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الممخص:
من خالل دراسة تاريخ االندلس ظيرت امامنا الكثير من القبائل العربية التي كان
ليا دور كبير ومؤثر في جميع مناحي الحياة المختمفة ،ومن تمك القبائل قبيمة بمي
التي كان ليا اثر ميم في االندلس سواء كان ذلك االثر عسكريا من خالل الدور الذي
قامت بو في عمميات فتح االندلس أم سياسياً من خالل اشتراكيم في االحداث السياسة

و العممية التي شيدتيا االندلس في العصور المختمفة .

نحاول في ىذا البحث بيان أمور عديدة منيا الحديث في المحور االول عن نسب
البمويين ،ثم التطرق عمى اسالميم ودورىم في فتح المغرب ،وتكممنا في المحور الثاني
عن دورىم في فتح االن دلس واشتراكيم في الحياة السياسية ،اما المحور الثالث فتحدثنا
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فيو عن إثرائيم الحياة العممية في االندلس من خالل ذكر بعض ما انجبتو من عمماء
كان ليم اثر كبير في الحياة العممية في االندلس او خارجيا.
المقدمة:
الحمد هلل الذي انعم عمينا نعمو ظاىرة وباطنة  ،والصالة وال ــسالم عمى المبعوث
رحمة لمعالمين سيدنا محمد  وعمى الو وصحبو الغر الميامين واليادين إلى الحق .
تعد الكتابة في تاريخ القبائل العربية من األمور التي نالت عناية الباحثين ،
اكتسب ىذه العناية من خالل ما لعبتو القبائل العربية من ادوار ميمة في التاريخ
اإلسالمي سواء كان ىذا الدور عمميا أم سياسيا أم عسكريا أم اقتصاديا.
ومن خالل دراسة تاريخ االندلس ظيرت امامنا الكثير من القبائل العربية التي كان
ليا دور كبير ومؤثر في جميع مناحي الحياة المختمفة ،ومن تمك القبائل قبيمة بمي
التي كان ليا اثر ميم في االندلس سواء كان ذلك االثر عسكريا من خالل الدور الذي
قامت بو في عمميات فتح االندلس او سياسي من خالل

اشتراكيم في االحداث

السياسة و العممية التي شيدتيا االندلس في العصور المختمفة .
نحاول في ىذا البحث بيان أمور عديدة منيا الحديث في المحور االول عن
نسب البمويين ،ثم التطرق عمى اسالميم ودورىم في فتح المغرب  ،وفي المحور الثاني
عن دورىم في فتح االندلس واشتراكيم في الحياة السياسية ،اما المحور الثالث فتحدثنا
فيو عن إثرائيم الحياة العممية في االندلس من خالل ذكر بعض ما انجبتو من عمماء
كان ليم اثر كبير في الحياة العممية في االندلس او خارجيا.
واعتمد ىذا البحث عمى العديد من المصادر والمراجع التي أغنتو بكثير من
المعمومات المختمفة.
وأخي اًر  ،نقول إ ّن أىم ما غرسو اإلسالم ىو حب العمم وبذل الغالي والنفيس في
طمبو واعالء شانو وشان العمماء .
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اوال :نسب البمويين ودورىم في تحرير المغرب:

برجع نسب البمويين الى قبيمة قضاعة القحطانية اليمنية الكبيرة ،وينتسبون إلى
(ٔ) i

بمي بن عمرو بن الحافي بن قضاعة .

ومما يشار اليو ان ابناء قبيمة بمي اسمموا عمى يد النبي صمى اهلل عميو وسمم في
عام وفود سنة ٜىـ

(ٕ) ii

.

وبعد اسالميم برز دورىم في نشر اإلسالم والمشاركة في الفتوحات اإلسالمية سواء
كان في الشرق ام الغرب  ،وذلك بما انجبتو من قادة كبار من امثال الصحابي زىير
بن قيس البموي الذي كان لو دور ميم في معارك تحرير مصر والمغرب  ،وتولى والية
المغرب بعد استشياد القائد عقبة بن نافع سنة ( ٖٙىـٙٛ٘ /م ) اذ كان نائبا عنو في
القيروان  ،وذلك في عام ( ٜٙىـٙٛٛ /م ) عندما عين عمى والية افريقية من قبل
الخميفة عبد الممك بن مروان(٘ٛٙ-ٙىـ) ،وكانت اولى ميامو اعادة السيطرة عمى
القيروان من كسيمة بن لزام االوربي زعيم قبائل اوربة ىي من البربر المتمردة  ،وتمكن
من تحقيق النصر عميو في معركة سيل ميمس قرب جبال االوراس فيزمو وقتمو

واستشيد عقبة بن نافع في عامٜٙىـٙٛٛ /م(ٖ) .

iii

واستشيد القائد زىير بن قيس البموي  ،حينما كان عائداً الى برقة بسبب ازدياد

الخطر البيزنطي عمييا  ،الذين اعادوا احتالليا  ،بسبب ضعف حاميتيا فحصمت بين
الطرفين معركة غير متكافئة استشيد عمى اثرىا مع مجموعة من اصحابو قرب
(ٗ)iv

درنة

سنة ( ٔٚىـٜٙٓ/م ) (٘) .

v

وبعد تولي موسي بن نصير والية المغرب سنة  ٛٙىـ  ،كانت لقبيمة بمي دور
في استكمال عمميات تحرير المغرب العربي شانيا شان القبائل االخرى التي شاركت
موسى في التحرير ،وظير عدد من القادة البمويين المقربين من موسي بن نصير مثل
زياد بن عذرة البموي الذي ابمى بالءاً حسناً في معاركو التي شارك فييا .
ثانيا :دورىم العسكري والسياسي في االندلس :

ما ان حررت بالد المغرب العربي بحدود سنة ( ٓ ٜىـ  ٚٓٛ /م ) بدأ موسى
بن نصير التفكير بفتح االندلس  ،وبعد حصول موافقة الخالفة األموية بعد ارسال
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الحممة االستطالعية بقيادة ابي زرعة طريف بن مالك المعافري التي بينت ان المسممين
قادرون عمى دخول االندلس والسيطرة عمييا ،عندئذ بدأت االستعدادات لتجييز حممة
لفتح االن دلس وبعد اكمال تجييز الجيش اسندت قيادتو الى القائد طارق بن زياد وعبر
الى االندلس في شير رجب سنة ٕٜىـ  ٚٔٓ /م واستطاع من السيطرة عمى جبل
كالبي  ،والذي سمي فيما بعد بجبل طارق بن زياد  ،ثم ابتدأ منيا بفتح الجزيرة
الخضراء وقام بتامين منطقة المضيق وتامين خطوطو الخمفية واتصالو بالشمال
االفريقي

(vi )ٙ

.

