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 :الممخص
تناول البحث دراسة شخصية فقيو ومحدث في بالد األندلس , امتاز 
بالحفظ   و البراعة  و التفنن في عمومو , فكان يسعى اليو الطالب من 
بالد المغرب و االندلس واصبح شيخ وعمم من اعالميا السيما بشرق 
االندلس حيث نيل الطالب من عمومو واستجازوه الجازات عن روايتو 

از ليم بالرواية و السماع و المناولة عنو , ولم يتوقف دوره لمصنفاتو واج
في نشر العمم فقط , وانما تعداىا ليكون فقيو مجاىد حث الى الجياد ضد 
االسبان واوقف زحفيم تجاه المدن االندلسية , وحمل الناس لمتطوع و 
المجاىدة في سبيل اهلل واعالء رايتو وكان لو صوالت وجوالت في ميدان 

كة شجع فييا المقاتمة المتطوعة عمى الجياد ويرغبيم فيو , اال ان المعر 
االمور لم تجري كما كان مقدر ليا , فقد انيزم المرابطون في واقعة كتندة 
ىزيمة قوية وقتل حوالي عشرين الف مقاتل وكان ابو عمي الصدفي 

ى المعروف بابن سكرة واحد منيم وظل اسمو مقترنا بيذه الواقعة االليمة عم
  0المسممين وخسارتو خسارة عظيمة ألىل العمم في االندلس 
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Abstract: 

The research dealt with a personal study of a jurist and a 

modernist in Andalusia, and he was distinguished by 

conservation, ingenuity, and mastery in his sciences. 

Contending with him, and his role in spreading 

knowledge did not stop only, but went beyond it to be a 

jurist and a mujahid who called for jihad against the 

Spaniards and stopped their march towards Andalusian 

cities, and he carried people to volunteer and struggle for 

the sake of God and raise his flag and he had Talks and 

tours in the battlefield in which the volunteer murderer 

encourages jihad and desires it, but things did not go as 

they were intended. The traumatic event for Muslims and 

his loss is a great loss for the people of knowledge in 

Andalusia . 
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 المقدمة
قبل الخوض بسيرة ابو عمي الصدفي ودوره الجيادي و العممي في االندلس سوف 

اشارت الييا المصادر التاريخية بصمت  التينقوم بتسميط الضوء عمى واقعة كتندة او قتندة 
وقمة معمومات ويمكن ايعاز ذلك الى خسارة العرب المسممين )المرابطين ( خسارة عظيمة و 
انتصار االسبان انتصارًا باىرًا ىذا ماجعل المصادر تمر مر الكرام عمى ىذه الواقعة وليذا 

المتطوعة قد خسروا حوالي عشرين وجدنا البحث في الواقعة السيما وان المرابطين و االجناد 
الف مقاتل من العرب مقابل انتصار ساحق لالسبان وليذا سوف ندرس الواقعة الرتباط اسم 
ابو عمي الصدفي فييا ثم نعرج عمى دوره التربوي و العممي عندما اجتاز مدن االندلس مثل 

ين عمى الجياد شاطبو ومرسيو ودورقو وصواًل لكتندة ليسجل دوره البطولي ويحث المسمم
 :   مباحث وتشمل  الى ومقارعة االسبان وعميو سوف يقسم البحث

 وموقعة : جغرافية مدينة قتندة او كتندة و اثر االمراء المرابطين و  المبحث االول 
  0 الدور الجيادي الموقعةكتندة , العمماء المشاركين في ىذه 

في االندلس وطالبو الذين  لعممياو : ابو عمي الصدفي ودوره التربوي المبحث الثاني 
من خالل كتاب المعجم البن االبار الذي كتبو في تراث ابو عمي الصدفي , الذي  اخذوا عنو 

  0م في تراجميم وليس وفياتيم 0020ىـ /   504سنة   تم اعتماد سنة مشاىدتو اياه
كتندة موقعة اخذوىا من ابو عمي الصدفي اثناء توجيو لممشاركة في  التيواىم العموم 

ىـ 504وذلك الن قسم من الطمبة و المشايخ عمروا بعد ابو عمي الصدفي فكان اعتماد سنة 
  0الحد الفاصل 

وقد اعتمد البحث عمى مصادر ومراجع متنوعة اندلسية مثل كتاب ابن االبار , 
ة المعجم   في اصحاب القاضي ابو عمي الصدفي , والحمة السيراء , و التكممة لكتاب الصم

, وابن بشكوال , الصمة , فضاًل عن مراجع ثانوية عززت البحث مثل , عبد العزيز سالم , 
, عبد الرحمن الحجي , التاريخ االندلسي من الفتح حتى واثارىم في االندلس تاريخ المسممين 

   0سقوط غرناطة   وغيرىا من المراجع 
تكممت عنيا  التياريخية اما عن الصعوبات فيي تتعمق بالواقعة وندرة المصادر الت

ا فكان االكتفاء بذكر الموقعة وسنة وفاة ابو عمي وكما اشرنا الصمت من قبل المؤرخين عني
  0الصدفي دون الخوض بتفاصيل الموقعة وطبيعة الحرب و االستعدادات العسكرية 
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والبد من االشارة الى ان اعتماد تقسيم البحث لذكر جغرافية المدينة وذكر الواقعة 
لعسكرية اواًل كان البد ان تقدم في البداية الن الغرض من البحث ىو معرفة العمماء و ا

الطالب الذين اخذوا وشاىدوا ابو عمي الصدفي المعروف بابن سكرة اثناء توجيو الى كتندة 
لممشاركة في نصرة االسالم و الجياد وليس تسميط الضوء عمى جيوده العممية ألنو يحتاج 

  0ة ماجستير في دوره العممي فقط الى كتابة رسال
ابو عمي الصدفي ودوره الجيادي  و العممي في بالد االندلس  -المبحث االول 

 0كتندة انموذجًا( موقعة)
   -اواُل: تسمية المدينة :

اختمفت المصادر التاريخية حول لفظة كتندة او قتندة , فقد وردت باختالف المفظة 
عمييا المصادر االسبانية والالتينية بأسماء مختمفة فقيل بالكاف و القاف , بينما اطمقت 

(Cutanda و اسماىا المؤرخ االلماني اشباخ , )   (( وىذه التسميات كميا تدل )) كوتاندا
  0 (0م )0020ىـ / 504عمى نفس الموضع الذي جرت بو واقعة كتندة سنة 

اورد ابن االبار االندلسي في كتابو المعجم المدينة ))كتندة , قتندة (( و الذي اختص 
  0( 2بتراث القاضي واجتيازه لممدن االندلسية متوجيًا الى مدينة كتندة او قتندة )
(, واسماىا ياقوت 3بينما اشار ابن بشكوال في كتابو الصمة الى المدينة بـ ))قتندة (()

( , بينما اطمق عمييا ابن عطيو في فيرسو لفظة كتندة 4بمدينة قتندة ) الحموي و البغدادي
( 6وكذلك النباىي المالقي اطمق عمييا كتندة وابن خمدون ايضًا سماىا كتندة) 0(5بالكاف )

  0ونحن سنشير الييا بواقعة كتندة في البحث 0
جرت فيو ورغم ىذ االختالفات في ايراد المفظة اال انيا تدل عمى الموضع الذي 

وصفيا  التيم و 0020ىـ / 504الكائنة العظيمة الشنعاء عمى المسممين في االندلس  سنة 
 0( 7اشباخ بكونيا ))موقعة دموية (()

  -جغرافية مدينة كتندة : –ثانيًا 
تقع مدينة كتندة بحسب الكتب الجغرافية في ثغر االندلس االعمى                       

  0( 00(, من اعمال سرقسطة)9(, وىي في حيز مدينة دروقة )8ة )وقاعدتو مدينة سرقسط
كذلك جعل قسم من المؤرخين الجغرافيون مدينة كتندة بانيا مدينة من اعمال قمعة 

 360( , وىي مدينة عظيمة تقع في سفح جبل وتقع بالقرب منيا كنيسة ابرونيو ليا 00ايوب)
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عصور الوسطى وبينيا وبين مدينة دروقة باب وىذه الكنيسة من احدى عجائب البناء في ال
ميل اي  50كم وبينيا وبين سرقسطة حوالي 36ميل اي مايعادل بالنظام المتري  08حوالي 

  0( 02كم)000مايعادل بالنظام المتري 
واما حجم المدينة من حيث الكبر و الصغر , فقد وصفت ))بانيا مدينة صغيرة 

