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 :الممخص
الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس ىي امتداد لمحضارة العربية في 
المشرؽ ، ىذا ما تؤكده كتب تراجـ الرجاؿ األندلسية ، ومنيا كتاب) أخبار 

القيرواني األندلسي والذي  الفقياء والمحدثيف( ألبي عبد اهلل محمد بف حارث
اعتمده بحثنا ىذا في ترجمتو لمعمماء مف الفقياء والمحدثيف الذيف رحموا إلى 
المشرؽ اإلسالمي ، الذيف دخموا العراؽ والتقوا بعممائو ، وحضروا مجالسيـ 
ومناظراتيـ في مراكزه العممية ، بغداد ، الكوفة ، واسط ، البصرة والموصؿ 

ف كاف  قيرواني المولد لكنو أندلسي رحؿ إلى األندلس بعد أف ، والخشني وا 
تفقو بالقيرواف ، وىو في الثانية عشر ة مف عمره ، ونزؿ قرطبة ، وتتممذ 
عمى عممائيا ، وقد عرؼ بذكائو ونبوغو مبكرا ، فيو فقيو ومحدث وحافظ 
ولغوي ، ويعد مف أوائؿ مف كتب في ىذا المجاؿ لقربو مف عصر الفتح 

ويعتبر كتابو )أخبار الفقياء والمحدثيف( مف أقدـ المصادر اإلسالمي ، 
األندلسية في تراجـ الرجاؿ ، وقد اقتفى األندلسيوف المشارقة في كتابة 
التاريخ العاـ التي اعتمدوا عمى الحوليات ، كذلؾ اعتمدوا المشارقة في عمـ 

الطبقات  التراجـ وأخبار الرجاؿ ، فكتبوا تراجميـ واعتمدوا في ترتيبيا نظاـ
، أو ترتيبيا وفؽ حروؼ المعجـ ، وجعموا بابا لكؿ حرؼ معتمديف الحرؼ 
األوؿ مف االسـ دوف مراعاة لما بعده ، وأضاؼ بابا ألسماء منفردة لبعض 
الحروؼ ، ولـ تكف ترجمتو وفؽ سياؽ واحد ، فبعضيا جاءت مختصرة 

 وبعضيا مطولة .
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Abstract: 

According to these books, the translation of Andalusian 

biographical evaluation, the Arab-Islamic civilization of 

Andalusia is a continuation of the Arab civilization of 

the Levant. Like a book (News of News of Jurists and 

Hadith speakers) by Abu Abdullah Muhammad ibn 

Harith Al-Qayrawani Al-Andalusi, which was accepted 

by our studies in this translation of learned Jurists and 

Hadith speakers who left to the Islamic East.We looked 

at those who came to Iraq and met with its scientists, and 

attended their discussions and debates in their research 

centers in Baghdad, Kufa, Wasit, Basra and 

MosulGovernorates.Al-Khushani, even if he was born in 

Caravani, he went to Andalusia after studying 

jurisprudencein Kairouan, when he was twelve years old, 

he went to Cordoba, where he was a student in its 

scholars.He was known for his intelligence and early a 

genius.He is considered one of the first to write in this 

field because of his proximity to the era of Islamic 

conquest.His book (News of Jurists and Hadith speakers) 

is one of the oldest Andalusian sources 

aboutBiographical evaluation.Andalusians followed Al-

Mashriqies (scientists of Western Asia)in writing of 

general history, based on chronology. Al-

Mashriqieswere based onBiographical evaluation. At the 

same time, they wrote their translations and founded 

onthe layered system in their order or arranged them 

according to the letters of the dictionary.They made a 

chapterfor each letter, based on the first letter of the 

name without considering the other letters, and added a 

section for individual names for each letter.  
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 المقدمة 
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل وعمى آلو وصحبو ومف وااله . 

 وبعد 
ألىؿ األندلس عناية فائقة بتدويف تاريخ بالدىـ ، وخاصة تدويف تاريخ عمـ الرجاؿ ، لما 
لو مف أىمية عظيمة حيث يضـ قدرا كبيرا مف المعمومات عف العمماء والمحدثيف والفقياء 

 الذيف أسيموا في بناء الحياة العممية والثقافية في األندلس .وغيرىـ ، 
تتناوؿ كتب عمـ تاريخ الرجاؿ تراجـ وسير الرواة والفقياء ، وبياف حاالتيـ الفكرية 
والثقافية واالجتماعية والسياسية ، وتظير أىميتيا في كونيا مصدرا تاريخيا ميما في الكشؼ 

 ية والثقافية.عف أثرىـ وتأثيرىـ في الحياة العمم
لقد نيج أىؿ األندلس نيج المشارقة في كتابة تاريخ بالدىـ مف خالؿ الكتب المشرقية  

التي دخمت األندلس ، أو مف خالؿ اطالعيـ عمييا في المشرؽ في رحالتيـ العممية إلى 
 المشرؽ ، وقد فاقوىـ في كتابة تاريخ مدنيـ وفي كتابة التاريخ بقصائد شعرية.

ندلس العممية والثقافية قد قامت عمى تمؾ العموـ والمعارؼ التي اقتبسيا إف نيضة األ 
عمماء األندلس مف المشرؽ اإلسالمي ، ورحمة كبار عمماء المشرؽ إلى األندلس أمثاؿ :أبو 
عمي القالي ، ورحمة الكتب المشرقية إلى األندلس فجميعيـ ساىـ في وضع أساس تمؾ 

 ي شيدتيا مدف األندلس.النيضة في جميع نواحي الحياة الت
ولقد جاء ىذا البحث تحت عنواف : ) رحمة عمماء األندلس إلى العراؽ عند الخشني  

في كتابو ؛ أخبار الفقياء والمحدثيف( ، وقد ضـ البحث مبحثيف وتناوؿ المبحث األوؿ : 
ندلس ، الخشني ؛ اسمو وكنيتو ولقبو ونشأتو العممية وشيوخو في القيرواف ، ثـ رحمتو إلى األ

وشيوخو في قرطبة ، ومؤلفاتو ومكانتو العممية ، وأقواؿ العمماء فيو ، ووفاتو ومنيجيتو في 
التأليؼ حيث قسـ الكتاب عمى شكؿ أبواب فجعؿ لكؿ حرؼ بابا ، وبدأ بحرؼ األلؼ دوف 
مراعاة لمحرؼ الذي يميو ، مما يكمؼ القارئ جيدا ووقتا ، معتمدا الترتيب الغربي لمحروؼ 

بية ، وقد وردت أبواب الحروؼ )الذاؿ والراء والظاء ( خالية مف التراجـ كتبيا المحقؽ العر 
)فارغة( ، ووردت أبواب الحروؼ اآلتية ألسماء مختمفة فقط )حرؼ الباء والجيـ والطاء 
والكاؼ والنوف والغيف ( ولقد اعتمد االختصار في ترجمة الكثير مف األعالـ لكف ذكر ترجمة 

ريف مف ذوي القدر الكبير ، كما إلتـز في ترجمتو ذكر اسـ المترجـ لو ونسبو مطولة لممشيو 
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وكنيتو ولقبو وموطنو وأسماء الشيوخ الذيف أخذ عنيـ والعمماء الذيف سمع منيـ ، وأسماء 
الكتب المشرقية التي أدخموىا األندلس ، وأسماء مؤلفاتيـ ، وذكر العمماء الذيف رووا عنيـ ، 

 ضاء منيـ أو المشاورة في األحكاـ ، مع ذكر سنة الوفاة ومكانيا .وذكر مف تولى الق
وذكر الخشني المدف التي زاروىا ، أو أقاموا فييا في األندلس ، وفي خارجيا أثناء  

 رحالتيـ إلى المشرؽ .
المبحث الثاني : تناوؿ تراجـ لعمماء األندلس عند الخشني الذيف دخموا العراؽ دوف 

 ، وثبت المصادر والمراجع . غيرىـ ، ثـ الخاتمة
ـ( ، تحقيؽ : 0990إف النسخة التي اعتمدتيا في البحث ىي التي طبعت في مدريد ) 

ماريا لويس ابيال و لويس مولينا ؛ وكانت رديئة الطباعة كثيرة الحذؼ ، مما دفعتني أف اعتمد 
ب مف غصف مصادر أخرى في مقدمتيا )تاريخ عمماء األندلس( البف الفرضي ، و)نفح الطي

األندلس الرطيب( لممقري التممساني و)جذوة المقتبس( لمحميدي و)بغية الممتمس( لمظبي ، وقد 
ارتأيت أف أبقي ترتيب وتنظيـ التراجـ حسب ترتيب المؤلؼ الذي اعتمد الترتيب المعجمي 
المغربي  : 

 )أ،ب،ت،ث،ج،ح،خ،د،ذ،ر،ز،ط،ظ،ؾ،ؿ،ـ،ف،ص،ض،ع،غ،ؼ،ؽ،س،ش،ىػ،و،ي(  
 األول : الخشني وكتابه )أخبار الفقهاء والمحدثين(:المبحث 

 أوال : الخشني : اسمه وكنيته ونشأته:
(، 2( األندلسي ، ويكنى أبا عبد اهلل)0محمد بف حارث بف أسد الخشني القيرواني)

والخشني : بضـ الخاء وفتح الشيف ؛ نسبة إلى قبيمة وقرية ، فالقبيمة )ُخَشف( وىي بطف مف 
ُخَشف بف النمر بف وبرة بف تغمب ، وأما نسبو إلى قرية ُخَشف بأفريقية قرب قضاعة ، وىو 
 (.3مدينة القيرواف)

نشأتو : تجمع المصادر التي اعتمدتيا في البحث ، أنو نشأ في مدينة القيرواف ، 
وأمضى بيا طفولتو ، وقد سمؾ طريؽ العمـ مبكرا ، فكاف كثير الحضور لمجالس العمماء ، 

شاطات الفكرية ، والمنافسة والمناظرة ، وقد ظيرت عميو عالمات النبوغ منذ وشارؾ في الن
صغره ، فقد عني بقراءة الموطأ ودراستو ، وىو لـ يتجاوز الخامسة عشر مف عمره ، وقد 
طمب مف شيخو أبي محمد بف حكموف أف يجيزه لو كتبو ، وقد وافقو عمى ذلؾ ، وكتب لو 
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ة اإلتقاف والضبط طمب مف ابف شيخو ، فأباح لو كتبو اإلجازة بخط يده ، فمما وصؿ حال
 (.4فأختار منيا ما ىو بحاجة إلييا)

مولده : لـ تذكر المصادر المتوفرة لدينا تاريخ مولده ، وربما نستنتجو تقريبيا مف ترجمتو 
لبعض العمماء الذيف يكبرونو سنا ، حيث قاؿ : ) قد أتيت مف ذكر المتقدميف الذيف لـ أدركيـ 

ما حضرني حفظو ، ووصفت الذيف صحبت منيـ بمقدار الطاقة ومنتيى العمـ ، ولـ يبؽ ، 
بعد ذلؾ إال الذيف أسنانيـ كسني أو فويؽ ذلؾ يسيرمنيـ( ، فربما تكوف والدتو بحدود 

ـ( وىو ال يزاؿ 924ىػ/302ـ( ومف خالؿ رحمتو إلى األندلس سنة )902ىػ/290)
 (.5صغيرا)

لقد تتممذ الخشني أوؿ حياتو عمى يد عمماء القيرواف ، ومف ثـ ثانيا : مشايخ الخشني : 
نما كانت رحمتو إلى األندلس ، وىنالؾ تتممذ عمى مشايخ  رحؿ لكف ليس إلى المشرؽ ، وا 

 (.6قرطبة)
 مشايخو بالقيرواف ، نذكر بعضيـ : -0
 ـ( ، وكاف جماعا 933ىػ/322أبو جعفر أحمد بف محمد بف عبد الرحمف القصري)ت
 (.7تب ، يميؿ إلى عمـ الحديث ، سمع منو صنوؼ العمـ)كثير الك
  أبو جعفر أحمد بف نصر، وكاف عالما متقدما بأصوؿ العمـ ، حاذقا بالمناظرة

 (.8فيو)
 (ولو رحمة إلى المشرؽ ، 9أبو محمد بف حكموف ، كاف شيخا فاضال يسكف الرباط ، )

 (.00زه بخط يده)ـ( وطمب أف يجيزه كتبو ، فأجا909ىػ/307دخؿ عميو الخشني )
 ( وكتب عنو 925ىػ/303أبو عثماف الخوالني ؛ لقبو الخشني بالمتسيتر المرباط )ـ

حديثا كثيرا في كؿ الفنوف ، وىو في الخامسة أو السابعة والتسعيف مف عمره ، وخرج الخشني 
 (.00مف أفريقية وىو ال يزاؿ حيا)

 أنس ، وعالما بالمغة ،  لقماف بف يوسؼ ، لقيو بتونس ، وكاف حافظا بمذىب مالؾ بف
وبصيرا بالحديث ، وعارفا بالرجاؿ ، وكاف أعرؼ أىؿ زمانو بأخبار القيرواف وشيوخيا ، 

 (.02ـ()930ىػ/309وكانت وفاتو )
  سماع ما عبد اهلل بف مسرور المعروؼ بابف الحجاـ ، ويغمب عميو الجمع والتقميد ، وا 

 (.03روى مف الكتب)
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  يتكمـ في الجدؿ عمى معاني المتكمميف ، وفي أبو جعفر أحمد بف موسى التمار ،
 (.04النظر عمى مذاىب الفقياء)

 مشايخو في قرطبة:  نذكر منيـ اآلتي : -2
ـ( ، الحافظ 942-866ىػ/330-252أبو عبد اهلل ، محمد بف عبد الممؾ بف أيمف )

، (، أبو محمد 05المحدث العالـ المتقف والفقيو المشاور ، والحافظ لمذىب مالؾ بف أنس)
ـ( مسند األندلس 950-862ىػ/ 340-247قاسـ بف أصبغ بف محمد ، ويعرؼ بػ)البياني( )

( ، أبو عمر أحمد 06ومحدثو ، اإلماـ الفقيو ، المصنؼ المشاور كانت لو رحمة إلى المشرؽ)
ـ( محدث األندلس ، سمع مف محمد 943ىػ/332بف عبادة بف عمكدة الرعيني مف قرطبة )ت

(، وأبو عبد اهلل محمد بف عمر 07ف المنذر كتابو )في االختالؼ()بف وضاح ، وسمع مف اب
ـ( كاف إماما في الفقو ، مقدما عمى أىؿ 926-839ىػ/304-225بف لبابة ، مف قرطبة )

زمانو في حفظ الرأي ، وبصيرا بالفتيا ، درس كتب الرأي ستيف سنة ، وكاف مشاورا في عيد 
ـ( ، مع عبد اهلل بف يحيى ثـ انفرد 902-888ىػ/ 300-275األمير عبد اهلل  األموي )

 (.08ـ()960 -902ىػ/ 350-300بالفتيا مف أوؿ أياـ الخميفة عبد الرحمف الناصر)
 تالمذتو : ومف تالمذتو الذيف تفقيوا بو: 

 (09أبو بكر عبد الرحمف التجيبي والمعروؼ بابف حوبيؿ.) 
  أىؿ األندلس ممف أبو سعيد بف يونس ، روى عنو في تاريخو )وفيات جماعة مف

 (.20مات قبؿ ثمثمائة وبعدىا بمدة)
 (20حدث عنو أبو بكر بف حرمؿ.) 

 الخشني والخميفة الحكـ المستنصر: 
-350ناؿ الخشني مكانة مرموقة عند الخميفة الحكـ المستنصر)  
( ، وولي الشورى بقرطبة ، وقد ألؼ 22ـ( ، وقد واله المواريث في بجاية)976-960ىػ/366

(، ويذكر ابف الفرضي : ) 23، منيا )تاريخ األندلسييف( ، وكتاب )قضاة قرطبة() لو كتبا عدة
(، وآلت بو الحاؿ بعد موت الخميفة الحكـ ، وتقصير ابف أبي عامر 24ألؼ لو مائة ديواف ()

 (.25، مما اضطر إلى الجموس في حانوت بيع األدىاف)
أخبار الفقياء  -ؾ ( :  ) االتفاؽ واالختالؼ في مذىب مال26ثالثا : مصنفاتو) 

 –تاريخ عمماء األندلس  -تاريخ قضاة األندلس  -تاريخ االفريقييف   -االقتباس -والمحدثيف 
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 -الفتيا  -طبقات عمماء أفريقية  -طبقات فقياء المالكية   -الرواة عف مالؾ  -التعريؼ 
أصحابة  رأي مالؾ الذي خالؼ فيو -النسب  –المولد والوفاة  -مناقب سحنوف  -المحاضر 

 (.27تاريخ األندلس، وتذكر بعض المصادر أنو ألؼ لمخميفة الحكـ مائة ديواف ) -
، )دار الكتاب 2ومف كتبو المتوفرة لدي )قضاة قرطبة ( تحقيؽ إبراىيـ األبياري ، ط

ـ( ، وكتاب وعمماء قرطبة وعمماء أفريقية تحقيؽ : 0983ىػ / 0403المبناني ، بيروت ، 
 ( .28عزت العطار)

عا : أراء العمماء : إف ما قالو العمماء عف أبي عبد اهلل محمد بف حارث الخشني ، راب
 توضح مكانتو العممية البارزة بيف الناس، فممف ذكره وأثنى عميو : 

أحمد بف عبادة عندما رآه في مجمس أحمد بف نصر بالقيرواف ، فقاؿ : ىو شعمة   -
 (.29يتوقد في المناظرة)

فقاؿ : كاف حافظا لمفقو متقدما فيو ، ذكيا نبييا فقييا فطنا  وأثنى عميو ابف فرحوف ، -
 (.30متفننا ، عالما بالفتيا حسف القياس في المسائؿ)

 (.30وذكره الحميدي : بأنو مف أىؿ العمـ والفضؿ فقيو محدث) -
وذكره ابف الفرضي بالثناء فقاؿ: وكاف حافظا لمفقو ، عالما بالفتيا ، حسف القياس ،  -

 (.32كاف شاعرا بميغا لكنو كاف يمحف)ولي الشورى ، و 
 (.33ووصفو البغدادي بالفقيو الحافظ ، االماـ العالـ ، المتفنف المشاور المؤرخ) -
 (.34وقاؿ كحالة : الخشني ، فقيو محدث ، مؤرخ أديب شاعر كيماوي) -
 (.35قاؿ ابف عفيؼ : وكاف حافظا لمفقو متقدما فيو) -
قييا فطنا متفننا عالما بالفتيا حسف القياس قاؿ أبو أيوب : كاف ابف حارث نبيال ذكيا ف -

 (.36في المسائؿ)
رابعا : وفاتو: تذكر أغمب المصادر أف سنة وفاة الخشني كانت سنة 

ـ( 970ىػ/360(، ويذكر الذىبي روايتيف ؛ األولى أف وفاتو كانت سنة )37ـ()970ىػ/360)
وفاتو سنة (، ويذكر ابف فرحوف أف 38ـ()980ىػ/370، والثانية أف وفاتو سنة )

ىػ وقيؿ سنة 360(، ويذكر د. قاسـ : أف وفاتو سنة 39ـ()974ىػ/364ـ( أو 970ىػ/360)
 (. 40ـ()980ىػ/370ـ( ، وقيؿ سنة 974ىػ/364)
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خامسا : منيجية أىؿ األندلس في كتابة تاريخ الرجاؿ : لقد سمؾ األندلسيوف نيج 
الكبرى ، وكذلؾ في منيجية كتابة  المشارقة في كتابة تاريخ بالدىـ العاـ القائـ عمى األحداث

تاريخ الرجاؿ ، مف خالؿ الكتب التاريخية التي وصمتيـ ، أو اطالعيـ عمييا أثناء رحالتيـ 
المشرقية ، وقد فاقوا المشارقة في اىتماميـ بتدويف تاريخ مدنيـ ؛ وقد جاءوا بطريقة جديدة 