ومن اىم االحداث التي اعقبت ىذا العبور  ،االصطدام بالجيش القوطي بعد
شيرين من دخولو االندلس بقيادة لوذريق في شير رمضان سنة ٕ ٜىـ  ٚٔٓ /م
وفي كورة شذونة في جنوب غرب اسبانيا والتي استطاع فييا طارق بن زياد من تحقيق
النصر عمى الجيش القوطي المكون من اكثر من خمسين الف مقاتل بينما جيش
المسممين ال يتجاوز عشرة االف مقاتل بعد معركة استمرت ثمانية ايام  ،بدأ طارق
يتعقب فمول القوات القوطية الذي استطاع من السيطرة عمى العديد من المدن مثل

استجة( vii)ٚوقرطبة وطميطة وغيرىا

()ٛ

.

viii

وبعد االنجاز الكبير الذ حققو طارق بن زياد في شبو الجزيرة االيبيرية  ،قرر
موسى بن نصير تجييز جيش كبير الستكمال فتح االندلس مكون من ثمانية عشر
(ix)ٜ

الف مقاتل جمو من القبائل العربية الساكنة في المغرب

،بينما كان جيش طارق

بن زياد اغمبو من البربر  ،وعمل موسى بعد نزولو االندلس عمى تقسيم جيشو ما
يقرب من اكثر من عشرين وحدة  ،ولكل وحدة راية وكانت اثنتان من ىذه الرايات
بقيادة موسى بن نصير مباشرة وتولى ابنو عبد العزيز قيادة راية ثالثة وبقيت الرايات مع
القبائل وسبب تقسيم الجيش الى ذلك لكي يسيل السيطرة عميو وتبميغ اوامر القيادة الييا
بكل سيولة  ،وسميت تمك الحممة بحممة الرايات وبعد نزوليم الجزيرة الخضراء بنوا فييا
مسجد عرف بمسجد الرايات  ،ويعد أول مسجد بني في االندلس ،وكان أىل البالد
(ٓٔ) x

يأتون إليو ليؤدوا فيو صالة االستسقاء في سنوات الجفاف
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ومما تجدر اإلشارة إليو ان كل وحدة من تمك الوحدات تمثل قبيمة بعينيا ،
وبذلك كان ت قبيمة بمي وحدة قادىا زيادة بن عذرة البموي  ،وبذلك شاركوا في فتح المدن
االندلسية المختمفة التي فتحيا القائد موسى بن نصير مثل قرمونو واشبيمية وماردة
وغيرىا من المدن  ،وبعد رجوع موسى بن نصير وطارق بن زياد الى دمشق اواخر
سنة ٜ٘ىـ  ،ترك االول ولده عبد العزيز واليا عمى االندلس بعد اتخاذ اشبيمية مرك از
لمبالد  ،وترك الى جانبو عددا من القادة ليساعدوه في ادارة االندلس منيم حبيب بن
ابي عبيدة  ،وكان بمثابة وزير ومستشار لو وزياد بن النابغة التميمي وزياد بن عذرة

البموي(ٔٔ)،xiوغيرىم

اال ان ىوالء القادة عمموا فيما بعد عمى قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير ،
والذي اختمف المؤرخون في سبب مقتمو (وكان السبب غامضاً) قيل بسبب انو تقرب

من اىل البالد واشركيم في ادارة الوالية  ،وىذا لم يعجب ىوالء القادة وقيل أيضاً انو

قتل بأوامر من الخميفة سميمان بن عبدالممك بن مروان (ٜٜ -ٜٙه)النو خمع

طاعتو(ٕٔ) xii،وميما قيل عن سبب مقتمو فان زياد بن عذرة البموي كان احد المشاركين

(ٖٔ)xiii

في قتمو بل قيل ىو من الذي قام بقتمو اذ ذكر كل من ابن الفرضي وابن عذاري

ان و دخل عميو بمسجد رفينة في مدينة إشبيمية ،في صالة الفجر ،وىو يق أر سورة الواقعة
وقيل الحاقة ؛ فعاله من خمفو بالسيف فقتمو وقيل حبيب الفيري حاول قتل عبد العزيز
اال انو فشل بسبب ىروب الوالي إلى داخل داره  ،وذكر ان زياد بن النابغة التميمي ،
ىو الذي قتل عبد العزيز عندما لحقو إلى داره ولم يثبت تاريخياً من الذي قتمو  ،وعمى

العموم فان قتل عبد العزيز اشترك فيو كل قادة الجند مثل سعد بن عثمان  ،وعمرو
(ٗٔ) xiv

اليحصبي  ،وعمرو بن شرحبيل  ،وعمر بن كثير

.

ومن الراحج ان سبب مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير ىو بسبب ان القادة
لم تعجبيم ادارتو لالندلس ذلك لتقربو من سكان البالد فضال انو لم يأخذ االراضي منيم
بل ابقاىم فييا من اجل زراعتيا اذ كانو يرغبون باخذىا منيم  ،ومما يذكر ان ابيو
وضع في السجن من قبل الخميفة سميمان بن عبدالممك  ،وانيم اعتقدوا بانيم اذا قتموه
لم يحاسبوا من قمب الخالفة .
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وىذا يدل عمى ان البمويين كانت ليم مكانة متميزة في فتح االندلس بمشاركة
قائدىم زياد البموي الذي كان من قادة موسي بن نصير ثم اصبح احد القادة الذين
يساعدون عبد العزيز في إدارة االندلس .
استقرت قبيمة بمي في مناطق مختمفة من االندلس  ،اال ان اماكن تواجدىم
(٘ٔ)xv

الرئيسية كان في شمالي قرطبة وبالتحديد في فحص البموط

 ،وسمي المكان

الذي نزلوا بو باسميم(اقميم بمي ) ( ،xvi)ٔٙوكان لبني غافق في فحص البموط حصن

سمي باسميم

(xvii )ٔٚ

.

وذكر ابن حزم انيم اتصفوا بالكرم واطعام الضيف ،وأوضح بانيم يتصفون بعدم
اكميم ألية الشاة في عصر ابن حزم

(xviii )ٔٛ

.

(ٕٓ) xx

وكان ايضا ليم وجود في مورور(xix)ٜٔوالبيرة واشبيمية وشذونو

.

ثالثا :إسيامات البمويين في الحركة الفكرية :
اسيم البمويون في الحركة الثقافية والعممية في االندلس شانيم شان القبائل
العربية األخرى  ،إذ انجبت ىذه القبيمة العديد من العمماء الكبار في شتى المجاالت
سواء كانوا فقياء ومحدثين ومفسرين وقراء وادباء  ،فضال عن تولي العديد منيم
منصب القضاء  ،وسنتناول بعض من مشاركاتيم في الحياة العممية االندلسية وعمى
الشكل االتي :
اوال :عمم الحديث والفقو :
ٔ -إبراىيم بن شجرة البموي(ت ٔ٘ٛه) من إقميم بمي من كورة فحص البموط
في قرطبة  ،برع في الفقو والحديث  ،ولي القضاء والصالة في إشبيمية لألمير عبد
الرحمن الداخل في سنة تسع وأربعين ومائة واستمر في عممو الى وفاتو في ذي الحجة
(ٕٔ)xxi

سنة ثمان وخمسين ومائة فكانت واليتو تسع سنين وخمسة أشير

 ،ومما يذكر ان

القاضي ابراىيم كان من قادة االمير عبد الرحمن بن معاوية ومن سادة جند حمص
واشترك معو في قتال يوسف بن عبدالرحمن الفيري

(ٕٕ)

.

xxii

ٕ -أبو كنانة زىير بن مالك البموى(ت ٕٖٚ -ٕٖٛه) :
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يعد من فقياء االندلس الكبار عمى مذىب األمام االوزاعي(تٔ٘ٚه)(ٖٕ)،
(ٕ٘)، xxv

xxiiiومن اىل قرطبة (ٕٗ) ،xxivومما يذكر ان الفقيو َع ْبد الممك بن حبيب
ذىب أىل االندلس المالكي وتمسكو برأي االمام
يأخذ عميو النو لم يكن عمى َم َ
البمد)) (،xxvi)ٕٙ
األوزاعي ،فكان يقُول لوُ:
((حسدتني إذ انفردت باألوزاعية ُدون ْ
أىل َ
َ
كان

عدي بن خزيمة
وقد كان متنقال في السكن بين باجة وفحص البموط وكانت لجده
ّ
اراض في فحص البموط اقطعيا لو االمير َع ْبد َّ
الرحمن الداخل  ،وىي ْتنسب إليو حالياً
وأوالده ُي ْع َرفُون فييا َببنِي أبي االفمح ( ،xxvii)ٕٚاما وفاتو فيي مختمف فييا قيل توفي قبل
السنة ٕٓ٘ىـ( ،xxviii)ٕٛوقيل انو توفي في بداية ايام االمير محمد بن َع ْبد
(xxix )ٕٜ

الرحمن(ٕٖٚ-ٕٖٛه)

.

