابط كاب
كابي ( 68)اكريكلة كمف كبار اعيانيا ركل عف عمماء كثيركف مف اشيرىـ ابي عمر بف عات

كابي عبد  (69)العباس احمد بف عميرة الضبي، كابي بكر عبد الرحمف بف عبد اهلل بف برطمة
كابك الفتكح يكسؼ  (70)اهلل بف سعادة كمف اىؿ المشرؽ ابك الحسف عمي بف المفضؿ المقدسي

كاشير مف اخذ عنو ابف الزبير الغرناطي صاحب صمة  (71)بف المبارؾ بف كامؿ البغدادم
الصمة كلي قضاء كادم اش، ثـ مالقة فكاف حسف السيرة ضابطا لمعدؿ كاتبا جميال كاديبا 

 . (72)ـ1259ىػ/658في بمدينة مالقة في سنة بارعا تك 
 ترتيبيـ حسب الحركؼ آثرناسني كفاتيـ عمى عثر نكبعض التراجـ لـ 

 امحد بن وودف الػزاري. -16

العباس مف اىؿ اكريكلة، اشتير بعمـ القراءات، كلي الخطبة بجامع اكريكلة، اخذ  كاب
 .(74()73)عنو ابك عبد اهلل التجيبي

 
 

 ستقق بن امحد االزدي.  -17
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 )41 ) 
 

بكر عتيؽ بف احمد بف عبدالرحمف بف عبدالرحمف سمع االندلس مف عمماء  كاب
كمف ( 75)كثيركف ثـ رحؿ الى المشرؽ مرات عديدة فحج كطمب العمـ فسمع مف ابي العرجاء

كبمصر مف ابي طاىر السمفي كغيره كرجع  (77)كمف رزيف بف معاكية (76)ابي بكر المفتكاني
 . (78)الى بمده االندلس بعمـ كثير كفكائد جميمة فتسابؽ الناس لمسماع منو

 . ستقق بن حمؿد االزدي -18

عتيؽ بف محمد بف احمد، ىك حفيد عتيؽ بف احمد الذم ترجمنا لو اعاله كىك مف 
 . (79)اكريكلة سمع مف ابي الحسف بف رزيف كغيره

 بن ذاكر.ذاكر بن مسؾم  -19

كمف ابف  (80)مف اىؿ اريكلة طمب العمـ باالندلس فسمع مف ابي القاسـ بف العربي
 عتاب كغيره. 

 سؾي بن امحد بن الػضل.  -20

كاستكطف بيا كصؼ بانو كاف مييبا حسف  الحسف مف اىؿ اريكلة كنشأ بمالقة كاب
 .(81)الشارة كالممبس فضال عف براعتو في العربية كالقراءات كلو اىتماـ في التاريخ

 دي. زسؾي بن حمؿد اال -21

العمـ  بالسكي اخذ الحسف عمي بف محمد بف زكريا يعرؼ بالالردم كيعرؼ ايضا بكا
 .(83)مشاركا في القراءاتكعمـ في النحك  لو دراية ،(82)عف ابف محمد البطميكسي

 فضل بن حمؿد ادلعافري.  -22

الحسف فضؿ بف محمد بف عمي بف ابراىيـ يعرؼ بابف ُفضيمة ركل عف ابك بكر  كاب
كغيرىـ اجاز الى ابف عبدالممؾ  (85)كعف ابف محرز (84)بف المرابط كمف ابي سيدبكنو

تصكفة لو في عمـ المراكشي ككثير مف اصحابو، كاف مف اىؿ الديف المتيف كمف اعالـ الم
 .(86)التصكؼ كثير مف المقاالت كرسائؿ بارعة، كلو اىتماـ كامؿ في العمكـ

 حمؿد بن امحد التجقيب.  -23

عبداهلل محمد بف احمد بف سميماف بف عبد اهلل يعرؼ بابف اصفار كىك كالد ابي  كاب
عمي بف ( في ىذا البحث، سمع ابي 4) عمر زياد بف محمد الذم ترجمنا لو بالترجمة رقـ

كغيرىما مف االدباء كالمشايخ الذيف  (88)كمف كبار االدباء كمف ابي بكر بف المبانة (87)سكرة
 لقاىـ كاخذ منيـ. 
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  (42(   
 

 حمؿد بن امحد بن رضى. -24

انفرد ابف عبد الممؾ المراكشي بترجمتو كالغريب انو عدَّ اباءه حتى تجاكز الثالثكف 
كقد صرح ابف  (89)ف يكسؼ بف عميرةحتى كصؿ الى معد بف عدناف ركل عف ابي عبد اهلل ب

 .(90)عبد الممؾ انو التقى ببعض احفاد صاحب الترجمة
 حمؿد بن امحد بن سبد الرمحن.  -25

عف ابي بكر بف محرز العمـ كركل  كاخذ مف عممائيا،رحؿ عف اكريكلة فسكف تكنس 
 . (91)كغيره

 حمؿد بن امحد بن معط التجقيب. -26

مف ابي بكر عمار الالردم كرحؿ الى المشرؽ فحج  احمد اخذ العمـ باكريكلة كاب
كطمب العمـ فسمع بمكة مف ابي العرجاء كرجع الى االندلس بعمـ غزير فقد اخذ عنو كركل 

 . (92)كثير مف اىؿ االندلس منيـ ابي عبد اهلل التجيبي
 حمؿد بن حمؿد اخلزرجي. -27

مشرؽ فسكف بكر محمد بف محمد بف يبقى بف جبمة رحؿ مف اكريكلة الى ال كاب
كغيرىـ مف اىؿ  (93)القاىرة سمع بالقاىرة مف ابي طاىر السمفي كمف ابي عبد اهلل المسعكدم

 .(94)المشرؽ
 حمؿد بن وودف بن فرية اجلذامي. -28

كاف مف رجاؿ الحديث ميتما  (95)عبد اهلل اخذ العمـ عف ابي الحسف بف عقاؿ كاب
 . (96)بعمـك نافعة عرؼ بفضمو بيا

تكلى فييا القضاء مف العمماء الذيف اكريكلة مدينة سكف  مفابرز كسنتحدث عف 
 :كنشركا فييا عمكميـ كالحسبة

 مالك بن روول الثؼػي.  -29

 354العمـ في االندلس فكانت كفاتو باريكلة سنة  ابا القاسـ طمب (97)مف اىؿ لكرقة 
ـ كلـ ترد لو ترجمة في المصادر االندلسية اال عند ابف الفرضي كلـ يترجـ لغيره مف  965 ىػ/

 . (98)عمماء اكريكلة
 حمؿد بن امحد التجقيب.  -30
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رحؿ الى مرسية  (99)عبد اهلل محمد بف احمد بف عمار بف محمد مف مدينة الردة كاب
بجامعيا كسمع منو فاخذ مف ابي عمي الصدفي الحديث كانتقؿ بعد ذلؾ الى اكريكلة فخطب 

كثير مف عمماء االندلس منيـ زياد بف الصفار كابك القاسـ بف فتحكف كابك عبد اهلل المكناسي 
 . (100)ـ1125ىػ/519كابك عبداهلل بف معط التجيبي كغيرىـ تكفي في سنة 

 حمؿد بن سؿر الؼقسي.  -31

اباه  الخطاب محمد بف عمر بف محمد بف كاجد القيسي مف مدينة بمنسية سمع مف كاب
كمف ابي بكر ابف العربي كلي قضاء اكريكلة كصؼ بالنباىة  (101)كمف ابا بكر بف مدير

 . (102)ـ1125ىػ/519كالتكاضع متنزىا عف الحياة الدنيكية كزينتيا، تكفي مقتكال سنة 
 سبد الرمحن بن سؾي التجقيب.  -32

 (103)لقنتبكر كابا القاسـ عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف سميماف، مف مدينة ك اب
كسكف اكريكلة يعرؼ بابف االديب رحؿ الى المشرؽ لمحج فادل الفريضة كاخذ العمـ مف ابي 
عمي القيركاني المعركؼ بابف العرجاء كغيره كرجع الى االندلس بعمـ غزير فكلي الصالة 
كالخطبة بجامع اكريكلة مدة طكيمة ثـ عرضكا عميو القضاء فمـ يقبؿ كقد ُفِرَض عميو فاشتغؿ 

