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 :الممخص
كاف لمعمماء والفقياء والمفكريف دور ىاـ في األندلس فمنيـ القاضي 
والكاتب والشاعر والمؤرخ والفيمسوؼ ومنيـ مف تدرج بالوظائؼ حتى 
اصبح سفيرًا ووزيرًا مف أكابر الوزراء لذلؾ فقد تأثر الكؿ باألحداث الدائرة 

وحدتيـ في االندلس كالفتف وتوالي االمراء وتكالب النصارى في الخارج و 
ضد العرب المسمميف فكاف نصيب العمماء بانيـ تعرضوا الى  الظمـ والحقد 
والتشكيؾ والنفي خارج االندلس فقد كانت تصانيفيـ وكتبيـ واشعارىـ تتابع 
إليجاد العثرات بيا وتفسرىا بغير انصاؼ ضد الحكـ القائـ كما صدر البف 

ذلؾ لمساف الديف بف االبار البمنسي مف االمور التي ادت الى مقتمو وك
الخطيب او يكوف مذىبو غير مذىب النظاـ الحاكـ فيظمـ ويضرب وينفى 
او إلصدار فتوى لـ تعجب الحاكـ او مف لو صداقو وثيقة مع الحاكـ لذلؾ 
فقد كاف لمعمماء نصيب وافر مف الظمـ نتيجة تقمب بتمؾ البالد وسرعة 

 توالي االحداث عمى االندلس .  
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Abstract: 

Scientists, jurists and thinkers had a role in Andalusia. 

Among them  were judges, writers, poets, historians  and 

philosophers. sSome of them graduated to become 

ambassador and one of the senior ministers. So everyone 

was affected by the events in Andalusia, such as 

disorder, succession of princes and the antagonism of 

Christians abroad and their unity against the Arab 

Muslim who suffered injustice, hatred, skepticism and 

exile outside Andalusia. Books and poems  were  

censored to find pitfalls and they were also interpreted 

,unfairly ,against the then  existing rule. For instance the 

writings  issued by Ibn Alabar Albalensy led to his death 

.The same thing happened to Lisan   Aldin I bin Khatib  

in that  he was interpreted  that his  doctrine was  other 

than exiled. Scientists  wronged    in case of issuing a 

fatwa which  did not impress the ruler or his close 

friendship. Therefore, scientists had a large share of 

injustice as a result of the vaiation of those countries and 

the  rapid succession of events in Andalusia. 
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 المقدمة 
 العالميف والصالة والسالـ عمى محمد وعمى الػ الطاىريف وأصحابو أجمعيفالحمد هلل رب 

المناصب حتى في اكتسب عمماء االندلس مكانة مرموقة في المجتمع وتدرجوا 
كالساف الديف بف الخطيب وغيره  مثؿ اصبحت السمطة بأيدييـ  كونيـ كانوا سفراء ووزراء 

الفراغ وىذا يرجع الى الدور الذي تصدر بو واصبح ينوب بمكاف الحاكـ او االمير بأوقات 
داخؿ مجتمعاتيـ واىتماميـ الفعمي بشؤوف الرعية سواء في مجاؿ العبادات او المعامالت او 
العمـ او التدريس بشكؿ عاـ او في مجاالت الفقة وغيرىا وقد حاوؿ جميع العمماء الحفاظ عمى 

لتي انيطت بيـ والحفاظ عمى آمانو ووحدة الدور الذي اضطمعوا بو واف يكونوا قدر المسؤولية ا
الدولة التي كانوا يعيشوف بيا والقياـ باشد الصعاب واكثر الوظائؼ والتقمب بالبالد لممصمحة 
العامة لكنيـ عومموا بأبشع الظمـ واالضطياد مف أمرائيـ واعدائيـ خاصة وسط الفتف التي 

الجتماعي كما حدث في عيد دوؿ اجتاحت االندلس في عصر التفكؾ واالنحالؿ السياسي وا
الطوائؼ فمـ تكف باكثر دوؿ الطوائؼ دولة منظمة بالمعنى الصحيح فانعكس سمبيًا عمى 
العمماء والناس اجمع لكف العمماء كاف دورىـ اصعب لمواجية تمؾ االحداث ورشد الناس 

بحث عمى نقطتيف وتثبيتيـ فنفي اكثر ىؤالء العمماء وقتموا وتفرقوا في البالد وخارجيا قسـ ال
االولى العمماء المنفييف ألمور سياسية مرتب حسب سني وفاتيـ والثانية العمماء المنفييف 

 ألمور عممية او فكرية مرتب حسب سني وفاتيـ.  
 اوال: العمماء المنفيين ألسباب سياسية .

.ابو بكر باشكنهادة  - 1
(1) 

 (2)محمد بف قاسـ مف وادي الحجارة ارتحؿ الى الشرؽ عندما ىاجت الفتة بقرطبة 
فتحولت االمور رأسًا عمى عقب لذلؾ فقد سافر ابو بكر الى الشرؽ ودخؿ الى العراؽ ومف ثـ 
رحؿ الى حمب واقاـ بيا مغربًا لـ يذؽ طعـ الراحة حتى انو وصؼ لنا حمب بانيا جنة الىميا 
 لكنيا ال تصمح لمغرباء ألنو يحف الى موطنو االندلس فشرح لنا احواؿ المدينة وما تمقاه مف الـ

 الفراؽ لوطنو بقصيدة اوردىا لنا المقري مطمعيا: 
 ) ايف اقصى الغرب مف ارض حمب      أمؿ في الغرب موصوؿ التعب 

 مف جفاه صبره لّما اغترب حّف مف شوؽِ  الى اوطانو                
  (3)جاؿ في االرض لجاجا حائرًا             مف شوؽ وعناء ونصب ....(
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 (4)ثـ انو عاد الى االندلس بعد مكابدة الغربة وودع بالد الشاـ ووصؿ الى دانية 
(Daniaبضيافة اميرىا مجاىد العامري )(5)  وقاـ عندُه احسف مقاـ وفي اسمى مكانات العز

وذلؾ الف دانية كانت تضاىي غيرىا مف مدف االندلس االخرى وخاصة اف ممكيا كاف مف 
ليا مف اكابر العمماء االفاضؿ ومف كؿ شئ ترتقي بو المدينة  العمماء وقد آثر اف يجمب

وتتطور وقد استقبؿ االندلس بعيد جديد واراد اف ال يرجع لما رأه مف التغرب واف ال يتذكر 
الماضي وقد سما مكانو عند الممؾ مجاىد العامري فكاف ابو بكر مف العمماء االجالء غمب 

لمؤرخيف عف سنة والدتو وال سنة وفاتو فاكتفى المؤرخيف عميو الشعر اال انو لـ يصؿ لنا مف ا
بانو عاصر احداث الفتنو وبعدىا رحؿ الى الشرؽ فمـ يرد عنيـ الوقت الذي امضاه في 

 المشرؽ وال عف سنة العودة الى االندلس .
 عبد اهلل بن عبيد اهلل المعطي. -2

بف يوسؼ مف اىؿ قرطبة ابا عبد الرحمف عبد اهلل بف عبيد اهلل بف الوليد بف محمد 
وىو احد العمماء الكبار في قرطبة ومف االشراؼ والفقياء  (6)روى عف ابي محمد الباجي 

المشاوريف بيا وواحد مف العمماء الذيف ىربوا مف الفتنة الى البربرية التي اجتاحت قرطبة منيا 
القرف الرابع اليجري والتجأ الى دانية عند اميرىا مجاىد العامري فصار مف احد االعياف بيا 

.جعؿ مكانو عبد اهلل بف عبيد اهلل المعطي الناس لو اياـ  (7)فمما غزي مجاىد ارض سردانية 
غيبو مجاىد العامري وليقـو بأمور الدولة مف بعده اال انو غدر واخذ البيعة في مدف عدة منيا 

( وسمى نفسو بالمنتصر باهلل واثبت اسمو في سكتو وفي اعالمو Mallorca)(8)دانية وميورقة 
ـ( فمما عاد مجاىد منكوبًا مف غزوتو وجد المعطي قد 5024ىػ/405وكاف ذلؾ في اوؿ سنة )

واعمف نفسو خميفة في شرؽ االندلس وبويع لو بالخالفة وخطب لو   (9)استبد وداخؿ الناس 
عمى المنابر الشرقية ووثؽ الناس بو النو تميز بالنبؿ والذكاء وحسف السيرة ومعروفًا مف قبؿ 

أصبحت لو شعبية قوية داخؿ شرؽ االندلس ثـ لـ كثير مف الناس الذيف ىربوا مف قرطبة ف
تدوـ لو الخالفة وسرعاف ما خمع مف قبؿ مجاىد العامري وقبض عميو وعمى مف ناصرُه مف 

واستقر  (50)العامة والعمماء وعوقب عمى أمنو وغدره ثـ نفي الى بالد المغرب الى مدينة بجاية 
س وطاؿ عمره ىنالؾ الى اف توفى سنة عند البربر معمما لصبيانيـ ال يرفع الى الدنيا رأ

 .(55)ـ( 5040ىػ/432)
 ابو بكر غالب بن عطية. -3
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غالب بف عبد الرحمف بف غالب بف تماـ بف عطية المحاربي االندلسي الغرناطي 
ولو  (52)المالكي روى عف ابيو وسمع باألندلس مف كثيروف اشيرىـ ابو عمر بف عبد البر 

مع مف اكثر عممائيا كالعالـ الحسيف بف عمي الطبري رحمة الى المشرؽ لطمب العمـ فس
ورجع الى االندلس بعمـ وافر واصبح احد كبار الفقياء بغرناطة اال انو نفي الى المغرب (53)

وذلؾ لمشادة كالمية صدرت مف فقياء غرناطة بعد اف غزى عمي بف يوسؼ الى طمبيرة 
(54)(Tarvera  Reina( سنة )فقاـ عمي بف يوسؼ بنفيو الى السوس 5509ىػ/ 503 )  ـ

وناؿ ابنو عبد الحؽ مف امير قرطبة مزدلي اذالال ادى الى سجنو ومف ثـ نفية مع ابية الى 
تممساف. وكاف ابو بكر مف اكابر عمماء عصره في الحديث وطرقو وعممو عارفا بالرجاؿ يمتاز 

خذ اكثر الناس عنو وتوفى بتممساف سنة بالشعر وعمـ المغة ومف اىؿ التديف ا
( سنو Lorca) (55)ـ( اما ابنو فقد عاد الى االندلس وتوفي بحصف لورقة 5524ىػ/558)
 . (56)ـ( 5049ىػ/445)

 ابو بكر ابن العربي . -4
محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف احمد العربي المعافري مف مدينة اشبيمية 

(sevilla( ولد سنة )5092ىػ/485ـ( ورحؿ الى المشرؽ مع ابيو سنة )5575ىػ/468 )ـ
ومف ثـ دخؿ الشاـ  (57)فدخؿ العراؽ وسمع مف عمماء كثيروف منيـ طراد بف محمد الزيني

ومف عمماء عدة  (58)وسمع مف العمماء االجالء كالعالـ ابا الفتح نصر بف ابراىيـ المقدسي 
يرىـ مف عمماء المشرؽ فبرع وصنؼ في وغ (59)بمصر منيـ ابو العباس الرميمي المقدسي 

االدب والبالغة وعال صيتُو وادخؿ لالندلس عممًا منيفا ووصؼ بانو مف المتبحريف في العمـ 
ثاقب الذىف حسف العبادة كريـ الشمائؿ كثير االمواؿ ولي قضاء اشبيمة فحمدة سيرتو واجاد 