ٖ -عبد الجبار بن الفتح بن منتصر البموى(تٕ٘ٛه)
من اىل فحص البموط  ،عرف عنو الفقو والزاىد  ،ومما يشار اليو انو طمب

العمم وعمره خمسة عشر عاما ،سمع من الفقية محمد بن عيسى االعشى (ٖٓ) ،xxxو

عبد الممك بن حبيب السممى(ٖٔ) ،xxxiوصحب ايضا فقية االندلس محمد بن عمر بن

لبابة(ٕٖ)xxxiiوقال عنو( :ما رايت بقرطبة ازىد منو)
(ٖٗ) xxxiv

سنة ٕ٘ٛىـ

(ٖٖ)xxxiii

 ،توفي الفقيو عبدالجبار

.

ٗ -عبد المجيد بن عفان البموي(تٕٙٛه)
من أىل البيرة اشتير بعمم الحديث  ،أخذ العمم من كبار العمماء مثل يحيى بن

يحيى الميثي  ،وسعيد بن حسان(ٖ٘)xxxvوعبد الممك بن حبيب السممي( ،xxxvi)ٖٙورحل
لسماع العمم اذ ذىب الى إفريقية واخذ من عالميا الكبير سحنون بن سعيد(،xxxvii)ٖٚ
()ٖٜ

ومن مصر سمع من احمد بن السرح( xxxviii،)ٖٛتوفي باالندلس سنة ٕٙٛىـ

.

xxxix

٘ -أبوسعيد فرج بن زىير بن مالك البموي بن مالك بن أبي األصمح القرطبي
البموي وانتقل الى فحص البموط .
وىو من كبار فقياء المالكية سمع من اىل الحديث والفقو من امثال محمد بن عمر

بن لبابة  ،و قاسم بن أصبغ(ٓٗ) xlوغيرىم  ،ولو رحمة اذ سمع في القيروان محمد بن
محمد ابن المباد  ،واشتير عممو حتى صار من كبار فقياء المالكية(ٔٗ) ،xliولذلك تولى
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عدة مناصباً عديدة منيا كان عاقداً لمشروط ومشاو اًر في األحكام  ،وتولى القضاء
(ٕٗ)xlii

والصالة في وادي الحجارة

 ،واصبح أبضا قاضيا لمدينة الرّية(ٖٗ) ،xliiiولو مؤلف

في الوثائق تأليف حسن ،توفي أبو سعيد فيٖ٘ٗىـ وكان مولده سنة ٕٛٛىـ

(ٗٗ) xliv

.

 -ٙابوعبداهلل محمد بن عبداهلل بن سعيد القرطبي البموي(تٖٓٚه) .
سمع الحديث من قاسم بن اصبغ  ،ومحمد بن عبد اهلل بن ابي ُدليم  ،ووىب بن
مسرة (٘ٗ)xlvوغيرىم ،وعرف عنو بقوة حفظو لمحديث و باخبار شيوخو  ،وتوافد عميو
طالب من كل االماكن لسماع الحديث واالخبار منو  ،وتوفي سنة ٖٓٚىـ ودفن في
مقبرة متعة بقرطبة

(xlvi )ٗٙ

.

 -ٚابوعبداهلل محمد بن خميفة بن عبد الجبار بن عبد اهلل بن محمد
البموي(تٕٖٜه) المؤدب .

وصف بانو كان شيخاً صالحاً زاىداً  ،من اىل قرطبة  ،سمع في قرطبة(،xlvii)ٗٚ
(xlviii)ٗٛ

ثم رحل حاجا  ،فسمع بمكة من محمد اآلجري

وروى عنو كتبو والتي رواىا عنو

أبو عمر بن عبد البر  ،وسمع أيضاً من أبي الحسن الخزاعي( ،xlix)ٜٗكتابو في فضائل
مكة وغيرىم ثم عاد الى االن دلس ،فعمل عمى تعميم الناس وتأديبيم بالقران الكريم ،

وعرف عنو كان ينسخ الكتاب التي يحدث بو  ،توفي سنة ٕٖٜىـ (ٓ٘).l

 -ٛابو محمد خمف بن عمي بن ناصر بن منصور البموي المحدث من اىل

سبتة  ،ثم سكن االندلس(ٔ٘) li،روي الحديث عن ابي محمد بن ابي زيد الفقيو  ،وعن
عبد الممك بن الحسن الصقمي ،وسمع منو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد اهلل المقرئ
الطممنكي  ،وأبو عبداهلل الخوالني وغيرىم  ،ووصف ايضا بان خطو حسن  ،وكان
(ٕ٘)lii

ضابطاً لما كتب  ،توفي بالبيرة

في سنة ٓٓٗىـ (ٖ٘). liii

 -ٜأحمد بن محمد بن عيسى بن إسماعيل بن محمد بن عيسى البموي  ،من

أىل قرطبة ،يكنى :أبو بكر ،وعرف :بابن الميراثي لمعرفة والده بالمواريث  .روى عن

أبي عثمان سعيد بن نصر(ٗ٘) ،livوأحمد بن قاسم البزاز  ،ثم رحل الى بمدان مختمفة
(٘٘)lv

كي ينيل من عممائيا اذ رحل الى مكة واخذ من أبا القاسم السقطي
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بن جيضم( ،lvi)٘ٙوذىب الى مصر ودرس عمى يد أبي محمد عبد الغني بن سعيد
الحافظ وغيره

(lvii )٘ٚ

.

عرف عن ابن الميراثي الحذق واالجتياد وسعة العمم فسماه االمام عبد الغني بن
(lviii )٘ٛ

سعيد الحافظ بغندر تشبيياً بالعالم البصري محمد بن جعفر بن غندر

.

وبعد رجوعو الى االندلس بث عممو فييا فروى عنو العديد من العمماء منيم :

أبو عبد اهلل الخوالني ،وأبو العباس بن دلياث ،وأبو العباس الميدوي ،وأبو محمد بن
(lix )ٜ٘

.

خزرج

وبقي ينشر عممو الى ان توفي في حدود سنة ثمان وعشرين وأربع مائة .وكان

ٍ
خمس وستين وثالث مائة
مولده سنة

(ٓlx )ٙ

.

ٓٔ -عبد العظيم بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد بن عبداهلل بن يحيى المالقي
البموي اشتير عممو في االندلس كما اشتير آباؤه من قبل حتى صار من عممائيا
المعدودين والمشيود ليم بالبنان ويرجع اليو في عمم الفقو واالصول والحساب
(ٔlxi )ٙ

واليندسة

.

ف
وابو محمد كان ذا ميل لمتصوف وكان محباً ألىل العمم ومعظماً ليم  ،وألً َ

عدة مصنفات منيا تفسير االسماء الحسنى وكتاب االرشاد في الحديث(ٕ. )ٙ

lxii

سمع من جده ابي الحجاج وابيو و عمو عبد الرحيم  ،وابي سميمان بن حوط
(ٖ)ٙ

اهلل ،وتوفي سنة  ٙٙٙىـ

.

lxiii

ٔٔ -أيوب بن خمف بن فرج بن جراح بن نصر بن سيار القرطبي البموي
(ٗlxiv )ٙ

المحدث روي عن بقي بن مخمد وغيره

.