، حدث في االندلس كسمع منو كقد ذكره الناس بانو كاف نحك شيريف ثـ استعفى منو فاعفى وب
مف اىؿ العمـ كاالعتناء بو حافظا لمقرآف كالحديث حسف الصكت ممتازا بالخشكع متعفؼ قنكعا 
بما اتاه اهلل تعالى زاىدا بالحياة كزينتيا ما كقؼ عمى المنبر اال بكى كابكى سامعيو تكفي 

 .(104)ـ1145ىػ/540لة بعد سنة باكريك 
 امحد بن سبدالعزوز االزدي.  -33

 (105)العباس احمد بف عبدالعزيز بف محمد يعرؼ بابف االصغر ،مف مدينة شقكةك اب
كالزمة طكيال كسمع ايضا مف  (106)كنشأ بمرسية ، اخذ العمـ مف القاضي ابا محمد بف عاشر

ثـ اضيؼ اليو  (108)ثـ تكلى قضاء شاطية تكلى الشكرل بمرسية (107)ابا الحسف بف ىذيؿ
قضاء اكريكلة كتكلى خطة المكاريث مع الشكرل كصؼ ابا العباس بالفقة كالفيـ حذرا معركؼ 

 .(109)ـ1167ىػ/564بالتيقظ فيما يحدث اك ينقؿ تكفي بمرسية سنة 
 

 .ففر بن التغؾيب -34
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بكر بف بكر مف مدينة غرناطة سمع مف عبدالرحمف بف مساعد االصبحي كابي  كاب
العربي كرحؿ الى المشرؽ حاجا كطمب العمـ بمكة كسمع مف ابف العرجاء كغيرىـ كسمع 
بمصر ابي الفتح المقدسي كغير كباالسكندرية مف ابك طاىر بف عكؼ كالسمفي فرجع الى 
االندلس كتنقؿ في بالد االندلس فتكطف اخيرا باريكلة ككلي الصالة كالخطبة بجامعيا ككلي 

ببعض الككر الشرقية كحدث فاخذ الناس عنو بغرناطة كغيرىا تكفي في باريكلة ايضا االحكاـ 
 .(110)ـ1156ىػ/551سنة 

 حمؿد بن ابراهقم احلؽؿي.  -35

بكر محمد بف ابراىيـ بف احمد بف محمد بف حزر الحكمي بف حكـ بف سعد  كاب
كابي القاسـ عبدالرحيـ  (111)ة اخذ العمـ مف ابي محمد بف عطيةالعشيرة مف مدينة غرناط

الخزرجي المعركؼ بابف الفرس انتقؿ الى شرؽ االندلس فسكف اكريكلة ككلي قضاء الش 
ـ عرؼ عنو انو مف كبار 1171ىػ/567كغيرىا مف الككر الغربية منيا مات مقتكال سنة 

 . (112)االدباء كعمما في الفقة
 جابر بن حيقى الثعاليب.  -36

بف سعيد بف ىاشـ يعرؼ بابف الرمالية اخذ العمـ بكر جابر بف يحيى بف محمد  بكا
مف ابف عطية كابا الحسف بف البادش كغيرىما رحؿ عف غرناطة الى شرؽ االندلس فكلي 
قضاء شاطبة ثـ صرؼ عنو ككلي قضاء اكريكلة كبعدىا عاد الى غرناطة فكلي بيا الى اف 

ييبا حسف الشارة الكبار مـ كصؼ بانو مف الحفاظ كالفقياء 1180ىػ/576تكفي سنة 
 . (113)كالممبس

 وودف بن ابراهقم العبدري.  -37

ابك الحجاج كيعرؼ بالثغرم الف اصؿ ابيو مف احد ثغكر الردة كمنيا انتقؿ الى 
غرناطة اخذ القراءات عف ابي القاسـ عبدالرحيـ بف الفرس كابي الحسف بف الباذش كلقي ابك 

ا كغيرىما كثير مف عمماء االندلس كاخذ بكر ابف العربي كابك محمد بف عطية كاخذ عنيـ ايض
كابك عمي الصدفي رحؿ مف مدينة غرناطة سكف مدينة  (114)العربية عف ابك بكر الطرطكشي

مرسية فاستثقمو العمماء لعممو الجميؿ كحسدكه لذلؾ انتقؿ الى احد المدف القريبة لمرسية فصار 
شاد بعممو كاشار الى انو احفظ اىؿ خطيبا بجامعيا اخذ القراءات عنو ابك عبد اهلل التجيبي كا
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زمانو بالقراءات كممف حدث عنو ابف عياد كابك العباس بف عميرة كغيرىـ كثير مف عمماء 
 .(115)ـ1183ىػ/579االندلس تكفي سنة 

 حمؿد بن حمؿد التجقيب.  -38

محمد بف محمد بف مكسى بف تحيا مف مدينة مرسية اخذ العمـ مف ابك الحسف بف 
بف سعادة كابف الفرس كغيرىـ كلي قضاء اكريكلة ثـ الش حدث كسمع  ىذيؿ كابي عبداهلل

 .(116)ـ1210ىػ/607الناس منو كمما يذكر انو كاف مف الفقياء الفضالء تكفي سنة 
 . سبد اهلل بن وودف -39

محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف احمد بف عبداالعمى بف فرغمكش مف مدينة بمنسية  كاب
كابي الحسف بف  (117)كركل معو مف اشياخو ابف كاجب كىك صاحب ابف االبار البمنسي

كغيرىما كاخذ القراءات عف ابف سعادة كغيره حدث كسمع الناس منو كلي الصالة  (118)خيرة
ـ فتنقؿ بمدف االندلس 1238ىػ/636 كالخطبة بجامع بمنسية الى اف كقعت بيد النصارل سنة

خطب بجامعيا الى اف تكفي بيا يتكالى الصالة في جكامعيا الى اف سكف مرسية كاريكلة ك 
 .(119)ـ1240ىػ/638سنة 

 ابراهقم بن حمؿد بن امحد.  -40

الفرح مف مدينة قرطبة يعرؼ بابف العطار، اخذ العمـ عف ابي المطرؼ  كاب
القاسـ بف فتحكف كلي زمف  حدث كاخذ الناس عنو كمف حدث عنو ابي (120)القنازعي

 .(122)حدث كسمع منو كمنيـ ابي القاسـ بف فتحكف كغيره قضاء اكريكلة (121)الفتنة
 . ادم بن سبدالرؤوفبؼى بن ق -41

، نزؿ باكريكلة اخذ القراءات مف ابي القاسـ عبد الرحيـ بف الفرس كغيره كلو خالد كاب
رحمة لممشرؽ فحج كاخذ العمـ عف غير كاحد مف اىؿ المشرؽ انفرد ابف بشككاؿ بترجمتو مف 

 .(123)الى ام مدينة ينتسباتو دكف اف يذكر سنة كف
 . قيبدػقان بن سبقد اهلل الـج -42

اخذ العمـ عف عمو عبد اهلل بف سفياف كقيد عنو  (124)محمد مف مدينة قكنكة كاب
الحديث كاالداب كاخذ ايضا عنو صيره ابي القاسـ بف فتحكف كغيرىـ كصؼ انو مف النحاة 

 . (125)العالميف كالفقياء الفضالء كالميتميف باالداب المغة
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 االحاالت

                                                 

ىػ( المسالؾ كالممالؾ دار الغرب اإلسالمي 487: تعبيد عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمد األندلسي )أبك 1-
 . 2/892( ـ 1992بال ، ،)

عالـ الكتب،  ،نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ ،محمد بف محمد بف عبد اهلل بف إدريس الحسني الطالبي2-
 .2/557(ىػ 1409 ، بيركت)
 

الث مكاضع بيذا االسـ احدىما باالندلس عند جبؿ طارؽ كتسمى بقرطاجنة الجزيرة قرطاجنة : ىنالؾ ث3 -
كالثانية قرطاجنة الخمفاء كىي االندلس كىي مف ضمف ككرة تدمير كىي فرضة مدينة مرسية ، كالثالثة 