ضاء فمحف , وجرى في اعراض وقاؿ الذىبي : )) فولي الق (20)السياسة فكاف ذا شدة وسطوة 
االمارة فمحؽ واصبح تتحرؾ بأثارة االلسنة , ويأتي بما اجراه القدر عميو النوـ والسنة , وما 
أراد اال خيرًا نصب الشيطاف عميو شباكو وسكف االدبار حراكو , فابداه لمناس صورة تذـ 

ىرة السمطاف وحربيـ بؿ وسوءة تبمى لكونو تعمؽ بأذياؿ الممؾ ولـ يجر مجرى العمماء في مجا
يأخذ الذىبي عمى ابف العربي المآخذ ذلؾ الف الذىبي ىو احد تالميذ شيخ  (25)داىف..((

رحمة اهلل تعالى ومنيجو يوجب عمى القاضي اف يتحمى بصفات كثيرة  (22)االسالـ ابف تيمية 
منيا انو يجب اف يصمي الفجر ويجمس لقراءة القرآف ومف ثـ يجمس لمفتيا يُدرس ويدّرس أي 
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انو يناـ لساعات قميمة واف يكوف في القضاء شجاعًا عدال ال تاخذُه في اهلل لومة الئـ اف 
لذلؾ فأف الذىبي ينتقد سياسة ابف العربي عند توليو القضاء  يجاري الحكاـ او يرضخ لرغباتيـ

في اشبيمية وىو يساير شيخُو ابف تيمية ومتأثرًا بأفكاره حتي اف شيخو توفي وىو مسجوف بفعؿ 
وعمى كؿ فقد كاف ابف العربي حجة في التأليؼ منيا كتاب القبس في شرح موطأ  (23)االفتاء 

وعارضة االحوذي في شرح الترمذي وكتاب مراقي الزلؼ  مالؾ وانوار الفجر واحكاـ القراف
وعندما  (24)والخالفيات ونواىي الدواىي وسراج المريديف والناسح والمنسوخ وغيرىا كثير 

صرؼ مف القضاء امتحف وجرت عميو امور حتمت عميو الخروج مف اشبيمية فخرج الى قرطبة 
اكثروا فيو الكالـ وطعنوا في حديثو ومف ثـ نفي الى المغرب وحرقت كتبو وذلؾ الف الناس 

 .(25)حتى انو حبس بمراكش نحو مف عاـ ثـ اطمقوا سراحُو فتوفى وىو في طريقُو الى فاس 
 حمدين بن محمد التغمبي . -5

ابا جعفر حمديف بف محمد بف عمي بف محمد بف عبد العزيز بف حمديف مف اىؿ 
( احد المدف التابعة لغرناطة سمع prigo) (26)قرطبة وقاضي الجماعة بيا واصمو مف باغة 

ـ( ثـ صرؼ 5534ىػ/529في سنة ) (27)مف ابيو وولي القضاء بعد ابي عبد اهلل بف الحاج
ـ( فاستعفى ابف رشد فاعفي 5537ىػ/532سنة) (28)ابف حمديف بالقاضي ابي القاسـ بف رشد

ر المرابطيف في واعيد ابف حمديف مرة ثانية وتطورت االحداث في قرطبة وما حوليا واختؿ ام
االندلس اثر قياـ الثورة عمييـ بغرب االندلس فالت اليو رئاسة قرطبة ودعي لو باألمارة 

ـ( وتسمى بأمير المسمميف ولقب بالمنصور باهلل فكانت واليتو سنو كاممو 554ىػ/539سنو)
واستقر وشيريف ثـ تعاورتو المحف فخرج الى المغرب فارًا واقاـ ىنالؾ وقتًا ثـ قدـ االندلس 

( ألنو ارتبط بصداقة قديمة مع بني الحسف مف اىؿ مالقو فأقاـ معيـ الى اف Malagaبمالقة)
 .(29)توفي بيا 
 مروان بن ابي الحسن التجيبي. -6

( Valenciaابا عبد الممؾ مرواف بف ابي الحسيف بف عبد العزيز مف اىؿ بمنسية )
ومف القاضي ابو محمد بف حوط اهلل  (35)وعف ابف ابي تميد (30)روي عف ابي عمي الصدفي 

كاف مف القضاة في بمنسية واصبح امير عند انتياء دولة المرابطيف في االندلس ثـ خمع  (32)
واعتقؿ وقت ثـ تخمص واستقر في مراكش فروى عف عمماء بيا الى اف توفي سنة 

 .(33)ـ( 5582ىػ/578)
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 محمد بن الحسن النباهي. -7
محمد بف الحسف الجذامي مف قضاة االندلس اياـ  ابو عبد اهلل محمد بف الحسف

ـ( فكاف قاضيًا عدال 5228ىػ/626ولي مالقة سنة ) (34)االمير محمد بف يوسؼ بف ىود
وفقييا مف عمية الفقياء يوصؼ بالذكاء والفطنة كاتبا بميغًا حسف الخط ومف الشعراء 

لو اال اف اىؿ مالقو بغوا  المطبوعيف بالجماؿ عالي اليمة كثير االتباع المحبيف والموقريف
بالقياـ بالثورة عمى ابف ىود فخرج عف مالقة قاصدًا ابف ىود في اشبيمية ليعممُو  وهعميو واتيم

باالمر ويطمب منو االقالة فمقي وزير ابف ىود فرده الى مالقو ثـ ذىب معو الى غرناطة 
دي الوالدة في سائر فاعتقؿ بغرناطة واستخمصت امالكة وسيرت لمجانب السمطاني وعاثت اي

امالكو وشممت النكبة جممة مف ناسو وأخر اخوه عما كاف يتواله مف القضاء بالجزيرة 
الخضراء وابف عمُو عف الجية الغربية فاستقروا جميعا بمدينة سبتو وتعدت العمة الى كاتبو 

صفى ابف عسكر الذي عمؿ محمو الشورى والنيابة وبقى رسـ االحكاـ الشرعية معطال جممو و 
يعمؿ ما يشاء قتؿ جممو مف اقارب القاضي  (35)الجو الى احد البغاة واسمو عبد اهلل بف زنوف 

 . (36)محمد بف الحسف ونفى آخريف الى اف ممؾ عبد اهلل بف نصر البالد وقتؿ ابف زنوف 
 محمد بن احمد بن شقرال المخمي. -8

بالطرسوني اخذ القراءات عف ابا عبد اهلل محمد بف احمد بف فتوح بف شقراؿ ويعرؼ 
وقرأ عمى االستاذ ابي جعفر بف (38)وبو تفقو ببمدُه المرية (37)الشيخ ابي الحسف بف ابي العيش

وصيرة الخطيب ابي تماـ غالب بف سيد بونة  (40)والخطيب ابي جعفر بف الزيات (39)الزبير 
 وغيرىـ. (45)

كاف متمكنًا مف النحو  وصؼ ابف شقراؿ بانو عالي اليمة في تحصيؿ العمـ حتى انو
والقراءات والعربية محكما لما يأخذ فيو ولديو مشاركة في االصميف والمنطؽ طمح الييما 
بفضؿ نباىتو وذكائو دوف اف يكوف لو شيخ يرشدُه لذلؾ, سخياً كريماً  وذا فكاىة وظرافة ال 

ه نظره خزانة قمدالذي وزير الدولة النصرية ابو عبد بف المحروؽ و  وكاف مقربا مف توصؼ 
الكتب السمطانية ورتب لو جراية بالحمراء ثـ فسدت االمور بينيا وذلؾ الف ابف المحروؽ قد 
اتيمُو بأوراؽ كانت تطرح بمسجد البيازيف تذـ الوزير ابف المحروؽ فقبض عميو واعتقمو ووبخُو 

ريؽ قريب مف ثـ نفاه الى افريقية  وبقى وقت كبير حتى اصر العودة الى االندلس وتوفي بالط
 .(42)ـ( او واقؿ مف ذلؾ بقميؿ5300ىػ/700سنة )
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 يحيى بن عبد الرحمن المخمي. -9
( Ronda) (43)ابا بكر يحيى بف عبد الرحمف بف ابراىيـ ابف الحكيـ مف اىؿ رندة

ًً عف ارضو في رندة واىمو  دخؿ غرناطة مرات عدة وافدا عمييا وزائرًا وساكنًا فييا ومغربًا
واصدقائو تقمد الوزارة في بمده وكاف وزيرًا جمياًل عفيفا وقورًا مف اىؿ المعروؼ ساعيًا الى 

ليو الخير مالحظًا لمفقراء ساعيًا لمؤنتيـ متواضع يسعى لو الفقراء فيميف الجانب ليـ الت ا
الوزارة في بمده فعظـ امره وذلؾ بإسناد مف اخيو الوزير ابو عبد اهلل بف الحكـ وزير السمطاف 

الى بني نصر حدثت امور  (44)ابي يعقوب الموحدي ممؾ المغرب وعندما صار امر غرناطة 
فمحف بيا اخيو وشممتو المحنة ايضا الى اف نفي الى مدينة فاس مغربًا بيا تحت ستر وجراية 

 .(45)ـ( 5350ىػ/750اف توفي سنة ) الى
 محمد بن ابراهيم االنصاري. -10

ابا عبد عبداهلل محمد بف ابراىيـ بف عبد اهلل بف احمد بف محمد بف يوسؼ بف روبيؿ 
 (46)مف اىؿ غرناطة ويعرؼ بابف السراج طميطمي االصؿ تتممذ عمى يد ابو عبد اهلل التونسي 

كبار عمماء االندلس كالعالـ ابي جعفر بف الزبير الذي ودوف حياتو وكراماتو واخذ عمومو مف 
اكثر القراءة عميو فكاف ابو عبد اهلل مف اىؿ التفنف معروفًا بضبطو لمعربية حسف الخط اديبًا 
شاعرًا جميؿ الصورة مميح المجالس ذاكرًا لألخبار صاحب التصانيؼ القيمة منيا النبات 

ناطة عمى كثير مف البقاع ولكنو محف عندما توفي والرؤيا وكتاب السر المذاع في تفصيؿ غر 
السمطاف ثاني مموؾ بني نصر فجأة وىو يصمي المغرب فسأؿ الطبيب الذي عالجو بباب 
منزلو عف الطعاـ القريب عيد مف موتو فاخبره انو تنازؿ كعكا وصمو مف ولي عيده فقاؿ 

موصمة لقتمو ثـ نفي الى كالمًا اوجب نكبتو فامتحف بالسجف الطويؿ والتمست االسباب ال
ـ( 5329ىػ/730المغرب ثـ دالت االياـ فعاد الى وطنُو مستأنفًا ما عيدُه مف البر توفي سنة)

(47). 
 ابراهيم بن فرج الخوالني. -11

ابا اسحاؽ ابراىيـ بف فرج بف عبد البر مف اىؿ البيوتات العريقة بغرناطة اذا ولي اباه 
لثاني مموؾ بني نصر فورث ابا اسحاؽ ماال ونباىو واصبح  احد المياـ السمطانية في غرناطة

مف اعياف البمد ووزرائو ومف شيوخ غرناطة واغنى اىؿ غرناطة ماال جعؿ مف التجارة باب 
يتحرؼ منو تنمية االمواؿ يجمب البضائع بواسطة شركاء لو في السوؽ يتالعبوف بأسعار 
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تغمب عميو السذاجة والصحة متواضع الممبس السمع والبضائع واحتكارىا بحيث تزايد اثمانيا, 
حسف الخمؽ اشتير بمصاىرتو لموزير ابا عبد اهلل بف  مأكؿ يغمب عميو المدانية لمناس ووال