(، وقد ركز 40القصائد الشعرية)غير معروفة في المشرؽ اإلسالمي حيث دونوا تاريخ بالدىـ ب
األندلسيوف عمى تاريخ الرجاؿ ، وتاريخ المدف األندلسية ، وقد تبيف لنا مف خالؿ الدراسة أف 
الميزة الرئيسية لمؤرخي األندلس ، أف معظميـ كانوا مف الفقياء والمحدثيف الذيف بذلوا 

عيسى فكانا مؤرخيف ليس  جيودىـ في تدويف تاريخ الرجاؿ ، إلى أف ظير أحمد الرازي وابنو
 (.42لدييما اىتمامات فقيية)

لقد امتازت كتب التراجـ في تنظيـ مادتيا التاريخية ، وترتيب التراجـ لرجاؿ   
العمـ والفكر مف المحدثيف والفقياء واألدباء ، وفي تنظيميا طريقتاف : األولى : ترتيبيا وفؽ 

حروؼ المعجـ ، وفؽ الترتيب المغربي طبقات ، والثانية واألكثر شيوعا : ترتيبيا عمى 
األندلسي، إذ يعتمد الحرؼ األوؿ مف االسـ دوف مراعاة لما بعده لتسييؿ الكشؼ عف األسماء 

 (.43وخاصة وأنيـ لـ يستعمموا ما يعرؼ اليـو بالفيارس)
إف ما تحتويو كتب تراجـ الرجاؿ تسيؿ عممية تقييـ ما ذكره العمماء وفؽ   

اضبطيا وأدقيا عممو ، ومعرفتو التي تضعو في مكانة مميزة بيف الناس ، وقد معايير عالية ، 
ناؿ عمـ تراجـ الرجاؿ عناية أىؿ األندلس ، ألنو يتعمؽ بتاريخ الرجاؿ مف المحدثيف والفقياء ، 
فصنفوا فيو الكثير مف كتب التراجـ ، سيما اىتماميـ برجاؿ موطأ مالؾ بف أنس ، دوف غيره 

تماد الدولة لو ، ويعد كتاب )أخبار الفقياء والمحدثيف( ألبي عبد اهلل محمد مف المذاىب واع
بف حارث الخشني أسبؽ مف كتب في ىذا الميداف ، لذلؾ يعد أقدـ المصادر األندلسية في 

 (.  44ىذا االتجاه ، وتزداد أىميتو لقربو ممف سبقوه والذيف عاصروه)
 فقياء والمحدثيف:سادسا : منيجية الخشني في كتابو أخبار ال

لقد كاف الخشني في تأليفو كتاب )أخبار الفقياء والمحدثيف ( في مقدمة مف كتب مف  
األندلسييف في عمـ تاريخ الرجاؿ لذلؾ يمكف أف نعده مف أقدـ المصادر األندلسية في ىذا 

ادتو االتجاه ، لذا فقد أغنى المكتبة األندلسية بتآليفو ، وليذا الكتاب أىميتو حيث تخص م
التاريخية سيرة الفقياء والمحدثيف األندلسييف وغيرىـ ، وتبرز أىميتيا في كونيا مف مصادر 
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تاريخ األندلس ، وقد كاف كتاب أخبار الفقياء والمحدثيف لمخشني ترجمة عامة ألعالـ األندلس 
 مف مختمؼ مدنيا .

 تنظيـ كتاب أخبار الفقياء والمحدثيف: -0
يضع مقدمة كابف الفرضي يوضح فييا طريقة كتابتو ، البد مف القوؿ أف الخشني لـ 

نما يتضح لمباحث طريقة كتابتو مف خالؿ تصفح كتابو ، بأنو رتب تراجـ الرجاؿ عمى  وا 
حروؼ المعجـ وفؽ الترتيب المغربي األندلسي ، وىو ترتيب يعتمد الحرؼ األوؿ مف االسـ 

بواب غير مرتبة ، ولننظر إلى أبواب دوف مراعاة لما بعده ، فجعؿ أبوابا لكؿ حرؼ ، وأف األ
الحرؼ االلؼ : باب إبراىيـ ، باب أحمد ، باب أيوب ، باب أصبغ ، باب أباف ، باب أسامة 
، باب أسماء مختمفة ، لكنو لو أخذ الحرؼ الثاني بعد اإللؼ لكاف التقسيـ أصح فيكوف اآلتي 

صبغ ، باب أيوب ، كذلؾ لـ : باب أباف ، باب إبراىيـ ، باب أحمد ، باب أسامة ، باب أ
 يراعي الحرؼ األوؿ مف االسـ الثاني .

 المصادر التي اعتمدىا الخشني في تراجـ الفقياء والمحدثيف: -2
 يمكف تقسيـ المصادر التي اعتمدىا في ترجمتو لمفقياء والمحدثيف إلى :

رواية يأخذىا نقال عف معمـو : كترجمتو ألحمد بف زياد حيث ورد : قاؿ أحمد  -0
زياد ، حدثني محمد بف وضاح قاؿ : حدثني يحيى بف يحيى عف زياد بف عبد الرحمف بف 

 (.45أوؿ مف دخؿ األندلس بالفقو)
رواية يأخذىا مباشرة ، مثاؿ : ترجمة محمد بف جناده ، مف أىؿ  -2
( ، لقد أخبرني عمي بف أبي شيبة ، )أف األمير عبد اهلل رحمو اهلل وجو موسى بف 46أشبيمية)

(، وترجمة محمد بف عمر بف لبابة مف أىؿ قرطبة :) قاؿ لي أحمد بف سعيد 47)محمد .....(
 (.48: سمعت محمد بف عمر .....()

اعتمد روايات غير معرفة الراوي مثاؿ : ترجمة أسامة بف خطاب الغافقي مف  -3
( ، ذكر بعض الرواة مف أىؿ الثغر ، قاؿ : )كاف أسامة بف خطاب ىذا قد 49أىؿ سرقسطة)
(، وترجمة محمد بف حارث بف أبي سعد مف أىؿ قرطبة ، ذكر بعض أىؿ 50.()فات أىؿ ...

 (50العمـ أف محمد بف حارث ىذا سمع مف أبيو ومف يحيى بف يحيى)
إضافة إلى معرفتو بالمترجـ لو ، ممف عايشيـ أو عاصرىـ أو في المجالس  -4

ويتضح لنا في سمع عنيـ لقد اتصؼ الخشني باألمانة العممية والدقة في نقؿ المعمومات، 
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ترجمتو لزياد بف عبد الرحمف المخمي مف أىؿ قرطبة ، أنيا تحتوي كؿ المصادر التي استقاىا 
الخشني في كتابو أخبار الفقياء والعمماء ، كترجمتو لزياد بف عبد الرحمف حيث قاؿ :) وذكر 

تعة (، بعض أىؿ العمـ والرواية ، قاؿ : زياد بف عبد الرحمف ىو مف ولد حاطب بف أبي بم
وفي ترجمة محمد بف يحيى ، أنو تعمـ في األندلس ثـ رحؿ حاجا وسمع بالقيرواف ، وأف أمير 

( ثـ عزلو ، ولو تواليؼ في الفقو وغيره ، عمى ما أعممني بو مف 52المؤمنيف واله كورة البيرة)
 (. 53وثقت بو)
 ونذكر ترجمة مختصرة لمعمماء الذيف أخذ عنيـ الخشني مادتو التاريخية ، -5

 لمف ترجـ ليـ في كتابو أخبار الفقياء والمحدثيف.
ـ( ، كاف إماما في الفقو مقدما عمى أىؿ 926ىػ/304محمد بف عمر لبابة القرطبي  ) - أ

-275زمانو في حفظ الرأي والبصر بالفتيا ، وكاف مشاورا في عيد األمير عبد اهلل )
-902ىػ/350-300ـ( وانفرد بيا أوؿ أياـ الخميفة الناصر )902-888ىػ/300
 (.54ـ()960

ـ( ، يعرؼ بابف الجّباب وىو مف 933ىػ/322أحمد بف خالد بف يزيد )ت - ب
أىؿ قرطبة ، لو رحمة إلى المشرؽ ، ودخؿ صنعاء ثـ عاد إلى األندلس ، فكاف إماـ وقتو 

 (.55غير مدافع في الفقو والحديث)
ـ( لو رحمة إلى 940ىػ/330محمد بف عبد الممؾ بف أيمف القرطبي )ت - ت

المشرؽ ، سمع مف أحمد بف زىير بف حرب )كتاب التاريخ( وكاف فقييا عالما حافظا لممسائؿ 
 (.56واألقضية ، نبيال في الرأي مشاورا في األحكاـ ، وألؼ مصنفا في السنف)

ـ( مف أىؿ قرطبة ، لو رحمة 930ىػ/309أسمـ بف عبد العزيز بف ىاشـ )ت - ث
 (.57إلى المشرؽ ، ولي قضاء الجماعة مرتيف)

ـ( مف أىؿ قرطبة ، 966ىػ/356عثماف بف محمد بف يوسؼ القرى )ت - ج
ويكنى أبا االصبغ  ، زعـ أنو سمع مف محمد بف وضاح وغيره ، وكاف يغمب عمى عممو 

 (.58التنجيـ ، وألؼ كتابا في فقياء األندلس ، وقاؿ عنو ابف الفرضي: كاف كذابا)
( كاف إماما في ـ963ىػ/352خالد بف سعد القرطبي ويكنى أبا القاسـ )ت - ح

 (.59الحديث حافظا لو بصيرا بعممو عالما بطرقو مقدما عمى أىؿ زمانو)
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ـ( عني 960ىػ/350أحمد بف سعيد بف حـز ، ويكنى أبا عمر القرطبي )ت - خ
باآلثار والسنف وجمع الحديث ، ولو رحمة إلى المشرؽ ، صنؼ كتابا في المحدثيف بمغ فيو 

 (.60الغاية)
الرعيني ، ويكنى أبا محمد القرطبي ، لو رحمة إلى أحمد بف عبادة بف ممكدة  - د

 (.60ـ( )943ىػ/332المشرؽ ، فسمع مف ابف المنذر وكتابو )االختالؼ( وكانت وفاتو )
أبو محمد قاسـ بف أصبغ بف محمد بف يوسؼ ، ويعرؼ بالبياني  - ذ

و ـ( ، لو رحمة إلى المشرؽ ، كاف بصيرا بالحديث والرجاؿ ، نبيال في النح854ىػ/240)ت
 (.62والشعر، وكاف يشاور في األحكاـ)

أبو عمر ، أحمد بف مطرؼ بف عبد الرحمف بف قاسـ القرطبي ، يعرؼ بابف  - ر
 (. 63المشاط ، كاف مفتيا باآلثار والسنف ، صاحب الصالة بقرطبة)

 ترجمة الخشني لممحدثيف والفقياء في كتابو ) أخبار الفقياء والمحدثيف ( :
ترجـ ليـ وفؽ سياؽ واحد فيما يخص اسـ  لقد جاءت ترجمة الخشني لمف -0

 المترجـ لو ، وكنيتو ، ولقبو واسـ المدينة ، وسنة الوفاة ، وعدـ ذكر سنة الميالد .
 أما ترجمتو لمحياة العامة فكانت ذات سياقات متعددة كاالتي: -2
 االختصار : - أ

ف رغـ سعة اطالع الخشني ، وتمكنو في الرجاؿ لكف نجد بعض مف ترجـ ليـ في سطري
أو ثالثة أسطر ، أو في نصؼ صفحة مف حجـ الكتاب ، مثاؿ : ترجمة )أحمد بف سميب ( 

()رحمو اهلل(، قاؿ محمد : كاف أحمد بف سميب الخوالني مف أىؿ استجة 64مف أىؿ استجة)
(، وترجمتو ألحمد 65، وكاف مف أىؿ العمـ والفتيا ، وكاف صاحبا لميدي بف عمر الجذامي)

 (.66ابة)بف محمد بف عمر بف لب
اإلطالة : عند دراسة تراجـ الفقياء ، والمحدثيف يتضح أف منيا ترجـ ترجمة  - ب

طويمة ، فبعضيا في صفحتيف أو ثالث صفحات ومنيا خمس صفحات ، ومنيا ما يزيد عف 
 عشر صفحات ، ونكتفي بيانيا بذكر رقـ الترجمة واسـ المترجـ لو عدد الصفحات.

 ( أحمد بف دحيـ بف خ30ترجمة رقـ ) ميؿ مف أىؿ قرطبة ، تقع ترجمتو في ثالث
 (.67)29-27صفحات 
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  43ترجمة أسمـ بف عبد العزيز أبو الجعد مف أىؿ قرطبة ترجمتو في أربع صفحات-
46(68.) 

  ، وترجمة العالـ بقي بف مخمد وىو مف أىؿ قرطبة ، ترجـ لو في أربع عشرة صفحة
49-62(69.) 

اإلطالة ، وأكثر مف االختصار ، والتي تقع التوسط : تميزت ىذه الترجمة بأقؿ مف  -ج
ما بيف النصؼ صفحة إلى صفحة ونصؼ ، كترجمتو أليوب بف سميماف المعافري ، مف أىؿ 

(، وكذلؾ لطاىر بف عبد 70قرطبة والذي ترجـ لو أكثر مف نصؼ صفحة وأقؿ مف صفحة)
 (. 70العزيز القرطبي والذي ترجـ لو الخشني في صفحة واحدة)

: ما تميز بو الخشني في منيجيتو الشمولية ، فمـ يقصر لمف ترجـ لو عمى الشمولية  -د
فئة معينة أو عمى ناحية مف نواحي األندلس  ، بؿ تعدى ذلؾ ، فترجـ ألعالـ مف مختمؼ 
أنحاء األندلس ، ومف مختمؼ االتجاىات ولمف عاصرىـ ، ولمف سبقوه ، وىذا ما يؤكد شموؿ 

 صرىـ ولمف سبقوه في كؿ ناحية مف نواحي األندلس ، مثؿ: نظراتو ، واتساع اطالعو لمف عا
ترجـ لكمثوـ بف أبيض المرادي وىو مف أىؿ سرقسطة ، كانت وفاتو 

ذا لـ يتمكف مف ضبط سنة الوفاة بعينيا ، يذكر عيد الخميفة و 72ـ()867ىػ/253سنة) (، وا 
بي ، والذي ذكر األمير الذي عاصر عيده كترجمتو لمحمد بف عبد الواحد الخوالني القرط

ـ( 886-852ىػ/ 273-238()73وفاتو فقاؿ توفي في أواخر أياـ الخميفة محمد )رحمو اهلل()
، وفي بعض التراجـ يذكر اليوـ والشير والسنة ، كترجمتو لمحمد بف عبد الممؾ بف أيمف 

ـ(، 940ىػ/330القرطبي حيث قاؿ عف وفاتو : توفي ليمة السبت لمنصؼ مف شواؿ سنة ) 
 (. 74ـ()866ىػ/252ولده يـو الجمعة مستيؿ ذي الحجة سنة)وكاف م

وكاف الخشني حريصا ودقيقا عمى ذكر سنة وفاة مف ترجـ لو ، لبياف عصره وأثره في 
 الحياة األندلسية .

 المادة المدونة :
أما عف المادة التاريخية المدونة التي نقميا في كتابة تراجـ الفقياء والمحدثيف فيي نادرة 

حيث ترجـ لحارث بف أبي سعد القرطبي وقد ذكره عبد اهلل بف حبيب في الطبقة األولى جدا ، 
(، وفي ترجمة محمد بف سعيد بف حساف القرطبي الذي ذكر عبد 75مف عمماء رجاؿ األندلس)

(. وترجمة عامر بف أبي جعفر 76اهلل بف حبيب في الطبقة األولى مف عمماء رجاؿ األندلس)
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(، 77د الممؾ بف حبيب في كتابو عامر بف أبي جعفر مع أصحابو)القرطبي ، الذي ذكر عب
وفي ترجمة يحيى بف مضر القرطبي حيث ذكر عبد الممؾ بف حبيب في طبقة فقياء 

(، وفي ترجمة أحمد بف عمرو بف منصور وىو مف أىؿ إلبيرة ، وقد وقعت تسمية 78األندلس)
 (.79جميع مف روى عنيـ في الكتاب الذي ألفو مطرؼ بف عيسى)

 مادة الترجمة :
لقد تناولت مادة الترجمة أسماء المترجـ ليـ ، وأنسابيـ وكناىـ ، وأسماء مدنيـ ، 
وأسماء شيوخيـ الذيف أخذوا عنيـ وتالمذتيـ الذيف سمعوا منيـ ، والتعريؼ بمؤلفاتيـ ، وذكر 

روىا أثناء مف كانت لو رحمة سواء داخؿ األندلس أو المشرؽ اإلسالمي ، وذكر البمداف التي زا
رحمتيـ ، وذكر العمماء الذيف إلتقوا بيـ أثناء رحمتيـ ، كذلؾ تبيف مف خالؿ الدراسة أنو توسع 
في ترجمتو لممشيوريف ، ومف ذوي المكانة المرموقة عند الخمفاء واألمراء ، وعند الناس 

مد بف والوظائؼ التي شغموىا ، مثؿ : بقي بف مخمد ، ومحمد بف عبد السالـ الخشني ، ومح
( تولى 80وضاح بف بزيع وأحمد بف الوليد بف عبد الخالؽ الباىمي مف أىؿ كورة طميطمة)

(، وذكر مف تميز بو مف أخالؽ مثؿ أحمد بف عمرو بف 82( وطميطمة)80قضاء جياف)
منصور مف أىؿ إلبيرة ،كاف رجال صالحا ثبتا في ما روى حافظا لما قيد ، ومف أغنى الناس 

 (.83بالسنف واآلثار)
لمبحث الثاني : عمماء الوافديف إلى العراؽ عند الخشني في كتابو ) أخبار الفقياء ا

 والحكماء(
 
أبو عبد الرحمف أحمد بف إبراىيـ بف فروة المخمي الفرضي القرطبي  -0

ـ( يذكر خالد بف سعد بأنو كاف جارا لو ، وأنو كاف صغيرا عندما رآه يرحؿ 902ىػ/ 290)ت
 (.84إلى المشرؽ)

فسمع مف يحيى بف بكير ، ومف عبيد اهلل بف عمر بف ميسرة الفواريري ، دخؿ العراؽ 
وسمع عبد الغني بف أبي عقيؿ ، وعنو أخذ )كتاب الفرائض( أيوب بف سميماف ، وعنو أخذه 

 (.85الناس باألندلس)
 (.86روى عنو أحمد بف خالد ، وعثماف بف عبد الرحمف وآخروف)
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الفرائض إال أنو كاف ثقة في حممو ، مأمونا  قاؿ عنو الخشني : ولـ يكف بارعا في عمـ
 (.87في روايتو ، صادقا في ما نقؿ)

وذكرابف الفرضي أنو كاف مغفال ، ويذىب مذىب أىؿ العراؽ  في شرب النبيذ 
 (.88الصمب)

وقاؿ عنو أحمد بف خالد : )دخمت عميو يوما ، ومعي محمد بف عبد الممؾ بف أيمف ، 
، فبدر ابف أيمف فرد عميو الخطأ ، وأشار إلى بالسكوت ، فألقى عمينا مسألة مف الفرائض 

فسكت عنا أحمد بف إبراىيـ ، قاؿ أحمد بف خالد : فمما خرجنا عنو قمت البف أيمف : لـ 
رددت الخطأ عميو؟ فقاؿ : ال يعرؼ معنى ما ألقى ، فمما أراد أف يغمطنا فأردت أف أمتحف 

 (.   89عميو()
ـ(:مف أىؿ بجاية ، كاف فقييا 950ىػ/339أبو القاسـ أحمد بف وضاح )ت -2

(، وذكر ابف الفرضي أنو 90حافظا لممسائؿ ، ثابت لمحفظ ، رحؿ إلى المشرؽ ودخؿ العراؽ)
سمع باألندلس مف عبيد اهلل بف يحيى ، ورحؿ إلى المشرؽ رحالت عدة ، حاجا ، وتاجرا، 

 (.90ده إلى أف توفي)وطالبا لمعمـ ، وأنو كاف حافظا لمفقو ، بصيرا بو وكاف مشاورا ببم
-278أبو عمر أحمد بف دحيـ بف خميؿ بف عبد الجبار بف حرب القرطبي ) -3
ـ( كاف جّؿ اىتمامو بالحديث والرأي والمعرفة بيما ، سمع باألندلس مف 949-890ىػ/338