لمنعـ قرطاجنة افريقية بينيا كبيف تكنس عشرة امياؿ . الحميرم ، ابك عبداهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد ا
ـ( الركض المعطار خير االفطار ، تحقيؽ : احساف عباس ، مؤسسة ناصر لمثقافة 1494ىػ/ 900)ت

ـ( المسالؾ 893ىػ/280؛ ابف برداذبة ، ابك القاسـ عبيد اهلل بف عبداهلل ) 1/67ـ( 1980 –)بيركت 
 .   1/87ـ( 1989 –كالممالؾ ، دار صادر )بيركت 

 .   1/67الحميرم ، الركض المعطار ،  -4
قربمياف مف مدف االندلس بينيا كبيف اكريكلة  عشركف ميال تشتير بمزارع الزيتكف ، ككثر المياة المتدفقة  - 5

 . 1/455مف العيكف. الحميرم ، الركض المعطار ، 
الش : مدينة باالندلس مف اعماؿ تدمير ، مف خكصيا اف النخؿ ال ينجح بجميع بالد االندلس اال بيا ،  - 6

ـ( آثار البالد 1282ىػ / 682كبيا  زبيب غاية في الجكدة القزكيني ، زكريا محمد بف محمكد )ت كمنيا
 . 1/502بيركت )ب.ت( –ر دكاخبار العباد ، دار صا

مرسية : مف مدف االندلس كىي تابعة الى ككرة تدمير اخنطيا عبدالرحمف بف الحمـ بف ىشاـ كسماىا  - 7
لمدينة حتى اصبحت قاعدة االندلس زمف ابف مردنيش . ياقكت الحمكم ، بتدمير الشاـ كاخذت تزدىر ىذه ا

 . 5/107ـ( معجـ البمداف )ب.ت( 1228ىػ/626شياب الديف ابك عبد اهلل ياقكت )ت
 . 1/87الحميرم ، الركض المعطار ،  - 8
 . 1/166المقرم ، نفح الطيب ،  9

الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ،  ـ( بغية1505ىػ/ 911السيكطي ، عبدالرحمف بف ابي بكر )ت 10
 .2/330ب. ت(  –تحقيؽ : محمد ابك الفضؿ ابراىيـ ، المكتبة العصرية )بيركت 

 . 2/330السيكطي ، طبقات النحاة ،  - 11
ـ(تاريخ عمماء االندلس 1012ىػ/403ابف الفرضي :عبد اهلل بف محمد بف يكسؼ بف نصر االزدم )ت  12

 .2/4ـ(1988-لحسيني،مكتبة الخانجي )القاىره ،عني بنشره :عزت العطار ا



 د.محد حمؿد نصقف احملؿدي

 

ادفامات  سؾؿاء اوروولة يف احلركة الػؽروة 

  يف األندلس

 

 )47 ) 
 

                                                                                                                                        

ـ( بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ اىؿ 1202 \ىػ 599الضبي ، احمد بف يحيى بف احمد عميرة ) 13
 ( .488،  329،  294،  284،  74ـ( 1967االندلس ،دار الكتاب العربي )القاىرة 

ـ( التكممة لكتاب الصمة ، 1258 \ىػ 658ابف االبار ، محمد بف عبداهلل بف ابي بكر البمنسي )ت - 14
،  278،  247،  246،  1/199ـ( 1995 –تحقيؽ : عبدالسالـ اليراس ، دار الفكر لمطباعة )بيركت 

344  ،348  ،349  ،362  ،2/15  ،19  ،34  ،42  ،96  ،102  ،112  ،206 ،224  ،297 ، 
، 103، 93، 82ـ( 2000–.... الخ . كمعجـ اصحاب القاضي الصدفي،مكتبة الثقافة الدينية )القاىرة 

110  ،163  ،169  ،196  ،217 . 
ـ( السفر 1303\ىػ 703ابف عبدالممؾ المراكشي،ابكعبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الممؾ االكسي)ت  15

كالضمة ، تحقيؽ : احسمف عباس ، دار الثقافة لمنشر  الخامس مف كتاب الذيؿ كالتكممة لمكتابي المكصكؿ
 . 682،  644،  638،  541،  395،  394،  234،  173،  128،  114ـ( 1965 –)بيركت 

ـ(صمة الصمة ،ضبط نصة كعمؽ 1308ىػ/708ابف الزبير الغرناطي ،ابي جعفر احمد بف ابراىيـ )ت 16
 .357، 307، 246، 1/113ـ(2008- عميو :جالؿ االسيكطي ،دار الكتب العممية )بيركت

ـ(نفح الطيب مف غصف االندلس 1631ىػ/1041المقرم ،شياب الديف احمد بف محمد التممساني )ت  17
-الرطيب ،كذكر كزيرىا لساف الديف بف الخطيب،تحقيؽ :احساف عباس ،دار صادر )بيركت 

 .2/644؛ 1/166ـ(1997
يبي الباجي كىك مف مف باحة االندلس رحؿ الى بالد ابك الكليد الباجي : ىك سميماف بف خمؼ النج -18

المشرؽ رجع كطمب العمـ ببغداد كدمشؽ كرجع الى االندلس بعمـ جـ كلو مجالس العمماء كالرؤساء حاكؿ 
تكحيد االندلس عندما رال التفرقة حتى اف الممكؾ الطكائؼ عندما كاف يطمب ذلؾ يجمكنو بالظاىر كيستبردكنو 

ي قذامي المالجـ . النباىي ، ابك الحسف عمي بف عبداهلل بف محمد ال1081ىػ/474بالباطف تكفي سنة 
؛ المقرم  95ـ(/1983 -ـ( تحقيؽ : لجنة احياء التراث العربي ، دار االفاؽ الجديدة )بيركت1389ىػ/792)

ـ( 1678ىػ/1089، ابف العماد الحنبمي ، عبدالحي بف احمد بف محمد )ت76،  2/67، نفح الطيب ، 
ـ( 1986 –ات الذىب في اخبار مف ذىب ، تحقيؽ : عبدالقادر االرناؤكط ، دار ابف الكثير )بيركت شذر 
5/315   . 

طاىر بف مفكز: ىك طاىر بف مفكز بف احمد المعاقرم مف اىؿ شاطية ، ابا الحسف ، سمع بف ابي  - 19
عرفة كمحدثا كشاعرا متكاضعا العباس العذرم ، كابي شاكر الخطيب ، كاف منفذ الذكاء معركفا بالعمـ كالم

ـ(الصمة في 1182ىػ/578شككاؿ ، ابك القاسـ بف خمؼ بف عبدالممؾ )بـ( ابف 1091ىػ/484تكفي سنة 
 . 1/235ـ(1955 –رة : عزت العطار الحسني ، )مكتبة الخانجي شتاريخ ائمة االندلس عني بن

خرج منيا كثير مف العمماء امثاؿ ديمة قة ، مف مدف شرقي االندلس كشرقي قرطبة ، كىي مدينة بشاط 20
 . 3/309احمد بف محمد الشاطبي كغيرىـ ياقكف الحمكم ، معجـ البمداف ، 

 . 1/280، ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،  1/284الضبي ، بغية الممتمس ،  21
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 . 1/280، ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،  547ابف شككاؿ ، الصمة / - 22
ابك عمي الصدفي : ىك الحسيف بف محمد بف فيرة المعركؼ بابف سكرة اماـ المحدثيف في كقتو عارفا  23

بالحديث كرجالو فقييا ، سمع مف ابك عمر الداني ، كالدالئي كابك الكليد الباجي ، ابف فرىكف ، برىاف الديف 
 –نكر ، دار التراث )القاىرة ـ( الديباج المذىب ، تحقيؽ : محمد االحمدم ابك 1396ىػ/799اليعمرم )ت

 .  1/330ب.ت( 
 . 113؛ ابف الزبير الغرناطي ، صمة الصمة / 113، كالمعجـ / 1/278ابف االبار ، التكممة ،  24
عمراف بف تميد : ذكره ابف االبار في التكممة كالمعجـ كترجـ لجدة في التكمة كقاؿ : خمؼ بف مكسى بف  25

 . 1/240ابي تميد الخكالني بف ابي تميد ، ابف االبار ، التكممة ، 
محمد بف الخطيب ، ذكره لساف الديف في االطاحة ككصفو بانو القمة في الذكاء كالتديف كصاحب  - 26