مولى الدولة  (48)المحروؽ معمى جاىو ثـ صاىر االمير الحاجب ابا نعيـ بف رضواف 
اـ نصارى وولي الوزارة  النصرية واصبح سفيرا لمدولة الى دوؿ االندلس سواء كانوا مسمميف

لمسمطاف في اوؿ اياـ ممكو ولكف لـ يدـ بو الوقت طويال وذلؾ لحقد وقع عميو مف خاصة 
الدولة ورغبوا بإزالتو وصرؼ االمر الى الحاجب رضواف وتولي مكانة باستالـ السمطاف الثالث 

الى  مف بني نصر امتحف ابا اسحاؽ ىو واخوه بالنفي عف االندلس الى تونس ثـ رجع
االندلس بعد وقت غير بعيد وركف الى مزرعتو وسعى بإصالحيا حتى توفي عمى تمؾ الحاؿ 

 .(49)ـ( 5356ىػ/757في سنة )
 لسان الدين بن الخطيب. -11

ابو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف سعيد بف عبد اهلل بف سعيد بف عمي بف احمد 
السمماني قرطبي االصؿ ثـ لوشيو لقب مف االلقاب المشرقية بمساف الديف وىو الوزير الذائع 

.يعرؼ بينيـ  (50)الصيت والمثؿ المضروب بالكتابة شاعرًا مطبوعًا ولديو المعرفة بعمـو شتى 
زير وحديثًا ببني الخطيب واف جده االعمى اوؿ مف تمقب بالخطيب وكاف مف قديما ببني الو 

اىؿ العمـ والفضؿ محبا لمخير كريـ النفس وكذلؾ جدُه سعيد االقرب وصؼ باألخالؽ الحميدة 
ـ( 5284ىػ/683عالما بعموـ مفيدة كالحساب واالدب فقييا حسف التالوة والتجديد توفي عاـ )

ىؿ العمـ عالما بالطب واديبًا بارعا اجاز لو عمماء مشيوريف مف اىؿ وابوه عبد اهلل كاف مف ا
المشرؽ ومف اىؿ االندلس اشيرىـ ابي جعفر بف الزبير توفي شييدًا بطريؼ عاـ 

 .(55)ـ( وبيذه المكانة العممية والعائمة الترية بالعمـ واالمواؿ نشاء لساف الديف 5340ىػ/745)
ـ( في احضاف 5353ىػ/753لوشو في سنة ) ولَد لساف الديف بف الخطيب بمدينة

اسرة عرفت باألصالة عمما وجاىًا ونشأ بغرناطة عاصمة بالد االندلس بالعمـ والخير وبدأ 
يتمقى عمومو عمى يد كبار العمماء واالدباء عممًا اف غرناطة في ذلؾ العصر اصبحت اعظـ 

اف مف الطبيعي اف يتأثر لساف مركز لمدراسات العممية واالدبية في مغرب العالـ االسالمي وك
الديف بالجو المحيط بو بوالده الذي كاف يشغؿ منصب الوزارة في بالد مموؾ بني نصر حيث 
وزر لمسمطاف يوسؼ بف اسماعيؿ بف االحمر فمما توفي والده دعي لساف الديف ليشغؿ 

ي الحسف منصب ابيو وىو في ريعاف شبابو كأميف سر اوال ألستاذه رئيس ديواف االنشاء اب
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ثـ تقمد ديواف االنشاء بعد وفاة ابف الجياب واظير مف البراعة والكفاءة  (52)عمي بف الجياب 
في ىذه المناصب مما جعموُ  اىال لمثقة عند السمطاف المذكور فقمده السمطاف امانة السر في 

ار الممؾ ديوانو ولـ يستكمؿ مرحمة الشباب وارسمُو سفيرًا الى عدد مف المموؾ ثـ استنابو بد
وسممُو خاتمو وائتمنُو عمى بيت الماؿ وسجوؼ حرمو فكانت ىذه الحقبة مف المع الحقب في 

 .(53)حياة ىذا العالـ الكبير 
فقد كاف السمطاف ابو الحجاج يوسؼ بف االحمر قد اوفد وزيره لساف الديف الى 

ابف الخطيب  سمطاف المغرب ابي عناف اثر ميمؾ السمطاف ابي الحسف معزيًا بمصابو فذىب
وادى الرسالة واقاـ احسف قياـ بامور تمؾ السفاره وعاد الى غرناطة فقتؿ سمطانة ابي الحجاج 

ـ( وىو يصمي فطعف وىو ساجد فمات لوقتُو فبايع الناس ابنو محمد بف 5354ىػ/755سنة )
 ـيوسؼ الغني باهلل وقاـ بأمر دولتو مواله رضواف النصري الراسخ القدـ في قيادة عساكرى

اغر مف مموكيـ واستبد باالمر وانفرد ابف الخطيب بوزارتو كما كاف البيو واتخذ وكفالة االص
  .(54)لكتابتو غيره وجعؿ ابف الخطيب مرادفًا لرضواف النصري في االمر وتشاركا في االستبداد 

ممؾ سمطاف غرناطة فبرز اعداء  (55)ثـ آلت االمور الى اف تـ لمسمطاف الغني باهلل 
لساف الديف وحساده بالسعاية ضد فشعر لساف الديف بذلؾ وتخيؿ اف مساعييـ نجحت ضدة 
الى اف قاـ لساف الديف بمخاطبة ممؾ المغرب ابي فارس عبد العزيز بف الحسف المريني 

ًا باإلقامة سمطاف المغرب فوعده سمطاف المغرب باف يؤمف لو الحماية الكافية واخذ منو عيد
فخرج لساف الديف لتفقد الثغور ومف ثـ سار الى جبؿ طارؽ حسب توصيات السمطاف المريني 

في السنة  (56)ـ( ثـ توجو الى تممساف5375ىػ/773ثـ عبر الى سبتة في المغرب في عاـ )
نفسيا واستقبمو السمطاف احسف استقباؿ واسرع سمطاف المغرب بإرساؿ سفارة غرناطة لغرض 

 . (57)بيا السفير معززه مكرمة الى المغرب  فأتيرة لساف الديف بف الخطيب جمب اس
وعندما غرب لساف الديف صدرت لو مجموعة كتب منيا نفاضة الجراب في عاللة 
االغتراب ورقـ الخمؿ في نظـ الدوؿ وكتاب معيار االختيار في احواؿ المعاىد والديار وغيرىا 

ف ابف الخطيب في اغترابو عف بمدُه االندلس ما يطوؿ مف الكتب والشعر والنثر الذي صدر م
 .(58)شرح

وعندما استقر ابف الخطيب في المغرب عند السمطاف عبد العزيز المريني واصبح 
وزيرًا لو رّغبُو في ممؾ االندلس وزاد كذلؾ مف فساد االمر بيف لساف الديف وابف االحمر 
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نوف الثورة والحرب ووصؿ الخبر الى السمطاف وتواعدوا بالثورة عمى االندلس وقواعده لوقت يعم
ابف االحمر فبعث الى السمطاف عبد العزيز المريني بيدية كبيرة لـ يسمع بحجميا وثمنيا 
وطمب مف السمطاف المريني تسميـ وزيرُه ابف الخطيب اليو, فأبى السمطاف المريني مف ذلؾ 

لو ماراد لذلؾ ففسد االمر بيف مموؾ ونكرة واقبح الرد فانصرؼ السفير الغرناطي دوف اف يمبى 
المغرب واالندلس واستمرت الحرب بينيـ الى اف تسمـ السمطاف ابي العباس بالد المغرب ووفاة 

ـ( ثـ االتفاؽ واليدنة بيف ابف االحمر وابو 5374ىػ/776ابو سالـ عبد العزيز في اوائؿ سنة )
لوزير لساف الديف وذلؾ الف ابف العباس في طنجة اف يكوف الصداقة بينيـ يقابميا نكبة ا

الخطيب كاف يغري سمطانو ابو سالـ ويحثو عمى ممؾ االندلس فمما تـ ليـ االتفاؽ قبضوا 
عمى لساف الديف واودعوه السجف ووصؿ الخبر الى سمطاف االندلس ابف االحمر واوفد كاتبوُ  

ب واحضر ابف الخطيب فقدـ عمى ابو العباس سمطاف المغر  (59)ووزيره ابو عبد اهلل ابف زمرؾ
في مجمس الخاصة وعرضت عميو كممات وقعت لو في كتابو المحبة فعظـ النكير ليا فوبخ 
ونكؿ وامتحف بالعذاب بمشيد ذلؾ المأل ثـ اخذ الى محبسو بصورة يندى ليا الجبيف سماًل 

بي واشتور المأل وصدر امر قتمو عمى مقتضى تمؾ الكممات وافتى الفقياء بذلؾ فدس وزيره ا
العباس الحاقد عمى لساف الديف بعض السفياء الى محبسو ليال فقتموه خنقًا في السجف 
واخرجوا جثمانو في الصباح فدفنوه في مقبرة باب المحروؽ ثـ اصبح بعد يوـ عمى حافة قبره 
طريحًا وقد جمعت لو اعواد واضرمت عميو فاحترؽ شعره واسودة بشرتو ثـ اعيد الى حفرتو 

ف تمؾ الشنيعة التي قاـ بيا وزيره الدولة في المغرب وعظـ النكير ليا وبذلؾ فعجب الناس م
فقد خسرت بالد المغرب واالندلس احد وزرائيا المحنكيف واحد اكبر عممائيا في القضاء 

 .(60)واالقتصاد والشعر والفقو وغيرىا مف العموـ التي كاف لساف الديف صدرًا ليا 
بالسياسة سواء كاف ذلؾ في بالط المرينييف بفاس  حتى اف ابف خمدوف بعد اف انغمر

او الحفصييف في تونس فانو اعتزؿ السياسة واثر االنعزاؿ واالنطواء بعد مقتؿ صديقُة ابف 
الخطيب وفي تمؾ الخموة الؼ المقدمة والتي اشتيرت بمقدمة ابف خمدوف وىي جزء مف الكتاب 

 . (65)المسمى تاريخ ابف خمدوف
 ألسباب عممية او فكريةالمنفيين ثانيا :

 محمد بن الحسن االنصاري. -1
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محمد بف الحسف بف احمد بف يحيى االنصاري الخزرجي مف اىؿ ميورقة وسكف 
ورحؿ الى المشرؽ فحج وجاور واخذ عف  (62)غرناطة روى باالندلس عف ابي بكر الحجاري 

االندلس لكثرة تجوالو عمماء بمكة المكرمة ثـ رجع الى االندلس وحدث في مدف كثيرة مف بالد 
فييا وحبو لمسفر والعمـ كاف فاضاًل محدثًا عارفًا بالحديث وعممُو واسماء رجالو مشيورًا باإلتقاف 
والضبط معروفًا بالزىد راضيًا بما يأتيو مف رزقو يغمب عميو الزىد ظاىري المذىب عمى 

الى المغرب وضربو الطريقة الداودية امتحف مف قبؿ عمي بف يوسؼ بف تاشفيف فحمؿ اليو 
بالسياط وسجف وقتًا ثـ سرحو وعاد الى االندلس واقاـ بيا وقتًا ثـ انصرؼ الى المشرؽ فتوفي 

ـ( فكاف مف الطبيعي لعالـ كبير عرؼ ببالد االندلس لفضمو 5542ىػ/537بالجزائر سنة)
د اف وعممو اف يرحؿ ويترؾ االندلس بعد الميانة التي تعرض ليا فكيؼ لو اف يعيش بيا بع