ٕٔ -مالك بن أبي إسحاق البموي االندلسي سمع في بمده  ،ثم رحل الى العراق
(٘)ٙ

وغيره من البالد سمع من وأبي الفتح عبد الممك بن أبي القاسم الكروخي وغيره

lxv

ٖٔ -ابو عمر احمد بن محمد بن عفيف البموي المحدث .
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روي عن سعيد بن القزاز وخمف بن أمية  ،واخذ منو محمد بن عبد اهلل البموي

وأبو العباس أحمد بن عمر بن انس العذرى( ،lxvi)ٙٙلو مصنف في التاريخ ىذبو ابن
(lxvii )ٙٚ

.

حيان وانتخبو

ٗٔ -ابو عبد اهلل محمد بن اصبغ القرطبي البموي .
من ساكني رصافة االندلس ،صحب ابا محمد عبد اهلل بن إبراىيم بن محمد
(lxviii)ٙٛ

االصيمي

واخذ عنو  ،رحل الى المشرق مع ابي عبد اهلل محمد بن عابد  ،وقال

عنو ابن عابد لما قدمنا معا بمسند ابي شعبة  ،تصنيف ابي بشر محمد بن احمد
الدوالبي الذي سمعناه بمصر اخذه ابو محمد االصيمي فاستغربو  ،وعظم قدر عمو
سنده فقرأه عميو محمد بن اصبغ ىذا وكان تمميذه فسمعو منو االصيمي
(lxix )ٜٙ

واستحسنو

.

٘ٔ -ابا القاسم أصبغ بن عبد اهلل بن محمد البموي .

(ٓlxx)ٚ

من اىل قرطبة  ،وسمع فييا من احمد بن مطرف

 ،واحمد بن سعيد

وغيرىم  ،ثم رحل الى المشرق روي عن ابي الحسن بن رشيق وغيرىم  ،وحدث عنو
(ٔ)ٚ

أبو محمد ابن أبيض ويونس بن عبد اهلل

.

lxxi

ثانيا :عمم القراءات
ٔ -ابو ايوب سميمان بن ابراىيم بن حمزة البموي(تٖ٘ٗه) .
من مدينة مالقو  ،كان عالما بالقران الكريم ومعانيو ومجودا لو  ،متصرفا في
فنون العربية  ،حسن الفيم ومحسنا في العبارة  ،ومما يذكر انو تزوج من ابنة عالم
االندلس الكبير ابي عمر الطممنكي  ،فروى عنو كثي ار من مروياتو وكتبو  ،وكذلك روى
عن حسون القاضي وغيرىم ،توفي سنة ٖ٘ٗ ىـ

(ٕ)ٚ

.

lxxii

ٕ -أبوالقاسم عبد الرحمن بن أبي رجاء البموي المبسي المقرىء والمحدث رحل
الى المدن المختمفة ألخذ العموم المختمفة  ،إذ ذىب الى غرناطة وجيان والجزيرة
الخضراء  ،وأخذ عمم القراءات عن أبي الحسن بن كرز وأبي بكر يحيى بن سعيد بن
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حبيب المحاربي (ٖlxxiii)ٚوأبي الحسن عمي بن يوسف السالمي (ٗ lxxiv)ٚوأبي بكر عباس
بن خمف المقرىء وأبي القاسم بن مدير وغيرىم(٘ ، lxxv)ٚثم رحل الداء فريضة الحج

في سنة(ٜٗٚه) فأدى الفريضة وبعدىا لقي أبا محمد عبد اهلل بن عمر بن العرجاء في
(lxxvi)ٚٙ

مكة

فأخذ القراءات عنو وأبا حامد محمد بن محمد الغزالي فسمع منو وأجاز لو

تواليفو وأخذ بالميدية عن أبي الحسن عمي بن محمد بن ثابت الخوالني المعروف بابن
(lxxvii )ٚٚ

الحداد األقطع

.

بعد ذلك رجع إلى االندلس في سنة(٘ٓ٘ه) فسكن المرية وتولى فييا صالة
الفريضة والخطبة بجامعيا وتصدر لإلقراء بمسجده منيا وسمع منو ابنو أبو محمد عبد
(lxxviii )ٚٛ

الصمد وأبو القاسم بن حبيش أبو القاسم بن بشكوال وغيرىم

.

واثني عميو الجزري قائال (كان رأس المقرئين باالندلس في زمانو)
(ٓlxxx)ٛ

بعد ذلك سكن وادي آش

سنة(ٔlxxxi.)ٛ

(lxxix)ٜٚ

 ،ثم

وفييا توفي سنة ٘ٗ٘ ىـ بعد ان بمغ ثمان وسبعين

ٖ -ابو محمد عبداهلل بن يوسف البموي(تٖٓٙه) .
ويعرف بابن الشيخ  ،من اوالد العالم ابي الحجاج الذين اشتيروا بالعمم وذاع
صيتيم  ،اذ اخذ العمم عن ابيو  ،وعن محمد بن القاسم بن دحمان  ،وابي اسحاق بن
قرقول  ،ورحل في طمب العمم الى المغرب والمشرق اذ سمع واجاز لو ابو طاىر
السمفي  ،وابو القاسم البوصيري وغيرىم

(ٕlxxxii)ٛ

 ،ورحل الى بغداد وأقام فييا ثالثة

اعوام يق أر ويتفقو عمى مشايخيا  ،ورجع الى االندلس واصبح من المتقدمين في صنعة
التوثيق عارفاً ومحقق ًا بيا  ،فضال عن معرفتو بعمم اصول الفقو وعمم الكالم  ،وكان

عارفاً في تفسير القران الكريم وعمومو  ،توفي سنة ٖٓٙىـ

(ٖ)ٛ

.

lxxxiii

ٗ -أبومحمد عبد الصمد بن عبد الرحمن بن أبي رجاء البموي المبسي من أىل

وادي آش اخذ عمم القراءات والحديث عن ابيو ابي القاسم وأبي العباس الخروبي وأبي
(ٗ)ٛ

بكر بن رزق وغيرىم

.

lxxxiv

ورحل الى مصر وسمع في االسكندرية من أبي طاىر السمفي وأيضاً سمع في

فاس محمد بن الرمامة ومن غيرىما

(٘lxxxv )ٛ

.
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ثم عاد الى االندلس وذاع صيتو كأبيو في عمم القراءات والتفسير والحديث
خمق كثير مثل
واآلداب والعربية  ،وتصدر لإلقراء في جامع وادي آش فسمع منو ُ
أحمد بن بشير القزاز وابن فرتون( ،lxxxvi)ٛٙواثنى عميو الجزري قائال ((المقرئ مسند

القراء )) (lxxxvii)ٛٚوذكره ابن االبار بانو (( وكان راوية مكثرا ،واعظا ،مذكرا ،يتحقق
بالقراءات والتفاسير ،ويشارك في الحديث والعربية ))

(lxxxviii )ٛٛ

.

وتوفي أبو محمد في أول رجب من سنة  ٜٙٔىـ وان مولده في سنة ٖٗ٘ىـ

(lxxxix )ٜٛ

.

٘ -ابو الحسن كوثر بن يونس بن خمف البموي .
برع في عمم القراءات والنحو  ،روى عن ابي القاسم عبد الرحمن بن خمف بن

(ٓxc )ٜ

عفيفة

.

ثالثا  :عموم المغة العربية وآدابيا
ٔ -ابو عمرو معاذ بن عبداهلل بن طاىر البموي المحدث واالديب(تٗٔٛه) ،
روى عن محمد بن عمر ابن القوطية ومحمد بن سعد الرباحي وغيرىما  ،فضال عن
روايتو لمحديث كان من عمماء العربية  ،والمشيود لو البراعة في اآلداب  ،ولد ابو عمر
في اشبيمية سنة ٕٖٗىـ وتوفي فييا سنة ٗٔٛىـ

(ٔxci )ٜ

.