الفقة حتى انو اعطى لترجمتو صفحات كثيرة . لساف الديف بف الخطيب ، محمد بف عبد اهلل بف البالغة ك 
-ـ( االحاطة في اخبار غرناطة ، دار الكتب العممية ، بيركت 1374ىػ/  776سعيد السمماني المكشي )ت

 . 387-4/381ـ( 1994
 .  1/87. ابف االبار ، معجـ اصحاب ،  1/294الضبى ، بغية الممتمس ،  - 27
ـ فقد كانت مف اضخـ 955ىػ/344المرية : مدينة باالندلس امر ببنائيا الخميفة الناصر لديف اهلل سنة  28

مراسي االندلس ، فقد تكرر ىجـك النكرماف )اىؿ الشماؿ( عمى ىذه المنطقة ، لذلؾ عمؿ المسممكف عمييا 
 .  1/537المعطار ، محارس يرابطكف عمييا كعممكا عمييا حصف منيع . الحميرم ، الركض 

ابك عمي الغساني : الحسيف بف محمد بف احمد الغساني ابك عمي ، اشتير بحفظو لمحديث عالما بالرجاؿ  29
 .  1/565، لو كتاب تقييد كتمييز المشكؿ ، كىك كتاب مفيد . الضبي ، بغية الممتمس ، 

مي ، كاف مشيكرا بالصالح كثقة ابك عمي الخكالني : ىك احمد بف محمد بف غمبكف القرطبي ثـ االشبي 30
عاما . الذىبي ، شمس الديف ابك عبد اهلل  90ـ كلو مف العمر 1114ىػ /508فيما ينقؿ كثقة فينا يسند تكفي 

ـ( العبر في خبر مف غبر ، تحقيؽ : ابك ىاجر 1347ىػ/748محمد بف احمد بف عثماف بف قابياف )ت
 .  2/392ب،ت(  –)بيركت  محمد السيد بسيكني زغمكؿ ، دار الكتب العممية

ابك بكر بف العربي : ىك القاضي ابك بكر بف العربي االشبيمي ، مف االئمة الصمحاء المكصكؼ بانو  - 31
بحر العمـك كمف المتقدميف الذكاء ، كالمعركؼ ببداىة النظـ كاصالة الشعر ، لو رحمة في سبيؿ العمـ الى 

سعيد المغربي ، ابك الحسف عمي بف مكسى بف سعيد االندلسي المشرؽ فسمع مف عمماء العراؽ كغيرىـ . ابف 
ـ( 1955 –ـ( المغرب في اخبار المغرب، تحقيؽ : شكقي ضيؼ ، دار المعارؼ )القاىرة 1286ىػ /685)ت
1/254-256  . 

الدار القطني : ىك عمي بف عمر بف احمد بف ميدم البغدادم ، مف العمماء االجالء ، اخذ الفقة عف  - 32
يد االصطخرم كاخذ القراءة عف ابي الحسف النقاش ، كاف فقييا مكصكفا بالحفظ كالفيـ عارفا ابي سع
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ـ ، ابف خمكاف ، كفيات االعياف ، 995ىػ/385بالقراءات كمشيكدا لو بحفظ دكاكيف العرب تكفي سنة 
3/297 . 

طمكبية كمعيا مدد مف في ىذه السنة قامت حممة برية كبحرية مجيزة مف ممالؾ مشتالة كنيرة كارجكاف كق 33
ـ ، كبقيت بايدييـ حتى قاـ المكحدكف 1147ىػ:542جنك كبيزة كغيرىا ، كىاجمت المرية كاستكلت عمييا سنة 

، ابف خمكاف ، كفيات االعياف ،  1/217باسترجاعيا بعد حكالي عشرة اعكاـ . ابف االبار ، المعجـ ، 
ـ( تذكرة 1374ىػ/748احمد بف عثماف بف قايماز )ت؛ الذىبي ، شمس الديف ابك عبد اهلل محمد بف  3/107

 .  4/462؛ المقرم ، نفح الطيب ،  4/69ـ( 1998 –الحفاظ ، دار الكتب العممية )بيركت 
ابف جحدر : ىك ابك الحسف عمي بف حجدر كاف مف اصحاب كالد ابي سعيد المغربي كىك مف ضمف  - 34

نو شاعرا زجاال مطبكعا . ابف سعيد المغربي ، المغرب ، الذيف لقاه ابا سعيد المغربي باشبيمية ككصفو با
1/267 . 

ابك الحجاج الثغرم : ىك يكسؼ بف ابراىيـ بف عثماف العبدرم مف اىؿ غرناطة يكنى ابا الحجاج  - 35
كيعرؼ بالثغرم الف اصؿ ابيو مف بمغي مف ثغر الردة كمنيا انتقؿ الى غرناطة كاف مف الفقياء كمف اىؿ 

ـ . ابف االبار ، التكممة ، 1183ىػ/579في عمـ القراءات كمفسر كاديبا تكفي بقميكشة سنة الحديث كحجو 
4/214 . 

ابك محمد بف الفرس : عبد المنعـ بف عبد الرحيـ بف فرج الخزرجي ، كيعرؼ بابف الفرس كاف فقييا  - 36
لقضاء في كثير مف المدف حافظا جميال ، عرفا بالمغة العربية كعمميا كالنحك شاعرا شيير الذكر ، كلي ا

االندلس ككذلؾ النظر في الحسبة كالشرطة ، فكاف عادال محمكد السيرة كىك ايضا مف بيت عمـ كجاللة . 
 .  3/415لساف الديف بف الخطيب ، االحاطة ، 

 .2/206ابف االبار ، التكممة ،  - 37
ابي عبد اهلل بف فرج المكناسي : ابي عبد اهلل محمد بف فرج كيعرؼ بابف فرج كيكصؼ بالبديية كىك  - 38

مف اصحاب القصائد القصيرة كالعذبة في معانييا كنسقيا . ابف بساـ الشنتريني ، ابك الحسف عمي بف بساـ 
الدار العربية لمكتاب )ليبيا ـ( الذخيرة في محاسف اىؿ الجزيرة ، تحقيؽ : احساف عباس ، 1147ىػ/542)ت
 . 6/888ـ( 1981 –

شريح بف محمد : ىك شريح بف محمد بف شريح بف احمد الرعيني ، شيخ المقرئيف الذم يشار اليو  - 39
بالبناف كلو الصدارة بيذا الشاف كبعمـك القرآف كاماما في النحك كالعربية كىك مف بيت عمـ كرثو عف اباءه 

ىػ 539خذ منو كتفاخرك بذلؾ تقمد خطبة اشبيمية لمدة خمسكف عاما تكفي سنة كاخكالو تزاحـ الناس باال
 . 4/123؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  2/3ـ . السيكطي ، بغية الكعاة ، 1144/

ابف كتاب : ابا محمد عبد الرحمف بف محمد بف عتاب بف محسف ، مف قرطبة كىك مف الشيكخ  - 40
ندلس في عمك االسناد كسعة الركاية ، كاف مف العمماء الحفاظ كثير التالكة القرآف عارفا االجالء االكابر باال

بركاياتو كاقفا عمى كثير مف تفسيرة كغريبة كمعانية مع حظ كافر مف المغة العربية تكفي في سنة 
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مي ؛ الزركمي ، خير الديف بف محمكد بف محمد بف ع 1/330ـ( ابف بشككاؿ ، الصمة ، 1126ىػ/520)
 .  3/327ـ( 2002ـ( االعالـ ، دار المالييف )بيركت /1887ىػ/1296الدمشقي )

ابي بحر االسدم : لـ اعثر لو عمى ترجمة في المصادره لكف ابف االبار كثيرا ما ذكره عمى انو مف  - 41
 . 1/254عمماء قرطبة . ابف االبار ، التكممة ، 

 . 1/101؛ المعجـ ،  2/15ابف االبار ، التكممة ،  - 42
ابي عمر بف غردم : عبد الممؾ بف عبد العزيز بف فيرة بف كىب مف اىؿ مرسية سمع مف ابي عمي  - 43