عبيد اهلل بف يحيى ، ومف سعيد بف عثماف األعناقي ، ومف سعيد بف خمير وغيرىـ ، رحؿ 
ـ( ، وبعد أداء فريضة الحج سمع بمكة مف 927ىػ/305وطالبا لمعمـ سنة )إلى المشرؽ حاجا 

إبراىيـ بف عبد اهلل بف الفضؿ الديبمي ، ومف أحمد بف زياد األعرابي ، ومف محمد بف إبراىيـ 
 (.92بف المنذر النيسابوري وغيرىـ)

 ثـ خرج مف مكة قاصدا العراؽ ، فدخؿ البصرة فسمع بيا مف إسماعيؿ بف يعقوب بف
(، وأخذ عنو 93إسماعيؿ الصفار ، ومف الزبير بف أحمد بف سميماف بف عبد اهلل الزبيري)

كتابو )السنة( حيث ذكر الحميدي أف أبا عمر أخبره بأنو حدثو سعيد بف نصر وسعيد بف 
عثماف النحوي بكتاب )السنة( ألبي عبد اهلل الزبير بف أحمد بف سميماف الزبيري عف أحمد بف 

 (.94عف الزبير بف أحمد)دحيـ بف خميؿ 
ـ( دخؿ بغداد ، فسمع مف أبي عبد اهلل محمد 928ىػ/306وفي شير ذي القعدة سنة )

بف أحمد بف محمد بف عبد الممؾ ابف سميماف .... بف عمرو بف عثماف بف عفاف )رضي اهلل 
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عنو( ، وسمع مف أبي عبيس إسحاؽ بف موسى بف سعيد الرممي )كتاب أبي داود في 
وسمع مف عثماف بف أحمد بف الحسيف بف عبد الرحمف بف الخطيب البزاز ،  (،95السنف()

وسمع مف أبي بكر عبد اهلل بف أبي داود السجستاني ، وسمع مف أبي عيسى يوسؼ بف 
 (.96يعقوب بف ميراف االنماطي ، وروى عنو )كتب داود العباسي()

بف إسحاؽ ، وقد وسمع مف إبراىيـ بف حماد بف إسحاؽ ، ابف أخي القاضي إسماعيؿ 
كتب عنو كتاب عمو في )أحكاـ القرآف( أخذه عنو عبيد اهلل بف الوليد المعيطي ، ومحمد بف 

 (.97إسحاؽ بف السميـ وغيره)
ـ( ودخؿ بمد فسمع بيا 929ىػ/307ثـ خرج مف بغداد في منتصؼ شعباف في سنة )

( فسمع بيا مف 98مف أبي محمد عبد اهلل بف أبي سفياف الموصمي وغيره ، ثـ دخؿ تكريت)
محمد بف عمي بف الخطاب ، ثـ دخؿ الموصؿ فسمع بيا مف نصر بف أحمد بف خمؼ 

( ، فسمع مف عبد اهلل بف أحمد بف فضؿ ، وسمع 99العمري ، ثـ دخؿ نصيبيف)
( فسمع مف محمد بف عبد اهلل بف محمد 000( مف أبي عروبة ، ثـ دخؿ حمص)000بحراف)

وغيرىما ، ودخؿ فمسطيف فسمع مف محمد بف  المطمبي ، ومف أبي بكر محمد بف سعيد
 إبراىيـ بف عبد ربو وغيره.

(، 002ودخؿ طبرية فسمع بيا مف أبي الحسف عمي بف إسحاؽ بف إبراىيـ القاضي)
( فسمع مف الحسف بف الحسف البغدادي ، وزكرياء بف يحيى بف 003ودخؿ بيت المقدس)

بف اباف بف شداد ، ومف عبد  ( فسمع بيا مف عبد اهلل004يعقوب وغيرىما ، ودخؿ عسقالف)
( فسمع بيا مف أبي محمد زكرياء بف عبيد العطاء 005اهلل بف يزيد وغيرىما ، ودخؿ دمياط)

 وغيره.
ثـ دخؿ مصر فسمع بيا مف أبي عبيد اهلل محمد بف ربيع بف سميماف الجيزي ، ودخؿ 

خميا سنة ( فسمع بيا مف أبي مسمـ صالح الكوفي ، ثـ أنصرؼ إلى األندلس فد006طرابمس)
(، وذكر ابف الفرضي ، إنو كاف ثقة فيما رواه وجامعا لمسنف ، معنيا 007ـ()930ىػ/309)

(، وأما ابف فرحوف فوصفو بالعمـ والتقى والعناية باآلثار والسنف ، وأنو مف أىؿ 008باآلثار)
 (.009الحفظ والرواية ، حافظا لمذىب مالؾ)

(، 000أنو ولي قضاء طميطمة وغيرىا)وذكره الذىبي أنو كاف فقييا ثقة ، جامعا لمسنف و 
ووصفو ابف حارث بالصالح والورع والتقى ، ومشيودا لو بالعمـ ، وأنو مف أىؿ الحفظ والرواية 
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(، وزاد ابف أبي دليـ أنو حمؿ بالعراؽ كتب القاضي إسماعيؿ 000وأنو حافظ لمذىب مالؾ)
 (. 002فزاد فقيو)

ـ( جؿ ما عنده ، وسمع 976-960ىػ/366-350سمع منو الخميفة الحكـ المستنصر)
منو عبد اهلل بف الوليد المعيطي وروى عنو القاضي أبو بكر محمد بف إسماعيؿ بف منذر 

 (.003وآخروف)
ـ( قضاء طميطمة وبقي عمى القضاء 960ىػ/350واله الخميفة عبد الرحمف الناصر)ت

لبيرة (، ويذكر ابف فرحوف : أنو ولي الشورى ثـ قضاء طميطمة ثـ قضاء ا004حتى وفاتو)
 وبجاية ، ولـ يزؿ قاضيا إلى أف توفي بالطاعوف . 

-807ىػ/276 -200أبو عبد الرحمف بقي بف مخمد بف يزيد القرطبي ) -4
ـ( ومف 847ىػ/233ـ( سمع باألندلس مف أبي محمد يحيى بف يحيى الميثي القرطبي)ت889

تاف ؛ ـ( وكانت لو رحم835ىػ/220أبي عبد اهلل محمد بف عيسى المعافري األعشى )ت
(، ورحؿ إلى المشرؽ 005األولى أقاـ فييا عشرة أعواـ ، وفي الثانية أقاـ خمسا وعشريف سنة)

ولقي كبار أئمة المحدثيف ، وكبار المسنديف ، فسمع منيـ وأخذ عنيـ فسمع بالحجاز ، مف 
(، 006ـ( وغيره مف العمماء األفاضؿ)850ىػ/237أبي إسحاؽ إبراىيـ بف محمد الشافعي )

رة مف عدد مف العمماء البارزيف منيـ ؛ أبي عمي الحسف بف مدرؾ بف بشير وسمع بالبص
السدوسي البصري وغيره ، وسمع بالكوفة مف أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الكوفي 

(، وسمع ببغداد مف أبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ 007ـ( وغيره)848ىػ/234)ت
ـ( ، ولـ يرو لو شيئا 855ىػ/240أىؿ السنة )تالمروزي البغدادي أحد األئمة األربعة عند 

مسندا ، لكونو قطع الحديث ، وسمع مف أبي بكر بف أبي شيبة ، فأكثر ، ومف جبارة بف 
ـ(  857ىػ/243المغمس ، ومف أبي موسى ىاروف بف عبد اهلل البغدادي المعروؼ بالحّماؿ)ت

(، وسمع بواسط مف 008وىو مف حفاظ الحديث ، وغيرىـ مف العمماء األفاضؿ األجالء)
محمد بف إبراىيـ القرشي الشامي نزيؿ واسط ، ومف أبي إبراىيـ إسماعيؿ بف إبراىيـ بف ىود 

 (. 020(،وسمع بخراساف مف عدد مف العمماء األفاضؿ ىناؾ)009المكفوؼ وغيرىـ)
( وبحمص وبالرقة 022( وحمب وبجزيرة الشاـ)020وسمع بدمشؽ وبمصر والرممة)

(، وقد بمغ عدد المشايخ الذيف أخذ عنيـ 023سحنوف بف سعيد)وعسقالف وبالقيرواف مف 
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)مائتاف وأربعة وثمانوف عالما( وأدخؿ األندلس عمما جما ، وبو وبمحمد بف وضاح تأسست 
 (.024مدرسة الحديث)

وقد سمع مف بقي بف مخمد جماعة منيـ : ابنو أحمد بف بقي بف مخمد ، وأسمـ بف عبد 
 (.025، وأيوب بف ألوليد الغافقي ، وغيرىـ) العزيز ، ومحمد بف عمر بف لبابة

ومف أراء العمماء ببقي بف مخمد فقد ما ذكره أحمد بف أبي خيثمة : ) ما كنا نسميو إال 
 (.026المكنسة ، وىؿ احتاج بمد فيو بقي إلى أف يرحؿ إلى ىاىنا منو أحد؟( )

، رأسا في وما ذكره الذىبي أنو كاف :)إماما مجتيدا صالحا ، ربانيا صادقا مخمصا 
 (.027العمـ والعمؿ عديـ المثؿ ، منقطع القريف ، يفتي باألثر وال يقمد أحدا()

وقد أشاد بو ابف الفرضي بأنو مأل األندلس حديثا ورواية ، ولقد أنكر عميو أصحابو عبد 
اهلل بف خالد ، ومحمد بف الحارث ، وأبو زيد ما أدخمو مف كتب االختالؼ ، وغرائب الحديث 

و السمطاف وأخافوه بو ، ولكف اهلل بمنو وفضمو أظيره عمييـ ، ومنعو منيـ ، فقرأ ، وأوشوا ب
( ، وعف خالد بف سعيد قاؿ 028لمناس الحديث وروايتو ، فمنذ ذلؾ  انتشر الحديث باألندلس )

: سمعت طاىر عبد العزيز يقوؿ : )حممت معي جزءا مف )مسند( بقي بف مخمد إلى المشرؽ 
اعيؿ الصائغ ، فقاؿ: ما اغترؼ ىذا إال مف بحر وعجب  مف كثرة ، فأريتو محمد بف إسم

 (.029عممو()
ومف الذيف شيدوا لو اإلماـ أبو محمد بف حـز الظاىري بأنو لـ يؤلؼ في اإلسالـ مثؿ 

(، وقاؿ أسمـ بف عبد العزيز : 030)تفسير( بقي ، ال )تفسير( محمد بف جرير وال غيره)
)مسندي( جاءني عبد اهلل بف يحيى بف يحيى وأخوه  )حدثنا بقي بف مخمد قاؿ : لما وضعت

إسحاؽ ، فقاال : بمغنا أنؾ وضعت )مسندا( قدمت فيو أبا مصعب الزىري ، ويحيى بف بكير 
وأخرت أبانا ؟ فقاؿ : أما تقديمي أبا مصعب ، فمقوؿ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( : 

فمقوؿ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ(: ) )قدموا قريشا وال تقدموىا ، وأما تقديمي ابف بكير 
كبركبر( يقصد السف ، ومع أنو سمع )الموطأ( مف مالؾ سبع عشرة مرة ، وأبو كماؿ لـ 

 (.030يسمعو إال مرة واحدة()
ـ( في كتابو )أخبار 949ىػ/338ووصفو أبو عبد الممؾ أحمد بف عبد البر القرطبي)ت

اما قواما متبتال متواضعا ، ليس لو شبييا في عمماء قرطبة(  أنو كاف ذا فضؿ وتقى ، و صو 
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( ، وكاف طواال أقنى ، قويا جمدا ، ذا لحية مضبرا ، لـ يركب دابة 032عصره والفي مصره)
 (.033قط ، ويحضر الجنائز دائما ، ليس لو مف العيش إال ورؽ الكرنب الذي يرمى)
أف أسمـ بف عبد وذكر ابف لبابة الحافظ عنو أنو كاف مف عقالء الناس وأفاضميـ ، و 

العزيز كاف يقدمو عمى جميع مف لقيو بالمشرؽ ، وذكر عف زىده إذا رأى ضعيفا محتاجا 
(، وأما صاحب القبمة أبو عبيدة ،  ذكر أف بقي يختـ القرآف في ثالث 034أعطاه أحد ثوبيو)

اد عشرة ركعة في كؿ ليمة ، ويصمي بالنيار مئة ركعة ، ويصوـ نياره ويقوـ ليمو ، كثير الجي
 (.035، وأنو رابط اثنتيف وسبعيف غزوة)

وقد أدخؿ كتب مشرقية األندلس ومما انفرد بو ، ولـ يدخمو سواه )مصنؼ( أبي بكر بف 
أبي شيبة ، وكتاب )الفقو( لمحمد بف أدريس الشافعي الكبير بكمالو ، وكتاب ) التاريخ( لخميفة 

لعزيز( ولبقي بف مخمد )تفسير بف خياط ، وكتابو في )الطبقات( وكتاب )سير عمر بف عبد ا
 (. 036القرآف( ، و)مسند النبي صمى اهلل عميو وسمـ( ليس ألحد مثمو)

مصنفاتو : قاؿ أبو محمد عمي بف أحمد : فمف مصنفات أبي عبد الرحمف بقي بف مخمد 
: كتابو في )تفسير القرآف( فيو الكتاب الذي أقطع قطعا ال استثني منو أنو لـ يؤلؼ في 

مو ، وال تفسير )محمد بف جريرالطبري( وال غيره ، ومنيا في الحديث : )مصنفو( اإلسالـ مث
الكبير الذي رتبو عمى أسماء الصحابة )رضي اهلل عنيـ( ، فروى فيو عف ألؼ وثالثمائة 
صاحب ونيؼ ، ثـ رتب حديث كؿ صاحب عمى أسماء الفقو وأبواب الحكاـ ، فيو مصنؼ 

تقانو ، واحتفالو فيو في الحديث ومسند ما أعمـ ىذه الرتبة ألحد ق بمو ، مع ثقتو وضبطو وا 
وجودة شيوخو ، فإنو روى عف )مائتيف وأربعة وعشريف ( رجال ليس فييـ عشرة ضعفاء ، 

 (.037وسائرىـ أعالـ مشاىير)
ومنيا : مصنفو في )فتاوى الصحابة والتابعيف ومف دونيـ( الذي أربى فيو عمى 

مصنؼ )عبد الرزاؽ بف ىماـ( ، ومصنؼ ) سعيد بف )مصنؼ( أبي بكر بف أبي شيبة ، و 
منصور( وغيرىما ، وانتظـ عمما عظيما لـ يقع في شيء مف ىذه ، فصارت تواليؼ ىذا 
اإلماـ الفاضؿ قواعد لإلسالـ ال نظير ليا ، وكاف متحيزا ال يقمد أحدا ، وكاف ذا خاصة مف 

، وأبي الحسف مسمـ بف الحجاج أحمد بف حنبؿ ، وجاريا في مضمار أبي عبد اهلل التجاري 
 (.038النيسابوري ، وأبي عبد الرحمف النسائي )رحمة اهلل عمييـ أجمعيف()
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وفاتو : قاؿ أبو سعيد بف يونس في )تاريخو( ، إف بقي بف مخمد مات باألندلس سنة 
ـ( ، وقاؿ أبو الحسف الدار قطني في )المختمؼ( أنو مات سنة 889ىػ/276)
 (.039ـ()886ىػ/273)

بف عبد اهلل األنصاري السرقسطي ، كانت لو رحمة قديمة إلى المشرؽ حفص  -5
ودخؿ العراؽ ، حضر فييا خراب البصرة عمى يد العموي ، نقال عف كتاب محمد بخطو وكاف 

 (.040فاضال)
محمد بف حامد بف أخطؿ الثعمبي ، مف أىؿ إلبيرة ، وىو ابف الفقيو الحافظ  -6

وأمو وأخيو ، فعطب بيـ المركب في مرسى  حامد بف أخطؿ أبي الخضر ، رحؿ مع أبيو
ـ(، فسمموا إال حامد فقد ىمؾ ، وتوجو ابنو محمد فدخؿ 893ىػ/280( سنة )040تونس)

العراؽ وعني بالحديث وجمع منو كثير ، وأقاـ بالعراؽ ، وكاف بصيرا بالحديث ، بارعا في 
 (. 042معرفتو حتى كاف يعرؼ بصاحب األثر)

عبد اهلل بف عبيد اهلل الثقفي القرطبي  أبو يحيى زكرياء بف يحيى بف -7
ـ( يعرؼ بابف الشامية ، سمع باألندلس مف قاسـ بف ىالؿ وغيره ، رحؿ إلى 889ىػ/276)ت

المشرؽ ، وسمع بالشاـ مف محمد بف مصطفى ، واجتمع عنده بمحمد بف وضاح ، وسمع 
 (.043بالعراؽ مف سميماف بف الحكـ ، وكاف مف أىؿ العمـ والفضؿ والورع )

أبو عبد اهلل محمد بف عيسى بف نجيح المعافري والمعروؼ باألعشى  -8
( سمع مف عمماء قرطبة ، ثـ رحؿ إلى المشرؽ سنة 044ـ()836ىػ/222القرطبي )ت

ـ(السنة التي توفي فييا اإلماـ مالؾ بف أنس ، فسمع مف سفياف بف عيينة ، 795ىػ/079)
غير ذلؾ مف كتبو ، وروى عف أيضا ولقي وكيع بف الجراح ، وروى عنو تفسيره في القرآف و 

)ثالثيف ألؼ( حديث سوى ما روى عف يحيى بف سعيد القطاف مف عمماء البصرة ، ومف 
حفاظ الحديث ، وسمع مف عثماف بف عيسى بف كنانة وغيرىـ مف العراقييف والمدنييف ، وكاف 

، ورواية اآلثار مف الفضالء العمماء المتصدقيف المعظميف المشاوريف ، الغالب عميو الحديث 
(، يغمب عميو خمؽ 045، وكاف يذىب في األشربة مذىب أىؿ العراؽ إذ كاف عممو عراقيا)

 (.047(،  ويذكر ابف الفرضي أنو كاف عاقال سريا جوادا كريما ، فيو دعابة )046الدعابة)
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ـ( قاؿ بعض 900ىػ/287أبو عبد اهلل محمد بف وضاح بف بزيغ القرطبي)ت -9
تؽ ىو كاف في جممة كتبو ، فما رأيت كتابا أشد اختصارا وال أكثر أىؿ العمـ ؛ قرأت كتاب ع

 اتقانا منو نسختو ....
)بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  أىؿ العمـ ؛ قرأت كتاب عتقو ، وكاف في جممة كتبو ، فما 
رأيت كتابا أشد اختصارا وال أكثر اتقانا منو ، نسختو بسـ اهلل الرحمف كتاب مف عبد الرحمف 

لبزيغ مواله ، اعتقو هلل )جؿ وعال( فميس ألحد عميو سبيؿ ، غير أف والءه لي  بف معاوية
(، سمع مف عمماء وفقياء األندلس منيـ محمد بف عيسى األعشى ، ويحيى بف 048ولعقبي()

(، وكانت لو رحمتيف إلى 049يحيى الميثي المصمودي ، وعبد الممؾ بف حبيب السممي)
نما كاف شأنو ـ( ، ول833ىػ/208المشرؽ األولى سنة) ـ يقصد في رحمتو ىذه طمب العمـ ، وا 

العبادة والزىد ، ولقي فييا ؛ آدـ بف أبي أياس العسقالني ، ويحيى بف معيف ، وأحمد بف 
(، ويذكر ابف الفرضي : بأنو لو سمع ابف وضاح في رحمتو ىذه لكاف أرفع 050حنبؿ وغيرىـ)

(. وفي 050ه قبؿ رحمة بقي بف مخمد)أىؿ زمانو درجة ، وأعالىـ إسنادا ، وكانت رحمتو ىذ
ـ(، فمقي فييا الرجاؿ ، وكتب عنيـ ، وىذا ما ذكره 844ىػ/230رحمتو الثانية بعد سنة )