(, بينما وصفيا 03و الكروم وكل شي بيا رخيص(() متحضرة كبيرة المعامل , كثرة البساتين
تقع في  التي(04ابن خمدون بانيا بمدة باالندلس وقيل قرية قريبة من مدينة        مرسية )

شرق االندلس واشار ابن سعيد المغربي االندلسي الى ان كتندة قرية ووضع كتاب فييا اسمو 
  0( 05من قرى مدينة مرسيو) )) رونق الجدة في حمى قرية كتندة (( وانيا قرية

ويالحظ من ذلك  ان كتندة كموقع جغرافي تقع وتتصل حدودىا بقاعدة الثغر االعمى 
باالندلس اال و ىو سرقسطة وىي احدى المناطق الثغرية الذي بدات تتوالى عمييا اليجمات 

ي بن االسبانية بعد ان تعرضت قمعة ايوب ليجمات االسبان مما جعل االمير المرابطي عم
م ( يوجو اخيو ابو الطاىر تميم بن 0042 – 0006ىـ / 537 – 500يوسف بن تاشفين   )

  .كانت كتندة مفتاح السقوط التي(  النجاد قمعة ايوب من السقوط و 06يوسف بن تاشفين)
  -الموقعة الحربية و العسكرية لموقعة كتندة : –ثالثا 

(, 07تشير المصادر التاريخية ان ىجمات االسبان عمى مناطق الثغور االندلسية)
م من اجل السيطرة عمى قاعدة الثغر 0009ىـ / 503والسيما الثغر االعمى بدأت منذ سنة 

سرقسطة ومن ثم يصبح الطريق سيل لسقوط المدن االندلسية الواحدة تمو االخرى , وعمى 
ة لصد ىجمات الممالمك االسبانية اال انيم كانوا يفشمون في الرغم من محاوالت مموك سرقسط

ذلك بسبب قوة االسبان وضعف حكام مدينة سرقسطة المتمثمة بال ىود ))المستعين بن ىود 
(, فقد كان عماد الدين بن ىود قد 08الجذامي , وابنو عبد الممك بن المستعين الجذامي (()

  0( 09بخمعو ) ارتمى في احضان النصارى , وافتى الفقياء
ولما وصمت االخبار الى االمير المرابطي عمي بن يوسف بن تاشفين                       

م( , وكان انذاك بمراكش المغربية , قرر الزحف و 0042 -0006ىـ /  537 – 500)
التوجو لبالد االندلس وقيل ان عدد مرات عبوره لبالد االندلس لمواجية ىجمات الممالمك 

اول جواز لو  م ((0006ىـ/500نية كانت في ثالث مرات وقيل  اربع مرات وىي )) االسبا
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م                                 0009ىـ/ 503م وسنة 0007ىـ / 500االندلس , وسنة لبالد
  0(20م )0020ىـ / 505وسنة 

واشار صاحب الحمل الموشيو ان االمير عمي بن يوسف اجاز الجواز الثالث سنة 
م وكان معو مجموعة كبيرة من 0020ىـ / 505م , و الجواز الرابع سنة 0007ـ/ ى500

قبائل البربر فجند الجنود وحشد قبائل صنياجة ولمتونة و المصامدة واخالط البربر معو في 
  0( 20ىذا الجواز)

م واسماه الجواز 0009ىـ / 503بينما جعل ابن ابي زرع جوازه الذي كان في سنة 
اصالح البالد وضبط ثغورىا وجاز معو عدد كبير من المرابطين و المتطوعة  الثاني من اجل

 0( 22من العرب وزناتة و المصامدة وسائر قبائل البربر)
وكان االمير عمي بن يوسف بن تاشفين قد طمب من امراء الطوائف في االندلس 

اذ مدينة سرقسطة السيما امراء غرب االندلس بالسير الى اخيو تميم بن يوسف ومساعدتو النق
  0(23من السقوط وكان تميم انذاك حاكمًا عمى مدن شرق االندلس )

بدأ االسبان بيجمات عنيفة وغارات عمى بالد الجوف )) الشمال (( ومنيا قمعة ايوب 
(, فقد قام ممك االسبان الذي سمتو المصادر العربية باسم ابن ردمير وقيل  ابن 24وباجة )

صادر االسبانية عميو اسم ))الفونسو االول (( ممك ارغوان المشيور رذمير بينما اطمقت الم
م 0009ىـ / 503بالمحارب الذي تغمب عمى بالد شرق االندلس و استولى عمى اكثرىا سنة 

( , ويعرف ايضا بأذفونش المحارب ممك ارغوانو الذي استغل انشغال المرابطين 25)
  0( 26بحمالتيم ضد  البرتغال )

م اثرًا عظيمًا في نفوس المسممين 0008ىـ/502( سنة 27ينة باجة )كان لسقوط مد
جعل االمير عمي بن يوسف ان يأمر اخيو ابراىيم بن يوسف بن تاشفين والي مدينة  ما

م ان يكون  بدال من والييا السابق ابن عائشة  0004ىـ/ 508( سنة 28مرسيو)
تو فتم اقالتو وجعل ابراىيم المعروف تجوز والي ( الذي فقد بصره واعتل واصبح ال29الممتوني)

بابن تعيشيت نسبة المو واليًا عمييا و الذي في واليتو حدثت موقعة كتندة الذي فشل فييا 
( بينما اشار 30م )0020ىـ/ 505وكانت سبب نكبتو واقصائو ومصادرة اموالو وذلك سنة 

م وعزل عنيا                              0007ىـ/500ابن عذاري انو كان واليًا عمى مدينة سبتو و اشبيميو سنة 
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ودتو من بعض الحروب ( وانو قد قتل بسبب ىذا االمر عند ع30م )0009ىـ/ 506سنة 
  0( 32في بالد المغرب ) بطريق سجمماسة

كانت سياسة االسبان المتمثمة بممكيم ىو فرض الحصار عمى المدن مثل الحصار 
أت المساعدات من قبل المرابطين وتاخر المدد في الذي فرض عمى مدينة باجو حيث لم ت

العدة و العدد مما جعل اىميا بعد ان ضاق الحصار بيم الى تسميميا لمفونسو االول المعروف 
  0( 33م بعد ان زحف الييا في امم من النصرانية)0008ىـ/ 502بالفونسو المحارب سنة 

وسف  بن تاشفين المرابطي بدء االسبان يياجمون مرسية مما دعى االمير عمي بن ي
ان يبدأ بتجييز جيش عظيم اسند قيادتو الخيو ابراىيم , وكان يضم في صفوفو فضاًل عن 
الجند االساسيين في الجيش المرابطي , المتطوعة او المتطوعين او المطوعة وىم الذين 

  0( 34تطوعوا من اجل صد اليجمات االسبانية وقد بمغ عددىم عشرين الف مقاتل)
ان ىؤالء المطوعة فييم جل عظيم من العمماء و الفقياء و المحدثين                وك

و القضاة كان خروجيم اواًل لنصرة االسالم وحماية المسممين وليس بحثًا عن دنيا فانية او 
مناصب زائمة , وكانوا يحثون عامة الناس عمى الجياد و االلتحاق بصفوف اخوانيم 

االسباني عمى المدن االندلسية , وانقاذ المدن الساقطة مثل باجة المجاىدين لوقف الزحف 
وقمعة ايوب و دروقو , فضاًل عن وجود الجند االساسين الذي لالسف لم يسجل ليم دور 
بطولي فقد اعتمدوا عمى المتطوعين في ساحات القتال وتخاذلوا عن الدفاع وىربوا من ساحة 

نتصار االسبان واستيالءىم عمى مدن االندلس وضم المعركة مما ادى في نياية االمر الى ا
  0( 36( )35الثغر االعمى الى مممكة ارغوان)

عمل المؤرخين اسباب ىزيمة المرابطين في ىذه المعركة امام االسبان                      
الى جممة من االمور تتعمق بالدرجة االولى تخاذل الجيش النظامي بالدفاع     عن المدن 

و اعتمادىم عمى المتطوعة الذين كانوا ال يفقيون كثيرًا من امور الحرب فكما ىو  االندلسية
معروف ان الجيش المرابطي كان قوي ولو مأثر  و انتصارات في االندلس ولعل موقعة الزالقة 

م اكبر دليل عمى ذلك , اال ان تخاذليم في ىذه الواقعة كان واضحًا 0086ىـ / 479سنة 
يدخموا الحرب ىذه بقوة وحماسة وجياد وتجاىموا قوة الممك االسباني الفونسو االول )) النيم لم 