ٕ -ابو اسحاق ابراىيم بن سميمان بن ابراىيم بن حمزة المالقي
البموي(تٗٗٛه) .
سمع من ابيو االن ف الذكر وجده ابي عمر الطممنكي كثي ار  ،ومما يشار إليو انو
كان مقدما في عمم العبارة والعربية ،توفي سنة ٗٗٛىـ

(ٕxcii )ٜ

.

ٖ -محمد بن أحمد بن عامر البموي برع في عموم عدة كعمم الحديث واالدب
والتاريخ والطب

(ٖxciii)ٜ

 ،لو مؤلفات في مجاالت شتى  ،منيا درر القالئد وغرر

الفوائد " في أخبار االندلس وأمرائيا وطبقات عممائيا وشعرائيا (ٗ ،xciv)ٜولو أيضا في
المغة كتاب حسن وكتاب في الطب سماه الشفاء وكتاب في التشبييات
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(xcvi )ٜٙ

ومما تجدر االشارة اليو ان أبا عامر من اىل طرطوشة
مرسية

(xcvii)ٜٚ

،

إال انو سكن

وايضاً يعرف بالسالمي الن أصمو من مدينة سالم (،xcviii)ٜٛتوفي
(xcix )ٜٜ

ابوعامر سنة تسع وخمسين وخمسمائة أو نحوىا

.

ٗ -ابو زكريا يحيى بن احمد بن محمد بن يحيى البموي(تٓٓٙه) .

من اىل بيانة (ٓٓٔ) ،cرحل الى مالقة وسمع من ابي حسن الغافقي واجاز لو ،
ومن ابي عبداهلل بن يوسف الطنجالي واجاز لو  ،واخذ العربية من ابا جعفر بن خمف

 ،وايضا لو معرفة بالفقو الفرائض والحساب  ،توفي سنة ٓٓٙىـ (ٔٓٔ) .

ci

٘ -ابو الحجاج يوسف بن محمد بن عبد اهلل بن يحيى بن غالب بن محمد بن
ع في عمم الحديث
عبد العزيز المالقي البموي يعرف بابن الشيخ(تٗٓٙه) َ ،ب َر َ
والقراءات والعربية (ٕٓٔ)،ciiسمع بمالقة أبي عبد اهلل بن الفخار(ٖٓٔ) ciiiوأخذ عنو
القراءات ،واخذ الحديث عن أبي القاسم السييمي

(ٗٓٔ)civ

وغيرىم  ،ورحل في طمب العمم

اذ ذىب الى سبتة وبجاية (٘ٓٔ)cvومكة ومصر وبغداد  ،واخذ منو أبو سميمان بن حوط
(cvi )ٔٓٙ

اهلل وأبو الربيع بن سالم وغيرىم

.

ويعد ابو الحسن من اىل البر والخير واالصالح إذ بنى في مالقو من حر مالو
اكثر من خمس وعشرين مسجدا وحفر ما يربو خمسين بئ ار  ،وكذلك كان كثير الغزو
إذ اشترك مع صالح الدين األيوبي في جياد الصميبيين وفي االندلس ضد الممالك
االسبانية ،وتميز بانو مجاب الدعوة ويميل لمتصوف  ،وغمب عمى عمومو االدب

( ،cvii)ٔٓٚوالف عدة كتب في االدب منيا تكميل األبيات وتتميم الحكايات ( لأللبا في
كتاب ألف با ) وتذكير العاقل وتنبيو الغافل وألف باء في المحاضرات وغيرىا
توفي في مالقة

(cix )ٜٔٓ

بيا

(cviii )ٔٓٛ

.

سنة أربع وستمائة وكانت جنازتو مشيودة واحتفل الناس

.

 -ٙابو الحسن عمي بن محمد بن عبد الرحمن بن عمي البموي(تٖٕٙه) .
من اىل اشبيمية ومن كبار شيودىا  ،ومشيور مواثيقيا ولو معرفة بالفقو

وفرائض المواريث والحساب والعروضcx)ٔٔٓ(،روى عن ابي عبد اهلل بن مجاىد العابد
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وابي بكر بن خير  ،وابن بشكوال وغيرىم  ،روى عنو ابو عبد اهلل الطنجالي وأبو عبد
(ٔٔٔ) cxi

.

اهلل بن سعيد الطراز

ووصفو ابن األبار قائال (( وكان فارضاً مقدماً فقيياً حافظاً ال يتقدمو أحد من
(ٕٔٔ)

أىل بمده في العدالة))

.

cxii

ولد أبو الحسن سنة ٗ٘٘ىـ  ،وتوفي سنة ٖٕٙىـ  ،ونسمو ويعرفون ببني

(ٖٔٔ) cxiii

عمي

.

 -ٚأبو محمد عبد الرحيم بن يوسف بن محمد بن عبداهلل بن يحيى المالقي
البمويو(تٖٜٙه) .
روى عن ابيو ابي الحجاج يوسف بن محمد  ،والزىري وابي محمد القرطبي

وغيرىم  ،روى عنو ابو جعفر بن صابر وغيره(ٗٔٔ) ،cxivكان من اىل الفضل والدين
وسائ ار عمى سنن أبيو في اعمال البر والخير وولي الصالة والخطبة بجامع مالقة ،
(٘ٔٔ) cxv

ومما يذكر انو ولد سنة ٕٜ٘ىـ  ،وتوفي سنة  ٖٜٙىـ

.

 -ٛأبو البقاء خالد بن عيسى بن احمد بن ابراىيم بن ابي خالد القتوري
البموي(تٖٚٚه) .
من فقياء وقضاة االندلس البارزين فضال عن عممو الغزير بالعربية

واألدب(،cxvi)ٔٔٙوىو صاحب الرحمة المسماة  :تاج المفرق في تحمية اىل
المشرق( ،cxvii)ٔٔٚوىي مشحونة بالفوائد والفرائد  ،من العموم واآلداب  .قد كتبيا مؤلفيا
أثناء رحمتو إلى المشرق ،فوصف ما شاىده من األقطار ،وتحدث عمن اتصل بيم من
الرجال ،اال ان لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي ال يثني عميو و كان يتيمو بالسرقة
 ،وقال فيو :لم يخمف ولدا عن والد  ،وركب قاضييا ابن ابي خالد  ،وأرخى من
البياض طيمسانا  ،وتشبيا بالمشارقة شكال ولسانا  .وقال لسان الدين ايضا :
ٍ
شاعر سرق الرقا
سرقت العماد االصبياني برقو وكيف ترى في

وذلك الن خالد البموي عندما ذىب الى المشرق اكثر من السجع الذي كان

لمعماد االصبياني( ،cxviii)ٔٔٛوسبب ذلك ان لسان الدين كان معاص ار لو قد يكون ىناك
بينيا خالف  ،بينما كتب عنو االخرون وأثنوا عميو .
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(cxix )ٜٔٔ

توفي ابي البقاء بعد سنة ٖٚٚىـ

.

 -ٜأبو بكر عبد الرحمن بن سميمان البموي .
اشتير باألدب والشعر  ،ومن شعره بان كتب الى صديقو يمازحو ويطمب منو
كسوة منيا :
يناديك منبت القوى ويث ـ ـ ــوب

أي ـ ـ ــا ىضبة اآلداب دعوة والو

بشيطان أىل الطاق يميو

ويأييا المشغول عن فرط لوعتي

(ٕٓٔ) cxx

ويمعب

.