(، قاؿ عنو أحمد بف 052لمخشني ، محمد بف عبد الممؾ بف أيمف في صفة رحمتيو جميعا)
ة ، وأدخؿ عبادة : )كاف ابف وضاح منتجبا لمرجاؿ ال يأخذ شيئا مف روايتو إال عف الثق

(، وسمع ابف وضاح بمكة مف 053األندلس عمما عظيما ، وسمع منو مف أىميا بشر كثير( )
أبي عبد اهلل محمد بف قدامة ، ويعقوب بف حميد بف كاسب ، وأبي مرواف محرز بف مسممة 
سماعيؿ بف أبي أويس ،  العدني وغيرىـ ، وسمع بالمدينة مف إبراىيـ بف المنذر الحذامي ، وا 

(.  سمع مف البغدادييف والمكييف ، 054ف أبي بكر بف الحارث بف زارة وغيرىـ)واحمد ب
والشامييف والمصرييف ، وقد ذكر ابف الفرضي أف عدة الرجاؿ الذيف سمع منيـ ابف وضاح  

(،  وبمحمد بف وضاح وبقي بف مخمد صارت األندلس دار 055( رجال)075في األمصار )
و ، عارؼ بعممو ، كثير الحديث عف العبادة ، ورع حديث ، فيو عالـ بالحديث ، بصير بطرق

(، وكاف أحمد بف خالد ال يقدـ عمى 056زاىدا ، متعفؼ ، حضر الناس مجمسو وانتفعوا بو )
ابف وضاح أحد ممف أدرؾ باألندلس ، وكاف يعظمو جدا ، ويصؼ فضمو وعقمو وورعو ، غير 

خطأ كثير محفوظ عنو ، وأشياء أنو كاف ينكر عميو كثرة رده في كثره مف األحاديث ، ولو 
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كاف يغمط فييا ويصحفيا ، وكاف ال عمـ عنده بالفقو ، وال بالعربية ، وكاف كثيرا ما يقوؿ : 
 (.057ليس ىذا مف كالـ النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( في شئ ، وىذا ثابت مف كالمو )

فمف يأتيو وكاف أحمد بف عبادة يشبيو بالطبيب الرقيؽ الذي يشخص الدواء لكؿ داء ، 
مف أىؿ الرأي فيفيدىـ مف باب الرأي ، ومف يأتيو مف أىؿ الحديث فيفيدىـ مف باب 

(، ووصفو خالد بف سعيد بأنو معمـ أىؿ األندلس لمعمـ والزىد ، وسمع مف 058الحديث)
مشايخو سعيد بف عثماف العناقي ، ومحمد بف عمر بف لبابة ، بأنو كاف يفوؽ في عمـ 

(، وذكر محمد بف قاسـ 059مف كاف في وقتو ، ووصفوه بالزىد والعقؿ)الحديث والرجاؿ جميع 
 (.060أف البعض مف عندنا يقوؿ أنو سمع بالكوفة مسند بف أبي شيبة في ثمانية عشر يوما)

الرواة : وممف روى عنو  أحمد بف خالد الجباب ، وقاسـ بف أصبغ ، ومحمد بف ايمف ، 
 (. 060وىب األعناقي وغيرىـ) وأحمد بف عبادة ، ووىب بف مسرة ، وخالد بف

مكنوف  -كتاب في الحديث  –القطعاف  -كتاب في الزىد  –مصنفاتو: ) العباد والعوابد 
 ( .062البدع والنيي عنيا( ) -كتاب في فقو المالكية  –السر ومستخرج العمـ 

ىػ/ 099وفاتو : كاف مولد ابف وضاح عمى رأس المائتيف ، وقيؿ كاف مولده سنة )
ـ( ، وذكر ابف الفرضي عف عثماف بف عبد 900ىػ/287وكانت وفاتو سنة )ـ( ، 804

ـ( وأنو ولد سنة 900ىػ/287الرحمف وىو أعمـ الناس بأمر محمد بف وضاح أنو توفي سنة )
(، وذكر الحميدي أنو توفي سنة 063ـ( في أوليا أو آخرىا)804ىػ/099)
 (.064ـ()899ىػ/286)

عمبة بف زيد بف الحسف بف كمب بف أبو عبد اهلل محمد بف عبد السالـ بف ث -00
أبي ثعمبة األشرس بف جرىـ الخشني صاحب رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( 

(، ويذكر الزبيدي أنو مف أىؿ كورة جياف وانتقؿ إلى قرطبة 065ـ(القرطبي)899ىػ/286)ت
ا عمى (، وكاف دينا تقيا ، ثقة في الرواية ، قميؿ التصنع ، زاىدا في الدنيا ، ورع066فسكنيا)

طريقة المتقدميف في صحة المذاىب ، واستقامة المسالؾ وسالمة الظاىر وصحة 
 (.067الباطف)

ـ( ، ولقي شيوخ الحديث ، وسمع الدواويف 854ىػ/240رحؿ إلى المشرؽ قبؿ سنة )
وعني بالمغة وأدخؿ األندلس عمما جما مف حديث األئمة ، ومف المغة والشعر الجاىمي رواية ، 

ة الحج ، ودخؿ البصرة ، فسمع بيا مف بندار محمد بف بشار ، وغيره مف وبعد أداء فريض
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أصحاب الحديث ، وأدرؾ بيا أبا حاتـ سيؿ بف محمد السجستاني ، والعباس بف الفرج 
الرياشي ، وأبا إسحاؽ الزيادي ، وأخذ عنيـ كثيرا مف كتب المغة ، رواية عف األصمعي 

حسف الواسطي وغيره ، ودخؿ الكوفة وسمع (، ودخؿ واسط وسمع مف عمي بف ال068وغيره)
مف عبد اهلل بف سعيد الكوفي ، يعرؼ باألشج وغيره ، ودخؿ بغداد وسمع مف عدد مف 
عممائيا مثؿ يعقوب بف إبراىيـ الدروقي وغيره ، وكتب بيا كتب أبي عبيد القاسـ بف سالـ 

 (.069عف محمد بف وىب المسعري ، وأبي عمراف موسى بف خاقاف)
سـ بف أصبغ أف محمد بف عبد السالـ الخشني أدخؿ كتب أبي عبيد األندلس ويذكر قا

( ، وذكر الحميدي أنو أقاـ بالمشرؽ خمسا وعشريف سنة 070عف محمد بف وىب المسعري)
 (.070متجوال في طمب الحديث)

كما أنو سمع بمكة مف محمد بف يحيى بف أبي عمر العدني الذي أخذ عنو مصنؼ ابف 
( مف عبد الرحمف بف خالد وغيره ، وسمع بحمب وبحمص وبدمشؽ 072ة)عيينة ، وسمع بالرق

كما أنو سمع بالرممة مف أبي عمير عيسى بف محمد والذي يعرؼ بابف النحاس وغيره ، وسمع 
بعسقالف مف أبي نصر محمد بف خمؼ العسقالني ، كما سمع بمصر مف عدد مف عممائيا 

وممف روى عنو الخشني ، جعفر بف (، 073منيـ إبراىيـ المزني صاحب الشافعي وغيره)
براىيـ بف يوسؼ الحضرمي الصيرفي  محمد المغوي ، وثابت بف عمرو النحوي ، وا 

 (.074وغيرىـ)
قاؿ خالد بف سعد : )سمعت محمد بف إبراىيـ بف حيوف وكاف مف أعمـ مف رأيت 

دلس بالحديث والرجاؿ ، وكاف قد كتب عف الخشني يقوؿ : لـ أر أحد بالمشرؽ ، وال باألن
أثبت مف الخشني وال أوثؽ منو( ، وعرؼ بفصاحة المساف ، وجزاؿ المنطؽ ، وأنو كاف صارما 

ـ( أف يوليو قضاء 886ىػ/273أنوفا معتزال عف السمطاف ، فمما أراده األمير محمد األموي )ت
كورة جياف أبى ، وقاؿ : ) أبيت كما أبت السموات واألرض إباية أشفاؽ ال إباية عصياف ، 

 (.  075اه( )فأعف
(، وممف 076وكاف الغالب عميو حفظ المغة ورواية الحديث ، وكاف ثقة في ذلؾ مأمونا)

حّدث عنو باألندلس أسمـ بف عبد العزيز بف ىاشـ القاضي ، وأحمد بف خالد ، ومحمد بف 
 (.077قاسـ بف محمد البياني ، وابنو محمد بف محمد بف عبد السالـ)
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ـ( لو رحمة 904ىػ/292أبو محمد عبد اهلل بف محمد بف قاسـ بف ىالؿ )ت -00
بغداد ، ولقي أبا سميماف داود بف سميماف القياسي ، فكتب عنو  –إلى المشرؽ ، ودخؿ العراؽ 

كتبو كميا ، وأدخميا األندلس ، فأخمت بو عند أىؿ وقتو ، وكاف يغمب عميو عمـ داود ، حيث 
عنو محمد بف عبد الممؾ بف أيمف ، وقاسـ بف أصبغ ،  يميؿ إليو والحجة ، حّدث

(، وكاف أحد النبالء ، ومف كبار البمد في الفضؿ والعمـ وعف  قاسـ بف أصبغ 078وغيرىـ)
البياني أنو سمعت ببغداد ابف المنادي يقوؿ : )ما حبب إلّي الرحمة في طمب العمـ إال عبد اهلل 

قدـ عمينا أفريقية منصرفا مف المشرؽ ، فرأيت  بف محمد بف قاسـ بف ىالؿ األندلسي ، فإنو
 (. 079مف نبمو وحسف فيمو ، وآصرت بو إلى الرحمة()

ثـ قاؿ : وقاؿ لي غير واحد مف إخواني : كاف عبد اهلل بف محمد ىذا منقبضا متواضعا 
دخؿ مع أخ لو عمى أحمد بف محمد بف أبي عبدة القائد وأحمد بف محمد ال يعرفو فنزؿ حيث 

المجمس ، وبدره أخوه فجمس إلى جنب القائد ثـ قاؿ : ) يا سيدي ىذا أخي عبد اهلل  بمغ بو 
 (.080فمما نظر إليو أحمد بف محمد ، قاؿ لو : بؿ أنت أخوه ، ثـ قاؿ : إلي يا أبا محمد()

(، 080ـ()904ىػ/292وفاتو : قاؿ خالد بف سعد : توفي عبد اهلل بف محمد سنة )
 (.082ـ()885ىػ/272وفاتو ) ويذكر ابف الفرضي عف أحمد سنة

أبو عبد اهلل محمد بف إبراىيـ بف حيوف األندلسي الحجاري القرطبي  -02
( ، كاف إماما في الحديث عالما بو ، 083ـ( ، وأصمو مف وادي الحجارة)907ىػ/305)ت

وغاية في الحفظ لألثر والحديث ، ، سمع باألندلس مف أبي عبد اهلل الخشني ، ومف ابف 
 بف مسرة ، ولـ يكف مف ينافسو في حفظ المسائؿ والرأي ، وىو حسف وضاح ، ومف عبد اهلل

 (.084التوجيو لمحديث صدوؽ ضابط متقف )
(، ثـ رحؿ إلى 085قاؿ عنو خالد بف سعيد : )لو كاف الصدؽ إنسانا لكاف ابف حيوف()

المشرؽ ، فتردد نحو خمس عشرة سنة ، فسمع بصنعاء مف أبي يعقوب الديري وغيره ، وسمع 
مف محمد بف عمي بف زيد الصائغ وغيره ، ودخؿ بغداد فسمع بيا مف جماعة مف بمكة 

أصحاب الحديث ؛ منيـ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ وغيره ، وسمع مف ابف قتيبة بعض كتبو 
، وسمع بمصر مف عبد اهلل بف أحمد الخفاؼ النيسابوري وغيره ، وسمع بالقيرواف مف جماعة 

 (.086مي وغيره)، منيـ تميـ بف محمد التمي
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روى عنو باألندلس جماعة منيـ ؛ محمد بف عبد الممؾ بف أيمف ، وقاسـ بف أصبغ 
البياني ، وسعيد بف جابر األشبيمي ، ووىب بف مسرة ، وأحمد بف سعيد بف حـز ، وخالد بف 

(، 088(، وكاف يتيـ بالتشيع لشيء كاف يظير منو في حؽ معاوية بف أبي سفياف)087سعيد)
لس قبمو أبصر بالحديث منو ، ولـ يذىب مذىب مالؾ ، وكاف ابف حيوف شاعرا ولـ يكف باألند

 (.089ـ()907ىػ/ 305، توفي بقرطبة في سنة)
-252أبو عبد اهلل محمد بف عبد الممؾ بف أيمف بف فرج القرطبي ) -03

( ويعرؼ بابف أيمف ، كاف حافظا محدثا وعالما متقدما ، وفقييا 090ـ()942-866ىػ/330
لمذىب مالؾ ، عالما بطرائؽ الفتيا ، محمود األدب ، حسف اإلدارة ، لطيؼ مشاورا ، حافظا 

التخمص بسيط الجاه ، مف أثاره ؛ مصنؼ في السنف عمى تصنيؼ أبي داود سمع مف أبي 
براىيـ بف  عبد اهلل محمد بف وضاح ، ومف أبي عبد اهلل محمد بف عبد السالـ الخشني ، وا 

 (.090ىالؿ وغيرىـ)قاسـ بف ىالؿ ، ويحيى بف قاسـ بف 
ـ( 887ىػ/ 274رحؿ إلى المشرؽ ، ويذكر ابف الفرضي والمقري أنو رحؿ سنة )  

(، 093( ، ويذكر ابف الفرضي أنو رحؿ مع قاسـ بف أصبغ ، وابف أبي عبد األعمى)092)
ودخؿ األمصار وسمع جماعة مف أىؿ العمـ ، فسمع بمكة مف أبي جعفر محمد بف إسماعيؿ 

وأبي يحيى عبد اهلل بف أحمد بف زكرياء ، وعمي بف عبد العزيز وغيرىـ ، بف سالـ الصائغ ، 
(، ودخؿ 094ودخؿ العراؽ وسمع بالكوفة مف أبي إسحاؽ إبراىيـ بف إسحاؽ القاضي وغيره)

بغداد فسمع بيا مف عدد مف عممائيا المشاىير كأبي عبد الرحمف عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ 
أبي خيثمة وغيرىما الكثير، ويذكر ابف الفرضي أنو شارؾ  وأبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف
 (.095قاسـ بف أصبغ في رجالو كميـ)

(، وسمع بالقيرواف مف 096وسمع بمصر مف أبي محمد المطمب بف شعيب وغيره) 
(، ثـ انصرؼ إلى األندلس فناؿ الحرفة ، والمشاورة 097بكر بف حماد وأحمد بف يزيد المعمـ)

ر المؤمنيف الصالة بعد وفاة أحمد بف بقي ولو حكايات حسنة في األحكاـ ، ثـ واله أمي
 (.098ومجالس مؤنسة)

(، وأما ابف الفرضي فذكرأنو فقيو 099ووصفو الصفدي  أنو فقيو ومفتي حافظ ثقة) 
عالـ ، نبيؿ في الرأي ، حافظ  لممسائؿ واالقضية ، ويشاور في األحكاـ ، متقدـ في االفتاء ، 
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قي القاضي ، وكاف ذا جاللة ، ضابطا لكتبو ثقة في وولي الصالة بعد أحمد بف ب
 (.200روايتو)
وممف أثنى عميو بالعمـ محمد بف عمر بف لبابة  ، وذكر بأنو أفقو مف ابف خمير ،   

وقاؿ عنو االعناقي : أف ابف أيمف يأتيو إلى داره ويطمب منو أف يخرج لو كتابا بعينو فإف فيو 
فيجد األمر عمى ما ذكره وحفظو ، فيقوؿ لو : )أنت  حديث كذا وكذا ، ومسألة كذا وكذا ،

 (.200احفظ لكتبي مني ليا()
أقواؿ العمماء :  قاؿ محمد بف يحيى بف عبد العزيز : كاف محمد بف عبد الممؾ بف  

أيمف إماما ، روى الناس عنو كثيرا .....، وقد ذىب بصره في آخر عمره ، قرأت عمى بعض 
 (.202كتبو بخطو)

: )أشتير اسمو وولي الصالة بجامع قرطبة ، وكاف بصيرا بالفقو عالمة وقاؿ الذىبي   
 (.203مفتيا عارفا بالحديث حافظا لو( )

وقاؿ عنو القاضي ابف عياض :) كاف فقييا بارعا حافظا لممسائؿ حسف القياس ، تقمد 
ور إليو الفتيا ، والمشاورة في األحكاـ أكثر مف أربعيف سنة ، وانفرد مدة في ذلؾ ، وكاف المنظ

، وحّدث عنو جماعة وتقمد الصالة بقرطبة ، وذىب بصره في آخر عمره . وكاف يكثر مف 
 (.204قوؿ البتة البتة ، ال يخمو كالمو منيا()

(، 205مصنفو : لقد ألؼ مصنفا في السنف عمى تصنيؼ أبي داود ، وأخذه الناس عنو)
مي بف أحمد : ) مصنؼ ولقد حّدث بالمشرؽ واألندلس ، وصنؼ السنف ، وقاؿ أبو محمد ع

ابف أيمف مصنؼ رفيع ، احتوى مف صحيح الحديث وغريبو ما ليس في كثير مف 
(، وقاؿ محمد بف يحيى بف عبد العزيز : )ألؼ مصنفا في السنف عمى 206المصنفات()

تصنيؼ أبي داود وكاف كؿ بيت مغمورا معو بجاىو وفقيو وسننو ال يطمع أف يؤخذ بقوؿ 
(، كما قاؿ ابف 208رحوف حيث قاؿ: ) وكاف بصيرا بمذىب مالؾ()(. وزاد ابف ف207غيره()

 (.209بردس عنو : )ىو مسند األندلس وىو ثقة ()
ـ( ، 940ىػ/330وفاتو : تذكر جميع المصادر التي ترجمت البف أيمف أنو توفي سنة )

 (.200ـ()939ىػ/328سوى باشا البغدادي ذكر أف وفاتو كانت سنة )
ـ( وأصمو مف 960ىػ/350الجزيري القرطبي )تأبو عبد اهلل محمد بف عبيد   -04

الجزيرة ، رحؿ إلى المشرؽ ودخؿ العراؽ فسمع بيا مف قاضي القضاة إسماعيؿ بف إسحاؽ 
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وموسى بف ىاروف الحماؿ وعالف بف الحسف وغيرىـ مف أئمة الحديث ، وكاف الحديث أغمب 
وشاوره في األحكاـ محمد  عميو والرواية ، ولـ يكف وافر الحظ مف الفقو ، وسمع بالقيرواف ،

بف محمد بف زياد ، و كاف رجال نبيال عني بالعمـ وتقييد السنف ، وىو مف أعالـ الفضؿ 
 (.200والديف ، حّدث عنو محمد بف أبي دليـ ، وحّدث عنو أىؿ القيرواف)

قاؿ عنو الخشني : ) ووجدت اسمو مثبتا في كتبيـ ، وقد كتب عنيـ مف روايتيـ عنو 
(، وقد استشيد في غزوة القائد 202لذي أجدني أحفظو ىو ما أذكره مف ذلؾ()عمما كثيرا فا

 (.203ـ()960ىػ/350أحمد بف محمد بف أبي عبدة سنة )
-263أبو عبد اهلل محمد بف قاسـ بف محمد بف قاسـ بف سيار القرطبي) -05

(، سمع مف أبيو ، ومف 204ـ( ، مولى بني أمية ، ويعرؼ بػ) البياني()940-876ىػ/329
(، وسمع بجّياف مف أبي القاسـ 205مخمد ومحمد بف وضاح وغيرىـ مف أىؿ العمـ)بقي بف 

مطرؼ بف عبد الرحمف ، وبإشبيمية مف أبي عبد اهلل محمد بف جنادة ، وفي 
ـ( رحؿ إلى المشرؽ ، وأقاـ في رحمتو )أربع سنوات وأربعة أشير( ، ولقي 906ىػ/294سنة)