المحارب (( و الذي كان معروفًا بعدائو وكرىو لممسممين وطردىم من بالده , فكان حريصًا 
عمى تدريب جيشو عمى حمل السالح وكان دومًا متأىبا لمقتال تدفعو عاطفة دينية قوية 
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السبانية ولعل في مقدمتيا قاعدة الثغر االعمى سرقسطة لتكون انطالقًا لممدن الستعادة المدن ا
  0(37االخرى و السيطرة عمييا )

لحقت بالمرابطين كانت ىزيمة كبرى وصفيا  قائاًل   التييشير المراكشي ان اليزيمة 
منيم مقتمة  عنيا )) حين تخاذلوا وتواكموا حتى ىزميم ابن رذمير لعنو اهلل ىزيمة قبيحة , وقتل

  0( 38عظيمة(( )
ىـ/ 504وصف المؤرخين المعركة بخسارتيا )) الكائنة عمى المسممين بكتندة سنة 

م و الكائنة الشنعاء و كانت المصادر تعزف عن اخبارىا مما سبب قمة بمعموماتيا 0020
بواقعة فقده المسممين من شيداء وعمماء شاركوا فييا ويمكن ان تذكرنا ىذه الواقعة  بسبب ما

م و عزوف المصادر العربية عن ذكرىا 732ىـ / 004حدثت   سنة  التي( 39بالط الشيداء)
  -, وقد حفظت لنا كتب التاريخ بعض الشخصيات المشاركة في ىذه  الموقعة  وىم :

  0م عن عمر ناىز ستون عامًا  0020ىـ / 504ابو عمي الصدفي ت  – 0
د اهلل بن زكريا المعروف بابن الفراء , قاضي مدينة ابو عبد اهلل محمد بن يحيى بن عب – 2

ىـ / 504المرية وكان من العمماء العاممين و العادلين في القضاء و الزىاد في الدنيا ت 
  0م 0020

م شارك فييا اال انو نجى وكان ال يحب 0048ىـ / 543( ت 40ابو بكر بن العربي) – 3
, وىو الفقيو األجل الحافظ ابو بكر محمد بن  الكالم عن الواقعة بسبب المائسي التي حدثت

عبد اهلل بن محمد المعافري االندلسي وصفو ابن خاقان ))وغدا في يد االسالم امضى من 
  0النصل , وسقى اهلل تعالى بو االندلس بعدما اجدبت  من المعارف 

الفقيو ابن القصيرة الممقب بذو الوزارتين , ووصف بأنو احد رجال الفصاحة , وىو  – 4
  0الكاتب ابي بكر محمد بن سميمان الكالعي االندلسي , ولم يستشيد اال انو حضر الواقعة  

  0بكتندة  م 0020ىـ/504د بن حزم استشيد فضل بن عمي بن احمد بن سعي – 5
عبد الرحمن بن فتح المخمي , ابو زيد , وىو فقيو عالم محدث فاضل , توفى شييدًا في  – 6

  0( 40م , صحبو الحافظ ابوعمي بن سكرة وروى عنو كثيرًا )0020ىـ/ 504سنة 
  0م 0020ىـ/ 504الفقيو احمد بن ثابت العوفي ت  – 7
  0الفقيو الوزير ابو جعفر بن القاضي  – 8
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حسب ما وصفيم الدكتور الحجي بأنيم يسيرون لمثل ىذه المعارك كان ىؤالء العمماء 
ويقفون في المقدمة ويرفعون الراية ويبتغون الشيادة لوجو اهلل ودينو فكان البو عمي دورًا 

( ان يؤم 42جياديًا في حث الناس لمجياد ورتب اموره واوصى ابي عمران موسى بن سعادة)
ن والد زوجتو وما يحتاج اليو من امور معاشيو , الناس في صالة الفريضة وان يراعي شؤو 

م اليقاف الخطر النصراني , فبدأ 0008ىـ / 502وبدأ دوره الجيادي في  سرقسطة سنة 
يحث تالميذه ويرغبيم في الجياد , ويثير الحماسة الدينية عندىم , وتمكن من جمع عشرين 

 (43)الف مقاتل وكان يمقي الدروس الجيادية واعد نفسو لمشيادة 
  -ابو عمي الصدفي سيرتو وحياتو ودوره العممي : -رابعاً 

ىو الحسن بن محمد بن فيرة بن حيون ويعرف بابن سكرة الصدفي ويكنى ابو 
(, بينما اشار الضبي الى ان اسمو الحسين بن محمد بن فيارة وليس فيرة وانفرد بيذا 44عمي)

  0(45االسم )
من سرقسطة اال انو سكن مرسيو , وكان يروي االحاديث النبوية الشريفة  أصمو

بسرقسطة فقد وصفو الضبي قائاًل ))لم يكن بشرق االندلس في وقتو مثمو في تقيد الحديث 
  0(46وضبطو و العمو في رواتبو مع دينو وفضمو وورعو وزىده(()

طرقو , عارفًا بعممو واسماء واشاد بفضمو ابن بشكوال قائاًل عنو ))عالمًا بالحديث و 
رجالو ونقمتو , يبصر المعدلين منيم و المجرحين , وكتب بخطو عممًا كثيرًا وقيده , وكان 

  0( 47حافظًا لمصنفات الحديث قائمًا عمييا , ذاكرًا لمتونيا و اسانيدىا ورواتيا (()
مكة م فدخل 0088ىـ / 480كان البو عمي رحمة مشرقيو إلداء فريضة الحج سنة 

والتقى بعممائيا ومشايخيا مثل االمام ابو الحسين بن عمي الطبري امام الحرمين واخذ عنو , 
لبصرة وسمع من عممائيا ))عبد الممك بن ادخل و الى العراق م 0089ىـ/ 482سنة  ثم توجو

الحسنو ,  يبأدخل االنبار وسمع من خطيبيا ثم العباداني ((  شعبة , وجعفر بن محمد 
واخذ عن عمي بن قريش وعاصم االديب ثم دخل واسط وسمع من ابن ابي  ودخل بغداد

احمولة , والزم ابو بكر الشاشي  صبياني المعروف بابن المعالي محمد بن عبد السالم اال
  0( 48الخالف ) خمس سنوات واخذ عنو التعميقة الكبرى في مسائل  ببغداد

خمس سنوات , وكان اكثر بمد م  وظل فييا 0084ىـ / 482وكان دخولو لبغداد سنة 
ىـ / 487مكث فيو واطال المقام بو ومر بقراه ومدنو مثل واسط ثم رحل عن بغداد سنة 
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م الى دمشق ثم الى مصر و االسكندرية , راحاًل وعائدا الى بمد االندلس , وقد اشار 0089
  0( 49ابن بشكوال و الضبي الى شيوخو المشارقة في مصنفيما)

االندلس بعد ان قضى تسع سنوات في المشرق , توجو الى مرسية وبعد رجوعو الى 
م وجمس يحدث في جامعيا فكثر السماع عنو ورحل اليو من مدن 0097ىـ / 490سنة 

(, وبعد صيتو وعال شانو بين شيوخ عصره 50االندلس لالخذ و السماع عنو في مرسيو )
  0( 50عامة لألخذ عنو )وتصدر لنشر الكتاب و السنة وتنافس الناس من الشيوخ و ال

وعندما سمع االمير المرابطي عمي بن يوسف عنو ارسل اليو واسند لو خطة القضاء 
م اال انو رفض المنصب وطمب االعفاء اال ان االمير رفض ذلك وتقمده 0000ىـ / 505سنة 

 مكرىا لمدينة مرسية وظل يطمب االستعفاء فتم اعفائو وخرج الى المرية وكانت سيرتو حسنة
  0( 52في القضاء وقيل ان االمير ابراىيم اسند اليو القضاء ايضًا ورفض ذلك )

ورغم مكانتو العممية اال انو كان يعتاش من قوت يومو فكان يتاجر ببضاعة مع 
اخوانو وكانوا يعرفون بالثقة وتحري اصول االموال فكان ابو عمي حريصًا كل الحرص عمى 

مى لقمة العيش و االستعالء عن مباىج الدنيا اكل الحالل و التحري في الحصول ع
كان يكسبيا فكان ينفقيا في شراء الكتب و الصرف عمى  التي( , اما عن اموالو 53وزخرفيا)

  0طمبة العمم وعمى الجياد في سبيل اهلل 
  -مؤلفاتو العممية واجازاتو الدراسية : –خامسًا 