 .(63)عرؼ الناس عنو مف محنتو في المغرب 
 .(64)محمد بن سماك العاممي  -2

ابو عبد محمد بف عبد اهلل بف احمد بف سماؾ اصؿ آبائو مف مالقو ومف بيت نباىو 
وجاللة وصؼ بانو مف اىؿ الفقو ذاكرًا لممسائؿ عارفًا باألحكاـ خرج فارًا مف مالقة الى 
غرناطة وذلؾ بسبب الفتف التي حصمت ثـ عبر البحر الى مراكش فسكنيا اوؿ دخوؿ 

وقت وولي قضاء غرناطة وبعدىا مالقة ومما قيؿ انو ولي  الموحديف لألندلس ثـ رجع بعد
 . (65)ـ( دوف اف نعمـ عف تاريخ وفاتو وايف توفى 5542ىػ/537القضاء سنو)

 محمد بن ابراهيم الغساني . -3
ابو بكر محمد بف ابراىيـ بف احمد بف ابراىيـ بف احمد مف اىؿ المرية سمع اباه وابا 

بف الفراء واجاز لو ابو عمي الصدفي وابو عبد اهلل بف  وابا عبد اهلل (66)عمي الغساني 
وابي الحسف بف  (68)ورحؿ الى الشرؽ حاجًا ومتعممًا فسمع مف ابي بكر الطرطوشي (67)الفراء

فرجع الى االندلس بعمـ كثير فولي قضاء شرؽ االندلس (70)وابا عبد اهلل الرازي  (69)مشرؼ
اثناء سيطرة المرابطيف ليا اعواـ عدة واوؿ تسممو القضاء كاف في مرسية 

ـ( وصرؼ عنو منكوبًا ومغربًا الى مراكش في محـر 5526ىػ/525سنة)
ـ( كاف مف الفقياء 5545ىػ/536ـ( وتوفي بمراكش في منفاه سنة)5534ىػ/529سنة)

ومف اىؿ الشورى صاحب التأليؼ المفيد في تفسير القراف ولديو اعتناء واضح البارزيف 
 (75)بالحديث 
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 عبد الحق بن عبد اهلل االنصاري. -4
ابا محمد عبد الحؽ بف عبد اهلل بف عبد الحؽ ومما يقاؿ انو ولد ونشأ باالندلس واف 

كة في االصوؿ الفقو آبائو مف الميدية مف القضاة العدوؿ ومف اىؿ الفقو والحفظ ولو مشار 
ودراية وحكمو في عموـ شتى نبييًا بصيرًا باألحكاـ جزال ال يداىف عمى الحؽ مييبًا ُمعظمًا 

يدؿ عمى حفظو وسعة عممو  (72)عند الوالة ولو كتاب في الرد عمى ابي محمد بف حـز 
الى استقضي بعدة اماكف كغرناطة واشبيمية ومراكش في المغرب فولي قضاء غرناطة ثـ نقؿ 

ـ( مستدعى الى مراكش فأقاـ بيا 5222ىػ/659اشبيمية فتقمده مدة طويمة وصرؼ عنو سنة )
وولي قضاء الجماعة وقد امتحف بالفتنة المتفاقمة ىنالؾ حينيا فربما كاف انتقالو مف االندلس 
الى مراكش ىو امتحاف لو حتى اذ كاف في غير بالده ستكوف العيوف موجو عميو لتدويف 

 .(73)صة اف لكؿ منطقة تقاليدىا ونظاميا الذي يختمؼ عف المدف االخرىعثراتو خا
 ابن االبار القضاعي. -5

محمد بف عبد اهلل بف ابي بكر بف عبد اهلل بف عبد الرحمف المعروؼ بػ ابو عبد اهلل 
ـ( جاؿ االندلس وتمقى عمومو فوصؼ بانو 5598ىػ/595بف االبار مف اىؿ بمنسية ولد سنة )

جاؿ وامامًا في المغة العربية فقييًا نبييًا ولو في التاريخ عمـ وفف كبير ال يضاىيو بصيرًا بالر 
 . (74)احد بميغًا موصوفًا بالفصاحة وكاتبًا مميز 

كتب عف السيد ابي عبد اهلل بف ابي حفص بف عبد المؤمف ببمنسية ثـ كتب عف ابف 
عمى رأس الوفد الذي بعث الى  مردنيش ولما حاصر النصارى بمنسية  ونازليا كاف ابف االبار

الجيود لفؾ الحصار  ةعفالمغرب الى االمير ابي زكريا فانشد لو قصيد يستصرخُو الى مضا
عف بمنسية فبادر سمطاف المغرب باغاثتيـ وشحف االساطيؿ بالمدد الييـ والماؿ والكسى 
فوجدىـ في حالة يرثى ليا مف شدة الحصار فمـ ينفع ذلؾ حتى تغمب النصارى عمى المدينة 

ليو فعند ذلؾ رحؿ ابف االبار باىمو الى تونس فنزؿ بأحسف منزلو وتمقاه السمطاف واحسف ا
حتى جعمو كاتب عالمتو في صدور رسائمو ومكتوباتو فكتبيا مدة ثـ اف السمطاف اراد صرفيا 
الى احد كبار القضاة في تونس وىو ابو العباس الغساني وذلؾ ألنو يحسف كتابتيا بالخط 
المشرقي فسخط ابف االبار ألنو اثر غيره حتى انو جاىر بالرد عمى ذلؾ واستشاط غضبًا 

ناؿ بيا مف السمطاف فنمى ذلؾ لمسمطاف فامر بمزوـ بيتو وال يخرج منو ثـ  وانشد قصيدة
فاستشفع بابنو المستنصر فغفر  (75)استعتب السمطاف بتأليؼ رفعُو اليو سماه ) اعتاب الكتاب(
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السمطاف لو واعاده الى الكتابة ولما مات ابو زكريا رفعو المستنصر الى مجمسو مع طبقة 
حضرونو مف اىؿ االندلس اذ لـ يجعؿ اف االبار في مقدمتيـ وكاف في الفقياء الذيف كانوا ي

ويقاؿ انو كاف بينو وبيف  (76)ابف االبار انفو فاصبح يتضايؽ مف السمطاف وال يطيقو اطالقاً 
المستنصر امور كثيرة كاف ابف االبار يستصغر مف شأنيـ وعمميـ وكثير مف العمماء الذيف 

اء اغاظيـ ما كاف يصدر مف ابف االبار مف كالـ وافعاؿ كانوا يحضرىـ وكذلؾ فاف العمم
جعميـ يترصدوف عثراتو ويتمنوف االيقاع بو حتى صدر كالـ مف ابف االبار بحؽ المستنصر 
ال ُيحتمؿ اطالقا فقاؿ: طغى بتونس خمؼ سموه ظمميا خميفة فاغتاظ السمطاف وامر بامتحانو 

ـ( واحرقت جثتُو , وامر 5260ىػ/658)ثـ قتمو وقتؿ قعصًا بالرماح في شير محـر سنة
وقاؿ الكتبي قتؿ  (77)السمطاف بجمع كؿ كتبو ومؤلفاتو واوراقو سماعُو ودواوينو فاحترقت معو

مظمومًا بتونس عمى يد صاحبيا ألنو تخيؿ منو الخروج وشؽ العصا وقيؿ اف بعض اعدائو 
عى ىالكو لدى السمطاف ذكر عند صاحب تونس انو الؼ كتابا وانو فيو بعض االمور التي تد

وعندما احس ابف االبار بيالكو وقاؿ لغالمو خذ البغمة وامض بيا حيث شئت فيي لؾ 
 وقيؿ انو الؼ كتابًا سماه درر السمط في اخبار (78)

يناؿ بو مف بعض االمراء وفيو امور سجمت عميو ساعدت اف يكوف حجة في  (79)السبط 
استقى منو المقري في كتابُو  (80)اسموب ادبي جميؿنكبتو وىذا الكتاب قيـ وفيو صور نثرية و 

 . (85)نفح الطيب مف غصف االندلس الرطيب
 محمد بن يوسف النفري. -6

ابو حياف محمد بف يوسؼ بف عمي يوسؼ بف حياف يمقب مف االلقاب المشرقية بأثير 
الديف مف اىؿ غرناطة قراء ببمده عمى ابي جعفر بف الزبير والزمو وانتسب اليو وانتفع بو 
واشار لو بالمشرؽ ذكرًا كبيرًا ويقاؿ انو نادي في الناس عندما بمغُو ممات ابف الزبير وصمى 

ومف ابي الحسف فضؿ بف محمد بف فضيمة  (82)االستاذ ابي جعفر الرعيني  عميو, واخذ عف
رحؿ لممشرؽ  (84)وروى عف الحسف بف عبد العزيز بف ابي االحوص الفيري  (83)المعافري

فسمع مف عمماء كثيروف في القاىرة واالسكندرية وبغداد ومكة وتونس ورجع الى االندلس يعمـ 
فيدة والقيمة كتاب )تسييؿ الفوائد البف مالؾ( وكتاب قيـ في وافر فألؼ واقراء ومف تأليفو الم

تفسير القراف الكريـ يسمى )البحر المحيط( والؼ كتاب غريب في المساف التركي أي انو كاف 
يجيد عدة لغات تدؿ عمى عممو وذاكرتُو الرائعة ولو مؤلفاتو اخرى رائعة لكنو امتحف عندما 
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ت المشاكؿ والجدؿ بينو وبيف استاذه ابو جعفر بف تصدى لمعالـ ابي جعفر الطباع ووقع
الزبير فقاـ محمد بف يوسؼ لمتصدي لجعفر الطباع وناؿ منو فرفعت القضية الى السمطاف 
فامر بإنزاؿ العقوبة عمى العالـ محمد بف يوسؼ فاختفى ثـ عبر البحر متخفيًا ووصؿ المشرؽ 

يغًا فقييًا متواضعًا كريما توفي مغربًا كاف شاعرًا يوصؼ شعرة بالحيوية وحالوة التعبير بم
 . (85)ـ( ودفف بالقرافة 5344ىػ/754بمصر في سنة)

 ابو بكر اليابري. -7
عيسى بف الوكيؿ استعمؿ في غرناطة كاتبا في بالد الدولة الممتونية واتيـ بانو 

مدينة  اختمس ماؿ قدرُه عشرة االلؼ دينار فقيض عميو ونفي الى مراكش فمما بمغ بو الموكموف
سال وكاف عمى المدينة بنو القاسـ المعروفيف ببني العشرة فطمب مف بنو القاسـ االستعطاؼ 
عميو ومدحيـ بقصيدة تضمنت المناشدة إليصاؿ الماؿ المعموـ وفدائو والعفو عنو واعادتو الى 
عممو فصدر جواب االستعطاؼ وعاد ابف الوكيؿ الى غرناطة بعده مدة مف الزمف الى عممُو 

 قاؿ عند وصولو غرناطة قصيدة رائعة تدؿ عمى روعة انشائو وتصؼ شوقو وحنينو اوليا: ف
 غريب بأرض الغرب فّرت قمبًو......   فآوت سال فرقًا ويابره فرقا

                                                                                                                                                                          (86)اذ ما بكى اوناح لـ يمؼ مسعدًا .... عمى شجوه االلغمائـ والورؽ 
  االحاالت

 

                                                 

ايضا اشكيباط: ابو بكر محمد بف قاسـ اصمو مف وادي الحجارة ونشأ بقرطبة  ىباشكنيادة: ويسم (5) 
(cordoba ) التي جرت بقرطبة وقاـ بذـ كثير مف فييا وجارى المموؾ واالعياف والكتاب واصدـ بالفتنة وساد