د عبد اهلل بف عمي بف الجاورد وغيره ، ثـ دخؿ أىؿ العمـ والحديث ، فسمع بمكة مف أبي محم
العراؽ وسمع بالبصرة مف أبي خميفة الفضؿ بف الحباب بف محمد الجمحي القاضي وغيره 
الكثير ، وسمع بالكوفة مف أبي جعفر محمد بف عبد اهلل بف سميماف الحضرمي وغيره ، ودخؿ 

العزيز البغوي وغيره ، وسمع بغداد وسمع بيا مف أبي القاسـ عبد اهلل بف محمد بف عبد 
( ، وسمع بمصر مف 206بدمياط مف عممائيا وباإلسكندرية مف أبي الحسف أحمد بف مراد)

أبي جعفر أحمد بف حماد بف زغبة التجيبي ، وأحمد بف شعيب النسائي وغيرىما ، وسمع 
مف ببرقة وطرابمس مف أبي عبد اهلل محمد بف سالـ بف سيار وغيره ، كما سمع بالقيرواف 

( مف أبي محمد عبد اهلل بف محمد 207مالؾ بف عيسى القاضي وغيره وسمع بفاس)
 (.208المفتي)

ويذكر ابف الفرضي أف عدة الرجاؿ الذيف لقييـ ، وأخذ عنيـ )مائة وثالثة وستوف( 
( عالما ، ثـ عاد إلى األندلس فأدخؿ عمما 220(، ويذكر المقري )مائة وستيف()209عالما)

ثير ، منيـ : ابنو أحمد ، وخالد بف سعد ، وسميماف بف أيوب ، وناؿ كثيرا ، وسمع منو خمؽ ك
باألندلس الحظوة في الوجاىة ، وبمغ السؤدد بالرواية والعمـ ، وكاف أحد المشاوريف في األحكاـ 
، قاؿ خالد بف سعد : سمعت سعيد بف عثماف األعناقي يحض طمبة العمـ عمى السماع مف 
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( ، 222حمد الباجي : ) لـ أدرؾ بقرطبة أكثر حديثا منو()(، وقاؿ أبو م220محمد بف قاسـ)
وقاؿ عنو ابف الفرضي : ) وكاف عالما بالفقو متقدما في عمـ الوثائؽ رأسا فييا ، وكاف مشاورا 
مف أوؿ أياـ أمير المؤمنيف الناصر)رحمو اهلل( ، وسمع الناس منو كثيرا ، وكاف ثقة 

 (.223صدوقا()
العمـ والرواية ، غمب عميو عمـ الحديث وكتاب  وذكره الخشني أنو كاف مف أىؿ 

( .... وىو ممف أىتـ بالحديث باألندلس ثـ بالمشرؽ ، وما كاف عنده 224الوثائؽ والشروط)
مف عمـ بالحديث الغريب لـ يكف عند غيره ، ولذلؾ يعوؿ عميو أحمد بف بقي في وثائقو ، مع 

 (.225محمد بف مسرور ، إذ كاف يمي القضاء)
ـ( فأعتؿ فانصرؼ 938ىػ/327ر المصادر أنو غزا غزوة الخندؽ سنة )وفاتو : تذك

منيا ومات ، لكنيا لـ تتفؽ في سنة وفاتو ، فأغمب المصادر تذكر أنو توفي في أواخر سنة 
ـ(،أما الخشني 939ىػ/328(، وتذكر البعض اآلخر أنو وفاتو في سنة)226ـ()938ىػ/327)

 (.227ـ()940ىػ/329فانفرد بأنو توفي سنة )
أبو عبد اهلل محمد بف قاسـ بف ىالؿ بف يزيد بف عمراف القيسي  -06

( مف أىؿ قرطبة ، كاف عابدا مجتيدا ، عاقال ، وقورا ، سمع مف 228ـ()905ىػ/293)ت
أبيو ، ولو رحمة إلى المشرؽ ، ودخؿ العراؽ ولقي بقي بف مخمد ، واجتمع معو عند الشيوخ ، 

وىدي يمحقو بيـ ، ويحمو محميـ ، وكاف عابدا  وكاف أقؿ أخوانو عمما ،غير أنو كاف لو سمت
 (.229مجتيدا ،حّدث عف أبيو ، وعف غيره بعد عودتو إلى األندلس )

ـ( مف أىؿ قرطبة ، 899ىػ/286أبو محمد عبد اهلل بف مسرة بف نجيح )ت -07
( ، وذكره ابف 230روى الخشني عف بعض الرواة أنو مولى لرجؿ مف البربر مف أىؿ فارس)

(، وذكر بعض مف صحب ابنو 230لى لرجؿ مف البربر مف أىؿ فاس)الفرضي : أنو مو 
محمد أنو موالي بني أمية ، وينسبو البعض أنو ىو عبد اهلل بف مسرة بف نجيح بف مرزوؽ 

(، رحؿ صغيرا إلى المشرؽ مع أخيو إبراىيـ بف مسرة  232مولى أبي قرة البربري الجياني)
لخشني ، فسمع بالبصرة مف بندار محمد التاجر ، وصحب في رحمتو محمد بف عبد السالـ ا

بف بشار ، وعمرو بف عمي القالس ، ومحمد بف المثنى الزمف ، ونصر بف عمي الجيضمي ، 
وأحمد بف محمد بف غالب الذي يقاؿ لو : )غالـ خميؿ( وجماعة آخريف ، وشارؾ الخشني في 

ى عف عبد اهلل بف مسرة أكثر رجالو بالبصرة ، وتردد فييا فأكثر ، وانصرؼ إلى األندلس ، رو 
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، وقاسـ بف اصبغ ، وثابت بف حـز السرقسطي وآخريف ، وكاف عبد اهلل متيما بالقدر ، وكاف 
خميؿ القدري صديقا لو ، ذكر ذلؾ أحمد ، وكاف محمد بف إبراىيـ بف حيوف شيد عمى عبد 

، وفي آخر اهلل بالقدر ، وروى البف حارث ممف يثؽ بيـ أنو كاف فاضال دينا طويؿ الصالة 
عمره بعد أف كبر ابنو محمد رحؿ ثانية إلى المشرؽ ، ووصؿ إلى مكة ، وبيا ناؿ مكانة 

 (.233عظيمة ، وبيا مات)
-200أبو مرواف عبيد اهلل بف يحيى بف يحيى بف الميثي القرطبي)  -08

ـ(سمع مف أبيو ، ولـ يسمع باألندلس مف غيره ، رحؿ إلى المشرؽ حاجا 900-825ىػ/298
 (.234دخؿ العراؽ وسمع مف أبي ىشاـ محمد بف يزيد الرفاعي)وتاجرا ، و 

وذكر ابف الفرضي أنو كاف رجال عظيـ الماؿ والجاه ، كريما ، ويقدـ في   
المشاورة في األحكاـ ، وأنو سمع بمصر مف محمد بف عبد الرحيـ البرقي كتابو 

نياضا باالثقاؿ ويشاور (، وذكره الخشني أنو كاف عظيـ الجاه وعزيز النفس ، 235)المشاىد()
 (، 236في األحكاـ ، وصاحب مروءة)

ووصفو ابف مخموؼ بالفقيو الحافظ العالـ اإلماـ ، الثقة الفاضؿ ، والذي   
 (.237بكرمو تضرب األمثاؿ )

ـ( الموطأ ، وحديث الميث وبعض 902ىػ/300وسمع منو األمير عبد اهلل األموي )ت   
 (.238السير ، عما رواه أحمد بف مطرؼ عنو)

ووصفو ابف فرحوف بفقيو قرطبة ، ومسند األندلس ، وتميز بمكانة عظيمة   
(، وروى عنو أحمد بف خالد ، 239وجاللة قدر ، روى عف والده)الموطأ( ونقؿ عنو بشر كثير)

وأحمد بف مطرؼ ، وأبو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد البر صاحب التاريخيف في الفقياء 
 (.240مع منو جمع عظيـ مف أىؿ قرطبة ومف غيرىـ)(، وس240والقضاة وغيرىـ)

(، 242وكاف آخر مف حّدث عنو يحيى بف عبيد اهلل بف يحيى بف يحيى)  
وذكر القاضي محمد بف عبد اهلل أنو وجد بخط يحيى بف يحيى )ولد ابني عبيد اهلل يوـ السبت 

ب ابنو (، ويروى أنو رغّ 243ـ()832ىػ/207ضحى لثالث لياؿ خموف مف جمادى اآلخرة سنة 
بالتجارة ، وأبعده عف طمب العمـ ، ولما عوتب في ذلؾ فقاؿ : )صنعة طمب فييا دمي ، 

 (.244وسعى ليا في ىدـ جاىي أحبيا لولدي( ، ولكنو عاد لطمب العمـ بعد وفاة والده)
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ويذكر بعض الرواة أف عبيد اهلل حضر مجمس محمد بف عبد الرحيـ البرقي ،   
كاف مع عبيد اهلل رجؿ صاحبو في السفر يسمى بأبي عبد الواحد وكتاب المشاىد تقرأ عميو و 

فمما جمس عبيد اهلل باألندلس ، يقرأ المشاىد أنكر ذلؾ عميو ، وقاؿ بعض الرواة أف عبيد اهلل 
كاف يقرأ عميو الموطأ بحضور ابف وضاح ، فمـ ينكر شيء، وكاف محمد بف إبراىيـ بف حيوف 

 (.245يثني عميو ويوثقو)
 (:246مقدـ بف معافي في قصيدة مطمعيا)وقد مدحو 

نؾ لمدنيا ولمديف جامع  وقد سرني أف فزت بالمجد والعمى    وا 
 (:247ولقد رثاه أحمد بف محمد بف عبد ربو قائال)

 كما فجع األيتػػػاـ منو بوالػػػػػد   لقد فجع اإلسػػػػػالـ منو بناصر 
 المواعدعميو األسارى خائبات    بكتو اليتامى واأليامى وأعولت  

ـ(، والثانية 900ىػ/299وفاتو : ولقد وردت روايتيف حوؿ وفاتو ؛ األولى أنو توفي سنة )
(، وأما الضبي فيذكر أف وفاتو كانت في سنة 248ـ()900ىػ/298أنو توفي سنة )

 (.249ـ()909ىػ/297)
أبو محمد ، عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف محمد بف صفواف القرشي  -09

لس مف بقي بف مخمد ، ومحمد بف وضاح ، عرؼ بالزىد والورع ، ثـ القرطبي ، سمع باألند
لى حب الماؿ ، ودخؿ العراؽ ، فسمع بالبصرة مف  خرج إلى المشرؽ فماؿ إلى الدنيا وا 

ـ( ، وسمع ببغداد مف 907ىػ/305عممائيا وأبرزىـ ابو خميفة الفضؿ بف الحباب القاضي )ت
ـ( ، وحضر 898ىػ/285لبغدادي الحربي )تعممائيا ومنيـ إبراىيـ بف إسحاؽ بف بشير ا

( ، وقد إلتقى في ىذا 250مجمسو ومف غيره ، ولـ يزؿ مترددا بالمشرؽ إلى أف مات ىناؾ)
( قبؿ توليو اإلمارة ، فدارت بينيما مناظرة ، قاؿ 250المجمس مع األمير عبد اهلل بف المعتز)

عميو الصفواني وّذكره بأف فييا ابف المعتز : مف أف بني شمس ليس ىـ بأكفاء لنا ، فرد 
(، ولـ تذكر المصادر التي توفرت لدينا 252النبي)صمى اهلل عميو وسمـ( زوجيـ وتزوج منيـ)

 سنة وفاتو .
ابو مرواف ، عبد الممؾ بف العاصي بف محمد بف بكر السعدي  -20
(،كاف فقييا 254ـ( وأصمو مف طميطمة ، وقيؿ مف قمعة رباح)940ىػ/330( )ت253القرطبي)
متفننا ، برع في الحفظ باألندلس قبؿ رحمتو ، وسمع بقرطبة مف ابف لبابة ، وشاور متصرفا 
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أسمـ بف عبد العزيز القاضي في واليتو األولى ، وسمع مف أحمد بف خالد وسعد بف رمضاف ، 
ـ( رحؿ إلى المشرؽ حاجا ، فسمع بمكة مف عممائيا منيـ أبي بكر 925ىػ/303وفي سنة )

( 255ـ( ، وسمع منو كثيرا ، وكذلؾ األيمة)930ىػ/309ابوري )تمحمد بف إبراىيـ النيس
سمع مف عممائيا ، وبالبصرة سمع مف أبي يوسؼ يعقوب بف يوسؼ الخالؿ وغيره ، وفي 

ـ( دخؿ بغداد وسمع مف عممائيا منيـ يحيى بف محمد بف صاعد 930ىػ/308سنة )
، ويجالس الفقياء حتى برع  ـ( وغيره ، وأقاـ بيا ثالثة أعواـ يناظر العمماء930ىػ/308)ت

(، وخرج مف العراؽ إلى الشاـ فاستخمفو عبد اهلل بف 256في المناظرة عمى مذىب اإلماـ مالؾ)
ـ( ، ثـ استخمفو أبو الحسف عمر بف 932ىػ/320المنتاب القاضي عمى قضاء حمص سنة )

 ( ، وسمع بدمشؽ مف257ـ()934ىػ/322محمد عمى قضاء بيت المقدس وأعماليا في سنة )
أبي الحسف خيثمة بف حيدرة وغيره مف عممائيا ، وكذا بالرممة سمع مف أحمد بف عمرو بف 

( سمع مف عمي بف محمد بف حفص وغيره ، كما 259( وببعمبؾ)258جابر وغيره وبقنسريف)
(، وسمع بمصر مف يحيى بف زكريا 260سمع بالقيرواف مف أحمد بف نصر بف زياد وغيره)

لقد أقاـ في رحمتو ىذه بضعة عشر سنة ، وأدخؿ األندلس (، و 260النيسابوري وغيره الكثير)
عمما كثيرا ، وكاف حافظا متفننا متصرفا في عمـ الرأي ، حسف النظر فيو ، وكاف مشاورا في 

 (.262ـ()940ىػ/ 330األحكاـ ، وأصيب بفالج فمات سنة)
 ذكر ابف حارث عنو بأنو قد ظير فقيو في حداثة عمره قبؿ أف يرحؿ إلى المشرؽ ، 

وبعد عودتو إلى األندلس قد ماؿ إلى النظر والحجة ، وقدمو األمير الحكـ 
ـ( لمشورى، وألؼ كتبا كثيرة نصرة لمذىب مالؾ منيا:كتاب 976ىػ/ 366المستنصر)ت

)الذريعة إلى عمـ الشريعة( وكتاب ) الدالئؿ واإلعالـ عمى أصوؿ األحكاـ( وكتاب )االعتماد( 
نة( وكتاب ) الرد عمى مف أنكر عمى مالؾ العمؿ بما رواه( وكتاب )اإلبانة عف أصوؿ الديا

و)تفسير رسالة عمر بف عبد العزيز في الزكاة( ، وكتاب )إختصار األقواؿ (ألبي 
(، ويذكر ابف الفرضي أنو كاف متصرفا في عمـ الرأي ، بصيرا فيو ، وكاف مشاورا 263عبيد)

ج فمات عمى أثره في (، وتجمع المصادر عمى أنو أصيب بالفال264في األحكاـ )
 (.265ـ()940ىػ/330سنة)
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 -229عبد الواحد بف محمد بف عبد الرحمف بف دينار القرطبي ) -20
ـ( سمع مف أبيو وأخيو ، ورحؿ معيما إلى المشرؽ ، فشاركيما في األخذ 895-843ىػ/282

(، ثـ رحؿ ثانية إلى المشرؽ منفردا ، فدخؿ العراؽ ، 266مف العمماء ، وكاف خّيرا ناسكا)
 (.267سمع وحفظ ، بمغ مبمغ أكابر أىمو في العمـ)و 

عبد المؤمف بف ذي النوف القيسي ، رحؿ إلى المشرؽ حاجا في سنة  -22
(، ولـ اعثر 268ـ(، ودخؿ العراؽ وسمع مف إسماعيؿ بف إسحاؽ القاضي)884ىػ/270)

 عمى ترجمة لو في المصادر المتوفرة لدي.
ـ( مف أىؿ 933ىػ/322أبو سعيد ، عثماف بف جرير بف حميد الكالبي)ت -23

إلبيرة ، سمع باألندلس مف بقي بف مخمد وأبي زيد عبد الرحمف بف إبراىيـ ومحمد بف وضاح 
 (.269وغيرىـ)

رحؿ إلى المشرؽ ، فسمع بأفريقية مف محمد بف سحنوف وغيره ، وسمع بمصر مف 
( عمى البصرة 270(، ودخؿ العراؽ وحضر تغمب العموي)270أحمد بف شعيب النسائي وغيره)

ممف لقييـ مف أىؿ العربية  الرباشي ، ومف أىؿ الفقو أبا حاتـ ، الذي كاف بصيرا ، و 
(، وذكره ابف الفرضي أنو كاف فقييا حافظا لممسائؿ ، ويرحؿ إليو لمسماع منو 272بالفرائض)

(، وذكر ابف الفرضي 273، حّدث عنو خالد بف سعد ، وعبد اهلل بف محمد الباجي وغيرىما)
ـ( 934ىػ/322ـ( ، و)930ىػ/309وفاتو : سنة)ثالث روايات في سنة 

 (.274ـ()837ىػ/223و)
أبو عالء عباس بف ناصح بف يمتيت بف قطري األزدي المصمودي ، مف  -24

(، وينسب في ثقيؼ ، وأصمو مف البربر ، رحؿ بو أبوه إلى 275أىؿ الجزيرة الخضراء)
أبوه إلى العراؽ ، المشرؽ صغيرا ، فنشأ بمصر ، وتردد بالحجاز طالبا لمغة ، ثـ رحؿ بو 

فمقي األصمعي وغيره مف عمماء البصرييف والكوفييف ثـ عاد إلى األندلس ، ومسكنو الجزيرة ، 
فأقاـ باألندلس زمانا يمدح المموؾ ، ولكف ما زاؿ يسأؿ القادميف مف الشرؽ عمف ظير 

حسف بف بالمشرؽ مف الشعراء بعد إبراىيـ بف عمي بف ىرمة ، فذكر لو أحد القادميف خبر ال
 (، وومما اسمعو مف شعره ، مطمع القصيدة األولى :276ىانئ)

 وىاف عمّي مأثور القبيح  جريت مع الصبا طمؽ الجموع       
 ومطمع الثانية :
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 وقاـ وجو الزماف واعتدال   أما ترى الشمس حّمت الحمال     
المشرؽ  فقصد، وبعد سمعيا قاؿ : )إف ىذا أشعر الجف واألنس ال حبسني عنو حابس( 

، ودخؿ بغداد وسأؿ عف منزؿ الحسف بف ىانئ ، فأرشد إليو ، فكاف ضيفو نحو العاـ ، ثـ 
(، ويذكر المرادي وغيره أف الحسف بف ىانئ ، قضى لعباس عمى 277أجازه بجائزة عظيمة)

 (. 278نفسو)
ـ( 976ىػ/366ثـ قدـ األندلس ، ولـ يزؿ يتردد عمى الخميفة الحكـ المستنصر)ت

جزؿ لو العطاء ، ولما سألو الحاجب عبد الكريـ عف حاجتو ، فأجابو : الخدمة ، بالمدح ، فأ
فاستقضاه عمى شذونة والجزيرة ، إلى أف مات قاضيا ، ثـ استقضى مف بعده ابنو عبد الوىاب 
وكاف أيضا شاعرا ، وبعد موتو استقضى ابنو محمدا ، وبقي قاضيا عمييا حتى وفاتو ، فيـ 

 (.279احد ، ثالثتيـ كانوا شعراء)ثالثة قضاة في نسؽ و 
لقد كاف لعباس حكاية  عند الخميفة الحكـ المستنصر يكثر مواكبتو ، واألنس بو في  

مغازيو ، ويعجب بفصاحتو ، ولما تجمعت الخوارج بالجزيرة ، وأوقع بيـ الخميفة الحكـ ، أنشد 
 العباس في ذلؾ قصيدة طويمة مطمعيا:
 (.280مف كاف مف ربقو اإلسالـ متخمعا)  فأمر بأمرؾ فييـ موشكا وأخؼ 