الغساني ، كلو رحمة الى المشرؽ دخؿ فييا بغداد كاف مف الحفاظ ذكرا لممسائؿ ككاف مشيكرا بالخير 
 . 1/147ـ . ابف بشككاؿ ، الصمة ، 1129ىػ/524كالصالح تكفي سنة 

ابك عبداهلل المازرم : ابك عبد اهلل محمد بف عمي بف عمر التميمي كنسبتو الى مازر بميدة بجزيرة  - 44
صقمية ، اخذ عف ابي الحسف المخمي كابي محمد بف عبدالحميد القركم ، كاف مف كبار ائمة الحديث كاحد 

؛ ابك الفضؿ  1/486كالكالـ عميو . ابف خمكاف ، كفياة االعياف ،  االعالـ المشار الييـ في حفظ الحديث
ـ( لحظ االلحاظ بذيؿ 1466ىػ/871االصفكني ، محمد بف محمد بف محمد العمكم المالكي الشافعي )ت

؛ المقرم ، شياب الديف احمد بف محمد  1/52ـ( 1998 –طبقات الحفاظ ، دار الكتب العممية )بيركت 
ـ( ازىار الرياض في اخبار القاضي عياض ، تحقيؽ : مصطفى سقا كاخركف 1631/ىػ1041التممساني )ت

 .  3/165ـ( 1939 -، لجنة التاليؼ كالنشر )القاىرة
ابا الكليد بف رشد : محمد بف احمد بف محمد بف رشد المالكي ، مف اىؿ قرطبة ، كىك مف كبار  - 45

نظر كجكدة التاليؼ كدقة الفقة ، اليو المفزع في حؿ الفقياء في المغرب كاالندلس في كقتو ، امتاز بصحة ال
المشكالت بصيرا باالصكؿ كالفركع كالفرائض كالتفنف بالعمـك مف اشير تصانيفو المدكنة كبيا يميز عف ابف 
رشد حفيده ، )ابف رشد الفيمسكؼ( كعف ابيو الذم كاف قاضيا ايضا ، تكفي ابف رشد ىذا سنة 

؛ ابف فرحكف الديباج  98؛ النباىي ، المرقبة العميا ،  546الصمة ،  ـ . ابف بشككاؿ  ،1162ىػ/520
 . 2/248المذىب، 

ابف عياد : ابك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف سعيد المريي ، مف ائمة القراء كشيخ المحدثيف ، سمع مف  - 46
ىػ 575عمماء جمة منيـ ابي الكليد بف الدباغ ، كاف حجة بعمـ الحديث بصيرا بتراجـ الرجاؿ تكفي سنة 

سير اعالـ النبالء ، دار ـ( 1147ىػ/748ـ . الذىبي ، شمس الديف ابك عبد اهلل محمد بف احمد )ت1197/
 .  6/419؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  15/360ـ( 2006 –الحديث )القاىرة 

 .. 1/169؛ كالمعجـ ،  2/19ابف االبار ، التكممة ،  - 47
ابا جعفر بف بشتغير:احمد بف سعيد بف خالد المحمي مف اىؿ لكرقة فقد انفرد ابف االبار بالترجمة لو  48

كلـ يرد في الترجمة فقد عمى انو مف اىؿ لكرقة كلـ اعثر لو عمى ترجمة في المصادر االندلسية كال  كالبيو
 . 4/115الشرقية.ابف االبار،التكممة،
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ابف الحسف بف ميمكف:مف اىؿ بمنسية اخذ عف ابي محمد بف سيؿ كاف اماـ في القراءات،ابف  - 49
 . 1/217االبار،التكممة ،

بف عبد اهلل بف محمد بف مغيث بف محمد بف عبد اهلل بف الصفار القرطبي ، ابك ابف مغيث : يكنس  - 50
الكليد قاضي القضاة بقرطبة كمف ائمة ىؿ الحديث بميغ المكعظة كافر العمـ كثير المصنفات النافعة كثير 

اء االندلس الخضكع كالخشكع هلل تعالى حتى انو كثير البكاء عند قراءة القرآف الكريـ حدث عنو كثير مف عمم
ىػ/ 529منيـ ابك عمرك الداني كابك عمر بف عبدالبر ، كابف حـز كابك الكليد الباجي كغيرىـ كثير تكفي سنة 

ـ( 1133ىػ/528ـ . ابف خاقاف ، ابي نصر الفتح بف محمد بف عبداهلل بف خاقاف القيسي االشبيمي )ت1134
محمد عمي شكابكة ، مؤسسة الرسالة  مطمح االنفس كمسرح التأنس في ممح اىؿ االندلس ، تحقيؽ :

 513؛ الضبي، بغية الممتمس ،  384، ابف بساـ الشنتريني ، جذكة المقتبس / 1/289ـ( 1983 -)بيركت
ـ( الكفيات ، تحقيؽ : عادؿ نكييض 1407ىػ/810، ابف قنفذ ، ابك العباس احمد بف حسف بف الخطيب )ت

 . 1/238ـ( 1983-، دار االفاؽ الجديدة )بيركت
ابف طريؼ : احمد بف عبد اهلل بف احمد بف طريؼ بف سعد ابا الكليد مف اىؿ قرطبة ، كاف اديبا نحكيا  51

ككاتبا بميغا كثير السماع مف الشيكخ ، حسف الخمؽ كممف يتميز بكرمو كعطائو حسف الطباع ككثير المجاممة 
 .  1/79ـ( ابف بشككاؿ ، الصمة ، 1126ىػ/520كالمالحظة )ت

سف بف مشرؼ : محمد بف عبد الرحمف بف الحسف بف قاسـ بف مشرؼ المخمي القائصي ، ركم ابي الح- 52
عف ابي بكر بف عطية كبف محمد بف عتاب كابف رشد ، كاف فقييا ممف يعرؼ بجكدة الشعر عارفا بعمـك 

 . 3/133شتى منيا الطب كالمغة كاالدب . لساف الديف بف الخطيب ، كاالحاطة ، 
د بف محمد بف سمفة االصبياني الممقب بصدر الديف كالمعركؼ بابي طاىر السمفي رحؿ السمفي : احم - 53

ـ . الصفدم ، صالح الديف خميؿ 1180ىػ/576مف بمده اصبياف فحؿ باالسكندرية فاقاـ بيا حتى تكفي سنة 
اء ـ( الكافي بالكفيات ػ تحقيؽ : احمد االرناؤكط كتركي مصطفى ، دار االحي1364ىػ/764بف أيبؾ )ت

، بف تغرم بردم ، يكسؼ بف تغرم بف عبد اهلل الظاىرم  7/230ـ( 2000 –التراث )بيركت 
 .  6/87ت( -بال –ـ( النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ، دار الكتب )القاىرة 1372ىػ/874)ت
 .  1/87، المعجـ ،  1/246ابف االبار ، التكممة ،  - 54
عبد العزيز بف يكسؼ بف عمر بف فيرة المخمي المالكي كلد بقرية مف  ابي الكليد بف الدباع : يكسؼ بف- 55

قرل اندة كسكف مرسية تفقو بابي عمي الصدفي كالزمو ، كسمع المكطأ مف احمد بف محمد الخكالني كاف مف 
 احفظ اىؿ زمانو في عمـك الحديث عارفا باسماء الرجاؿ ثقاتيـ كضعافيـ كاعمارىـ كاثارىـ ، عمما في العناية

، الذىبي ، سير اعالـ النبالء ،  3/96ـ . ابف بشككاؿ ، الصمة ، 1151ىػ/546بالعمـ كاالحكاـ تكفي سنة 
 . 4/142؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ، 5/302، ابف تغرم بردم ، النجـك الزاىرة ،  15/53
 .  1/129ابف االبار ، التكممة ،  - 56
 .  1/129ابف االبار ، التكممة ،  - 57
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 . 2/192ابف االبار ، التكممة ،  - 58
 . 29-3/28ابف االبار ، التكممة ،  - 59
 .  1/113، ابف الزبير الغرناطي ، صمة الصمة  1/256ابف االبار ، المعجـ ،  - 60
ابي عبد اهلل بف سعادة : محمد بف يكسؼ بف سعادة اصمو مف مدينة جياف كسكف شاطبة يعرؼ بابف  - 61