حفظتيا لنا كتب التاريخ وىي من الكتب النفيسة واصول متقنة  التيومن اثاره العممية 
 تدل عمى حفظو وبراعتو ومنيا : 

 0صحيح البخاري في سفر  – 0
 0صحيح مسمم في سفر  – 2
 التعميقة الكبرى في مسائل الخالف  – 3
  0مصنف الترمذي  – 4
 0عمي الصدفي  المعجم البي – 5
  0 (54تقييد الميمل وتميز المشكل ) – 6

اما عن اجازاتو العممية و الرواية عنو فقد اجاز لطالبو فمثاًل اجاز                        
البن بشكوال رغم انو لم يمقاه قائاًل عنو )) اجل من كتب لنا من شيوخنا                   



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)2859 ) 
 

م وقد تضمنت االجازة كتابو بروايتو عنو 0008ىـ / 502ممن لم القو (( وكان ذلك سنة 
  0( 56(كذلك اجاز لمقاضي عياض فقد خرج لو في مشيختو الشي الكثير واكثر عنو )55)

واجاز البن عطيو المحاربي وقد اشار انو كتب اليو من غرناطة مستجيزًا لجمع 
عميو كتاب الترمذي                                    أت)) فكتب الي بخطو بذلك وقر روايتو

وحدثني اجازة بالتاريخ الكبير لمحمد بن اسماعيل البخاري ((                               
م  واجاز لمحمد بن احمد قاضي الجماعة المعروف بابن الحاج  سنة 869ىـ  /   256ت 

  0( 57م ) 0008ىـ / 502
لدور العممي والتربوي البي عمي الصدفي في موقعة كتندة و ا –المبحث الثاني 

  -الطمبة الدارسين عمى يديو :
سبق وان اشرنا الى ان ابو عمي الصدفي كان يمارس دوره الجيادي و التربوي فكان 
في المعركة يحث عمى الجياد ورغم معرفتو انو سوف يقتل في المعركة اال انو لم ينسى دوره 

ولم ينقطع عن ىذه الميمة من خالل التدريس ونشر العمم فقد وصفو عبد  العممي و التربوي
الرحمن الحجي قائال عنو ))فالحرب و العمم في نفس المتجو , وعين المبتغى , منيا عبادة , 

( , ولم يدع فرصة 58وان اختمف في الصورة و اسماىا الجياد العممي و الجياد الحربي (()
  0( 59تمع لمعمم وكان يعد نفسو لمشيادة ووطنيا عمى المقاتمة )تمر عميو اال وقد اعطى لممج

وقد مر بمدن اندلسيو ونشر العمم مثل )مرسيو وشاطبة ( ودرسوا عمى يديو واجاز ليم 
الرواية و سواء في الحديث او الفقو او االدب و الشعر وغيرىا من العموم وقد قمنا باحصائية 

( 60الصدفي فوجدنا انو بمروره الى كتندة نزل بشاطبة )من خالل كتاب المعجم آلبو عمي 
جنوب بمنسية آلمور عسكرية من اجل توفير المؤن , فقد استغميا في بث العمم و القاء 

 0( 60الدروس واالمر لمرسية ايضًا)
وكان عدد طالبو الذين نيموا من عمومو في ىذه الواقعة عشرين طالب وكان منيم 

نستعرض الطمبة و الشيوخ الذين اخذوا عنو عند مروره الى كتندة  عمماء وشيوخ اجالء وسوف
 وىم : 

محمد بن موسى بن عبد الرحمن بن خمف بن موسى بن ابي تميد خصيب بن  - 1
  0م 1120ىـ/ 514موسى الخوالني ابو عبد اهلل الشاطبي كان حيًا سنة 
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قتندة ومعو ابوه سمع من ابو عمي الصدفي في اجتيازه بيا اي )شاطبة( غازيًا الى 
م وجل روايتو عن ابيو , وىذا البيت عريق 0020ىـ  / 504ابو عمران وذلك في صفر سنة 

 0( 62في النباىة و العمم وليم فضل ومكانة)
 -موسى بن محمد بن طاىر القيسي : – 2

سماع من ابي عمي بمرسيو في سنة , يكنى ابو االصبغ , لو والبنو ابي بكر محمد 
تحصل ليما اكثر جامع الترمذي بقراءة ابي بكر بن ابي ليمى , ثم سمعا  م0007ىـ / 500

كان  ,  ىونبامنو بشاطبة في غزاتو الى كتندة وقد ولي بشاطبة القضاء , وكان ذا جاللو و 
  0(63) م0020ىـ / 504حيًا سنة 

  -مالك بن عبد اهلل بن محمد بن ايوب الفيري الشاطبي : – 3
, ولو سماع من ابي عمي في اجتيازه غازيًا  وبمنسية,  (64)سكن مع اىمو في دانيو

الى كتندة وقفت عمى ذلك بعض اصولو , وسمع من ابيو وجده المو ابي الحجاج ايوب 
 0م 0020ىـ/ 504كان حيًا  سنة  0( 65واجاز لو ابو جعفر بن غزلون)

  -عبيد اهلل بن نجاح بن يسار الشاطبي : – 4
شاطبة بيا غازيًا الى كتندة في ليكنى ابو مروان و سمع من ابي عمي في اجتيازه 

 لإلقراءم , وقد اخذ القراءات عن ابي الحسن بن الدوش وتصدر 0020ىـ / 504صفر سنة 
ىـ / 504بيا واخذ عنو مثل ابو محمد ىارون و التقى بابي عمي بمروره بشاطبو سنة 

عمر احمد بن ىارون عن ابيو قائاًل ))قرئ عمى ابي  حدثو ابو م و ومن روايتو ما0020
م ثم في 0004ىـ /508عمي بن سكرة ونحن نسمع , قال ابو الوليد مرتين بمرسيو في سنة 

 0( 66ىـ (()504م  وقال ابو مروان ))مرة بشاطبو في صفر سنة 0005ىـ / 509سنة 
ىـ  514ًا سنة محمد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن اليحصبي الشاطبي كان حي – 5

  -م  :1120/ 
يكنى ابو عامر , المعروف بابن حنان , لو سماع من ابي عمي في غزاتو الى قتندة 
, وكان قد اجاز لو روايتو والبنو عبد اهلل والبن اخيو محمد بن عبد العزيز في غرة ربيع االخر 

  0, وسمع من ابي عمران بن ابي تميد وغيرىم م0005/ ىـ 509سنة 
اسمو محمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن حنان , وبيتو معروف ببمده وال  وقيل ان

( , بينما اشار ابن عبد الممك في الذيل و التكممة انو يعرف بابن حيان 67حدث )  اعممو
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وصف بكونو من بيت جاللة ونباىة وذا عنايو بالرواية و التقى بابي عمي بمدينة بمنسيو لم 
  0( 68تحدد سنة وفاتو)

ابراىيم بن يوسف بن تاشفين ابن ابراىيم بن ترقوت بن ورتنطن الصنياجي  –6
  -:1122ىـ م 516م وقيل 1121ىـ/ 515الممتوني  االمير المرابطي ت 

ويكنى ابو اسحاق ويعرف بابن تعيشت ))وىو اسم امو(( واله اخوه عمي بن يوسف 
هلل المعروف بابن عائشة الذي بن تاشفين امير المغرب , مرسيو وكان عمييا قبمو ابو عبد ا

و الحدة في نصرة الدين  بالبأساياىا اي مرسيو  ابوه يوسف بن تاشفين و الذي وصف  لىو 
م مما دعى 0004ىـ / 508و الطاعة و االنتصار عمى الروم الى ان اعتل وفقد بصره سنة 

)مرسيو( الى ابراىيم وفي امارتو سمع من ابو عمي  والية ء امرالعطاعمي بن يوسف 
م واستصفيت اموالو 0022ىـ / 506م وقيل 0020ىـ / 505الصدفي وكانت نكبتو سنة 

وقيل انو قتل في بعض حروبو 0020ىـ/ 504وذلك بسبب تقصيره في واقعة كتندة سنة   
 0( 69)سجمماسة 
 م 1128ىـ / 523الشاطبي ت  افريابراىيم بن احمد بن ابراىيم بن سالم المع – 7

يكنى ابا اسحاق , سمع من ابي عمي الصدفي وروى عنو ))عوالي((  ابن 
, وقد برع بالفقو ولو تصرف في االدب و المغة ويذكر عن كتندة قائاًل ))نبأنا ابو  (70)خيرون