ويذكر ابف الفرضي أف لو عمـ بالفقو والرواية ، وىو لغوي جزؿ الشعر يسمؾ في شعره 
 ( ، و لـ تذكر المصادر المتوفرة لدينا سنة وفاتو.280مسالؾ العرب القديمة ، وبو أشتير)

أبو محمد قاسـ بف أصبغ بف محمد بف يوسؼ بف ناصح بف عطاء القرطبي  -25
( ، وىو مسند األندلس 282ـ(، ويعرؼ بػ)البياني( نسبة إلى بيانة)950-862ىػ/247-340)

ومحدثيا اإلماـ الفقيو الحافظ المصنؼ المشاور ، سمع باألندلس بقي بف مخمد ، ومحمد بف 
وضاح ، ومحمد بف عبد السالـ الخشني ، وعبد اهلل بف مسرة ، وأصبغ بف خميؿ ، وعبد اهلل 

 (.283غيرىـ)بف قاسـ بف ىالؿ و 
ـ( رحؿ إلى المشرؽ مع محمد بف عبد الممؾ بف أيمف ، ومحمد 887ىػ/274وفي سنة)

بف زكريا بف أبي عبد األعمى ، سمع بمكة مف محمد بف إسماعيؿ الصائغ وغيره ، ودخؿ 
العراؽ وسمع بالكوفة إبراىيـ بف أبي العنبس قاضييا ، ودخؿ بغداد وسمع مف إسماعيؿ بف 

ة ، وعبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ وعبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة سمع منو إسحاؽ قاضي القضا
كثيرا مف كتبو وأحمد بف زىير بف أبي خيثمة ، وكتب عنو تاريخو وسمع مف محمد بف يزيد 
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ـ( إماـ 904ىػ/290ـ( إماـ العربية ، وأحمد بف يحيى بف يزيد ثعمب )899ىػ/286المبرد)
مف األئمة والرواة ، وسمع بمصر مف محمد بف عبد اهلل الكوفييف في النحو والمغة وآخريف 

العمري ، ومحمد بف سميماف الميري وغيرىما ، وسمع بالقيرواف مف أحمد بف يزيد المعمـ ، 
 (. 284وبكر بف حماد التاىرتي الشاعر وغيرىما ، ثـ دخؿ األندلس بعمـ غزير)

قتيبة دوف صاحبيو محمد بف وقد اتجو الناس إليو في تاريخ أحمد بف زىير ، وكتب ابف 
أيمف ، وابف أبي األعمى ، وسمع منو مف ىذه الكتب األمير عبد الرحمف الناصر قبؿ توليو 
الخالفة ، ثـ سمع منو ولي عيده الحكـ ، وأخوتو ، وطاؿ عمره فسمع منو الشيوخ والكيوؿ 

، وفي المشرؽ إلى واألحداث ، وألحؽ الكبار في األخذ عنو ، وكانت الرحمة إليو في األندلس 
 (.285أبي سعيد األعرابي)

تالمذتو : روى عنو حفيده قاسـ بف محمد بف قاسـ ، وعبد اهلل بف محمد الباجي الحافظ 
، وعبد الوارث بف سفياف ، وعبد اهلل بف نصر ، ومحمد بف أحمد بف مفرج ، وأبو عثماف 

عسموف ، وأبو عمر أحمد  سعيد بف نصر ، وأحمد بف القاسـ التاىرتي ، والقاسـ بف محمد بف
 (.286بف الحسور وغيرىـ الكثير)

مصنفاتو: صنؼ مسند مالؾ ، وصنؼ سننا عمى منواؿ سنف أبي داود ، وكتاب )بر 
الوالديف( ، وكتاب)الصحيح عمى ىيئة صحيح مسمـ ( ، وكتاب )أحكاـ القرآف( عمى أبواب 

كتاب ابف الجارود)  كتاب إسماعيؿ بف إسحاؽ القاضي ، وكتاب )المجتبى( عمى أبواب
المنتقى( قاؿ أبو محمد عمي بف أحمد : )وىو خير منو انتقاء ، وأنقى حديثا وأعمى سندا ، 
وأكثر فائدة( ، وكتاب )فضائؿ قريش وكنانة( وكتاب )الناسخ والمنسوخ( وكتاب )غرائب 

 (.287حديث مالؾ مما ليس في الموطأ( وكتاب )األنساب ()
ف الفرضي أنو كاف بصيرا بالحديث والرجاؿ ، عالما في النحو أراء العمماء فيو : ذكره اب

والغريب والشعر ، ويقدـ في األحكاـ ،  ويتفؽ المقري مع ابف الفرضي في وصؼ عممو 
(، 289(، ويذكره ابف حـز بأنو ثقة ذا مكانة جميمة بحيث اشتير أمره وانتشر ذكره)288ودرايتو)

ة ومشاورا في األحكاـ ، بصيرا بالحديث ، عاش ومما قالو الذىبي بأنو كاف إماما في العربي
 (.  290أكثر مف تسعة عقود ، وتغير ذىنو يسيرا)

وليد بف عمر بف بشير القرطبي ، سمع باألندلس مف بقي بف مخمد وغيره ،  -26
ثـ رحؿ إلى المشرؽ ، فدخؿ العراؽ وسمع ببغداد والبصرة ، فسمع مف أبي داود السجستاني 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)2992 ) 
 

في ما روي غالبا بالحديث ، حّدث عنو عبد اهلل بف يوسؼ ومحمد مصنفو )السنف( وكاف ثقة 
 (.290بف قاسـ)
وىب بف نافع األسدي القرطبي ، قاؿ عنو خالد بف سعد : سمعت مف أبي  -27

(،كاف وىب فقييا مشاورا في أياـ 292عثماف األعناقي يقوؿ : أنو روى وىب بف نافع عنو)
رحمة إلى المشرؽ ، سمع فييا مف (، وكانت لو 293ـ()827ىػ/207األمير محمد األموي)ت

سحنوف بف سعيد وغيره ، ثـ دخؿ بغداد ، فسمع بيا مف الحسف بف عرفة ، ونصر بف عمي 
الجيضمي ، وروى عنو محمد بف مشور وسعيد بف عثماف االعناقي وغيرىما ، ويذكر بعض 

مد بف الرواة أنو أخذ كتب أبي عبيدة القاسـ بف سالـ عف عمي بف ثابت ، وأبي جعفر مح
وىب المسعري ، وىو أوؿ مف أدخميا األندلس ، وأوؿ مف أخذت عنو ، ثـ أدخميا الخشني 

(، 295( ، وروى محمد بف فطيس )شرح الحديث( عف وىب بف نافع وعف المسعري)294بعده)
 (.296ـ()886ىػ/273وكانت وفاتو يـو األربعاء مستيؿ جمادى اآلخرة سنة)

و )الغزاؿ( ، شارؾ قاسـ بف أحمد وىب بف حـز بف غالب الطميطمي ، يقاؿ ل -28
بف جحدر وكميب بف محمد في السماع مف مشيخة األندلس ، رحؿ إلى المشرؽ ، قبؿ رحمة 
كميب بعاـ واحد ، ودخؿ العراؽ وسكنيا سنتيف ثـ ارتحؿ إلى الشاـ وسكنيا ، ومات في بعض 

 (.297ثغورىا وكاف يغمب عميو الحديث)
ـ(: مولى رممة بنت 872ىػ/259مزيف )تأبو زكرياء يحيى بف إبراىيـ بف  -29

عثماف بف عفاف ، مف أىؿ قرطبة ، وأصمو مف طميطمة ، فقيو مشيور ، روى عف عيسى بف 
دينار وغيره ، ورحؿ إلى المشرؽ في أياـ األمير عبد الرحمف بف الحكـ والممقب باألوسط ) 

ؾ بف أنس ، ـ( ، فمقي بالمدينة مطرؼ بف عبد اهلل صاحب مال850-820ىػ/ 206-238
روى عنو )الموطأ( ورواه أيضا عف حبيب كاتب مالؾ ، ودخؿ العراؽ فسمع بالبصرة مف عبد 
اهلل بف مسممة القعنبي ، ومف أحمد بف عبد اهلل بف يونس ، وسمع بمصر مف أصبغ بف الفرج 
وغيره ، وكاف حافظا لمموطأ ، فقييا فيو ، وكاف مشاورا مع العتبي ، وابف خالد وغيرىـ ، 
وكاف لو حظ مف عمـ العربية ، وألؼ كتبا حسانا منيا ، كتاب )تفسير الموطأ( ، وكتاب 
)تسمية الرجاؿ المذكوريف فيو( ، وكتاب )استقصى فيو عمؿ الموطأ( سماه )كتاب المستقصية 
( وكتاب )في فضائؿ العمـ( ، وكتاب )في فضائؿ القرآف( ولـ يكف عنده عمـ الحديث ، روى 

 (.298ير ، وأباف بف محمد بف دينار ، وسعيد بف عثماف األعناقي وغيرىـ)عنو سعيد بف خم
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أبو محمد يحيى بف إسحاؽ بف يحيى بف يحيى الميثي القرطبي  -30
ـ( وىو أسف مف أخيو عبيد اهلل ، ويعرؼ بالرقيعة ، وىو محدث ، روى عف 905ىػ/303)ت

، وسمع بمصر مف أبيو وعف جده ،  ورحؿ فسمع بأفريقية مف يحيى بف عمر وأبي طالب 
محمد بف أصبغ بف الفرج ، ودخؿ العراؽ ، وسمع مف إسماعيؿ القاضي ، وأحمد بف زىير 
وغيرىما ، ألؼ الكتب المبسوطة في اختالؼ أصحاب مالؾ وأقوالو ، وىي التي اختصرىا 
محمد وعبد اهلل ابنا أباف بف أبي عيسى ، ثـ اختصر ذلؾ اإلختصار شيخ ابف الفرضي 

ة أبو الوليد محمد بف رشد ، وذكره ابف الفرضي بأنو كاف مشاورا في األحكاـ قاضي الجماع
 (.300(، وتوفي بالوباء)299مف قبؿ القضاة والحكاـ )

أبو بكر يحيى بف أصبغ بف خميؿ القرطبي ، سمع باألندلس مف أبيو ونظرائو  -30
عنو ،  ، رحؿ إلى المشرؽ ، ودخؿ العراؽ ، فسمع مف عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ ، وكتب

وسمع مف غيره مف أىؿ الحديث ، وسمع مف أبي سعيد المسعري كتاب )الخمفاء( لممدائني ، 
وأدخمو األندلس ، وحّدث عنو قاسـ بف أصبغ ، وثابت بف حـز ، وابنو قاسـ بف ثابت ، وكاف 

 (.300ـ()907ىػ/305فاضال خيرا ، استشيد أثر إصابتو مع القائد ابف أبي عبده سنة )
حيى بف زكريا بف سميماف بف ِفطر بف سفياف بف حجاج أبو زكريا ي -32
ـ( ، سمع مف محمد بف وضاح ، وسمع مف يوسؼ بف يحيى 927ىػ/305()ت302القرطبي)

المغامي كتب عبد الممؾ بف حبيب ، وروى عف أبي زيد الجزيري كتاب )التفسير( المنسوب 
بد العزيز البغدادي ، إلى ابف عباس ، رحؿ إلى المشرؽ ودخؿ العراؽ ، فسمع مف عمي بف ع

وسمع مف أبي مسمـ الكشي قاضي أىؿ البصرة ، وكاف مف أىؿ الفضؿ والخير 
(، وذكره ابف الفرضي : أنو فقيو  حافظ ، ولو مكانة عند الخاصة والعامة ، وقد 303والشورى)

 (.304حّدث عنو الكثير)
 النتائج

األندلس النفيسة ، وىو يعد كتاب الخشني ) أخبار الفقياء والمحدثيف ( مف ذخائر  
مصنؼ رائد في ميداف تاريخ الرجاؿ ، حيث ترجـ فيو لخمسمائة وثمانية وعشريف مف عمماء 
األندلس ، لذلؾ يعتبر مف أىـ المصادر التأريخية في عمـ الرجاؿ ، وذلؾ لقربو مف عصر 

سة توصمنا الفتح اإلسالمي ، ومف جاء بعده حذا حذوه في مؤلفاتيـ ، ومف خالؿ البحث والدرا
 إلى النقاط اآلتية :
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كاف الخشني محدثا وفقييا وحافظا ومؤرخا ، ومف المتقدميف ممف كتبوا في تاريخ عمـ  -0
الرجاؿ في األندلس مما أعطتو صورة المؤرخ ، وىذا يؤكد أف أوؿ مف اعتنى بكتابة التاريخ 

 في األندلس ىـ الفقياء والمحدثيف.
ر ، واستقرار األندلس مف االعتماد عمى المشرؽ لقد أدرؾ األندلسيوف في بداية األم -2

اإلسالمي خاصة بغداد حاضرة العالـ اإلسالمي ، فاتجيوا صوب العراؽ قاصديف مراكزه 
العممية المنتشرة في أرجائو وااللتقاء بكبار عممائو ، وحضور مجالسيـ ، والمشاركة في 

 مناظراتيـ ومحاوراتيـ واالطالع عمى مؤلفاتيـ .
األندلس أف الرحمة إلى المشرؽ ، ولقاء شيوخو وعممائو ، واألخذ عنيـ  يرى عمماء -3

فخرا ليـ بيف عمماء بمدىـ ، فكابدوا الصعاب ، وتحمموا المشاؽ في سبيؿ التزود بالعمـ واتساع 
 معارفيـ ، فال يمكف أف يرتقييـ ممف اكتفى بالقميؿ ، ولـ تكف لو رحمة إلى المشرؽ .

المشرؽ ، فالعالـ محمد بف قاسـ بف محمد أقاـ أربع سنوات تباينت مدة إقاماتيـ في  -4
وأربعة أشير ، وأقاـ محمد بف عبد السالـ الخشني خمسا وعشريف سنة ، وأقاـ محمد بف 

 إبراىيـ بف حيوف نحو خمس عشرة سنة.
ومنيـ مف كانت لو أكثر مف رحمة كالعالـ محمد بف واضح الذي كانت لو رحالت  -5

 و رحمتاف كالعالـ محمد بف وضاح .متعددة ، وممف كانت ل
لقد قامت نيضة األندلس عمى تمؾ العموـ ، والمعارؼ التي قدميا عمماء وفقياء  -6

ومحدثو األندلس األوائؿ خاصة الذيف رحموا إلى المشرؽ ، وانتيموا مف عمومو ، وحمموا معيـ 
كتابو الذيف وضعوا الكتب المشرقية ، وأدخموىا األندلس ، ومنيـ الذيف ترجـ ليـ الخشني في 

أسس النيضة العممية والثقافية في األندلس ، وممف أدخؿ كتب المشرؽ األندلس العالـ أحمد 
بف إبراىيـ بف فروة ، الذي أدخؿ كتاب )الفرائض( أليوب بف سميماف ، وكتاب ) السنف( ألبي 

ره )مصنؼ( أبي داود ، وأدخؿ كتب داود القياسية ، وأنفرد العالـ بقي بف مخمد ولـ يدخمو غي
بكر بف أبي شيبة ، وكتاب )الفقو الكبير( بكمالو لمشافعي ، وكتاب )التاريخ ( لخميفة بف خياط 

 ، وكتاب )سير عمر بف عبد العزيز( لمدروقي .
مف أثر الرحمة إلى المشرؽ تنشيط حركة التأليؼ في األندلس ، فالكثير ممف عادوا مف  -7

عمى توفر الكتاب وانتشاره في األندلس ، ومف أولئؾ المشرؽ اىتـ بتأليؼ الكتب مما ساعد 
محمد بف وضاح ومف مؤلفاتو كتاب )القطعاف( في الحديث ، وكتاب )مكنوف السر ومستخرج 
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العمـ( في فقو المالكية ، ومنيـ بقي بف مخمد ، ومف كتبو )تفسير القرآف( و)سند النبي صمى 
أصبغ بف محمد بف ناصح ومف كتبو  اهلل عميو وسمـ( ليس ألحد مثمو ، ومنيـ قاسـ بف

)السنف( صنفو عمى سنف أبي داود ، وكتاب )أحكاـ القرآف( و)الناسخ والمنسوخ( و)المجتبى( 
 و)األنساب( و)غرائب حديث مالؾ مما ليس في الموطأ( .

ومف أثر التواصؿ العممي والثقافي بيف بغداد واألندلس ، تقدـ األندلس في العمـو  -8
، وازدىارىا في شتى المجاالت ، فكانت سببا في والدة الحضارة العربية  واآلداب والمعارؼ

اإلسالمية في األندلس ، وىذا ما يؤكد ارتباط حضارة األندلس بالوطف األـ باعتبارىا جزءا منو 
ف خضعت لمؤثرات حضارية محمية بحكـ البيئة التي نشأت بيا ، فالعطاء الحضاري يأتي  ، وا 

 ة وثقافة .دائما مف األكثر حضار 
إف كتب التراجـ تكشؼ عف الحياة الثقافية والعممية واالجتماعية واالقتصادية ، حيث تقدـ 

 معمومات تاريخية قيمة ال غنى عنيا .
 

  االحاالت
 

                                                 

( القيرواف : مدينة عظيمة بافريقية ، ولـ يكف بالغرب مدينة أجؿ منيا ، مصرت في اياـ معاوية ، فتحيا (0
ىػ/ 682وبجامعيتيا ؛ القزويني ، زكريا بف محمد)تعقبة بف نافع الفيري ، وتشتير بمسجدىا الجامع 

 .242ـ( ، أثار البالد وأخبار العباد ، تح ،) دار صادر ، بيروت ( ، 0283
ـ( ، تاريخ عمماء األندلس ، تح: د. صالح 0002ىػ/403ابف الفرضي ، أبو الوليد عبد اهلل بف محمد )( (2

الحميدي ، أبو عبد ؛  003/ 2، ـ(2006 -ىػ 0427، ، ) المكتبة العصرية ، بيروت 0الديف اليواري ، ط
ـ( ، جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلس ، تح: بشار عواد 0095ىػ/488اهلل محمد بف فتوح بف عبد اهلل )

؛ السمعاني ، أبو سعد عبد  80ـ(، 2008 -ىػ 0429، )دار الغرب اإلسالمي ، تونس ،  0معروؼ ، ط
، ) مكتبة ابف تيمية ، 2ـ(، األنساب ، تح: الشيخ عبد الرحمف بف يحيى ، ط0066ىػ/562الكريـ بف محمد)

ـ( 0202ىػ/599الضبي ، أحمد بف يحيى بف أحمد بف عميرة)ت؛ 042/ 5ـ( ، 0980 -ىػ 0400القاىرة ، 
ت ، ) دار الكتاب المبناني ، بيرو  0، بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس ، تح: إبراىيـ األبياري ، ط

ـ( ، 0229ىػ/626؛  الحموي ، شياب الديف أبو عبد اهلل ياقوت ) ت 99/ 0،  ـ( 0989 -ىػ 0400، 
،) دار الغرب اإلسالمي ، 0إرشاد األريب إلى معرفة األديب ، تح: د.إحساف عباس ، ط -معجـ األدباء

العبر ـ( ،0347ىػ/748ويذكر  الذىبي ، شمس الديف محمد بف أحمد )ت؛  479/ 6ـ( ، 0990بيروت ، 
ـ( 0985-ىػ 0405، بيروت ، )دار الكتب العممية ، 0، طأبو ىاجر محمد السعيد، تح:  في خبر مف غبر
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، ) دار  0؛ تاريخ اإلسالـ ووفيات المشاىير واألعالـ ، تح: د. عمر عبد السالـ التدميري ، ط000/ 2، 
، أبو محمد عبد اهلل بف أسعد ) اليافعي ؛  283/ 26ـ( ، 0988 -ىػ 0409الكتاب العربي ، بيروت ، 

ـ( ، مرآة الجناف وعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حوادث الزماف ، وضع حواشيو: خميؿ 0367ىػ/768
ابف فرحوف ، أبو إسحاؽ ؛  280/ 2ـ( ، 0997 -ىػ0407، ) دار الكتب العممية ، بيروت 0المنصور ، ط