ٓٔ -عبد اهلل البموي .

(ٕٔٔ)cxxi

من اىل باجة القمح

 ،سكن االندلس عرف عنو الشعر وبراعتو في

المغة (ٕٕٔ)،cxxiiذكره ابن رشيق قائال( :شاعر قديم معروف يحب الغريب من المغة ،
ويورد كثي ار في اشعاره من ذلك وال يبالي بمفظ كيف وقع وربما سيل طريقو فجاء فوق
المراد)

(ٖٕٔ) cxxiii

.
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Abstract:
Writing about the history of Arab tribes is one of the
important

scientific

matters

as

Arab

tribes

had

played

considerable role in Islamic History. Out of these tribes which
had a great and effective role on all aspects of life, is Bala tribe
which had a considerable impact on the history of Andalus
whether on the military aspect during Andalus conquer or through
their participation in the political and scientific events in Andalus.
This research consists of three main sections. Section one deals
with the ancestry of Balawean, they date back to Al-Qahtanean,
and their role in Moroco conquer. The second section is about
the role of Balawean in Andalus conquer and their participation in
the Political life. The third section is about the Balawean's
enrichment to the scientific life as they produced great scientists
of considerable effect on the scientific life.
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االحاالت

ٔ -الكالعي ،االكتفاء بما تضمنو من مغازي رسول اهلل والثالثة الخمفاء ٕٜٚ / ٕ ،
ٕ  -السييمي ،الروض االنف .ٖٗٚ /ٚ،

ٖ -ابن عذاري  ،البيان المغرب  ٖٕ-ٖٔ/ٔ ،؛ طو  ،الفتح واالستقرار ،صٕٖٔ .
ٗ -درنة  :موضع بالمغرب قرب انطابمس من عمل باجة  .معجم البمدان ٕ.ٕٗ٘ /
٘  -ابن عذاري  ،البيان المغرب  ٖٕ-ٖٔ/ٔ ،؛ طو  ،الفتح واالستقرار ،صٕٖٔ .

 -ٙعبد الممك بن حبيب االلبيري  ،استفتاح االندلس  ،تحقيق محمود عمي مكي  ،مدريد  ،صحيفة

معيد الد ارسـات االسـالمية  ،العـدد  ، ٜٔٚ٘ / ٘ ،صٕٕٕ ؛ ابـن االثيـر  ،الكامـل ٕ٘ٙ / ٗ ،

؛ ابن عذاري ،البيان المغرب  ٙ / ٕ ،؛ طو ،الفتح  ،صٕ. ٖٔٙ-ٔٙ

-ٚ

اســتجة :تق ــع ب ــالقرب مــن قرطب ــة وتتمي ــز بانيــا واس ــعة األرب ــاض ذات أس ـواق ع ــامرة وفن ــادق

كثيرة.الحميري ،الروض المعطار .ٖ٘ ،

 -ٛابن عبد الحكم  ،فتوح مصر والمغـرب  ،ص ٕٜٚ؛مجيـول ،فـتح االنـدلس  ،ص ٚ؛ السـامرائي
واخرون  ،تاريخ المغرب  ،ص ٜٛ؛ طو  ،الفتح  ،صٕ. ٖٔٙ – ٔٙ

 -ٜابن القوطية  ،تاريخ افتتاح االندلس . ٜٔٛ ،

ٓٔ -مجيول ،اخبار مجموعة ،صٕٗ؛السامرائي ،تاريخ العرب ،صٖٛ

.

ٔٔ -ابــن ابــي الفيــاض  ،قطعــة مــن كتــاب العبــر  ،ص٘ٔٛ؛ ابــن قتيبــة  ،االمامــة والسياســة / ٕ ،
ٖ٘ – ٗ٘.

ٕٔ -البيان المغرب في أخبار االندلس و المغرب .ٔٗٛ / ٔ ،
ٖٔ-تاريخ عمماء االنـدلس  ٔٓ٘ / ٔ ،؛البيـان المغـرب فـي أخبـار االنـدلس و المغـرب ٔٗٛ / ٔ ،
.

ٗٔ -ابن القوطية  ،افتتاح االندلس  ،ص ٔٛٓ – ٜٔٚ؛مجيول  ،اخبار مجموعة  ،صٕٕ .

البمــوطُ ،بمفــظ البمــوط مــن النبــات فحــص البمــوط .ناحيــة باألنــدلس تتصــل بجــوف أوريــط بــين
َ٘ٔ -
المغرب والقبمة من أوريط وجوف من قرطبة يسكنو البربر وسيمو منتظم بجبال منيا جبـل البـرانس

ـذي ال نظيـر لـو وأكثـر أرضـيم
وفيو معادن الزيبق ومنيـا ُيحمـل إلـى جميـع الـبالد وفييـا الز ُ
نجفـر ال َ
شجر البموط  .ياقوت ياقوت الحموي ،معجم البمدان .ٖ٘ٛ / ٔ ،
 -ٔٙياقوت ياقوت الحموي ،معجم البمدان .ٖٙٓ / ٔ ،
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-ٔٚابــن بســام ،الــذخيرة فــي محاســن أىــل الجزي ـرة  ٜٗ٘ / ٕ ،؛الحميــري ،الــروض المعطــار / ٔ ،
.ٕٗٙ

 -ٔٛانساب العرب .ٖٖٛ / ٔ ،
مورور :تقـع بـالقرب مـن قرطبـة كثيـرة الزيتـون والثمـار وليـا بطـائح وجبـال شـامخة ومتصـمة بقرمونـة
وشذونو  .الحميري ،الروض المعطار.٘ٙٗ،ٜٗٙ ،

 -ٜٔابن حزم ،انساب العرب .ٖٖٛ ،
ٕٓ -طو ،الفتح .ٕٖٓ،

البيـرة :مــن مــدن االنــدلس الجميمــة بينيــا وبــين غرناطــة ســتة أميــال بينيــا وبــين قرطبــة تســعون

مــيال ،وأرضــيا كثي ـرة االنيــار واألشــجار .يــاقوت يــاقوت الحمــوي ،معجــم البمــدان ٕٔٗٗ /؛ الحميــري

،الروض المعطار.ٕٛ ،

شذونو  :كورة متصمة بكورة مورورمن عمل اشبيمية  ،ومساحتيا خمسون ميالً وتتصف بانيا

جامعة لخيرات البر والبحر .الحميري ،الروض المعطار.ٖٖٜ ،

ٕٔ -ابن االبار التكممة الكتاب الصمة ٔ.ٖٔٔ /

ٕٕ -لممزيد من المعمومات مراجعة البيان المغرب في أخبار االندلس و المغرب ٜٔ٘ / ٔ،

يوسـف بـن عبـدالرحمن الفيـري اخـر والة االنـدلس تـولى الواليـة سـنة ٕٜٔى ـ تميـز بالـدىاء والفصــاحة
اســتمر بواليتــو لالنمــس الــى ســنة ٖٔٛى ـ دخــول االميــر عبــد الــرحمن الــداخل الــى االنــدلس وانيائــو
حكــم ال ـوالة ثــم بعــد ذلــك خــرج يوســف عمــى االميــر عبــدالرحمن معارضــا لحكمــو الــى ان قتــل ســنة

ٕٗٔىـ .ابن االبار ،الحمة السيراء ٔٚٓ،؛ابن سعيد ،المغرب . ٗ/ٔ،

ٖٕ -ابوعمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ االسالم وعالم اىل الشام فـي وقتـو روي وسـمع