الى المشرؽ .  االندلس لما صدر منو ذـ المموؾ واالعياف فاراً  مغادرةو الظروؼ الى تُ أالج ةالناس بصورة نثري
المغرب في حمى  ـ(5286ىػ/685المغربي )ت عيدابف سعيد المغربي , ابو الحسف عمي بف موسى بف س

 . 2/35ـ( 5955 -ةرؼ )القاىر تحقيؽ : شوقي ضيؼ, دار المعا المغرب,
او الخاصو  العامة بقرطبة : ىي التي نالت الناس جميعا بقرطبو فمـ يسمـ منيا احد سواء كاف مف ةالفتن (2)

وقتؿ بيا كثير مف المسمميف مف العرب والبربر فقد كاف البرابر لما وجدوه مف سوء تدبير عبد الرحمف الناصر 
وانتقاض امره فقد كاف االموييف يعتدوف عمييـ كونيـ )أي البربر( كانوا السند القوي لمعامريف ويعمموف سبب 

االندلس بسببيـ فقد كرىـ العرب المناصريف لالموية تغمب المنصور بف ابي عامر واوالده مف بعده عمى 
الميدي اف ال  فأمرواسروا وابرموا االتفاؽ عمى الفتؾ بيـ وتواصوا بكرىيتيـ لكنيـ كانوا اىؿ قوه وغالبية 

بركبوا وال يتسمحوا فقامت الناس بالثورة عمييـ وانتيوا دورىـ واذاوىـ فشكا بعضيـ الى الميدي فقاـ الميدي 
ا بما جرى مف اذالليـ فعمت الفتنو فمحؽ البربر حفي امرىـ وىو مظير لبغضيـ فر  ةاتيـ مف العام بقتؿ مف
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يف وتحالفوا مع النصاري ووثبوا عمى قرطبة لمالقات الميدي بيا فتصدى ليـ الميدي وسائر عسميماف المست
وخرج الميدي الى طميطمة اىؿ قرطبة فقتؿ كثير مف الناس والعمماء وائمة المساجد ودخؿ المستعيف قرطبة 

(Toledo( وتحالؼ مع الفونسو )Alphonso و ) ودخؿ الميدي قرطبة  ةصؿ قرطبة وىـز المستعيف والبرابر و
ابف  .وتفرؽ البرابرة والمستعيف ثـ كانت كثير مف المعارؾ الى دمرت قرطبة والمدف والقرى التي خارجيا

تحقيؽ  ,ـ( البياف المغرب في اخبار المغرب5295ىػ/695عذاري , ابو عبد اهلل محمد بف محمد المراكشي)ت
 .90-3/83ـ( 5983-: كوالف وليفي برفنساؿ , دار الثقافة )بيروت 

الطيب مف غض االندلس  حـ( نف5635ىػ/5045ري , شياب الديف احمد بف محمد التممساني )قالم (3)
ـ( 5997-يب , تحقيؽ : احساف عباس , دار صادر )بيروت خطبف ال الديفوزيرىا لساف  الرطيب وذكر

2/95. 

ف وزيتوف وليا مكاف يوذات زروع كثيرة اكثرىا ت ةدانية : مف مدف شرؽ االندلس مسورة سور منيع عامر  (4)
بد اهلل بف عبد ر بحيث يخرج منيا االسطوؿ لمغزو . الحميري , ابو عبد اهلل محمد بف عبحمميز عمى ال

ـ( الروض المعطار في خبر االقطار , تحقيؽ : احساف عباس , مؤسسة الرسالة 5494ىػ/900المنعـ ) 
 .5/253/232ـ( 5980-لمثقافة )بيروت

مجاىد العامري : مف اكابر عمى وقتو , عالما مف اعالـ المغة العربية عالما بعمـ القراءات والتفسير  (5)
احد مف نظرائو , وتوافدت عميو  وكيولتو جمع مف الكتب مالـ يجمع حتىفولتو ساعيا وراء العمـ منذ ط

قوة مف ال وغيرىـ لما  ةالعمماء مف كؿ حدب وصوب ومنيـ ابي بكر المغربي وابف عبد البر وابف سيد
مف ابرز الميتميف بالفروسية كاف ئيـ الذي يرتقوف بو و طاتشجيعو لمعمماء والنظر بحاليـ وتكريميـ لع

بيذا المجاؿ مف مموؾ زمانو اذا جعؿ مف الثقافة اف يمتمؾ الفرد ادؽ  ويكف مف يجاريلـ والرياضة عمـ 
ولـ  ةة عمى رعيتو وكانت لو ممقية والجزائر والشرقية ودانيطأتفاصيؿ الفروسية وحمؿ السالح وكاف شديد الو 

 وقعو وكانت لو النصرة عمى النصارى اال انو وقعت عميو الغزواتلومة الئـ غزى كثير مف  تأخذه في اهلل
شنيعة عندما تحالؼ عميو اكبر امـ النصارى وباغتوه فقتؿ مف أصحابو وجنوده عدد كثير ما ال يحصى 

التي كانت  أوالده واموييف نسائو وبناتو وعمى فو  وريمحوممؾ النصارى اسطولو وتمادوا واستولوا عمى 
د باألمر بدير االمور قد استياف احد العمماء الذيف جعمو مكانو في المدينة  وتبزاد نك ماوم نصرانية باألصؿ

قد سار اليو واستطاع الفتؾ بو  الناس فبايعوه اال اف مجاىد اف جمعوزاد مف النكبة عميو  راً مجاى همف بعد
اىؿ  يفديصميـ اجمعيف واخذ ستأاعميو كذلؾ فقد  ايـ مف المدينة واعترفوا لو بما تحالفو خرجوا يعوهبا مفوب

محمد بف عبد اهلل بف سعيد  بف الخطيب, ابي عبد اهلل الديفبيتو ورعيتو بالماؿ مف ايدي النصارى .لساف 
مف قبؿ االحتالؿ مف مموؾ االسالـ وما  بويعـ( اعماؿ االعالـ فيمف 5374ىػ/776رناطي االندلسي )تغال

 .205-2/202ـ( 2007-كسروي, دار الكتاب العممية )بيروت يتعمؽ بذلؾ مف الكالـ , تحقيؽ : سيد حسف

بقرطبة اياـ  ة القيرواف واله الميدي الشورىابي محمد الباجي : ىو الفقيو الجميؿ مف اىؿ المغرب مف مدين (6)
ابو الفضؿ  ,الفتنو البربرية وىو مف افاضؿ العمماء سمع  مف الكثيروف عرؼ بثقتو وعممو .القاضي عياض
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 تيو وتقريب المسالؾ , تحقيؽ : محمد بف تا المدارؾـ( ترتيب 5549ىػ/544)ت بيحصيعياض بف موسى ال
 .8/23ـ( 5983-الطنجي واخروف )المغرب 

طوليا مائتاف  هي, وىي مدينة عامرة كثيرة الجباؿ قميمة الميامسردانية: جزيرة عمى طرؼ مف البحر الشا (7)
 نوف الغرب الى الشرؽ مائو وثمانوف ميال وليا ثالث مدف تايبعو ليا اوليا الفيضوثالثوف ميال وعرضيا م

واىؿ سردانية في االصؿ رـو افارقو  ةشالقوالثالثة  ( وىي رأس المجاز الى جزيرة قرشقةchimeraوقالمرة )
كثيره الخير  مدينة كثيرة الزروع والضرع ةبرابرة متوحشوف وىـ اىؿ شدة وحـز ال يفارقوف السالح وسرداني

ري , الروض المعطار , يكانت تمتمؾ القوه والباس مف خالؿ ارضيا والمواطنوف الذيف يقطنوىا . الحمو 
5/354. 
ـ (وتغمب 902ىػ/290ة وفتحيا المسمموف سنة )يميورقة: جزيرة في بحر الزقاؽ تقابميا مف المغرب بجا (8)

وجدوىا خالية مف  ةالمدين اتى اف النصارى لما دخمو ـ( وىي المرة االولى ح554ىػ/508) ةعمييا النصارى سن
المقاتميف سوى النساء واالطفاؿ والشيوخ فقتموىـ جميعا واسرع النصارى الرجوع الى دار ممكيـ وبعدىا ممكيا 

ة ثـ تعاقبوا عمى حكميا نيالمسوفي وىو اوؿ والة بني غا والمرابطيف ثـ تولى عمييا محمد بف عمي بف غاني
( مف Barcelona( ومف الجوؼ برشمونة)menorcaعامرة ترتبط باحد طرفيا جزيرة منرقة ).وىي مدينة 
, محمد بف محمد بف عبد اهلل بف ادريس  يدانية . االدريسر مدينة س رقة( وشرقي ميو Aragonبالد ارغوف )

ـ( 5989-)بيروتىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ, عالـ الكتب ز ـ( ن5564ىػ/560الحسيني الطالبي )ت
 .5/567؛ الحميري , الرضى المعطار , 2/582
 .2/204لساف الديف بف الحطيب , اعماؿ االعالـ ,  (9)

ف عمناس بف حماد بف زيري في الناصر ببجاية: مدينة عمى ساحؿ البحر بيف افريقية والمغرب اختطيا  (50)
جبؿ شاىؽ تقابميا جباؿ  ةمقي عمى ـ( وكانت قديما ميناء ثـ اصبحت مدينة وى5064ىػ/457حدود سنة )

ى ايضا بالناصرية باسـ بانييا وىي مدينة تفتقر لكؿ شئ سوى انيا دار ممؾ مكانت قاعده بني حماد وتس
ـ( 840ىػ/ 226هلل )تبد ري , شياب الديف ابو عي. ياقوت الحمالجياتتركب فييا السفف وتسافر لجميع 
 . 5/339( , 5995 -معجـ البمداف , دار صادر )بيروت

ـ( الصمو في تاريخ ائمة االندلس , عني 5582ىػ/578شكواؿ, ابو القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ )تبابف  (55)
؛ لساف الديف بف 5/265ـ( 5955 -بنشرة وصحيحةُ : عزت العطار الحسيني , مكتبة الخانجي ) القاىرة

 . 2/205الخطيب, اعماؿ االعالـ , 

عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمري القرطبي احد اعالـ ابو عمر بف عبد البر: يوسؼ بف  (52)
عف سعيد بف نصر وعبد  ىو ر االندلسي في وقتو وصاحب التصانيؼ الميمة منيا المصنؼ الميـ االستيعاب 

في المغة بارعًا في العربية  متبحراً اهلل بف اسد وابف ضيفوف, واجاز لو مف مصر ابو الفتح بف سيبحت, كاف 
شمس الديف ابو عبد اهلل محمد بف احمد بف , ـ( .الذىبي 5070ىػ /463خبار توفي في ربيع االوؿ سنة) واال
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ـ( العبر في خبر مف غبر , تحقيؽ : ابو ىاجر محمد السعيد بسيوني 5347ىػ/748عثماف بف قايماز )ت
 . 2/356ب.ت( ,-زغموؿ, دار الكتب العممية )بيروت

عمى ناصر العمرّي بخرساف وعمى القاضي  المشرؽالحسيف بف عمي الطبري: واحد مف ابرز العمماء في  (53)
أبي الطيب ببغداد اياـ صغره والـز الشيخ ابا اسحاؽ الشيرازي سمع الحديث مف القاضي ابي الطيب وابي 

ـ( 5505ىػ/495ي )ر الفارسي روى عنو الحافظ اسماعيؿ والسمفي توففاسحاؽ وصحيح مسمـ مف عبد الغا
ـ( طبقات الشافعية 5369ىػ/775السبكي , تاج الديف عبد الوىاب بف تقي الديف )ت .في مكة او باصبياف 

-محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحمو, دار ىجر لمطباعة والنشر )بيروت :الكبرى, تحقيؽ
 .4/349ـ( 5994

القسـ الثالث مف االندلس عمى جبؿ شاىؽ تخرج مف في طمبيرة: مدينة قديمة تقع عمى نير تاجة وىي  (54)
 ةليا اسواؽ كبير  ةيا عشروف رحى والمدينة مف اجمؿ بالد االندلس واسعيف عمى جر حتحتو عيف كبيره يط

ري الروض المعطار, يوليا بساتيف كبيرة بينيا وبيف طميطمة سبعوف ميال وتعد مف مدف الثغور .الحم
5/395. 