مذىب في معرفة أعياف المذىب ، تح: د.محمد األحمدي ، ـ( ، الديباج ال0396ىػ/799إبراىيـ بف عمي )ت
بف محمود الزركمي ، خير الديف ؛  202/ 2، ـ( 2000) دار التراث لمطبع والنشر، القاىرة، 

 . 75/ 6،  ـ(0979، )دار العمـ لممالييف ، بيروت ،  4، األعالـ ، طـ( 0976ىػ/0396)
 . 040/ 5( السمعاني ، االنساب ، (3
،)  0طبقات عمماء أفريقية ، تح د. محمد زينيـ ، طـ( ، 970ىػ/ 360ي ، محمد بف حارث )تالخشن ( (4

 .065/ 5ـ(، 0993 -ىػ 0403مكتبة مدبولي ، القاىرة ، 
ـ( ، طبقات عمماء أفريقية ، )دار الكتاب المبناني ، 970ىػ/360( الخشني ، محمد بف الحارث )ت(5

 .077/ 5بيروت(، 
بني  عظيمة باألندلس وسط بالدىا وكانت سريرا لممكيا وقصبتيا وبيا كانت مموؾ قرطبة : ىي مدينة( (6

)دار صادر  ،  معجـ البمدافـ( ، 0229ىػ/626شياب الديف أبو عبد اهلل ياقوت ) ت أمي؛ ياقوت الحموي ،
ـ(، 0495ىػ/900؛ الحميري ، محمد بف عبد المنعـ ) ت4/324، ـ( 0977 -ىػ 0397، بيروت ، 

،  ـ( 0984، ) مكتبة لبناف ، بيروت ،  2الروض المعطار في خبر األقطار ، تح: د. إحساف عباس ، ط
456. 
 . 40( الخشني ، طبقات عمماء أفريقية ، (7
، قضاة قرطبة ـ( 970ىػ/ 360، محمد بف حارث )ت؛ الخشني  059( الخشني ، طبقات عمماء أفريقية (8

 .200/ 2ـ( ، 0989 -ىػ 0400، )دار الكتاب المصري ، القاىرة ، 2، تح: إبراىيـ األبياري ،  ط
( الرباط : مف أكبر مدف المغرب العربي ، وتقع عمى ساحؿ المحيط األطمسي ، في سيؿ منبسط فسيح ، (9

ـ 850ىػ/327كبير الذي يعود بنائو إلى وىي امتداد لمدينة سال القديمة ، ومف أشير معالميا مسجد سوسة ال
ـ( ، 0993، ) دار الفكر العربي ، بيروت ،  0؛ شمبي ، يحيى ، موسوعة المدف العربية واإلسالمية ، ط

204. 
 .208/ 2؛ الخشني ، قضاة قرطبة ،  065( الخشني ، طبقات عمماء أفريقية (00
 .209/ 2قرطبة  ، ؛ الخشني ، قضاة  066( الخشني ، طبقات عمماء أفريقية (00
 .070( الخشني ، طبقات عمماء أفريقية (02
 .076( الخشني ، طبقات عمماء أفريقية (03
 .225/ 2؛ الخشني ، قضاة قرطبة  ،  206( الخشني ، طبقات عمماء أفريقية (04
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؛ ابف  49/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  058/ 4( الخشني ، طبقات عمماء أفريقية ، (05
ـ( ، المقتبس في أخبار األندلس ، تح: صالح الديف اليواري، 0076ىػ/469اف ، خمؼ بف حياف ) تحي
 .205ـ( ، 2006 -ىػ 0426، )المكتبة العصرية ، بيروت ، 0ط

؛  308/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  307/ 6( الخشني ، طبقات عمماء أفريقية ، (06
ـ( ، ترتيب المدارؾ 0049ىػ/544ابف عياض ، عياض بف موسى ) ؛ 47/ 2المقري ، نفح الطيب ، 

/ 5ـ( ، 0980 -ىػ 0400، مطبعة فضالة ، المغرب ،  0وتقريب المسالؾ ، تح: سعيد أحمد إعرابي ، ط
080. 
؛  الضبي ، بغية  099؛ الحميدي ، جذوة المقتبس ،  45/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (07

 .245/ 0الممتمس ، 
؛  الضبي ، بغية  006؛ الحميدي ، جذوة المقتبس ،  35/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (08

 .245/ 0الممتمس ، 
ـ( ،  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، اخراج 0940ىػ/0360( مخموؼ ، محمد بف محمد )(09

 .040/ 0ـ( ، 2002 -ىػ 0424بيروت ، ، )دار الكتب العممية ، 0حواشيو: عبد المجيد خيالي ، ط
/ 2؛ الحموي ، معجـ األدباء ، 000/ 0؛  الضبي ، بغية الممتمس ،  80( الحميدي ، جذوة المقتبس ، (20

2479. 
 .202/ 2( ابف فرحوف ، الديباج المذىب ، (20
طيا الناصر ( بجابة : مدينة عظيمة ساحمية في الجزائر تقع عمى ساحؿ البحر المتوسط ، وأوؿ مف اخت(22

 .80ـ( ؛ الحميري ، الروض المعطار ، 0064ىػ/457بف عمناس سنة )
 .203/ 2( ابف فرحوف ، الديباج المذىب ، (23
 .004/ 2( تاريخ عمماء األندلس ، (24
( ؛ الصفدي ، صالح الديف خميؿ بف 980ىػ/ 370( وىذا عند مف يرى أف وفاة الخشني كانت سنة )(25
، ) دار إحياء التراث العربي  0في بالوفيات ، تح: أحمد األرناؤوط وآخروف ، طـ( ، الوا0362ىػ/764أيبؾ)

؛ الزركمي ، األعالـ ، 203/ 2؛ ابف فرحوف ، الديباج المذىب ،  234/ 2ـ(،2000-ىػ 0420، بيروت ، 
6  /75 . 

، بغية ؛ الضبي 80؛ الحميدي ، جذوة المقتبس ،  004/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (26
؛ ؛ اليافعي ، مرآة  234/ 2؛ الصفدي ، الوافي ،  203/ 2؛ ابف فرحوف ، الديباج ،  000/ 0الممتمس ، 
 .75/ 6؛ الزركمي ، االعالـ ، 280/ 2الجناف ، 

؛ الصفدي ،  203/ 2؛ ابف فرحوف ، الديباج ،  004/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (27
 . 234/ 2الوافي ، 

 .074/ 3المقري ، نفح الطيب ، ( (28
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 .203/ 2( ابف فرحوف ، الديباج ، (29
 .203/ 2( ابف فرحوف ، الديباج ، (30
 .80( الحميدي ، جذوة المقتبس ، (30
 .003/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (32
 .040/ 0( مخموؼ ، شجرة النور ، (33
 .204/ 3( كحالة ، معجـ المؤلفيف ، (34
، )دار  0قاسـ ، جميرة تراجـ الفقياء المالكية ) رجاؿ المالكية مف كتاب ترتيب المدارؾ( ، ط( سعد ، (35

حياء التراث ، دبي   .0043/ 2ـ(  ، 2002 -ىػ 0423اإلمارات ،  –البحوث لمدراسات اإلسالمية وا 
 .0043/ 2( سعد  ، جميرة تراجـ الفقياء المالكية ، (36
؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء  280/ 0اليافعي ، مرآة الجناف ،  ؛ 280/ 2(  الصفدي ، الوافي ، (37

 .004/ 2األندلس ، 
 .065/ 06( سير أعالـ النبالء ، (38
 .203/ 2( الديباج المذىب ، (39
 .0043/ 2( جميرة تراجـ الفقياء المالكية ، (40
اليجري/ العاشر الميالدي  حتى نياية القرف الرابع، عمـ التاريخ في األندلس أحمد  ( بني ياسيف ، يوسؼ(40
 .223، ـ(2002، )مؤسسة حماده لمدراسات الجامعية ، أربد األردف ،  0، ط
 .223( بني ياسيف ، يوسؼ ، عمـ التاريخ في األندلس ، (42
 .224بني ياسيف ، يوسؼ ، عمـ التاريخ في األندلس ،  ((43
 .224بني ياسيف ، يوسؼ ، عمـ التاريخ في األندلس ،  ((44
 .95الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، ( (45
( إشبيمية: بالكسرثـ السكوف ، وىي مدينة عظيمة باألندلس ، وتسمى بحمص أيضا ، وكانوا بيا بنو (46

؛ الحميري ، 095/ 0عباد ، وىي قريبة مف البحر ، تميزت بزراعة القطف ؛ ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ، 
 . 58روض المعطار ، 

 .040، أخبار الفقياء والمحدثيف ،  ( الخشني(47
 .044( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (48
( سرقسطة: مدينة في شرؽ األندلس ، وىي المدينة البيضاء آلف أسوارىا القديمة مف حجر الرخاـ (49

األبيض ، وىي مف أطيب البمداف رقعة واسميا مشتؽ مف قيصر الذي بناىا وجعؿ ليا أربعة أبواب ؛ 
 .307لحميري ، الروض المعطار ، ا

 .042( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (50
 .039( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (50
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(إلبيرة : مكسورة اليمزة ، وىي مدينة كبيرة في األندلس ، وأرضيا كثيرة األنيار واألشجار والمعادف مف (52
وية ، وتقع بيف الجنوب والشرؽ مف قرطبة ؛ الحميري ، ذىب وفضة أسسيا األمير عبد الرحمف بف معا

 .28الروض المعطار ، 
 .079( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (53
 .044؛ الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ،  35/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (54
 .07أخبار الفقياء والمحدثيف ،  ؛ الخشني ، 42/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (55
 .057؛ الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، 92/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (56
 .43؛ الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ،  308/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (57
 .272/  0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (58
 .028/ 0ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، ( (59
 .050/ 2؛ 52/ 0؛ المقري ، نفح الطيب ،  53/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (60
 .25؛ الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ،  45/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (60
 .307؛ الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ،  308/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (62
 .570/ 0؛ المقري ، نفح الطيب ،  54/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (63
( إستجة : بالكسر ثـ السكوف ،  وىي مدينة قديمة تقع في الجنوب الغربي مف قرطبة ؛ الحميري ، (64

 .53الروض المعطار ، 
 .23والمحدثيف ،  ( الخشني ، أخبار الفقياء(65
 .39( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (66
 .27( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (67
 .43( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (68
 .62-49( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (69
 .004-003( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (70
 .040ار الفقياء والمحدثيف ، ( الخشني ، أخب(70
 007( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (72
 ؛ 044( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (73
 .059-057( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (74
 .80-79( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (75
 .003( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (76
 .279( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (77
 .347( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (78
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 .06-04( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (79
( طميطمة : مدينة كبيرة باألندلس ، كانت قاعدة القوط وعاصمتيـ ، تقع عمى شاطئ نير تاجو ؛ (80

 .  393الحميري ، الروض المعطار ، 
جياف : وىي إحدى مدف األندلس ، بينيا وبيف بياسة عشريف ميال، وتقع عمى سفح جبؿ عاؿ ، وىي  ((80

 . 083كثيرة الخصب ؛ الحميري ، الروض المعطار ، 
 .6/ 3( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، ترجمة (82
 .8/ 02( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، ترجمة :(83
ـ( ، أخبار الفقياء والمحدثيف، تح: ماريا لويسا آبيال ، 970ىػ/360بف حارث)( الخشني ، محمد (84

 . 00ـ( ، 0990)المجمس األعمى لألبحاث العممية ، معيد التعاوف مع العالـ العربي ، مدريد ، 
 .35/ 0؛ ابف الفرضي ،  تاريخ عمماء األندلس ،  00( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (85
 .35/  0ضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (ابف الفر (86
 .00( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (87
 .35/  0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (88
 .00( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (89
 .27-26( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (90
 .50/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (90
؛ 46/  0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  28 -27( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (92

 .224/ 0الضبي ، بغية الممتمس، 
 .28( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (93
 .078( الحميدي ، جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلس ، (94
 .28حدثيف ، ( الخشني ، أخبار الفقياء والم(95
 .28( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (96
 .46/  0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (97
تكريت : بفتح التاء والعامة يكسرونيا بمدة مشيورة بيف بغداد والموصؿ وىي إلى بغداد أقرب بينيا وبيف ( (98

 .2/38بغداد ثالثوف فرسخا؛ ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ، 
( نصيبيف : بالفتح ثـ الكسر وىي مدينة في ديار ربيعة تقع في بالد الجزيرة بيف دجمة والفرات ، فتحت (99

 .288/ 5ـ(؛ ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ، 639ىػ/ 08عمى يد القائد عياض بف غنـ الفيري سنة )
ي ، الروض المعطار ، ( حراف : مدينة قديمة عريقة مف ديار مضر وىي مدينة الصابئيف ؛ الحمير (000
090. 
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ـ(؛ القزويني 635ىػ/ 04( حمص : مدينة بالشاـ فتحيا القائد أبو عبيدة عامر بف الجراح صمحا سنة )(000
 084، آثار البالد ، 

 .28( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (002
القائد أبو عبيدة  ( بيت المقدس : ىي مدينة القدس ، وىي مف أقدس المدف وأقدميا وأعرقيا ، فتحيا(003

-059ـ وبيا المسجد األقصى وكنيسة القيامة ؛ القزويني ، أثار البالد ، 637ىػ/06عامر بف الجراح سنة 
060 . 
ـ( وىي 643ىػ/23(عسقالف : مدينة بالشاـ تقع عمى ساحؿ البحر فتحيا معاوية بف أبي سفياف سنة)(004

 .420معدودة في أرض فمسطيف؛ الحميري ، الروض المعطار ، 
( دمياط: مدينة قديمة في مصر مخصوصة باليواء الطيب وعندىا يصب النيؿ في البحر ؛ القزويني ، (005

 .093أثار البالد وأخبار العباد ، 
( طرابمس : وىي مف مدف أفريقية ، تقع عمى الساحؿ تقع في أخر أرض برقة وأوؿ أرض أفريقية ، (006

 .257/ 0الحموي ، معجـ البمداف ، افتتحيا القائد )عمرو بف العاص( ؛ ياقوت 
 .29( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (007
 .47/  0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (008

 .070/ 0( ابف فرحوف ، الديباج المذىب ، (009 -
 .053/ 25( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، (000
المدارؾ وتقريب المسالؾ ، تح: سعيد ـ( ، ترتيب 0049ىػ/544( ابف عياض ، عياض بف موسى )(000

 .020/ 6ـ( ، 0980 -ىػ 0400، مطبعة فضالة ، المغرب ،  0أحمد إعرابي ، ط
 .020/ 6( ابف عياض ، ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ ،  (002
؛ المقري ، أحمد بف محمد 020/ 6( ابف عياض ، ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ ،  (003
الطيب مف غصف األندلس الرطيب ، تح:إحساف عباس ،)دار صادر ، بيروت ـ( ، نفح 0630ىػ/0040)ت
 .202؛ سعد ، جميرة فقياء المالكية ، 223/ 0؛ الضبي ، بغية الممتمس ، 395/ 0ـ( 0968 -ىػ0388، 

 .47/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  28( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (004
؛ الذىبي ، سير أعالـ 508/ 2؛ المقري ، نفح الطيب ،  49ر الفقياء والمحدثيف ، ( الخشني ، أخبا(005

 . 285/ 03النبالء ، 
؛ الذىبي ، شمس 508/ 2؛ المقري ، نفح الطيب ،  94/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (006

، ) مؤسسة  0، ط ـ( ، سير أعالـ النبالء ، تح: شعيب األرنؤوط وآخروف0348ىػ/748الديف محمد ) 
  285/ 03ـ( ، 0983 -ىػ 0403الرسالة ، بيروت ، 

؛ الذىبي ، سير أعالـ 508/ 2؛ المقري ، نفح الطيب ،  49( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (007
 . 285/ 03النبالء ، 
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سير  ؛ الذىبي ،508/ 2؛المقري ، نفح الطيب ،  95/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (008
 . 285/ 03أعالـ النبالء ، 

 . 286/  03؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، 50( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (009
 .50( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (020
( الرممة : وىي إحدى مدف فمسطيف ، سميت بالرممة لما غمب عمييا الرمؿ ، وتقع وسط فمسطيف ، (020

 .268نبي اهلل صالح )عميو السالـ( ؛ الحميري ، الروض المعطار ، وبيا نزؿ 
تقع في االقميـ الخامس ، وىي بالد كثيرة وكور عظيمة ، وقسميا الجغرافيوف األوائؿ  ( جزيرة الشاـ:(022

 .335إلى  خمسة أقساـ ؛ الحميري ، الروض المعطار ، 
؛  95/ 0رضي ، تاريخ عمماء األندلس ، ؛ ابف الف 49( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (023

ـ( و ابف الخراط األشبيمي عبد الحؽ بف عبد 0047ىػ/542الرشاطي ، أبو محمد عبد اهلل بف عمي )ت
ـ(، األندلس في اقتباس األنوار وفي اختصار اقتباس األنوار ، تح: ايميمو مولينا 0086ىػ/580الرحمف )ت

 .036ـ( ، 0990معيد التعاوف مع العالـ العربي ، مدريد ،  وآخر )المجمس األعمى لألبحاث العممية ،
ىػ/( ، الوافي بالوفيات 764؛ الصفدي ، خميؿ بف آيبؾ )ت 285/ 03( الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، (024

/ 0ـ( ، 2000 -ىػ 0420، ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  0، تح: أحمد األرناؤوط وآخروف ، ط
055. 
/ 0ـ( ، الوافي بالوفيات ، 3060ىػ/ 764؛ الصفدي ) 287/  03، سير أعالـ النبالء ،( الذىبي (025
006. 
؛ 287-286/  03؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، 95/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلسي ، (026

دار الكتب ىػ ، 0374 -تذكرة الحفاظ ، تح : عبد الرحمف بف يحيى المعممي ، )دائرة المعارؼ العثمانية
 . .630/ 2ـ( ، 2009العممية ، بيروت ، 

 . 286/  03( الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،(027
؛ تذكرة  287/  03؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، 96/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلسي ، (028

 .630/ 2الحفاظ ، 
 . 287/  03سير أعالـ النبالء ، ؛ الذىبي ، 95/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلسي ، (029
 .288/  03( الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،(030
 . 289-288/  29003( الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، (030
 .289/ 03( الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، (032
 . 630/ 2؛ تذكرة الحفاظ ،  292-290( الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، (033
 . 630/ 2؛ تذكرة الحفاظ ،  292النبالء ، (الذىبي ، سير أعالـ (034
 .292/ 03( الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، (035
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 .96/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (036
 .006/ 0؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  252-250( الحميدي ، جذوة المقتبس ، (037
 .006/ 0وفيات ، ؛ الصفدي ، الوافي بال 252( الحميدي ، جذوة المقتبس ، (038
؛ الذىبي ، سير  252؛ الحميدي ، جذوة المقتبس ،  95/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلسي ، (039

ـ(، 0678ىػ/0089؛ ابف العماد ، عبد الحي بف أحمد بف محمد الدمشقي )ت287/  03أعالـ النبالء ،
، ) دار ابف كثير ، دمشؽ ، 0ط شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ، تح: عبد القادر األرناؤوط وآخر،

 .308/ 3ـ( ، 0989 -ىػ 0400بيروت ، 
 . 008/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  76( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (040
( مرسى تونس : وىو مف أىـ الموانئ الواقعة عمى الشاطئ الجنوب الغربي لمبحر المتوسط ؛ الشامي ، (040

 . 049ة المدف العربية واإلسالمية ، يحيى ، موسوع
 .78( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (042
؛  044/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  98( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (043

؛ الضبي ، بغية  442-440/ 4؛ ابف عياض ، ترتيب المدارؾ ،  303-302الحميدي ، جذوة المقتبس ، 
 .370/ 0ممتمس ، ال

ىػ/(؛ تاريخ 220( وذكر ابف الفرضي عف أحمد بف خالد قاؿ محمد بف وضاح أف وفاتو في سنة )(044
 .043/ 0؛ الضبي ، نغية الممتمس ،  9/ 2عمماء األندلس ، 

 9-8/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  005-003( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (045
 .62/ 2نفح الطيب ،  ؛ المقري ،

 .004( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (046
 .9/ 2(  ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (047
 .020( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (048
؛ ابف  09/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  026( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (049