عنــو الكثيــر انتشــر مذىبــو فــي االنــدلس النــو يحــث عــالى الجيــاد واســتمروا عميــو الــى عيــد االميــر
ىشام الرضي الذين انتقموا الى المذىب المالكي توفي االمام سنة  ٔ٘ٚىـ .المزي ،تيذيب الكمـال

ٖٓٚ/ٔٚ،؛ الذىبي ،سير اعالم .ٕٔ٘/ٖٔ،

ٕٗ -الحميدي ،جذوة المقتبس في ذكر والة االندلس .ٜٚ / ٔ ،
ٕ٘-ابــومروان عبــد الممــك بــن حبيــب بــن ســميمان الســممي مــن عممــاء االنــدلس المشــور ليــم بالبنــان
والسيما في عمم الفقو ولو مؤلفات في الفقو والتواريخ ،واآلداب كثيرة  .ابن الفرضي  ،تاريخ عمماء

االندلس  ٔٓٔ /ٔ ،؛ القاضي عياض ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك .ٗٚ / ٕ ،
 -ٕٙابن الفرضي  ،تاريخ عمماء االندلس . ٔٛٔ/ٔ ،
 -ٕٚم.ن . ٖٔٓ ،
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باجــة االنــدلس مــن المــدن القديمــة التــي بنيــت فــي عيــد الرومــان  ،وبينيــا وبــين قرطبــة مائــة فرســخ،
وىي ايضا من الكور المجندة نزليا جند مصر  .الحميري ،الروض المعطار .ٚ٘،

فحص البموط :بينو وبين قُ ْرطُبة مرحمتان أو ثالث ،ويشتير بمعدن الزئبق ومنو يحمل الى البالد
المختمفة ،وعرف بانتاج الزيتون العالي الجودة.الحميري ،الروض المعطار .ٖٗ٘،
 -ٕٛالحميدي ،جذوة المقتبس في ذكر والة االندلس ٜٚ ،
 -ٕٜابن الفرضي  ،تاريخ عمماء االندلس .ٔٛٔ/ٔ ،

االمير محمـد بـن عبـد الـرحمن  ،كـان مـن خيـرة أمـراء بنـي أميـة باالنـدلس تـولى الحكـم بعـد وفـاة أبيـو
عبــد الــرحمن ســنة  ٕٖٛىـ ـ  ٕٛ٘ -م وكــان محبــا لمجيــاد وقيــادة الجيــوش بنفســو ومكرمــا لــذوي
األدب والعمم والفكر توفي سنة ٖ ٕٚىـ  ٛٛٙ -م ٓ ابن األثير  ،الكامل  ،جٙص  – ٖٜٗابن

عذاري  ،البيان المغرب ٓ ٕٔٔ – ٔٓٙ /ٕ ،

ٖٓ  -محمد بن عيسى عبد الواحد بن نجيح المعـافري مـن الفقيـاء والمحـدثين المعـدودين رحـل الـى
العراق والمدينة لساع العمم وسمع منو خمق كثيروكـان لـو دعابـة ،ابـن حيـان ،المقتـبس مـن انبـاء

االندلس  ٔٚ ،؛ ابن الفرضي  ،تاريخ عمماء االندلس .ٚ/ٕ ،

ٖٔ-القاضي عياض  ،ترتيب المدارك ٕٕٕ/ٕ ،

ٕٖ -محمد بن عمر بن لبابة ،أبو عبد اهلل القرطبي مفتي االندلس،وصفو الذىبي بانو (( كـان أرسـا
في الفقو ،محدثا أديبا أخباريا شاع ار مؤرخا)) توفي سنة ٖٖٗىـ .الذىبي ،العبر ٔٔٗ/ٔ،

ٖٖ -الحميدي  ،جذوة المقتبس .ٖٔٚ ،

ٖٗ -م.ن  ٖٔٚ ،؛ ابن ماكوال  ،إكمال الكمال .ٕٖٚ / ٘ ،

ٖ٘ -ســعيد بــن حســان االندلســي الصــائغ ،مــولى الحكــم بــن ىشــام ،يكنــى أبــا عثمــان ،اشــتير بالفقــو
والزىد توفي سنة  ٕٖٙىـ .ابن ماكوال  ،إكمـال الكمـال ٕٖٚ / ٘ ،؛ الحميـدي  ،جـذوة المقتـبس ،

ٕ. ٛ

 -ٖٙابــن الفرضــي  ،تــاريخ عممــاء االنــدلس  ٖٖٔ/ٔ ،؛ابــن ســعيد ،المغــرب فــي حمــى المغــرب ٔ/
٘.ٔٙ
 -ٖٚأبو سعيد ،سـحنون بـن سـعيد بـن حبيـب التنـوخي شـيخ المالكيـة فـي وقتـو سـمع منـو خمـق كثيـر
،ولو العديد من المؤلفات توفي سنة ٕٓٗىـ  .ابن فرحون ،الديباج المذىب .ٔٙٓ ،
 -ٖٛالحميدي  ،جذوة المقتبس ٖٔٚ ،؛ القاضي عياض  ،ترتيب المدارك .ٖٓٓ/ٔ ،
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أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن الســرح القرشــي األمــوي الع ارقــي ثــم المصــري المحــدث
والفقيــو ولــو مؤلــف شــرح فيــو الموطــأ  .القاضــي عيــاض ،ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك / ٔ ،

ٓ ٕٚ؛ المزي ،تيذيب الكمال .ٗٔ٘ / ٔ ،
 -ٖٜالحميدي  ،جذوة المقتبس . ٖٔٚ ،

ٓٗ -قاســم بــن اصــبغ بــن محمــد البتــاني القرطبــي احــد االثبــات فــي عمــم الحــديث والنحــو والغريــب
والتفسير ولو العديد من المصنفات مثل كتابو في أحكام القران وغرائب حديث مالك توفي

ٖٓٗ -ىـ .ابن فرحون  ،الديباج المذىب .ٕٖٔ ،

ٔٗ -ابن الفرضي  ،تاريخ عمماء االندلس . ٖٜٕ/ٔ ،
ٕٗ -وادي الحجارة  :مدينة تعرف بمدينة الفرج باالندلس ،وىي بين الجوف والشرق من قرطبة،
وبينيا وبين طميطمة خمسة وستون ميالً .الحميرى ،الروض المعطار .ٙٓٙ،

ٖٗ -الرّي ـ ــة :ك ـ ــورة واس ـ ــعة باالن ـ ــدلس متص ـ ــمة ب ـ ــالجزيرة الخضـ ـ ـراء تق ـ ــع قب ـ ــل قرطب ـ ــة ،وى ـ ــي كثيـ ـ ـرة
الخيرات.ياقوت الحموي ،معجم البمدان .ٔٙ/ٖ،

ي  ،ازىار الرياض . ٖٔٓ/ٔ ،
ٗٗ -المقر َ
ِ
ِ
ـارة يعـد مـن كبـار الفقيـاء
َ٘ٗ -وىب بن َم َس َّرة بن ُمفَِّرج بـن َح َكـم التميمـي َأبـا َ
الح ْـزم ،مـن َوادي الح َج َ
والمحــدثين وكانــت تشــد الرحمــة اليــة لســماع منــو تــوفي ســنة ٖٗٙىــ .ابــن الفرضــي  ،تــاريخ عممــاء
االندلس .ٕٔٙ /ٕ،

 -ٗٙابن الفرضي  ،تاريخ عمماء االندلس . ٖٛ/ٕ ،
 -ٗٚالحميدي  ،جذوة المقتبس .ٖٔٚ ،

 -ٗٛأبـو بكـر محمــد بـن الحسـين بــن عبـد اهلل االجــري البغدادي،فقيـو ،محـدث ،حــافظ ،اخبـاري ،ثــم
سكن مكة المكرمة وتوفي فييا سنة ٓ ٖٙىـ لو عدة تصانيف منيا التيجد ،اخبـار عمـر بـن عبـد

العزيز .الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ٕٕٖٗ /؛ابن النديم ،الفيرست ٕٗٔ.