 م من شير صفر(( 0020ىـ / 504عمي بن سكرة بشاطبة في مروره غازيًا الى قتندة  بتاريخ 
اب القيسي وابي بكر بن ابي ليمى وابي الربيع خطوقد قرأ عمى شيوخ االندلس مثل ابي ال

                   ))كان من اىل البصر بالفقو , و التصرف في االدب  التكممةالكالعي وصفو ابن االبار في 
ة من و المغة (( , اخذ عنو ابنو ابو جعفر وبو تأدب , اصيب في وقيعة القمعة عمى مقرب

   0( 72م)0029ىـ / 523سنة  (70)جزيرة شقر
محمد بن احمد بن خمف بن ابراىيم التجيبي قاضي الجماعة الشييد ابو عبد  –8

 : م1134ىـ / 529اهلل يعرف بابن الحاج ت 
لو عن مشيخة بمده رواية متسعة , لقى بمرسيو في اجتيازه عمييا غازيًا ابو عمي  

الصدفي , وسمع عميو الناسخ و المنسوخ ليبة اهلل ىو وابنو ابو القاسم محمد بن محمد بقراءة 
, وناولو جامع الترمذي , و السنن    واجاز ليمام 0008ىـ / 502ابي مروان بن مسرة في سنة 

فو المترجم ))تقييد الميمل وتميز المشكل(( ولم يزد بعد ذلك فيو يتال و, وقرء عميلمدار قطني 
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والمناولة ىي نوع من االجازات الدراسية وتكون بطريقة المقاء و  شيئًا فروايتو اكمل الروايات
  0( 73)المباشرة  

, مع و االدباء  المحدثينوصف بكونو من جمة الفقياء , وكبار العمماء , معدودًا في 
حسن الخط , وجودة الضبط , ودارت الفتوى في وقتو عميو , ونوظر في المدونة وغيرىا , 

 0( 74م  )0034ىـ /529تقمد القضاء مرتين الى ان قتل ظممًا بالمسجد الجامع بقرطبة سنة 
م 1141 ىـ /536السممي الشاطبي   ت  ورمحمد بن مغاور بن حكم بن مغا – 9

: 
الفقيو المشاور , من اىل شاطبة , سمع من ابي عمي الصدفي وحدث عنو برياضة 
المتعممين البي نعيم االصفياني , روى وحدث عن شيوخ االندلس حدث عن ابي محمد بن 

ابو عمي بن سكرة قراءة عميو , وانا اسمع بشاطبة , نبأنا اور , غابو عبد اهلل بن م عنسفيان 
ويالحظ انو كان يورد سمسمة سنده بروايتو عن ابي  0( 75لى كتندة )مقدمو عمينا غازيًا    ا

 0م بقدومو الى مدينة كتندة 0020ىـ /504الصدفي سنة 
  -م :1146ىـ / 541محمد بن عمي العكي الشاطبي ت  – 10

يكنى ابو عامر ويعرف بابن منكرال , سمع من ابي عمي وحضر مجالسو مقدمو 
ووصفو ابن  0( 76ابن تميد وغيرىم وحدث عنو ابو بكر بن مفوز)غازيًا الى قتندة ولو رواية 

 0باالداب و االخبار ثقو عداًل تعميم العربية و المغة  معتنياً االبار انو كان شيخًا صالحًا 
عبد العزيز بن خمف بن ادريس السممي يكنى ابا االصبغ الشاطبي ت  - 11

  -م :1146ىـ  / 541
و سمع ابو عمران بن ابي تميد وغيره من وجوه اىل روى عن ابي عمي وبقراءتو عمي

في االحكام وكان بصيرًا بالوثائق وقال بروايتو ))قرأت عمى  بمده وكتب لمحكام ولمقضاة وشور  
ابي عمي الصدفي في اجتيازه بشاطبة غازيًا الى كتندة , وسمع المأل من  فقيائيا ونبيائيا 

وكان حافظًا لمسائل الراي عارفًا بيا , , ( 77م )0020ىـ / 504وذلك في شير صفر سنة 
بصيرًا بالوثائق , دربًا بوجوه الفتيا واحكام القضاء , نافذا في عمم المسان , وكانت اخالقو 

 0متواضعة  سمع الحديث من ابو عمي الصدفي (( 
الشاطبي               محمد بن عبد الملك بن منخل بن محمد بن مشرف النفري  – 12

  -م :1149ىـ / 544 كان حيًا 
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يكنى ابا عبد اهلل , من اىل شاطبة , سمع من ابي عمي في اجتيازه الى غزوة كتندة 
فقد فييا , وكان قد اخذ بقرطبة قراءة حديث نافع عن ابن ابي القاسم النخاس  التي)قتندة( 

م , وقرأ التيسير عمى ابي محمد بن سعدون , وسمع من ابي عمران بن 0026ىـ/ 500سنة 
( وغيرىم , ويشير عنو ابن االبار قائاًل عنو )) ال اعممو حدث بينما قال عنو 78ابي تميد)

افع وقرء بعض مصنفات ابو عمرو الداني مثل التيسير في المراكشي انو تمى بحرف ن
  0( 79القراءات وروى عن ابي عمي الصدفي (( )

                                          احمد بن ابراىيم بن احمد بن ابراىيم بن سالم المعافري الشاطبي  – 13
  -م :1155ىـ  / 550ت 

, لو سماع من ابي عمي الصدفي عندما توجو  باألديبيعرف بابي جعفر , ويوصف 
م وقد سمع منو ومن ابي محمد الركمي  0020ىـ / 504غازيا الى قتندة في شير صفر سنة 

 0( 80))صحيح البخاري (( وكان الغالب عميو االدب وقرض الشعر)
        مان بن سميمان بن خمف النفزي الشاطبي                             يمحمد بن سم – 14

   م1157/ 0ىـ 552م  وقيل 1158ىـ/553ت 
م ,  يكنى ابو عبد اهلل , المعروف بابن بركة , سمع من 0088/ 0ىـ 480ولد سنة 

م ثم ببمده )شاطبة ( في غزاتو الى قتندة وتفقو بابي 0004ىـ / 508ابي عمي بمرسيو سنة 
جودر و غيرىم , وكان  محمد بن ثابت , وابن, محمد بن ابي جعفر , وروى عن ابن تميد 

في االحكام مع النفوذ في عقد  ,من حفاظ الفقو , استظير المقدمات البن رشد , وشور  
( , وصفو ابن عبد الممك  في التكممة ))كان فقييا 80الشروط , كان ورعًا وزاىدًا في الدنيا )

تظير حافظا لممسائل بصيرا بالفتوى ياخذ في عقد الشروط ويسرد متون االحاديث ويس
المقدمات البن رشد وولي خطة الشورى ببمده وراس فييا وانفرد بالتقدم في ذلك )حافظ 
لممسائل( وكان محببًا لمعامة و الخاصة , ورع مستقاًل من الدنيا عمى كثرة ما نال منيا 

, وقد تال بحرف والقراءات السبعة عمى ابي الحسن بن مغاور وسمع من ابي ( 82(()
  0( 83, وكان بصيرًا بعقد الشروط , دربًا بالفتوى)الصدفي وتفقو منو 

 
ىـ 552طاىر بن حيدر بن مفوز بن احمد بن مفوز المعافري الشاطبي  ت  – 05

 -م :1157/ 
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يكنى ابا الحسن , من اىل شاطبة و بيوتاتيا النبيية , سمع من ابو عمي الصدفي 
وما اتصل بيا في حديث  وسماعو ثابت في اصل ابو عمي الصدفي من عوالي ابن خيرون ,

  0م  0020ىـ/ 504الحسن بن رشيق وغيره بخط عبد الغني بن مكي في صفر سنة 
كذلك سمع رياضة المتعممين , واجاز لو عمو ابو الحسن طاىر بن مفوز جميع 
روايتو  وحدث عنو ابنو , وولي القضاء بشاطبة وجزيرة شقر وتوفى مصروفًا عنيا  سنة 

)فحمدت سيرتو وشيرت عدالتو , ثم استعفى من ذلك , فاعفي (( ( )84م )0057ىـ/ 552
وقد حدث عن ابو عمي الصدفي وقرئ عميو بمدينة شاطبة في مروره بيا غازيًا الى كتندة 

( , وسمع من ابن مغاور وابن رشيق وغيرىم , ووصفو ابن االبار انو كان فقييا حافظا 85)
 0( 86ويعول عميو) متقدما في عمم الفرائض , يمجأ اليو في ذلك