 .079/ 2ديباج المذىب ، فرحوف ، ال
؛  09/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  020( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (050

 .646الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، 
 . 09/ 2(  ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (050
 .020( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (052
 .040؛ الحميدي ، جذوة المقتبس ،  025الفقياء والمحدثيف ، ( الخشني ، أخبار (053
؛الحميدي ، 09/ 2؛ ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، 026( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (054

 .040جذوة المقتبس ، 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)3004 ) 
 

                                                                                                                                        

 ..20-09/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (055
، )  0ـ( ، فيرسة ابف خير ، تح: إبراىيـ األبياري ، ط0079ىػ/575( ابف خير ، أبو بكر محمد)ت (056

 ..0/064ـ( ، 0989 -ىػ 0400دار الكتاب المبناني ، بيروت، 
؛ الذىبي  20/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، 030( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (057

 .005/ 5ت ، ؛ الصفدي ، الوافي بالوفيا 45/ 03، سير أعالـ النبالء ، 
 030( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (058
 .080/ 2؛ ابف فرحوف ، الديباج المذىب ،  45/ 03( الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، (059
  20/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،(060
 .030( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (060
 .030والمحدثيف ، (الخشني ، أخبار الفقياء (062
 .080/ 2؛ ابف فرحوف ، الديباج المذىب ،  20/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (063
 .040( الحميدي ، جذوة المقتبس ، (064
؛  07/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  032( الخشني ،  أخبار الفقياء والمحدثيف ، (065

ـ( ، بغية الوعاة 0505ىػ/ 900لسيوطي ، عبد الرحمف بف أبي بكر )؛ ا 007الحميدي ، جذوة المقتبس ، 
ـ( 0965 -ىػ 0384، ) عيسى الحمبي ،  0في طبقات المغوييف والنحاة ، تح: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ، ط

0 /060 . 
ـ( ، طبقات النحوييف والمغوييف ، تح: محمد أبو الفضؿ 989ىػ/379( أبو بكر محمد بف الحسف )(066

 .268ـ( 0984، )دار المعارؼ ، مصر ،  2إبراىيـ ، ط
 .032( الخشني ،  أخبار الفقياء والمحدثيف ، (067
؛ رستـ ، محمد زيف العابديف ، الكتب المشرقية  032( الخشني ،  أخبار الفقياء والمحدثيف ، (068

ـ( ، 2009 -ىػ 0430، ) دار ابف حـز لمطباعة والنشر ، بيروت ،  0واألصوؿ النادرة في األندلس ، ط
003. 
 .08-07/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  032( الخشني ،  أخبار الفقياء والمحدثيف ، (069
 .032( الخشني ،  أخبار الفقياء والمحدثيف  ، (070
 .007(  الحميدي ، جذوة المقتبس ، (070
ظيمة وجميمة القدر؛ الحموي ، ( الرقة :مدينة قديمة تقع عمى الضفة اليسرى مف نير الفرات وىي ع(072

 .60/ 3معجـ البمداف ، 
 .036( الخشني ،  أخبار الفقياء والمحدثيف ، (073
 037( الخشني ،  أخبار الفقياء والمحدثيف ، (074
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؛ 08/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  034( الخشني ،  أخبار الفقياء والمحدثيف ،  (075
ـ( ، تاريخ قضاة األندلس وسماه كتاب المرقبة 0390ىػ/792هلل بف الحسف ) النباىي ، أبو الحسف بف عبد ا

، )في دار األفاؽ الجديدة ، بيروت  5العميا فيمف يستحؽ القضاء والفتيا ، تح: لجنة إحياء التراث العربي ، ط
 .04-03ـ( ، 0983 -ىػ 0403، 

 .  08/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (076
 .037/ 0بغية الممتمس ،  ( الضبي ،(077
؛رستـ ،  203/ 0؛ ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس ، 207( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ،(078

 .49الكتب المشرقية ، 
 .207( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (079
 .207( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (080
 .208دثيف ، (الخشني ، أخبار الفقياء والمح(080
 .203/ 0( تاريخ عمماء األندلس ، (082
( وادي الحجارة : بمد باألندلس سميت بمدينة الفرج ، بينيا وبيف طميطمة خمسة وستوف ميال دفف فييا  (083

 .606؛ الحميري ، الروض المعطار ،  343. 5الحاجب المنصور؛ الحموي ، معجـ البمداف ، 
؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  52/ 2المقري ، نفح الطيب ،  ؛ 048( الخشني ، أخبار الفقياء ، (084
04  /402. 

؛ الذىبي ، سير 52/ 2؛ المقري ، نفح الطيب ،  28/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (085
 .403/ 04أعالـ النبالء ، 

؛ الذىبي ، سير 52/ 2؛ المقري ، نفح الطيب ،  28/ 2(  ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (086
 403/ 04أعالـ النبالء ، 

؛ الضبي  9/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، 029( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (087
 .80/ 0، بغية الممتمس،

؛ الضبي ،  28/ 2؛ ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس ، 028( الخشني، أخبار الفقياء والمحدثيف،(088
 .80/ 0، بغية الممتمس

؛  29/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، 049( الخشني ،  أخبار الفقياء والمحدثيف ، (089
؛ الرشاطي ،  األندلس في اقتباس  28/ 4؛ ابف العماد ، شذرات الذىب ،  52/ 2المقري ، نفح الطيب ، 

 .036األنوار ، 
أسماء المؤلفيف –ـ( ؛ إسماعيؿ ، ىدية العارفيف 939ىػ/328( يذكر باشا البغدادي أنو توفي في سنة )(090

 .34/ 2ـ( ، 0950وآثار المصنفيف ،) المطبعة البيية ، استانبوؿ ، 
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؛  49/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، 058( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (090
/ 4؛ ابف العماد ، شذرات الذىب ، 035/ 0؛ الضبي ، بغية الممتمس ،  006المقتبس ، الحميدي ، جذوة 

072. 
؛ الذىبي ، تذكرة  237/ 2؛ المقري ، نفح الطيب ، 49/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (092

 .836الحفاظ، 
 .085/ 5،  ؛ ابف عياض ، ترتيب المدارؾ49/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (093
؛ الذىبي ، تذكرة  237/ 2. المقري ، نفح الطيب ، 49/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (094

 .836الحفاظ ، 
 .49/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  057( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (095
 . 49/ 2الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، ؛ ابف 058( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (096
 .058( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (097
 .058( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (098
 .29/ 4(الوافي بالوفيات ، (099
 .49/ 2(  تاريخ عمماء األندلس ، (200
 .059( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف (200
 .085/ 5؛ ابف عياض ، ترتيب المدارؾ ،  49/ 0اء األندلس ، (ابف الفرضي ، تاريخ عمم(202
 .837/ 3( تذكرة الحفاظ ، (203
 .085/ 5( ابف عياض ، ترتيب المدارؾ ، (204
 .29/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (205
/ 0؛ الضبي ، بغية الممتمس ،  237/ 2؛ المقري ، نفح الطيب ،  006( الحميدي ، جذوة المقتبس ، (206
 .29/ 4؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، 035
 .095/ 5(  ابف عياض ، ترتيب المدارؾ ، (207
 .38/ 2؛ الذىبي ، العبر ،  303/ 2( ابف فرحوف ، الديباج المذىب ، (208
 . 38/ 2؛ الذىبي ، العبر ،  072/ 4( ابف العماد ، شذرات الذىب ، (209
 .34/ 2(ىدية العارفيف ، (200
؛ابف  29/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  066ر الفقياء والمحدثيف ، ( الخشني ، أخبا(200

 . 068/ 5عياض ، ترتيب المدارؾ ، 
 .066( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (202
 .067( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (203
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؛ ابف العماد ، شذرات الذىب ،  62/ 2؛ المقري ، نفح الطيب ،  030(  الحميدي ، جذوة المقتبس ، (204
4 /055. 

؛ الذىبي ،  45-44/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء ا، 074( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (205
 .254/ 05سير أعالـ النبالء ، 

 45-44/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس 074( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (206
مدينة عظيمة وىي قاعدة المغرب ، وىما مدينتاف فعدوة االندلسييف أسست سنة ( فاس : (207

 .434ـ ( ؛ الحميري ، الروض المعطار ، 808ىػ/ 093ـ(وعدوة القروييف أسست في )807ىػ/092)
 ..074-073( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (208
 .45/ 2(  ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس (209
 .62/ 2الطيب ، ( نفح (220
 .074( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (220
 .45/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس (222
 .46-45/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، 070( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (223
 . 075( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (224
؛ الصفدي ، الوافي  62/ 2؛ المقري ، نفح الطيب ،  46/ 2ريخ عمماء األندلس ، ( ابف الفرضي ، تا(225

 .244/ 4بالوفيات ، 
؛ الحميدي ، جذوة المقتبس ،  062/ 0؛ الضبي ، بغية الممتمس ،  63/ 2( المقري ، نفح الطيب ، (226
 .244/ 4؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، 055/ 4؛ ابف العماد ، شذرات الذىب ،  030
 .075( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (227
 .2/22؛ تاريخ عمماء األندلس ،  903ىػ/ 290( ويذكر ابف الفرضي أف وفاتو كانت (228
-20/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  040-040( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (229
؛ الذىبي ، تاريخ  062-060/ 0بغية الممتمس ، ؛ الضبي ،  030؛ الحميدي ، جذوة المقتبس ،  22

 .0042/ 6اإلسالـ ، 
 ، والمقصود فاس .؛ ولربما وضعت الراء في كممة فارس خطأ 208( أخبار الفقياء والمحدثيف ، (230
 .200/ 0(   تاريخ عمماء األندلس ، (230
العابديف ، الكتب رستـ ، محمد بف زيف  ؛ 202-200/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (232

-002، ـ( 2009 -ىػ 0430، ) دار ابف حـز ، المغرب ،  0واألصوؿ النادرة في األندلس ، طالمشرقية 
003. 
؛ 208؛ الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، 202-200/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (233

 .003رستـ ، الكتب المشرقية ، 
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؛ ابف 230/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، 229اء والمحدثيف ، ( الخشني ، أخبار الفقي(234
 .006-005/ 0مخموؼ ، شجرة الدر ، 

 .230/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (235
 . 229( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (236
 .005-004/ 0(  ابف مخمفوؼ ، شجرة النور ، (237
 .229قياء والمحدثيف ، ( الخشني ، أخبار الف(238
 .230( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (239
 .436/ 0؛ الذىبي ، العبر،  462/ 0( ابف فرحوف ، الديباج المذىب ، (240
؛ 230/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، 230( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (240

 .386الحميدي ، جذوة المقتبس ، 
 230/ 0الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  ( ابف(242
 ..230( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (243
 .230( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (244
 .230( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (245
 .230( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (246
 0ـ(، ديواف ابف عبد ربو ، تح: محمد رضواف الداية ، ط939ىػ/328( ابف عبد ربو أبو عمر أحمد )(247

 ؛  230؛ الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، 50ـ( ، 0979 -ىػ0399،) مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 
 .277/  09؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  232(  الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (248
/ 0ىػ( ، شجرة النور ، 298ىػ ( و)297؛ وذكر ابف مخموؼ الروايتيف )  460/ 0( بغية الممتمس ، (249
005. 
؛  239/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  240( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (250

 .387؛ الحميدي ، جذوة المقتبس ، 462/ 2الضبي ، بغية الممتمس ، 
مير عبد بف المعتز : ىو أبو العباس عبد اهلل بف المتوكؿ بف المعتصـ بف ىاروف الرشيد صاحب ( اال(250

ـ( في سامراء واختمفوا في 860ىػ/246الشعر البديع ، ومؤسس عمـ البديع ، اتفؽ المؤرخوف عمى والدتو سنة)
 .008/ 4سنة وفاتو ؛ الزركمي ، األعالـ ، 

 .242دثيف ، ( الخشني ، أخبار الفقياء والمح(252
؛  249/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، 254( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (253

؛ ابف مخموؼ ، شجرة النور ، 045/ 6؛ ابف عياض ، ترتيب المدارؾ ،  404الحميدي ، جذوة المقتبس ، 
0 /030. 
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؛ قمعة رباح : 004/ 2ب المدارؾ ، ؛ ابف عياض ، ترتي 05/ 2(  ابف فرحوف ، الديباج المذىب ، (254
مف أعماؿ جياف ، تقع بيف قرطبة وطميطمة ، وىي مدينة محدثة في أياـ بني أمية ؛ الحميري ، الروض 

 .469المعطار ، 
( األيمة :بفتح اليمزة وىي مدينة في طريؽ مكة عمى ساحؿ بحر القمـز ، وىي مدينة الييود الذيف حـر (255

ـ صيد السمؾ يـو السبت فخالفوا فمسخيـ اهلل سبحانو وتعالى قردة وخنازير ؛ اهلل سبحانو وتعالى عميي
 .292/ 0الحموي ، معجـ البمداف ، 

؛ ابف  249/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس 254( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (256
 .045/ 6عياض ، ترتيب المدارؾ ، 

؛ ابف عياض  05/ 2؛ ابف فرحوف ، الديباج المذىب ،  254والمحدثيف ، ( الخشني ، أخبار الفقياء (257
 .045/ 6، ترتيب المدارؾ ، 

عمى يد القائد  فتحت تقع في االقميـ الرابع،، قنسريف: بكسر أولو، وفتح ثانيو وتشديده وقد كسره قـو ((258
؛ ياقوا  شيئا واحداـ ، وكانت حمص وقنسريف 638ىػ/ 07عامر بف الجراح، رضي اهلل عنو، في سنة 

 .403/ 4الحموي ، معجـ البمداف ، 
بعمبؾ : مدينة قديمة فييا أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور عمى أساطيف الرخاـ ال نظير ليا في ( (259

؛ ياقوت الحموي ، معجـ البمداف  ثالثة أياـ وقيؿ اثنا عشر فرسخا مف جية الساحؿ دمشؽ الدنيا، بينيا وبيف
 ،0 /453. 

 .257الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، ( (260
 . 05/ 2؛ ابف فرحوف ، الديباج المذىب ،  255( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (260
؛ ابف عياض ،  06/ 2؛ ابف فرحوف ، الديباج المذىب ، 254( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (262

 .045/ 6ترتيب المدارؾ ، 
 .045/ 6؛ ابف عياض ، ترتيب المدارؾ ،  06/ 2ديباج المذىب ، ( ابف فرحوف ، ال(263
 .249/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (264
؛ ابف  249/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، 254( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (265

 .045/ 6 ؛ ابف عياض ، ترتيب المدارؾ ، 06/ 2فرحوف ، الديباج المذىب ، 
 .260/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  267( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (266
 .267( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (267
 .269( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (268
 .270/ 0األندلس ، ؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء  283( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (269
 .270/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  284( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (270
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( العموي : ىو عمي بف محمد صاحب الزنج كانت والدتو ونشأتو في قرية ورزنيف عمى مقربة مف (270
سمو اختمفوا في نسبو ، فمنيـ مف قاؿ طيراف الحديثة ، ومنيـ مف قاؿ أف اسمو بيبوذ ، ومثمما اختمفوا في ا

أنو عربي ومنيـ مف قاؿ فارسي ، وادعى النسب العموي ليعطي لحركتو الشرعية ، وقتؿ في سنة 
ـ( ؛ نصر الديف ، حسيف ، حركة الزنج واثرىا عمى الخالفة العباسية ، رسالة ماجستير ، 884ىػ/270)

 .62، 07ـ( ، 2006ىػ/ 0437 –الجزائر 
 . 284، أخبار الفقياء والمحدثيف ، ( الخشني (272
 .270/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  284( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (273
 .270/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (274
،  شذونة ، وأعماليا متصمة بأعماؿ الجزيرة الخضراء : مدينة عظيمة باألندلس، وتقابؿ مف البر سبتة ((275

ف فرسخا ؛ ياقوت يى نير برباط ، وتبعد الجزيرة الخضراء عف قرطبة حوالي خمسة وخمسيا عمشرقالتي تقع و 
 .036/ 2الحموي ، معجـ البمداف ، 

؛  265/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  284( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (276
؛ السيوطي ، بغية الوعاة ،  268/ 4؛ ابف عياض ، ترتيب المدارؾ ،  262الزبيدي ، طبقات النحوييف ، 

2 /28. 
؛ القفطي ، عمي  262؛ الزبيدي ، طبقات النحوييف ،  285( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (277

، )دار  0ـ( ، أنباه الرواة عمى أنباه النحاة ، تح: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ، ط0226ىػ/624بف يوسؼ )ت
 .365/ 2ـ( ، 0986 -ىػ 0406الفكر العربي ، القاىرة ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، 

؛ ابف  266/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  285( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (278
 .365/ 2؛ القفطي ، أنباه الرواة ،  268/ 4عياض ، ترتيب المدارؾ ، 

؛  266/ 0.؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، 285ر الفقياء والمحدثيف ، ( الخشني ، أخبا(279
 .28/ 2؛ السيوطي ، بغية الوعاة ، 263الزبيدي ، طبقات النحوييف ، 

 .285( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (280
 .268 /4؛ ابف عياض ، ترتيب المدارؾ ،  266/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (280
( بيانة : وىي مدينة كبيرة في األندلس مف أعماؿ قرطبة ، تقع عمى ربوة  وليا حصف منيع ، وىي (282

 . 508/ 0كثيرة البساتيف ؛ ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ، 
؛  308/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  307( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (283

؛ كحالة ، معجـ المؤلفيف ،  508/ 0؛ معجـ البمداف  902/ 3؛ الحموي ،  092الحفاظ ،  المقدسي ، تذكرة
2 /638. 
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 309/ 0؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، 308-307( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (284
/ 3كرة الحفاظ ، ؛ الذىبي ، تذ 902/ 3؛ الحموي ، معجـ األدباء ،  48-47/ 2؛ المقري ، نفح الطيب ، 

 .60/ 2؛ العبر ،  854
؛ ابف عياض ،  47/ 2؛المقري ، نفح الطيب ،  320/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (285

 .080/ 5ترتيب المدارؾ ، 
؛ الذىبي ، تذكرة الحفاظ ،  590/ 2؛ الضبي ، بغية الممتمس ،  488( الحميدي ، جذوة المقتبس ، (286

3 /854. 
؛ البغدادي ، ىدية العارفيف  854/ 3؛ الذىبي ، تذكرة الحفاظ ،  903/ 3ي ، معجـ األدباء ، ( الحمو (287

  033/ 0؛ مخموؼ ، شجرة النور ، 046/ 2؛ ابف فرحوف ، الديباج المذىب ،  826/ 0، 
 .47/ 2( نفح الطيب ، (288
 .590/ 2( الضبي ، بغية الممتمس ، (289
 .60/ 5، 853/ 3( الذىبي ، العبر ، (290
 .042/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، 343( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (290
 .344( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (292
 .044/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  344( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (293
 .044/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  344،  ( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف(294
 .044/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (295
 .044/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  344(  الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (296
 ..045/ 2ء األندلس ، ؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمما 344( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (297
 680-679/ 2؛ الضبي ، بغية الممتمس ،  060-059/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (298

؛ الخشني ، أخبار الفقياء ،  2/506؛ البغدادي ، ىدية العارفيف ،  552؛ الحميدي ، جذوة المقتبس ، 
 .85/ 4لفيف ، ؛ كحالة ، معجـ المؤ  034/ 8؛ الزركمي ، األعالـ ،  370-372
؛  الحميدي ، جذوة المقتبس  406/  0؛ الضبي ، بغية الممتمس ، 064/ 2( تاريخ عمماء األندلس ، (299

 .357/ 2؛  ابف فرحوف ، الديباج المذىب ،  553 – 552، 
 .379( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (300
؛  064/ 2تاريخ عمماء األندلس ،  ؛ ابف الفرضي ،307(الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (300

؛ الحميدي ، جذوة المقتبس ،  070/ 5؛ ابف عياض ، ترتيب المدارؾ ، 070/ 2الضبي ، بغية الممتمس ، 
553. 
؛ 066/ 2؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ،  380( الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، (302

 .557الحميدي ، جذوة المقتبس ، 
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 . 380الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، ( (303
 .066/ 2( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء األندلس ، (304
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