ـز ابي عمي الصدفي زمنا كصاىره  كصارت اليو اكثر اصكلو كاف معركفا بالتصكؼ سعادة الجياني ال
ـ . الذىبي ، سير اعالـ النبالء 1170ىػ/566كحافظا لمحديث كعمـ الكالـ مشاركا في التفسير ، تكفي سنة 

 . 6/361؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  15/220، 
مكي بف اسماعيؿ بف عيسى بف عكؼ الزىرم كىك مف ذرية عبد ابك طاىر بف عكؼ : اسماعيؿ بف  - 62

الرحمف بف عكؼ رضي اهلل عنو صاحب سيدنا الرسكؿ محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( ككاف اماـ عصر في 
العمـك مكصكفا بالكرع كالتقكل كتب عنو السمفي كركل عنو شرؼ الديف المقدسي كغيرىـ . ابف فرحكف ، 

ـ( حسف المحاضرة في 1505ىػ/911السيكطي ، عبدالرحمف بف ابي بكر )ت ؛1/292الديباج المذىب ، 
 . 1/452( 1967 –تاريخ مصر كالقاىرة ، دار احياء الكتب العربية )القاىرة 

ابك الحسف الرعيني : عمي بف محمد بف عمي بف عبدالرحمف الرعيني مف اىؿ شبيمية يعد مف كبار  - 63
كتابة كتقدـ بيا ، فقد كتب لكثير مف ممكؾ  االندلس ، معركفا بالتديف دقيؽ العمماء في التاليؼ كاشتير بعمـ ال

ـ . ابف الزبير الغرناطي ، صمة الصمة ، 1267ىػ/666بالسند كالركاية استقر اخيرا بمراكش كتكفي بيا سنة 
 .  4/333؛ الزركمي ، االعالـ ،  1/251-252

ابك بكر بف رشيؽ : لقد تكىـ ابف الزبير الغرناطي عندما جعؿ كنية ابف رشيؽ ابا بكر بف رشيؽ  - 64
المقصكد بيذه الكنية ىك الحسف بف رشيؽ االماـ ابك بكر محمد العسكرم المصرم االماـ المحدث تكفي سنة 

ف الحسيف ابف عتيؽ ـ ، اما ابف رشيؽ المراد ذكره في ىذا المكضكع ىك محمد بف محمد ب1077ىػ/370
رشيؽ المعركؼ بابف رشيؽ قاضي االسكندرية الذم بقي في ىذا المنصب اثنتي عشر سنة تكفي سنة 

 .  1/352، السيكطي ، حسف المحاضرة ،  1/183ـ . الصفدم ، الكافي بالكفيات ، 1320ىػ/720
اس االندارم فال ذكر ليذه ابك العباس احمد بف عمي االندارم : كتكىـ ايضا باف جعؿ نسبو ابك العب - 65

النسبة في كتب التاريخ كالمذككر بيذا المكضع اما اف يككف احمد بف عمي الممياني كىك الكاتب الشيير المثؿ 
ـ  1315ىػ/715المضركب بالعفة كالتديف المعركؼ بعمـ الطب المحب لمشعر كالذم انتقؿ الى االندلس تكفي 

حمد بف عمي بف محمد االندلسي الذم رحؿ الى الشرؽ كسكف الفيكـ كدفف بالبيرة اك اف يككف ابك العباس ا
ـ . لساف الديف بف الخطيب ، االحاطة ، 1212ىػ/640بمصر صاحب تصنيؼ شرح الشاطبية تكفي سنة 

 .  2/137؛ المقرم ، نفح الطيب ،  1/143
اطي ، صمة الصمة ، ، ابف الزبير الغرن 395-1/394ابف عبد الممؾ المراكشي ، الذيؿ كالتكممة ،  - 66

246 . 
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تكىـ السيكطي عندما ترجـ ليحيى بف احمد المرادم كقاؿ انو نقؿ الترجمة مف االحاطة فال ذكر ذكر  - 67
ليحيى المرادم في كتاب االحاطة فاغمب الظف اف المذككر ىك يحيى بف احمد بف ىذيؿ النجيبي ابا زكريا 

ندلس كاخر الميتميف بالطب كاليندسة كالحساب كاالدب . الذم يكصؼ مف انو اخر حممة الفنكف العقمية باال
 . 4/334لساف الديف بف الخطيب ، االحاطة ، 

ابي عمر بف عات:احمد بف محمد بف ىاركف بف احمد مف مدينة شاطبة سمع عف محمد بف ىذيؿ كابك - 68
القاسـ بف بشككاؿ كرحؿ الى المشرؽ فاخذ عف عبد الحؽ االشبيمي كابا طاىر السمفي باالسكندرية يعد مف 

ككاف عمماء اىؿ شاطبة  كبار المحدثيف ال يخؿ باالنسانية حافظا لمرجاؿ كيعرؼ بالعدؿ كالثقة فيما ينقؿ
يفخركف بو كيجمكنو لعممو الغزير ُفٍقَد في كقعة العقاب فمـ يرل ال حيا كال ميتا بناحية جياف.ابف 

،ابف العماد الحنبمي ، 1/636؛المقرم، فح الطيب،1/231؛ابف فرحكف،الديباج المذىب،1/90االبار،التكممة،
 .  68-7/67شذرات الذىب ، 

بف برطمة : عبد الرحمف بف عبد اهلل بف مكسى بف سميماف مف اىؿ مرسية كىك  ابك بكر عبدالرحمف - 69
سبط ابي عمي الصدفي كلي قضاء دانية كمف ثـ الصالة كالخطبة بجامع مرسية ، كيعد مف حفظة الحديث 

 .  3/41ـ ، ابف االبار ، التكممة ، 1202ىػ /599كركايتو متقنا مشاركا فيؤ االدب تكفي سنة 
حسف المقدسي : عمي بف المفضؿ بف عمي كيعرؼ بالمقدسي الف اصمو مف القدس الشريفة اما ابك ال - 70

مكلده كسكنو باالسكندرية بمصر ككفاتو بالقاىرة مف الفقياء الكبار في مذىب مالؾ كمف الحفاظ في الحديث 
؛ ابف 1/354ـ . السيكطي ، حسف المحاضرة ، 1214ىػ/611كركايتو لو كثير مف التصانيؼ تكفي سنة 

 . 5/23، الزركمي ، االعالـ ،  5/47العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ، 
ابك الفتكح يكسؼ البغدادم : يكسؼ بف المبارؾ بف كامؿ الخفاؼ يعد مف حفاظ القرآف الكريـ كىك  - 71

سير اعالـ امي ال يكتب كال يعرؼ شيء عف الفقة َعِسر الركاية ككاف فقيرا ال يممؾ ثركة كال ماؿ . الذىبي ، 
 . 16/8، ابف تغرم بردم ، النجـك الزاىرة ،  16/8، 

؛ السيكطي ، بغية الكعاة ،  338، ابف الزبير الغرناطي،صمة الصمة   /93ابف االبار،المعجـ،؛/ - 72
2/330 . 

ابك عبد اهلل التجيبي : محمد بف حسف بف احمد بف يكسؼ المعركؼ بابي عبداهلل السبتي ، كاف صدرا - 73
ـ ؛  ابف 1223ىػ/620شركط ككاحدا مف كبار عمماء الحديث في اشبيمية عند انتقالو ليا تكفي سنة في ال

 . 2/123االبار ، التكممة ، 
 .  1/68ابف االبار ، التكممة ،  - 74
ابف العرجاء : حسف بف عبد اهلل بف عمر ، قرأ بمكة عمى كالده كقد حدث بمكة كسمع منو ناس كثيركف - 75

ـ . الذىبي ، شمس الديف ابك عبد اهلل محمد 1145ىػ/540سف كالطالب تتكافد عميو الى حدكد حتى تقدـ بال
ـ( معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاالعصار ، دار الكتب العممية 1347ىػ/748بف احمد بف عثماف )

 . 1/271ـ( 1997 –)بيركت 
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ياني كاف اماما في الحديث كممف ابك بكر المفتكاني : محمد بف شجاع بف احمد بف عمي االصب - 76
ـ . الصفدم ، الكافي 1137ىػ/ 533يكصؼ بالتديف كاالمانة في النقؿ في النقؿ كقكة الذكاء تكفي سنة 