لعرب المسمموف وىي عمى سفح جبؿ االندلس السبعة التي صالح عمييا الممؾ تدمير لورقة: مف مدف ا (55)
الخمر وينقؿ  يعصرف كثيرة تحمؿ الى البمداف وليا كثير مف المزارع وبيا ادمعبيا تتميز بترتيبيا الصفراء و 

غدادي , ميال .صفي الديف الب 40ة سطقسر سرنيط بينيا وبيف  صفونيا حصيا ومف اىـ حبلما يكثر مف عن
ـ( مراصد االطالع عمى اسماء االمكنة 5338ىػ/739مائؿ القطيفي )تشعبد المؤمف بف عبد الحؽ بف 

 .5/552المعطار ,  الروض5؛ الحميري , 3/5355ـ( 5993والبقاع, دار الجبؿ )بيروت,

لكتاب الصمة, ـ( التكممة 5258ىػ/658اعي البمنسي)تضالقبكر ابف االبار, محمد بف عبد اهلل بف ابي  (56)
؛ الذىبي , شمس الديف ابو عبد 2/303ـ( 5995تحقيؽ : عبد السالـ اليراس, دار الفكر لمطباعة )لبناف,

-ـ( سير اعالـ النبالء , دار الحديث )القاىرة 5347ىػ/748اهلل محمد بف احمد بف عثماف بف قايماز )ت
 .54/405ـ( 2006

مد المعرؼ بػ )ابو الحسف بف عبد الوىاب بف سميماف ابف محطراد بف محمد الزيني : طراد بف محمد بف  (57)
ولقب بالكامؿ وروسؿ بو الى مموؾ االطراؼ  ـ(5065/ىػ453 )معباسييف سنةل ةي ولي النقابالفوارس الزين

بالعراؽ وكاف احضر الناس جوابا واحسنيـ نادرة لكنو يتميز بالعصبية مع سداد وكفاية وشيامة توفي سنو 
ـ( الوافي بالوفيات 5075ىػ/764.الصفدي , صالح الديف خميؿ بف ايبؾ بف عبد اهلل )ت ـ(5097ىػ/495)

 .56/240ـ( 2000-, تحقيؽ : احمد االرناؤوط وتركي مصطفى : دار احياء التراث )بيروت

ية بالشاـ, وصاحب عي شيخ الشافسابو الفتح المقدسي : ابراىيـ بف نصر بف ابراىيـ بف داود النابم (58)
لعالـ عبد الرحمف بف الطبيز وابي الحسف ادمشؽ عدىـ ففي  يحصىات الميمة , سمع مف عمماء ال المصنف

مو القدر مف كبار المحدثيف فقييا زاىدًا عالسمسار وبغزة مف ابي جعفر الميماسي وغيرىـ مف العمماء وصؼ ب
العكري الحنبمي ـ( .ابف العماد الحنبمي , عبد الحي بف احمد بف محمد 5533ىػ/940)ةتوفي في سن
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( شذرات الذىب في اخبار بف ذىب؛ تحقيؽ : محمود االرناؤوط وعبد القادر االرناؤوط ـ5678/ىػ5089)ت
 .5/396ـ( 5986 -, دار ابف كثير )دمشؽ

ابو العباس الرميمي المقدسي : مكي بف عبد السالـ بف الحسيف .احد الرحالة الذيف جالوا في البالد فدخؿ  (59)
الكوفة والبصرة وبغداد وواسط والموصؿ وآمد وميافارقيف وغيرىا مف البالد وصؼ بانو مف مصر وطرابمس و 

النصارى بيت المقدس  ؼ تاريخ بيت المقدس ولما دخمتصناظ الكبار واىؿ الفتيا في المذىب الشافي و فالح
الذىبي , شمس ـ( .5098ىػ/492العمماء بيا توفي صبرًا سنة )اكابر قتؿ بالحجارة لما تبيف ليـ انو مف 

اظ, دار الكتب العممية فـ( تذكرة الح5347ىػ/748الديف ابو عبد اهلل محمد بف احمد بف عثماف بف قايماز )
ـ( ىدية 5978ىػ/399ني )تباميف بف مير الباأ؛ البغدادي, اسماعيؿ بف محمد 4/20ـ( 5998-)بيروت

 .2/475ب.ت(  -العربي )بيروتالعارفيف اسماء المؤلفيف وآثار المصنفيف, دار احياء التراث 

ـ( تاريخ 5389ىػ/792النباىي, ابو الحسف عمي بف عبد اهلل بف محمد بف محمد ابف الحسف النباىي )ت (20)
-فتيا( تحقيؽ : لجنة احياء التراث العربي )بيروت ليستحؽ القضاء وا فميالعميا ف قضاة االندلس )المرقبة

 .5/505ـ( 5983

 .4/62تذكرة الحافظ,  (25)

بتقي  اً ضياالمعروؼ  ف عبد اهلل بف ابي القاسـ بف تيمةابف تيمية: احمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ ب (22)
ـ( بحراف وتحولوا الى دمشؽ سمع مف عبد الدائـ ومف الشيخ 5262ىػ/665الديف ابو العباس الحراني ولد )

المعجـ الكبير توفي مسجونا اىميا تب ؼ الكثير مف الكصابي اليسر وخمؽ كثير مف العمماء عني بالرواية و 
ـ( . الذىبي , شمس الديف ابو عبد اهلل محمد بف احمد بف عثماف بف 5327ىػ/728) ةبقاعة في دمشؽ سن
, مكتبة الطائؼ يمةـ( معجـ الشيوخ الكبير, تحقيؽ : محمد الحبيب الي5347ىػ/748قايماز الذىبي )ت

 .5/56ـ( 5988 -)السعودية

 .542-8/545لحنبمي , شذرات الذىب , ابف العماد ا (23)

 37-2/36ري, نفح الطيب, قالم (24)

 .5/506؛ النباىي, المرقبة العميا, 4/62الحافظ,  ةكر ذالذىبي , ت (25)

جر ويجود حر فيو الئيا عذب يكثتبعد عف قرطبة خمسوف ميال فا ةكورة البير لباغة: مف المدف التابعة  (26)
؛ صفي 5/326حمدي, معجـ البمداف , موت القمناطؽ شاسعة وبمداف كثيرة, يايا الزعفراف الذي ينقؿ الى في

 .5/555الديف البغدادي , مراصد االطالع , 

ابي عبد اهلل بف الحاج: محمد بف احمد بف خمؼ بف الحاج التجيبي القرطبي المالكي احد قضاة قرطبة  (27)
ور في جؼ بالتواضع والرشد يحفظ لـ يحفظ لو وصيالعدوؿ تولى القضاء في قرطبة مرتيف وكاف حميما لينًا 

في مسجد قرطبة وىو يصمي يـو الجمعو سنة  ظمماقضية وال ميؿ بيواة وال اصغاء الى عناية قتؿ 
 .5/502ية العميا, ق؛ النباىي , المر 2/436ـ( .الذىبي , العبر , 5534ىػ/529)
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اخذ بف رشد ىو والد ابف رشد الحفيد الذي ابي القاسـ بف رشد: احمد بف رشد: احمد بف محمد بف احمد  (28)

فقد ترجـ البيو وابنو  فاتوكتاب الموطأ حفظًا لكف مف ترجـ لو لـ يبيف لنا تاريخ والدتُو وال تاريخ و  وعنو ابن
؛ ابف فرحوف , ابراىيـ 555,  5/95ة , قبـ( .النباىي , المر 5598ىػ/595)سنة  المسمى بالحفيد الذي توفي

ث ار تـ( تحقيؽ: محمد االحمدي ابو النور, دار ال5396ىػ/799ري )تمرىاف الديف اليعبف عمي بف محمد ب
 .257, 2/248ب.ت( -لمطبع والنشر )القاىرة

 .5/503ة العميا, ب؛ النباىي , المرق5/235ابف االبار, التكممة ,  (29)

حيوف بف سكرة الصدفي االندلسي روى عف ابي الوليد  ة بفير فابي عمي الصدفي : الحسيف بف محمد بف  (30)
وباألنبار مف خطيبيا ابي  ةبعالباجي وحؿ الى الشرؽ ودخؿ العراؽ وسمع بالبصرة مف عبد الممؾ ابف ش

الحسف وببغداد مف عمى بف قريش وغيرىـ مف عمماء العراؽ وبدمشؽ مف الفقيو نصر ورجع الى االندلس بعمـ 
 ةتأليؼ استشيد الصدفي في موقع ديث والفقو واالدب حسف الخط متواضع وصاحبواسع كاف مف عمماء الح

؛ 53/27, بالوفيات؛ الصفدي , الوافي 54/296, النبالء , سير اعالـالذىبي .ـ(5520ىػ/554سنة ) ةقتند
-ـ( طبقات السيوطي, دار الكتب العممية )بيروت 5505ىػ/955السيوطي , عبد الرحمف بف ابي بكر )ت

 .5/495 ـ(5983

واسـ ابي تميد خضيب بف موسى مف اىؿ شاطبة سمع  الخوالنيايف ابي تميد: خمؼ بف موسى بف تميد  (35)
 .5/240ة ,مقرطبة . ابف االبار , التكمب عبد الوارث مف

اهلل : عبد اهلل بف سميماف بف داود بف عبد الرحمف بف سميماف بف عمر بف حوط اهلل  وطابو محمد بف ح (32)
غمب عميو يف االجالء تُ لننُو بعمـو شتى ومف القضاة المشيروريف والمحدفاالنصاري الحارثي االزدي عرؼ بت

ندلس د االبال فيحمونو لعمو عمومو ولي القضاء , بمناطؽ كثيرة يالطريقة الظاىرية واف مموؾ الموحديف 
؛ لساف الديف بف 56/78الذىبي , سير اعالـ  ؛57/506. الصفدي , الوافي وغيرىا كاشبيمة وقرطبة

ـ( االحاطة في اخبار 5374ىػ/776الخطيب, محمد بف عبد اهلل بف سعيد السمماني الموشي الغرناطي )
 .20/90, ري , نفح الطيبق؛ الم3/357ـ( 5985-غرناطة , دار الكتب العممية )بيروت

 ةـ( صم5308ىػ/708ي)تمقفي العاصثابف الزبير الغرناطي, ابي جعفر احمد بف ابراىيـ بف الزبير ال (33)
 .30-29ـ( 2008-الصمة, ضبط نصو وعمؽ عميو: جالؿ االسيوطي , دار الكتب العممية )بيروت 

ة الموحديف فممؾ مرسيلت اليو رئاسة االندلس بعد انقراض دولة آمحمد بف يوسؼ بف ىود: ىو الذي  (34)
احفاد المستعيف بف ىود الجذامي وكاف االمير  ( وىو احدALMeriia) ريةواشبيمية وغرناطة ومالقو والم