عبد الغني بن مكي بن ايوب بن احمد بن رشيق التغمبي , موالىم البجائي  – 16
ىـ / 484م ولد سنة 1160ىـ / 555م , وقيل 1161ىـ / 556ابو محمد الشاطبي ت 

  0م 1091
سمع من ابي عمي كثيرًا من روايتو بمرسيو ثم شاطبة في غزاتو الى قتندة , ومن ذلك 

سمعو, وكتاب الوقف و  (87)بن يحيى االندلسي قرأه مرارًا , وموطأ ابن بكيرموطأ يحيى 
البن النحاس , و الناسخ و  ن, وغريب ابن عزيز , ومعاني القرا (88)االبتداء البن االنباري

البن سوار , و االسماء و الكنى لمسمم ءات ود وليبة اهلل و المستنير في القرااالمنسوخ البي د
رمذي , والمؤتمف و المختمف لمدار قطني و الرياضة البن نعيم , وحديث و الشمائل لمت

امالي ابي الفوارس , وعوالي ابن خيرون , كان فقييًا  منالحسن بن عرفة , وعدة مجالس 
, من المتقدمين في  باألحكاماديبًا متقدمًا في عقد الشروط , لو حظ من قرض الشعر, عالمًا 

رفتيا , و الميارة في صناعتيا , مع جودة الخط , ولي خطة عقد الشروط و المنفردين بمع
 0( 89) ((الشورى ببمده وحدث واخذ عنو

  0م 1171ىـ / 567ابراىيم بن يحيى بن محمد بن خميفة الشاطبي ت  – 17
يكنى ابا اسحاق , سمع من ابو عمي العوالي البن خيرون وغيرىا حال مقدمو غازيًا 

م , وسمع من ابي تميد كتاب التقصي البي عمر 0020/  ىـ504الى قتندة في صفر سنة 
وحدث عن اخيو ابي عامر , وابن الصائغ وغيرىم من عميو االدباء و  القرطبي بن عبد البر

 0( 90الكتاب توفى بشاطبو)
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                             عبد الرحمن بن محمد بن مغاور السممي الشاطبي -18
  -م :1191ىـ / 587ت

ن االبار ىو عبد الرحمن بن محمد بن مغاور بن حكم بن مغاور السممي ولد ذكره اب
م بذلك يكنى ابا بكر , سمع من ابي ىم وقد و 0000ىـ/ 504م وقيل 0008ىـ / 502سنة 

عمي في غزاتو الى كتندة )الشمائل لمترمذي (, وحديث الحسن بن عرفة , ورياضة المتعممين 
ومجمسًا خيرون , ومجمسا من حديث الحسن بن رشيق ,البي نعيم االصبياني, وعوالي ابن 

( , وكذلك روى عن 90اخر من امالي ابي الفتح بن ابي الفوارس وغير ذلك يسير واجاز لو)
 0غيره من العمماء مثل )ابن عتاب واجاز لو( , وابو بكر بن العربي وابن فتحون وغيرىم 

مشيخة الكتاب , وجمو االدباء  وصفو ابن االبار في التكممة ))انو كان في وقتو بقية
, مع الثقة وصدق الميجة , وكرم النفس , بميغًا  مفوىا مدركا , ولو حظ  باألندلسالمشاىير 

وافر من قول الشعر , وتصرف فنون في االدب , ومشاركة في الفقو وعقد الشروط وديوان 
وقد حمل عنو وعمت الناس  بأيديمنظومو ومنثوره المسمى ))نور الكمائم وسجع الحمائم (( 

م فقد طال عمره وىو اخر السامعين من ابي عمي 0090ىـ/ 587روايتو(( , توفى سنة 
 0(92الصدفي بالسماع عنو و الرواية  )

 النتائج
عني بيا الباحثون وذلك بسبب ما تتركو  التيتعد دراسة الشخصيات من المجاالت 

بعض الشخصيات من اثر ممموس في كتب التاريخ , وىذا ما وجدناه في ثنايا البحث عن 
شخصية الفقيو و المحدث ابو عمي الصدفي المعروف بابن سكرة , فقد ترجم لو اغمب 

لكونو من في كتب الطبقات و التراجم ,  نالمؤلفين المشارقة و المغاربة و األندلسيي
الشخصيات البارزة في المجتمع االندلسي و الذي كان لو طالب اخذوا عنو واخذوا من عمومو 

جيش النصارى االسبان  ناثناء مروره متوجيًا الى منطقة كتندة حيث حدثت الحرب ما بي
بقيادة الفونسو االول المعروف بالمحارب  و العرب المسممين بقيادة ابراىيم بن يوسف بن 

ن , حيث كان لو دور جيادي في جمع المتطوعين إلنقاذ ىذه المنطقة من الخطر تاشفي
االسباني , اال ان خطر االسبان تزايد وتفاقم مما ادى الى سقوط المدن االندلسية وسقوط 
المتطوعين الذي بمغ عددىم عشرين الف مقاتل , فضاًل عن اسيامو في تدريس الطالب 

ًا اعطاءه اجازاتيم الدراسية في مجاالت العموم الدينية و والنيل من عمومو ومصنفاتو وايض
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الفقيية و الرواية لممصنفات التاريخية بالرواية  عن ابي عمي الصدفي الذي استشيد في واقعة 
  0م 0020ىـ /  504كتندة سنة 

وكان اخذ كتندة كنموذج لمدراسة و اثر ابن ابي سكرة النو جمع بين الدورين الجيادي 
, وتزخر كتب التراجم و الطبقات بعدد كبير من طالبو , اال ان طبيعة البحث  و التربوي

اقتصرت عمى الذين اخذوا عنو عند توجو لمقتال في كتندة مما جعل عددىم محصور بين 
( طالب اغمبيم اصبح ليم صيت كبير في عمم القراءات و التفسير و الحديث و 20و  08)

  0تيم عنو لكونو مفخرة من مفاخر بالد االندلس الفقو و الكتابة واشاروا الى رواي
 االحاالت

اشباخ , يوسف , تاريخ االندلس في عيد المرابطين و الموحدين , ترجمة محمد عبد اهلل عنان , تقديم  - *
  0 053, ص  0, ج 2004سميمان العطار , القاىرة , 

م , المعجم في اصحاب القاضي االمام ابي عمي 0099ىـ / 658محمد بن عبد اهلل بن ابي بكر ت  - 2
  0 4, ص  2008الصدفي , الييئة المصرية لمكتاب , القاىرة , 

م , الصمة في تاريخ عمماء االندلس , تقديم صالح 0083ىـ / 578ابي القاسم خمف بن عبد الممك ت  -3
   0 034, ص  2003لمكتبة العصرية , بيروت , , ا 0الدين اليواري , ط

م , معجم البمدان , تحقيق محمد 0225ىـ / 626ياقوت الحموي , شياب الدين ابي عبد اهلل ياقوت ت  - 4
  0 20, ص  7, ج 4, مج 0996عبد الرحمن المرعشمي , دار احياء الثراث العربي , بيروت , 

م , فيرس ابن عطيو , تحقيق محمد 0047ىـ / 542ابن عطيو المحاربي , ابي محمد عبد الحق ت - 5
  0 000, ص  0983, دار الغرب االسالمي , بيروت ,  2ابو االجفان , محمد الزاىي , ط

م , المرقبة العميا فيمن 0390ىـ /  793النباىي المالقي , ابو الحسن بن عبد اهلل بن الحسن ت  - 6
ابن خمدون , عبد  0 000ت , ص 0تحق القضاء و الفتيا , المعروف بتاريخ قضاة االندلس , بيروت , ديس

م , العبر وديوان المبتدأ و الخبر ومن عاصرىم من ذوي الشان االكبر 0405ىـ / 808الرحمن بن محمد ت 
  0 206, ص 9, ج0968, تحقيق سييل زكار , دمشق , 

  0 053, ص  0ج اشباخ , تاريخ االندلس , - 7
قاعدة الثغر االعمى باالندلس , وتتصل باحواز تطيمو , وىي شرق قرطبة اطيب البمدان  -سرقسطة : - 8

  0 287بقعة واكثرىا عدة , والىميا فضل بالحكمة , ابن غالب , فرحة االنفس , ص 
 299, ص 4, ج 2, مجياقوت الحموي , معجم البمدان  0بمدة وقيل قرية في بالد االندلس  -دروقة : - 9
, الحجي , عبد الرحمن عمي , التاريخ االندلسي , من  0067, ص  3البغدادي , مراصد االطالع , ج 0

  0 462, ص  2007الفتح االسالمي حتى سقوط غرناطة , دار القمم , دمشق 
  0 462الحجي , التاريخ االندلسي , ص  - 00