 . 3/123بالكفيات ، 
رزيف بف معاكية:ابك الحسف رزيف بف معاكية بف عمار العبدرم السرقسطي رحؿ الى المشرؽ كطمب  - 77

انو عالـ بالحديث كمف ائمة المالكية بمكة معركفا بالكرع تكفي سنة العمـ بمكة كحدث بيا ككصؼ ب
 . 1/366ـ.ابف فرحكف،الديباج المذىب، 1140ىػ/535
 . 1/114ابف عبد الممؾ المراكشي ، الذيؿ كالتكممة ، - 78
 .  1/128ابف عبد الممؾ المراكشي ، الذيؿ كالتكممة ، - 79
 .  307زبير الغرناطي ، صمة الصمة   /؛ ابف ال 4/139ابف االبار ، التكممة ، - 80
ابي القاسـ بف العربي : خمؼ بف محمد بف خمؼ االنصارم يعرؼ : بابف العربي يكنى ابا القاسـ لو  - 81

.  1/172ـ ، ابف يشككاؿ ، الصمة ، 1114ىػ/508عناية بعمـ الحديث كاالثار شاعرا كاديبا بارعا تكفي سنة 
 1/173كالتكممة ابف عبدالممؾ المراكشي ، الذيؿ 

ابف محمد البطميكسي : ابك محمد عبد اهلل بف محمد البطميكسي سكف بمنسية عالما في النحك كاالدب  - 82
ـ . ابف العماد 1127ىػ/521كالمغات فضال عمى انو متقد الذكاء ضابطا لو كثير مف التصانيؼ تكفي سنة 

 .  6/106الحنبمي ، شذرات الذىب ، 
 .  3/197ممة ، ابف االبار ، التك - 83
ابف سيدبكنو : ابا تماـ غالب بف حسيف بف احمد بف سيدبكنو الخزاعي ركل عف ابيو كىك مف الشيكخ  - 84

. النباىي ، المرقبة العميا ،  1253ىػ/651الفضالء عمما في القراءات قاضيا عدال تكفي في غرناطة سنة 
1/26  . 

ف عبد الرحمف الزىرم البمنسي طاؼ بالد االندلس ابف محرز : ابك بكر محمد بف محمد بف احمد ب - 85
ـ . ابف االبار ، 1257ىػ/655فسمع كركل فكاف معدكدا مف اىؿ العمـ كمف اىؿ الفصاحة كاالدب تكفي سنة 

 .  2/161؛ المقرم ، نفح الطيب ،  1/161؛ الصدفي ، الكافي ،  2/153التكممة 
 . 2/541 ابف عبد الممؾ المراكشي ، الذيؿ كالتكممة ، - 86
 .  1/143ابي عمي بف سكرة : ترجمنا لو كىك نفسو ابي عمي الصدفي ، ابف يشككاؿ ، الصمة ،  - 87
ابي بكر بف المبانة : ابك بكر محمد بف عيسى الداني كىك مف شعراء المعتمد بف عباد الذم كفى  - 88

مدف الدكلة العبادية تكفي  لممعتمد بف عباد كزاره في منفاه باغمات بالمغرب كلو كثير مف القصائد في
؛ ابف دحية ، ابك الخطاب عمر بف حسف الكمبي  2/409ـ ، ابف سعيد المغربي ، المغرب ، 1113ىػ/507
 –ـ( المطرب مف اشعار المغرب ، تحقيؽ : ابراىيـ االيبارم كاخركف ، دار العمـ )بيركت 1235ىػ/633)ت

ف احمد بف عبدالرحمف بف شاكر ؛ ابف شاكر الكنبي ، محمد بف شاكر ب 1/178ـ( 1955
 . 4/23( 1974 –ـ( فكات الكفيات ، تحقيؽ : احساف عباس ، دار صاد)بيركت 1362ىػ/764)ت
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ابي عبد اهلل بف يكسؼ بف عميرة:محمد بف يكسؼ بف عميرة االنصارم ترجمنا لو في البحث  - 89
  2/15(.ابف االبار،التكممة، 7بالرقـ)

 .  2/638الذيؿ كالتكممة ، ابف عبد الممؾ المراكشي ، - 90
 .  2/682ابف عبد الممؾ المراكشي ، الذيؿ كالتكممة ،  - 91
 .  1/304، الذىبي ، القراء الكبار ،  2/34ابف االبار ، التكممة ،  - 92
ابي عبد اهلل المسعكدم ، كيكنى ايضا ابا سعيد محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف مسعكد المسعكدم - 93

البنجدييي المركزم كيعرؼ بػ)تاج الديف المسعكدم( اماـ المحدثيف بمصر بكقتو معركفا بتفننو باساليب المغة 
؛ ابف  15/356سير اعالـ ،  ـ . الذىبي ،1188ىػ/584فقييا متصكفا اخذ عنو السمفي كغيره تكفي سنة 

ـ( لساف الميزاف ، 1448ىػ/852حجر العسقالني ، ابك الفضؿ احمد بف محمد بف احمد بف حجر )ت
 . 4/280؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ، 5/256ـ( 1971-مؤسسة االعممي )بيركت 

 .  2/564، ابف عبدالممؾ المراكشي ،  2/34ابف االنبار ، التكممة ،  - 94
ابي الحسف بف عقاؿ : عمي بف محمد بف عبد العزيز بف عقاؿ الفيرم اصمو مف حصف البكنت كرحؿ - 95

فسكف بمنسية كاف مف اىؿ العمـ مكصكفا بالنباىة كلي االحكاـ في حصف البكنت كتكفي بيا ، ابف عبدالممؾ 
 .1/311المراكشي ، الذيؿ كالتكممة ،

 .  1/349ابف االبار ، التكممة ،  - 96
لكرقة : ىي احد المعاقؿ السبعة التي عاىد عمييا تدمير مع المسمميف كىي عمى سفح جبؿ كثير  - 97

الزرع كالمكاشي كبيا اسكاؽ كبيا ثرية صفراء ذات معادف تحمؿ الى كثير مف البمداف بينيا كبيف مرسية 
 .  1/512اربعكف ميال كبيا حصف يسمى سرنيط الحميرم ، الركض المعطار ، 

 .  2/4الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس ،  ابف - 98
الردة : مدينة مف ثغكر شرؽ االندلس ابتنيت عمى نير بالقرب مف مدينة خميقية فييا بساتيف كفكاكة  - 99

 .  1/507غزيرة كىي مخصكصة بكثرة الكتاف ، الحميرم ، الركض المعطار ، 
 . 1/103كمعجـ اصحاب ،  1/343ابف االبار ، التكممة  - 100
ابا بكر بف مدير : عبدالعزيز بف خمؼ بف عبد اهلل مف عمماء االندلس بالحديث فقد سمع الناس منو  - 101

، الضبي  1/355ـ . ابف يشككاؿ ، الصمة ، 1149ىػ/544عرؼ بأمانتو فيما ينقؿ تكفي بمدينة اركيش سنة 
 .  1/385، بغية الممتمس ، 

 . 1/361ابف االبار ، التكممة ،  -102
مدف االندلس بينيا كبيف دانية سبعكف ميال كىي مدينة صغيرة بيا سكؽ كبيا بساتيف لمعنب  نت : مففل 103

ـ( نزىة المشتاؽ في اختراؽ 1162ىػ/560كالتيف . االدريسي ، محمد بف محمد بف عبد اهلل بف ادريس )ت
 .  1/511. الحميرم ، الركضة المعطار ،  2/558ـ( 1988-االفاؽ ػ عالـ الكتب )بيركت

 .  3/23ابف االبار ، التكممة ،  - 104
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شقكرة : مدينة اندلسية مف اعماؿ جياف شمالي مرسية ينبت بيا اطيب انكاع الكرد ذات العطر الذكي - 105
كفي شقكرة ايضا انكاع مف االشجار التي تستخدـ لمقسي تسمى الطخش اتخذىا ابف ىمشؾ أمارة لو ، ياقكت 

 . 1/949رم ، الركض المعطار ، ، الحمي 3/355الحمكم ، معجـ البمداف ، 
ى بف حكـ االنصارم مف مدينة - 106 محمد بف عاشر : عاشر بف محمد بف عاشر بف خمؼ بف مرجَّ