ـ( وظير 5227ىػ/ 625) ةكاف خروجو مف مرسية في رجب سن كمقبويوسؼ شجاعا كريما وفيا متوكال 
يرتقبوف ظيور ويناصرونو وسارع بالصخور مف احد الجيات في نفر قميؿ مف االجناد وكاف الناس 

ببغداد  باهللصر تتقميد المن وباالنقضاض عمى جيش الموحديف فشتتُو وقاـ بالدعاء العباسييف ببغداد ووصم
بمراكش فصفى الجو   ةالدائر  اشتغؿ بالفتنةف المأموف قائد الموحديف امتابع قوات الموحديف ومف حسف حظو و 

 . 248-2/246لساف الديف بف الخطيب, اعماؿ االعالـ , ممؾ اكثر مدف االندلس . ف دالبف ىو 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)2955 ) 
 

                                                                                                                                        
عميو في قواعد وتمردوا نوف : ىو احد والت محمد بف يوسؼ بف ىود الذيف استعموا ز عبد اهلل بف  (35)

لقة وابي يحيى عتبو بف يحيى الجزولي بماف و االندلس مثؿ عبد اهلل بف الرميمي بالمرية , ابي عبد اهلل بف زن
 .2/75الديف بف الخطيب , االحاطة, لساف  .بغرناطة

 .553-553المرقبة  العميا,  ,النباىي (36)

اخذ  شاطبة: عمي بف محمد ابي العيش االنصاري مف اىؿ طرطوشة وسكف ابي الحسف بف ابي العيش (37)
 ووصؼ اب بةشاطب ءراقوغيرىـ وتصدر لال اؽت عف ابي الحسف بف الدوش وابي المطرؼ بف الور قراءاال

ابو عبد اهلل محمد بف عبد الممؾ  المراكشي,؛3/200ابف االبار , التكممة ,  ؿ والصالح.ضالحسف بالف
ـ( السفر الخامس مف كتاب الذيؿ والتكممة لمكتابي الموصؿ والصمة 5303ىػ/703سي)تو االنصاري اال

 .5/286ـ( 5965-.تحقيؽ : احساف عباس , دار الثقافة  )بيروت

مراسي االندلس وىي مدينة امر ببنائيا الناصر لديف اهلل عبد الرحمف بف محمد سنة  المرية: مف اشير (38)
رابطوف فييا لرصد أي خطر يداىـ يسور حصيف وبيا قالع كاف المقاتميف بـ( وقد سورت 955ىػ/324)

المدينة واصبحت مف اىـ مدف االندلس اذ يقصدىا التجار مف سائر بالد العالـ وتغمب عمى اىميا كثر 
المدينة عندىـ اذا اشتممت عمى الؼ فندؽ تقريبًا عدا التطور في الدور وغيرىا مف االمور,  تالمواؿ وتطور ا

 .5/537؛ الحميري , الروض المعطار, 2/563ىو المشتاؽ , ز ريسي, نداال

مف  ابي جعفر بف الزبير : احمد بف ابراىيـ بف الزبير بف محمد بف ابراىيـ بف الحسف الثقفي الغرناطي (39)
وصؼ بحسف التعميـ والصبر عمى التسميع والمثابرة والمالزمة  وخاتمة المحدثيف والمقرئيف في غرناطة بزمان

زال مييبًا موقرًا عند الخاصة جعمى التدريس حتى بمغ عمر الثمانيف ال يداىف عمى الحؽ كثير الخشوع 
عائد  هلديف بف الحطيب بكتاب سماوالعامة لو التصانيؼ الميمة اىميا صمة الصمة والتي وصميا لساف ا

 .73-5/72الصمة. لساف الديف الحطيب , االحاطة , 

ابي جعفر بف الزيات : احمد بف عمي بف حسف بف عمي ابف الزيات الكالعي ترجـ البيو لساف الديف  (40)
يختمؼ  حسف سمتو ووقارة اال انو كافو في ىديو  ومحمد بف احمد وكاف شبييا بابي ووقاؿ اسـ اين الخطيب

ومشاركا في الفنوف تولي القضاء ببمدة بمش وخمؼ اباة عمى االمامة والخطابة  بوعف ابيو بانو حافظا لمرت
 . 2/80لساف الديف بف الخطيب , االحاطة , ؛

مف  آشالخزاعي مف اىؿ وادي  ةونبغالب بف سيد بونة : ابا تماـ غالب بف حسف بف احمد بف سيد  (45)
الحافظ تميز ابو تماـ بانو استاذا  عف ابيو وابي عبد اهلل محمد بف مزيف الكماد ( روىDania) ةانيدنظر 

الغرناطي ,  الزبير ـ( . ابف5253ىػ/655توفي سنة)و في التجريد صالحًا ولي القضاء  ةمباركًا فاضال قم
 .5/26, ة؛ النباىي , المرقب274الصمة/ ةصم

  .4/354لساف الديف بف الخطيب, االحاطة, (42)

ود لمف سكف االندلس قبؿ المسمميف عمدف القديمة البنياف وبيا اثار تالرندة: مف مدف تاكرنا وىي مف  (43)
رة بغرب المدينة فيدخؿ بينبع مف شرؽ المدينة ومف جبؿ اطمو  ةيجمب الماء ليا مف نير سمي بنير رند
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في نير لكة ومف اغرب ياؿ حتى يصب مال يرى لو جرياف ألفبالجبؿ  ارالمدينة ويختفي ذلؾ النير في غ
ذا دخؿ الخريؼ تنضب وال يرى ا مااعيف ماء تجري مف اوائؿ الربيع حتى نياية الصيؼ  ةاالمور اف في رند

 .3/73ليا جرياف اطالقا حتى يأتي الربيع القادـ لتجري مف جديد .ياقوت الحموي, معجـ البمداف , 
ـ( الى المغرب 5293ىػ/693)ةف ابي يعقوب سنخبر استبداد الحكـ برندة : عند عبور امير المسممي (44)

 الى ولدهب امر الجيش آثـ  ؼثـ تعذر السمطاف لمطاولت المحاصرة لطري ؼومف ثـ عاد ليحاصر طري
اؿ الحصار واقبمت جيوش النصاري ط( فعندما Malaga) ؼ بمالقةفازعج ذلؾ جيش المرينيف المحاصر طري

االمور الى  فآلتاالنصراؼ لممغرب تاركًا االندلس رافضًا االعانة يني الى ر مر الزقاؽ اضطر االمير المملسد 
مما ادى  ةاف يتمسؾ بني الحكـ برندة ولما الت االمور لبني نصر طمبيـ لموالء لو لكنيـ رفضوا وتمسكوا برند

يف الدفي البالد الغربية لالندلس . لساف  ةواشتعمت الفتن ةبمالقو ضرب رند ؼذلؾ اف الجيش المحاصر لطري
 .2/255, اعماؿ االعالـ , بف الخطيب

 .4/354لساف الديف بف الخطيب , االحاطة ,  (45)

االصؿ  يشآابو عبد اهلل التونسي : محمد بف جابر بف محمد بف قاسـ بف محمد بف احمد الوادي  (46)
 ةيالتونسي االستيطاف يمقب بشمس الديف ويعرؼ ايضا بابف جابر نشأ بتونس وجاؿ في البالد المشرق

ـ( بعمـ كثير ولو تصانيؼ في 5325ىػ/ 726والمغربية واستكثر مف الرواية عف المشايخ ثـ قدـ االندلس )
 .2/299ـ( . ابف فرحوف , الديباج المذىب, 5348ىػ/749)ةعمـ الحديث تدؿ عمى سعة عممو توفي سن

 .3/522لساف الديف بف الخطيب, االحاطة,  (47)

( واخوالو مف برجمونة         Castileموالي الدولة النصرية مف نصاري قشتالة )ابا نعيـ رضواف: ىو مف  (48)
ببالط غرناطة وتعمـ  الخوؼ بدـ ارتكبو وقد كاف رضواف صغيرًا فتربى والتجأ اباه الى غرناطة بعد اف داىم

مع  ثاقب الذىف ةمف المغة ممتـز بالسنة دؤوبا عمى الجماع ةاي ةفكاف عزيز النفس عالي اليم بيا كؿ عموميا
رًا مف اىؿ البدع. لساف فبالسياسة مكرمًا لمعمماء نا اً فر ة مع وقار وسكينة عابميح الكالـ والدعام اظيار لمغفمة

 .290-5/289الديف بف الخطيب , االحاطة, 

 .567-5/566لساف الديف بف الخطيب, االحاطة,  (49)

ـ( ازىار الرياض 5635ىػ/5045التممساني )تري قري, شياب الديف احمد بف محمد بف يحيى المقالم (50)
ـ( 5939 –وآخروف, مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة )القاىرة  ااض, تحقيؽ: مصطفى السقيفي اخبار ع

5/586 . 

 .5/8ري, نفح الطيب, قالم (55)

: عمي بف محمد بف سميماف بف عمي بف سميماف بف الحسف االنصاري الغرناطي المعروؼ ابف الجياب (52)
في العمـو كالبالغة واالدب وشيخ طمبو االندلس رواية وتحقيقًا  تفقيام امامابابف الجياب مف اىؿ غرناطة كاف 

تبحرًا في االدب والتاريخ ومشاركًا في كثير مف العمـو بارعًا في العربية والمغة عارفًا بالقراءات والحديث م
دمة السمطانية وىو شيخ لساف الديف بف الخطيب الذي خجو في النثر جمدًا عمى الحمشاركا في عمـ التصوؼ 
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 و غرناطة وىي خطة الكتابة.تسمطباخذ العمـو عنو وتأدب بو وتخرج بيف يديو وورث منصبة الذي كاف عميو 
 . 5/759؛ البغدادي, ىدية العارفيف, 5/434ي, نفح الطيب , ؛ المقر 2/555ابف فرحوف , الديباح المذىب , 

 .5/69ابف العماد الحنبمي , شدرات الذىب,  (53)

ي عالسالوي, شياب الديف ابو العباس احمد بف خالد بف محمد الناصري الدر  (54)
قصاء ألخبار دوؿ المغرب االقصى, تحقيؽ : جعفر الناصري ومحمد تـ( االس5897ىػ/5355الجعفري)ت

 .3/595ب.ت( -الناصري, دار الكتاب )الدار البيضاء

 ةني محمد بف يوسؼ بف اسماعيؿ قد خمع والتجأ الى مدينة رندة وقد قاـ بالثورة مف زندغكاف السمطاف ال (55)
د كثير مف الحصوف الى اف دخؿ مالقة في سنة ر استفحتى احواز مالقو فتيسر امرىا اذا حالؼ النصارى 

الذي ابـر بيف  عدوه عندما اراد الفرار مف غرناطة فقتمة النصارى وفاءًا لعيدـ( وقتؿ 5365ىػ/763)
 والنصارى ومحمد بف يوسؼ المخموع وعندما دخؿ السمطاف المخموع محمد بف يوسؼ غرناطة ولحقو بو كاتب

اخبر ابف وعقد لو عمى وزارتو وفوض اليو القياـ بممكة فاستوى وممؾ ىواه و  فأستدعاهوكاتب ابيو ابف الخطيب 
طاف نعـ الناصح لكف السمطاف خبيث يذعف لمف بجواره مف الحاقديف عمى لساف الديف مالخطيب انو كاف لمس

ري, نفح ق؛الم2/269الـ , علساف الديف بف الخطيب, اعماؿ اال .فسارع لساف الديف باليروب لممغرب
 .5/504الطيب, 

ـ( نفاضة الجراب في 5374ىػ/776السمماني الموشي )لساف الديف بف الخطيب, محمد بف عبد اهلل  (56)
 .5/5ت(-عاللة االغتراب, ب.ط)ب