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)2867 ) 
 

و , وىي مما احدث في االسالم , اختطيا وبناىا ابو الفتح ىي من قواعد كورة شنتبري -قمعة ايوب : - 00
موسى بن ذي النون اليواري, مؤلف مجيول , تاريخ االندلس , تحقيق عبد القادر بوبايو , دار الكتب العمميو 

  0 008, ص 2007, بيروت , 
ار , تحقيق م , الروض المعطار في خبر االقط 0505ىـ / 900الحميري , محمد بن عبد المنعم ت  -02

فالتر , ىنتس , المكاييل و االوزان االسالمية , تحقيق كامل  0 235, احسان عباس , بيروت , ص 
  0000, ص  0996العسمي , االردن , 

, ابن غالب االندلسي , محمد بن ايوب , نص اندلسي جديد  235الحميري , الروض المعطار , ص - 03
  0 288, ص  0955, 0مجمة معيد المخطوطات , مدريد و مج قطعة في كتاب فرحة االنفس البن غالب ,

حاضرة شرق االندلس , والىميا من الصرامة و االباء , ومن اكثر البالد فواكو وريحان ,  -مرسية : - 04
م , فضائل االندلس واىميا , تحقيق صالح الدين اليواري , ص 0063/  456ابن حزم , عمي بن حزم ت 

ياقوت , معجم  0تدمير اختطيا عبد الرحمن االوسط وسماىا تدمير ثم مرسيو  وىي من اعمال 0 58-59
  0 249, ص  7, ج 4البمدان , مج

  0 243, ص  2ابن سعيد , المغرب في حمى المغرب , ج 0 206, ص 9ابن خمدون , العبر , ج - 05
د يوسف بن تاشفين كان تميم بن يوسف بن تاشفين المكنى ابا الطاىر و الممقب بالمعز وىو من اوال - 06

ىـ ,  507 – 506واليًا عمى بالد المغرب لمدن )) اغمات , مراكش , بالد السوس , تالة , تامنسا(( سنة 
, 4باالندلس ايام اخيو عمي بن يوسف كان حاكمًا عمى مدينة غرناطة و اشبيميو , ابن عذاري , البيان , ج

  0 080ابن ابي زرع , االنيس , ص  0 66ص 
قسمت االندلس الى ثالثة ثغور وىي الثغر االعمى وقاعدتو سرقسطة , و الثغر االوسط وقاعدتو  - 07

خميل ابراىيم السامرائي واخرون , تاريخ  -طميطمة , و الثغر االدنى وقاعدتو قوريو وقيل قرطبة ينظر :
  0 376, ص 2004,  0العرب وحضارتيم في االندلس , دار المدار االسالمي ,ط

م , البيان المغرب في اخبار 0302ىـ / 702بن عذاري المراكشي , ابو عبداهلل محمد كان حيا سنة ا - 08
, ص 4, مج 2009, دار الكتب العممية , بيروت ,  0االندلس و المغرب , تحقيق عبد اهلل محمد عمي , ط

, االستقصا م  0897ىـ / 0305السالوي , ابي العباس شياب الدين احمد بن خالد بن حماد ت  0 56
 0,ج 2007, دار الكتب العممية , بيروت ,  0الخبار دول المغرب االقصى , اعتنى بو محمد عثمان , ط

  0 220, ص 
  0 025,     ص  0998, القاىرة ,  0عبادة كحيمو , القطوف الدواني في التاريخ االسباني , ط - 09
بروض القرطاس في اخبار مموك المغرب وفاس ابن ابي زرع , ابو الحسن الفاسي , االنيس المطرب  - 20

  0 064-063, ص  0972وتاريخ مدينة فاس , الرباط , 
ابن سماك العاممي , ابي القاسم محمد بن ابي العالء , الحمل الموشية في                             - 20

-050, ص  2000بيروت ,  ذكر االخبار المراكشية , تحقيق عبد القادر بويابو , دار الكتب العممية ,
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م , اعمال االعالم فيما بديع قبل االحتالم 0347ىـ/ 776ابن الخطيب الغرناطي , لسان الدين ت  0 050
  0 224-223, ص                     2, ج 0997, تحقيق حسن كسروي , بيروت , 

  0 222, ص  0, السالوي , االستقصاء , ج 064االنيس المطرب , ص  - 22
  0 220,ص 0السالوي , االستقصاء , ج - 23
  0 222, ص      0, السالوي , االستقصاء , ج 0 054-053اشباخ , تاريخ االندلس , ص  - 24
  0 206, ص  9ابن خمدون و العبر ,     ج 0 063ابن ابي زرع , االنيس المطرب , ص  - 25
  0 025, ص  كحيمو , القطوف الدانية -26
عظيمة ازليو من اقدم مدن االندلس بنيانًا , وبيا اثار عظيمة من بناء الرمان بناىا  مدينة -باجة : - 27

الممك الرومي الذي تسمى بقيصر عمى اسم ابنتو وىي متصمة باعمال ماردة : مجيول , تاريخ االندلس , 
  0 75الحميري , الروض , ص  0اي الصمح  ومعنى كممة باجة 0 004-003في , ص جغرا
قديمة ازلية , عجيبة الوضع , حسنة المنظر , طيبة اليواء و الماء , مجيول , تاريخ  -:  مرسيو - 28

  0 036-035االندلس , ص 
ابو سميمان داود بن عائشة وىو قائد كبير من قادة جيش المرابطين شارك  -ابن عائشة الممتوني : - 29

 4ابن عذاري , البيان , ج 0م 0004ىـ /  508بموقعة الزالقة اسندت اليو والية مرسية الى ان تم عزلو سنة 
  0 90-90, ص 

  0ايضًا  5-4ولو ذكر في ص  – 55-54ابن االبار , المعجم  , ص  - 30
  0 90,ص  4البيان المغرب , ج - 30
  0 55ابن االبار , المعجم , ص  - 32
  0 220, ص  0السالوي , االستقصاء , ج - 33
ابن خمدون ,     0 20,ص7,ج4ياقوت , معجم البمدان , مج 0 0 5-4ابن االبار , المعجم , ص  - 34

م , نفح الطيب في 0630ىـ / 0040المقري الشيخ احمد التممساني    ت  0 206, ص  9العبر , ج
  0000ص  6, ج 0968غصن االندلس الرطيب , تحقيق احسان عباس , دمشق 

ت ىذه المممكة نتيجة تقسيم المممكة الذي قام بو شانجة الكبير بين اوالده سنة ظير  -مممكة ارغوان : - 35
م ( وانشقت واتحدت 0063 -0035ىـ/ 456-426م وكانت من نصيب ردمير او رذمير   )0035ىـ/ 426

رجب , محمد عبد الحميم , واتسعت العالقات بين االندلس  0مع مممكة صغيرة واصبح حاكميا رذمير 
ت ,          0و اسبانيو النصرانية في عصر بني اميو مموك الطوائف , دار الكتاب المبناني , بيروت , داالسالمية 

  0 304-303ص 
العتبي , محمد سعيد رضا , العامري , محمد بشير , تاريخ المغرب و االندلس في العصر االسالمي  - 36

  0 025كحيمو , القطوف , ص  0 530-530, ص  2002, بغداد , 
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الصفدي , صالح الدين خميل بن ايبك                            0 000النباىي , المرقبة العميا , ص  - 37
, دار احياء التراث العربي , بيروت ,  0م, الوافي بالوفيات , تحقيق احمد األرناوؤط , ط0362ىـ / 764ت 

  0 28, ص  03م  , ج 2003
  0 034المراكشي , المعجب , ص  - 38
م بوالية عبد الرحمن الغافقي وتعرف 732ىـ / 004وىي الواقعة التي حدثت سنة  -بالط الشيداء : - 39

بواتيو (( وىو اسم السيل الذي يقع في جنوب بالد الغال ))  –بالمصادر االسبانية و الالتينية بـ )) تور 
شارل مارتل (( واستمرت مدة ثمانية  فرنسا (( والتي حدثت بو الواقعة وكان الجيش الصميبي الفرنجة بقيادة ))

 0ايام انتيت بيزيمة العرب المسممين ومقتل عبد الرحمن الغافقي و استشياد عدد كبير من المقاتمين 
  0 60السامرائي واخرون , تاريخ العرب وحضارتيم في االندلس , ص 