يناشتو كسكف شاطية سمع مف ابي عمي بف سكرة كغيره كلقي اكابر العمماء كعني بعمـ الرأم كشيرة الحفظ 
،  1/341ـ . ابف االبار ، التكممة ، 1171ىػ/567تكلى القضاء في اكثر كاكبر مدف االندلس كفي سنة 

 . 4/186لساف الديف بف الخطيب ، االحاطة ، 
ابا الحسف بف ىذيؿ : عمي بف محمد بف عمي بف ىذيؿ البمنسي كاخذ العمـ منو ابي داكد كالزمو مدة - 107

انتيت اليو طكيمة النو كاف زكجد امو كىك اخر مف حدث عف ابي داكد كسمع عمى يد كبار محدثيي االندلس 
ىػ/   ـ. 564رئاسة االقراء لعمك ركايتو كامانتو في التجكيد حدث عنو كثير مف عمماء االندلس تكفي سنة 

، ابف الجزرم ، شمس الديف ابك الخير محمد بف محمد بف يكسؼ  15/219الذىبي ، سير اعالـ ، 
 .  1/573ىػ( 1351-بيركت ـ( غاية النياية في طبقات القراء ، مكتبة ابف تيمية )  1329ىػ/833)ت

شاطية : مف كبرل مدف االندلس كىي كثير الثمار كالفكاكية طيبة اليكاء ، كىي قريبة مف جزيرة شقر  108
 .  1/337يحيطيا الكادم اكبير بيا فنادؽ كاسكاؽ عامرة ، الحميرم ، الركض المعطار ، 

 .  1/66ابف االبار ، التكممة ،  - 109
 . 4/176ابف االبار ، التكممة ، - 110
ابي محمد بف عطية : عبدالحؽ بف غالب بف عطية بف عبدالرحمف بف غالب بف عبدالرؤكؼ - 111

المحاربي ػ كاف عالما بالتفسير كاالحكاـ عمما بالحديث ، اديبا بارعا لو نظـ كنثر جميؿ كلي القضاء بمدينة 
؛  3/425مف االحكاـ . لساف الديف بف الخطيب ، االحاطة ، المرية عرؼ عنو العدؿ في رد المظالـ كغيرىا 

 . 2/526المقرم ، نفح الطيب ، 
 .  2/40ابف االبار ،التكممة ،  - 112
 .  1/199ابف االبار التكممة ،  - 113
ابك بكر الطرطكشي : محمد بف الكليد بف محمد بف خمؼ بف سميماف بف ايكب الفيرم بف رندقة مف  - 114

ء كاماـ المحدثيف لو رحمة الى المشرؽ كصؿ بيا العراؽ فسمع كدرس بالعادلية كمف ثـ اجتمع الفقياء كاالجال
مع ابا حامد الغزالي كمف ثـ كصؿ مصر كاقاـ بيا ياكؿ مف عمؿ يده اذ كاف يبيع الحطب كيتقكت بو كبقى 

 .  1/135ـ ، الضبي ؛ بغية الممتمس ، 1157ىػ/525باالسكندرية حتى كفاتو سنة 
 .  1/319المعجـ ، ، 4/213، ابف االبار ، التكممة ،  1/888بي ، بغية الممتمس ، الض- 115
 . 96-2/95ابف االبار ، التكممة ،  - 116
ابف كاجب : ابا الخطاب احمد بف محمد بف عمر بف محمد بف كاجب القيسي مف القضاة الذيف  - 117

ار ليـ بالسند المتيف مف سمع كعمك االسناد يضرب بيـ المثؿ لعدالتيـ ال تأخذ في العدؿ لكمة الئـ كممف يش
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؛  1/116، النباىي ، المرقية العميا ،  16/80كاف عمما في العمـك مع الزىد كالكرع ، الذىبي ، سير اعالـ، 
 . 6/221؛ ابف ثغرم بردم ، النجـك الزاىرة ،  1/226ابف فرحكف ، الديباج ، 

مف مدينة شقر اخذ العمـ مف الباجي مف القضاة ابي الحسف بف خيرة : طاىر بف خمؼ بف خيرة  - 118
ـ ، ابف االبار ، معجـ اصحاب 1157ىػ/552الفضالء كممف يكصؼ بالفقة كالحديث تكفي بجزيرة شقر سنة 

 ،1/90   . 
 . 2/297ابف االبار ، التكممة ،  - 119
ء كمف الزىاد ابي المطرؼ القنازعي : عبدالرحمف بف مركاف بف عبد الرحمف مف الفقياء الفضال - 120

االتقياء ممف تجاب دعكتو مف مدينة قرطبة كاحد المحدثيف بيا لو رحؿ الى المشرؽ فحج ككصؿ مصر 
كسمع الحديث بيا اال انو امتحف اثناء عكدتو الى قرطبة اثناء الفتنة البربرية كمناصرتيـ لمميدم لذلؾ امتحف 

، ابف سعيد المغربي ، المغرب  1/371مس ، ـ . الضبي ، بغية الممت1022ىػ/413محنو اكدت بحياتو سنة 
 .1/485، ابف فرحكف ، الديباج ،  1/166، 

المقصكد بيا الفتنة البربرية التي حدثت باالندلس ككانت اكليا بقرطبة اذ قاـ البربر ككبارىـ مف زناتة  - 121
كغيرىا مف اصكليا كايدكا الميدم عندما رأكا مف سكء تدبير الخميفة عبد الرحمف ككانت الدكلة االمكية تعتدم 

مف يعده فسخط كثير مف الناس كلك استطاع  عمى البربر كذلؾ النيـ ناصركا المنصكر بف ابي عامر كابناء
الناس قتميـ لفعمكا الكنيـ كانكا عمى قكة كليـ كثير مف االنصار ككانكا البربر كثيركف فقد صرح كبار العمماء 
كالكجياء بكراىيتيـ كامر الميدم اف ال يركبكا خيال كال يتسمحكا لذلؾ فقد انتيبت الناس في بعض االحياف 

لبربر ذلؾ لمميدم فقاـ الميدم كقتؿ مف اتيـ مف الناس بأمرىـ اال اف الميدم كاف يظير دكرىـ كشكا بعض ا
البغض ليـ كبمغ البربر اف الميدم يريد الفتؾ بيـ كقتميـ لذلؾ فقد تشاكر كاسركا نجكاىـ في تقديـ ىشاـ بف 

يما لذلؾ فقد قدمكا ابف سميماف بف الخميفة الناصر لذلؾ قاـ الميدم بالقبض عمى ىشاـ كاخيو ابي بكر كقتم
اخييـ سميماف بف الحكـ فبايعكه بقرطبة كلقبكه سميماف المستعيف فتحالفكا مع النصارل يقكدىـ االذفكنش كبرز 
الييـ الميدم باىؿ قرطبة كخاصة الدكلة فقد كانت اليزيمة لمميدم كقتؿ ائمة المساجد ككبار الناس كخيارىـ 

لؼ الميدم مع االذفكنش كىـز المستعيف . ابف عذارم ، ابك عبد اهلل كدخؿ المستعيف قرطبة منتصرا ثـ تحا
ـ( البياف المغرب في اخبار االندلس كالمغرب تحقيؽ : ككال كليفي 1295ىػ/695محمد بف محمد )ت نحك 

؛ ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد بف محمد  119-1/50ـ( 1983-برفنصاؿ ، دار الثقافة )بيركت
ـ( العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في اياـ العرب كالبربر كمف عاصرىـ 1405ىػ/808)ت الحضرمي االشبيمي

كما بعدىا ، نفح  6/295ـ(1988 -مف ذكم الشأف االكبر ، تحقيؽ : خميؿ شحاذة ، دار الفكر )بيركت
 كما بعدىا .  1/427الطيب ، 

 . 1/116ابف االبار ، التكممة ،  - 122
 .  1/118ابف بشككاؿ ، الصمة ،  - 123
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قكنكة : مف مدف االندلس كليا بعض القرل الكبيرة التابعة ليا كىي عمى نير شقر . الحميرم ،  - 124
 . 1/602الركض المعطار ، 

 . 4/127ابف االبار ، التكممة ،  - 125