 .269-2/268لساف الديف بف الخطيب , اعماؿ االعالـ ,  (57)

 .5/28ة الجراب, ضلساف الديف بف الخطيب, نفا (58)

االندلس وسكف ابو عبد اهلل بف زمرؾ: محمد بف يوسؼ بف محمد بف احمد الصريحي اصمو مف شرؽ  (59)
مف افاضميـ حمو و دور طمبة العمـ في االندلس صرؾ بيا مف مض البيازيف بغرناطة فنشأ ابف ز بآبائو في ر 

المجالسة خفيؼ الروح عظيـ االنطباع  مائاًل لممذاكرة حاضر الجواب وافر الذكاء .لساف الديف بف الخطيب, 
 .2/596االحاطة , 

 العبر  ـ(5405ىػ/808الحضرمي االشبيمي )ت يبف محمد ول ابف خمدوف , عبد الرحمف بف محمد (60)
رىـ مف ذوي السمطاف االكبر والمسمى بػ )تاريخ ابف صديواف المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومف عاو 

-5/504ري, نفح الطيب, ق؛ الم7/453ـ( 5988-خمدوف , تحقيؽ: خميؿ شحاذة , دار الفكر )بيروت
 .5/69بمي , شذرات الذىبي , نح؛ ابف العماد ال555

(62)
 )مقدمة المحقؽ(5/3ابف خمدوف , تاريخ ابف خمدوف ,  

: عبد الباقي بف محمد بف سعيد بف اصبح بف بلاير االنصاري مف اىؿ وادي الحجارة ابي بكر الحجاري (62) 
مف اىؿ العفاؼ  سمع عف المنذر بف المنذر وابي الوليد ىشاـ بف احمد الكناني وابي القاسـ ابف الفتح كاف
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ـ( 5582ىػ/578, ابو القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ )تبشكواؿابف . ـ(5064ىػ/457) ةمنقبضًا ورعًا توفي سن
 . 5/366ـ( 5955-, مكتبة الخانجي )القاىرة : عزت العطار الحسيني, عني بنشرةئمة االندلسالصمة في ا

 .3/544لساف الديف بف الخطيب, االحاطة  (63)

ىي الى اف ترجمة محمد بف سماؾ اخذىا مف كتاب صمة الصمة لكف ال وجود لصاحب يشير النبا (64)
الترجمة محمد بف سماؾ واف الموجود ىو عبد الحؽ بف سماؾ ولـ يذكر عف صاحب صمة الصمة عف آبائو 

 ةي مالقحصف بمش بشرقشئ سوي قولو عبد الحؽ بف سماؾ العاممي مف اىؿ مالقو يكنى ابا محمد وسكف 
ابف ابو عبد اهلل بف الحسف المعروؼ بابف الخطيب واف بني العاممي معرفوف بالخير والصالح . روى عنو

 .5/555, الزبير الغرناطي, صمة الصمة

 .5/509, المرقبة العميا, النباىي (65)

: الحسيف بف محمد بف احمد يروي عف ابي العباس احمد بف عمر وعف حاتـ بف محمد ابو عمي الغساني (66)
وروى عنو جماعة كثير وصؼ ببراعتو بالحديث واىؿ الحفظ عالما بالرجاؿ ولو  ف عبد اهلل بف سراجوسراج ب

, بقية الممتمس ـ( .الضبي5504ىػ/498ة)وتمييز المشكؿ توفي سن تقييد الميمؿ مف تصنيؼ قيـ اسمو
,5/265. 

في المرية ومف اىؿ االدب ابو عبد اهلل بف الفراء: محمد بف عبد اهلل بف الفراء مف القضاء العدوؿ  (67)
 .2/386الطيب ,  حري , نفق؛ الم2/585التكممة ,  ,ًا .ابف االباربالمشيوريف نحويًا خطي

ندقة مف تالميذ ابو ر يري بف فابو بكر الطرطوشي : محمد بف الوليد بف محمد بف خمؼ بف سميماف ال (68)
بالمدرسة العادلية وقت ثـ رحؿ فدخؿ مصر فدخؿ العراؽ ووصؿ بغداد فدرس  الوليد الباجي رحؿ الى المشرؽ

فسمع مف ابو حامد الغزالي لكف الغزالي لـ يقبؿ بمقابمتو فرحؿ الى اف وصؿ جبؿ لبناف وصحب ابو عبد اهلل 
ىػ/ 525وفا بالعمـ والفضؿ توفي سنو)صياء االجالء واماـ المحدثيف باالندلس مو قمف الفوغيره, فكاف  حئالسا

 .5/535الممتمس, ـ( .الضبي , بغية 5530

: محمد بف عبد الرحمف بف الحسف بف قاسـ بف محمد بف ىاني المخمي يابا الحسف بف مشرؼ األنماط (69)
القائصي روى عف ابي بكر بف عطية وابي محمد بف عتاب وكاف وزيرًا جميال وفقييًا رفييًا جيد الشعر عارفًا 

الطب محدثًا ومف اىؿ الرواية .لساف الديف بف بصناعة النحو والعروض موصوفًا ببراعة المغة واالدب و 
 . 3/533الخطيب, االحاطة ,

ابي عبد اهلل الرازي : محمد بف عمر بف الحسيف فخر الديف طبرستاني االصؿ وموالده في مدينة الري  (70)
عمى يد وىو ابف خطيب مدينة الري تتممذ عمى يد والده االماـ ضياء الديف وعمى يد االماـ ابي محمد البغوي و 

وا االشتغاؿ بكتب ضبرع بالتصانيؼ وانتشرت في االفاؽ فاقبؿ الناس عمييا ورف هكثير مف عمماء عصر 
ي االصوؿ إلماـ الحرميف وقصد خوارـز ف االقدميف فكاف يمقب بشيخ االسالـ بيراة ويقاؿ انو حفظ الشامؿ

وقعد ما وراء النير فجرى لو ما  نياوقد تمير فجرى بينو وبيف اىميا كالـ فيما يرجع الى العقيدة فاخرج م
ي , شياب و ياقوت الحم فقييًا دينًا بوصؼ بالحكمة واالدب ولو حظ كبير بالتفسير. جرى فعاد الى الري فكاف
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 ـ( معجـ االدباء  ارشاد االديب الى معرفة االديب,5535ىػ/ 626الديف ابو عبد اهلل ياقوت بف عبد اهلل )ت
 .  6/2585ـ( 5993 -تحقيؽ: احساف عباس , دار الغرب االسالمي )بيروت

 .5/526ابف االبار, معجـ اصحاب ,  (75)

: عمي بف احمد بف سعيد بف جـز بف غالب كاف جنده مف موالي بني امية واصؿ آبائو  (72) ابو محمد بف حـز
مف وزراء المنصور بف ابي  هو ( غرب االندلس سكف ىو وابوه قرطبة وكاف اب Nieblaمة )بمف صحراء ل

فر وكاف ابوه ىو العقؿ المدبر لدولتييما وكاف ابو محمد وزيرًا لعبد الرحمف ظعامر ووزراء ابنو عبد الممؾ الم
 ةبف ىشاـ بف عبد الجبار بف الناصر الممقب بالمستظير باهلل اخو الميدي ثـ اف ابو محمد بف حـز نبذ الوزار 

ي ثـ انتقؿ الى القوؿ علـ ينميا احد مف قمبو كاف عمى المذىب الشاف ؿ مكانةفناواقبؿ عمى قراءة العمـو 
بالظاىر لو مصنفات كثير قيمة . ابف خاقاف, ابي نصر الفتح بف محمد بف عبيد اهلل بف خاقاف ابف عبد اهلل 

د ـ( مطمع االنفس ومسرح التأنس في ممح اىؿ االندلس , تحقيؽ: محم5533ىػ/528القيسي االشبيمي )ت
؛ ابف 44-5/43؛ ابف عبد الممؾ المراكشي, المعجب , 5/279ـ( 5983-كة , دار عمار )بيروتبعمى شوا

 .5/354سعيد المغربي , المغرب, 

 .526-3/525ابف االبار, التكممة,  (73)

 .2/589المقري, نفح الطيب,  (74)

 ـ(.5965-صالح االشتر, مجمع المغة العربية )دمشؽ :وىو كتاب مطبوع , تحقيؽ (75)

 .6/458ابف خمدوف , تاريخ ابف خمدوف,  (76)

 .595-2/590المقري , نفح الطيب,  (77)

ـ( 5362ىػ/764ابف شاكر الكتبي , محمد بف شاكر بف احمد بف عبد الرحمف بف شاكر بف ىاروف ) ت (78)
 .3/404ـ( 5974-وات الوفيات, تحقيؽ : احساف عباس , دار صادر )بيروتف

-59ـ(. 5978-بيروت)وىو كتاب مطبوع: تحقيؽ عز الديف عمر موسى , دار الغرب االسالمي  (79)
549. 

 .3/283الصفدي , الوافي بالوفيات ,  (80)

 فما بعدىا. 4/500ري, نفح الطيب, قالم (85)

ة روى عف ابي يابو جعفر الرعيني : عمي بف محمد بف عمي بف محمد بف عبد الرحمف مف اىؿ اشبيم (82)
و بو وعف المعمر ابي زكريا يحيى بف قاخذ عنو قراءات السبعة والزمُو وتفو محمد بف عبد اهلل القرطبي بكر 

احمد بف سميماف بف مرزوؽ الجذامي وغيرىـ مف العمماء واجاز لو كثير مف العمماء واعتنى والؼ وغمبت 
مغرب واعتنى كذلؾ بالنقؿ عميو الكتابة واعتمدىا وابدع وتطور فييا وكتب لكثير مف مموؾ االندلس وال

ـ( .ابف الزبير الغرناطي , صمة الصمة 5267ىػ/666)ةوالرواية, توفي اخيرًا بمراكش عند استقرارة بيا سن
/255-252. 
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روى عف ابي بكر  (orihuela)ولةيافري: فضؿ بف محمد بف عمي بف ابراىيـ مف اىؿ اور غال ةابف فضيم (83)

الخزاعي وابي جعفر بف االديب االشبيمي وغيرىـ  ةلب بف سيد بونبف محرز وابف المرابط وابي تماـ غا
التعبير خطيبًا متقدمًا مف اىؿ الفضؿ وزاىدًا مف حب و بالغة الوصؼ ابف فضيمة بانو كاتبًا جميال غاية في 

الغرناطي الدنيا اشد الناس تمسكا بالسمؼ الصالح كثير الصـو كريمًا مالكي المذىب , اجاز ألبناء ابف الزبير 
ـ( .ابف عبدالممؾ 5270ىػ/696)ةالصمة , االربعة وىـ عاصـ والزبير ومحمد وابراىيـ توفي سن ةصاحب صم

 .280رناطي , صمو الصمة /غ؛ ابف الزبير ال2/545المراكشي, السفر الخامس ,

بنو يوسؼ الفيري: لـ احد لو تعريؼ سوى ماذكرُه لساف الديف بف الخطيب عندما ترجـ ال صابي االحو  (84)
بف الحسف بف عبد العزيز بف محمد ابف االحوص القرشي الفيري روى عف والده الحسف بف عبد يوسؼ  :فقاؿ

ـ( .لساف الديف بف الخطيب, االحاطة, 5350ىػ/705العزيز واجاز لو ابو يحيى بف الفرس توفي سنة )
4/325. 

 .43-3/28لساف الديف بف الخطيب, االحاطة,  (85)

 .5/224, اعتاب الكتاب ,  ابف االبار (86)
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