م , مطمح االنفس ومسرح التأنس في ممح 0034ىـ /529ابن خاقان , الفتح بن محمد بن عبد اهلل ت  - 40
  0 090, ص  2004, دار الكتب العممية , لبنان ,  0اىل االندلس , تحقيق ىدى شوكت بينام , ط

واحد بن المراكشي , عبد ال 0 343الضبي , بغية الممتمس , ص  – 4ابن االبار , المعجم , ص  - 40
,  0م , المعجب في تمخيص اخبار المغرب , تحقيق صالح الدين اليواري , ط0250ىـ / 647عمي ت 

  0 023, ص  2006المكتبة المصرية , بيروت , 
ابو عمران موسى بن سعادة : فقيو فاضل محدث اكثر الرواية عن ابي عمي الصدفي , وكان عارفًا  - 42

  0 423ممتمس , ص الضبي , بغية ال 0بما روى ونقل 
  0 463-462الحجي , التاريخ االندلسي , ص  - 43
ابن بشكوال , الصمة ,  0 20,ص7,ج4ياقوت , معجم البمدان , مج 0 4ابن االبار , المعجم , ص  - 44

الذىبي , شمس  0 99ابن عطيو , فيرس , ص 0 000-99, النباىي , المرقبة العميا , ص  0 032ص 
م , سير اعالم النبالء , تحقيق محمد عبادي بن عبد الحميم 0347ىـ / 748قايماز ت الدين احمد محمد بن 

  0 530, ص  00, ج 2002, القاىرة ,  0, ط
م , بغية الممتمس في تاريخ رجال االندلس , تحقيق 0202ىـ / 599الضبي , احمد بن عميرة ت  - 45

 0 247م  , ص 2005, بيروت ,  0صالح الدين اليواري . ط
  0 247المصدر نفسو , ص  - 46
, القاىرة  0الصالبي , عمي محمد , صفحات مشرقة من التاريخ االسالمي , ط 0 033الصمة , ص  - 47

  0 343, ص  2, ج 2002, 
  0 530, ص  00الذىبي , سير اعالم النبالء , ج - 48
  0 247الضبي , بغية الممتمس , ص  0 033-032ابن بشكوال ,  الصمة , ص  - 49
 99ابن عطيو , فيرس , ص  0 4ابن االبار , المعجم , ص  0 033ابن بشكوال , الصمة , ص  - 50

  0 000-99النباىي , المرقبة العميا , ص  0
  0 530, ص  00الذىبي , سير اعالم , ج - 50
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  0 000النباىي , المرقبة , ص  0 4ابن االبار , المعجم , ص  -52
  0 344, ص  2الصالبي , صفحات , ج - 53
, كحالة , عمر رضا , معجم  033ابن بشكوال , الصمة , ص  0 5-4ابن االبار , المعجم , ص  - 54

  0 56, ص  3ت , ج0المؤلفين , دار احياء التراث العربي , بيروت , د
  0 530, ص  00الذىبي , سير االعالم , ج 0 033الصمة , ص  - 55
  0 28, ص  03الصفدي , الوافي , ج  0 530, ص  00الذىبي , سير اعالم , ج - 56
  0 000ابن عطيو , فيرس , ص  - 57
   0 463التاريخ االندلسي , ص - 58
   0 463المصدر نفسو , ص  - 59
مدينة ازليو ذات بطاح زاكيو وخيرات وفيرة , وبيا قصبة بناىا عمي بن يوسف بن تاشفين  -شاطبة :  - 60

   0 034وليا ثالث اقاليم وتتصل باحواز بمنسية , مؤلف مجيول , تاريخ االندلس , ص 
  0 463الحجي , التاريخ االندلسي , ص  - 60
  0 020ابن االبار , المعجم , ص  - 62
  0 275, ص  2, ج4ابن االبار , التكممة , مج 0 242 -240ن , 0م - 63
مدينة باالندلس من اعمال بمنسيو عمى ضفة البحر شرقًا مرساىا عجيب وليا رساتيق واسعة  -دانيو : - 64

 2ياقوت , معجم البمدان , مج 0كثيرة التين و العنب و الموز وكانت قاعدة ممك ابي الجيش مجاىد العامري 
  0 285, ص  3, ج
,                             2, ج 4ابن االبار , التكممة , مج 0 254ابن االبار , المعجم , ص  - 65

  0 306-305ص 
  0 20-20,ص 3, ج 5ابن االبار , التكممة , مج 0 255 -254ن , ص 0م - 66
  0 076 -075ن , ص0م - 67
  0 285, ص  6المراكشي , الذيل والتكممو , س  0 08-07, ص 2,ج4ابن االبار , التكممة , مج - 68
  0 67ابن االبار , المعجم , ص  - 69
ىو ابو الفضل احمد بن الحسن بن خيرون                             ت  -عوالي ابن خيرون : - 70

من م , وىو من مشايخ الصدفي وروى عنو عوالي ابن خيرون في الحديث وكان ابو عمي  0090ىـ / 484
المالزمين اليو في مجمسو بجامع المنصور ببغداد واسماه ابو عمي بشيخو البغدادي وكان لكتاب العوالي البن 

, ابن  380 – 379, ص  00الذىبي , سير اعالم النبالء , ج 0خيرون مكانة عاليو بين طالب االندلس 
م , تحقيق ىاني مينى طو , م , االعالم في وفيات االعال 0384ىـ/ 786بردس , اسماعيل بن محمد ت 

  0 670, ص  2005القاىرة , 
تقع في شرق االندلس وتعرف ايضًا بجزيرة شكر وىي انزه بالد اهلل واكثرىا رياض  -جزيرة شقر : - 70

  0 049, ص  5, ج 3ن , مج0و م 0 56, ص  3, ج 2ياقوت معجم البمدان , مج 0وشجر 
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  0 232, ص  0,ج 3البار , التكممة , مجابن ا 0 95ابن االبار , المعجم  , ص  -72
 -408, ص  6ابن عبد الممك , الذيل التكممة , ج 0 296, ص  0,ج 3ابن االبار , التكممة , مج - 73

409 0  
  0 036, ص  0,ج 3ابن االبار , التكممة , مج -74
  0 064ابن االبار , المعجم , ص  - 75
  0 3,ص2,ج4ابن االبار ,التكممة , مج 0 258, ص  6ابن عبد الممك , الذيل , ج - 76
  0 055ابن االبار , المعجم , ص  - 77
ىـ / 507ابي عمران بن تميد : موسى بن عبد الرحمن بن خمف بن موسى بن ابي تميد الشاطبي ت  - 78

  0 424الضبي , بغية الممتمس , ص  0م , عاش في كتندة وشاطبو ومراكش , فقيو وحافظ ومحدث 0023
وصفو ابن االبار انو كان شيخًا صالحًا معتنيًا  0 056, ص  0,ج 3ابن االبار , التكممة , مج - 79

, ص  2,ج 4باالثار و االخبار ثقة عداًل وعمم العربية و المغة , اخذ عنو ابن مفوز القاضي , التكممة , مج
3 0  

,                            6, ج 3ابن االبار , التكممة , مج 0 58 -57ابن االبار , المعجم , ص  - 80
  0 400, ص  3ابن ماكوال , تكممة االكمال , ج 0 002ص 
 098ابن االبار , المعجم , ص  - 80
  0 208, ص  6ابن عبد الممك , الذيل , ج - 82
   0 209 -208, ص  6ن , ج 0م - 83
  0 006ابن االبار , المعجم , ص  - 84
  0 009 -008ن , 0م - 85
  0 009ن , 0م - 86
ىـ / 230موطأ ابن بكير : ىو يحيى بن عبد اهلل بن بكير القرشي المخزومي ابو بكر المصري ت  - 87

  0م سمع من االمام مالك الموطأ ورواه عنو كتاب الموطأ لمالك بن انس وعرف بموطأ ابن بكير 845
باري النحوي                           ابن االنباري : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ابو بكر االن - 88
م لو مؤلفات في النحو و االدب منيا كتاب الوقف و االبتداء وقد تم تحقيقو وىو يختص 939ىـ / 328ت 

ابن بردس , االعالم في وفيات  0بعموم القراءات و االفعال و االسماء وكل ما يتعمق بالمغة و السور القرأنية 
  0 557االعالم , ص 

  0 50, ص  3, ج 5ابن االبار , التكممة , مج - 89
  0 232,ص  0,ج 3ابن االبار , التكممة , مج 0 96ابن االبار , المعجم , ص - 90
  0  96ابن االبار , المعجم  , ص  - 90

  0 55 ,ص 0,ج 5ابن االبار , التكممة , مج - 92
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