 -ٜٗابــوعمي أحمــد بــن محمــد بــن عمــي بــن الحســن أبــو الحســن الخ ازعــي نزيــل مكــة اشــتير بعمــم
الحديث توفي ٖٙٙىـ .ابن عساكر ،تاريخ دمشق .ٕ٘ٔ/ٗ،

ٓ٘ -ابن الفرضي  ،تاريخ عمماء االندلس  ،ٔٓٙ/ٕ ،الحميدي  ،جذوة المقتبس .ٖٔٚ ،
ٔ٘ -ابن بشكوال  ،الصمة  ٖٙ ،؛ ابن االبار ،التكممة لكتاب الصمة ٗ.ٔٗٗ /

ٕ٘ -من كور االندلس جميمة القـدر بناىـا االميـر عبـدالرحمن الـداخل لمواليـو وبينيـا وبـين غرناطـة
ستة أميال .الحميري ،الروض المعطار .ٕٜ،

ٖ٘ -ابن بشكوال  ،الصمة . ٖٙ ،
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ٗ٘ -ســعيد بــن نصــر بــن عمــر بــن خمفــون :مــن أســتجة،من كبــار عممــاء الحــديث تــوفي ٖٓ٘ى ـ فــي
بخاري .ابن بشكوال  ،الصمة . ٕٖٓ ،
٘٘ -أبـو القاســم الســقطي  :عبيــد اهلل بــن محمــد بــن أحمـد بــن جعفــر ،البغــدادي الســقطي المجــاور
اإلمام المحدث الثقة توفي سنة ٗٔٙىـ .الذىبي  ،سير أعالم النبالء .ٖٛ /ٖٔ ،

 -٘ٙابو الحسن بن جيضم :الشيخ اإلمام الكبير ،شـيخ الصـوفية بـالحرم ،أبـو الحسـن ،عمـي بـن
عبــد اهلل بــن الحســن بــن جيضــم اليمــذاني نزيــل مكــة مؤلــف كتــاب بيجــة األسـرار فــي أخبــار القــوم

توفي سنة ٗٔٗىـ  .الصفدى ،الوافي بالوفيات .ٖٜٔ / ٕٔ ،

 -٘ٚابن بشكوال  ،الصمة .ٗٚ ،

عبـد الغنـي بــن سـعيد بـن عمــي بـن ســعيد بـن بشـر بــن مـروان األزدي المصـري الحــافظ اإلمـام المــتقن
النسابة توفي سنة  ٜٗٓه .الذىبي ،تذكرة الحفاظ ٔٙٚ/ٖ،

 -٘ٛالحميدي ،جذوة المقتبس ،صٗٔٔ؛ سير أعالم النبالء .ٕٕٖ /ٖٔ ،
َّ ِ
ي ،المعـروف بغنـدر يعـد مـن الحفـاظ المجـودين
ُم َح َّمد بن جعفر اليـذلي مـوالىم ،أَُبـو َع ْبـد المـو َ
الب ْ
ص ِـر ّ
الثقات روى عنو االمام احمد بن حنبل توفي ٖٜٔه .المزي ،تيديب الكمال ٘/ٕ٘،
 -ٜ٘ابن بشكوال  ،الصمة .ٗٚ،

ٓ -ٙالحميدي ،جذوة المقتبس ،صٗٔٔ

ٔ -ٙابن االبار  ،التكممة لكتاب الصمة ٖ ٕٜٔ/؛ الصفدى ،الوافي بالوفيات ٔٛٔ / ٖٙ ،
ٕ -ٙابن الزبير  ،صمة الصمة ٕٔٚ/؛ الصفدى الوافي بالوفيات ٔٛٔ / ٖٙ ،-
ٖ -ٙابن الزبير  ،صمة الصمة . ٕٔٚ،

ٗ -ٙابن االبار ،التكممة لكتاب الصمة ٔ.ٕٖٜ /
٘ -ٙم.ن ٜٕٔ /ٕ ،

ابو الفتح عبد الممك ابن أبي القاسم عبد اهلل بن أبي سيل الكروخي الصوفي راوي "الجامع" ،كان

ثقة صالحا ،توفي سنة ٘ٗٛه .الذىبي ،سير اعالم .ٗٔٚ/ٔٙ،

 -ٙٙجذوة المقتبس في ذكر والة االندلس ٕٔٗ ،؛ البن بشكوال ،الصمة ٔٓٛ ،بن عذاري  ،البيان
المغرب . ٜٔٗ/ٔ ،

 -ٙٚالحمة السيراء ٘ٗ ،
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ِ
النظ ــر ،فض ــال ع ــن َم ِ
عرفت ــة
ـيمي  :ك ــان عالِمـ ـاً ب ــال َكالم و ّ
 -ٙٛعبــد اهلل ب ــن ْإبـ ـراىيم ب ــن محم ــد األص ـ ّ
بالحديث توفي ٖٖٜه .ابن الفرضي ،تاريخ عمماء االندلس ٕٜٓ/ٔ،
 -ٜٙابن بشكوال  ،الصمة . ٕٖٓ،

ِ
ي :كــان رجـالً
ٓ -ٚأحمـ ُـد بــن ُم َ
طـ ِّـرف بــن َع ْبــد الـ َّـر ْحمن بــن قَاســم بــن َعْمقمــة بــن جــابر بــن َبـ ْـدر األ َْزِد ّ
صالحاً ،فاضالً معظماً عند والة األمر باالندلس .الحميدي ،جذوة المقتبس .ٔٗٚ،
ٔ -ٚابن بشكوال  ،الصمة . ٘ٙ ،

يـونس بـن عبـد اهلل بــن محمـد بـن مغيـث أبــو الوليـد قاضـي الجماعـة بقرطبــة يعـرف بـابن الصـفار بــن
أعيان أىل العمم،وكان يميل الى التصوف .الضبي ،بغية الممتمس ٕ٘ٔ ،

ٕ -ٚابن بشكوال  ،الصمة . ٕٖٓ ،

ٖ -ٚيحيى بن سعيد بن حبيب المحاربي :من أىـل جيـان تـولى القضـاء فييـا وقـ أر القـران فـي قرطبـة
توفي سنة ٓٓ٘ه  .ابن بشكوال  ،الصمة .ٖٙٗ ،

ٗ -ٚعمي بـن يوسـف أبـو الحسـن القيسـي السـالمي مـن مدينـة سـالم باالنـدلس نزيـل جيـان مـن القـراء
الكبار .ابن الجزري ،غاية النياية في طبقات القراء .٘ٛٙ / ٔ ،

٘ - ٚابن االبار  ،التكممة لكتاب الصمة ٖٕ٘ /؛الذىبي ،القراء الكبار  / ٔ،ص ٕٕٙ

 -ٚٙعبــد اهلل بــن عمــر بــن العرجــاءمن المقـرئين الثقــات وســكن مكــة واصــبح فييــا االمــام فــي الحــرم
توفي فييا سنة ٓٓ٘ه  .ابن الجزري ،غاية النياية في طبقات القراء .ٖٗٛ-ٗٔٛ / ٔ ،

 - ٚٚالــذىبي ،تــاريخ اإلســالم ٔٛٗ / ٘ٙ ،؛ ابــن الجــزري ،غايــة النيايــة فــي طبقــات الق ـراء / ٔ ،
ٖ.ٔٙ

 -ٚٛابن االبار  ،التكممة لكتاب الصمة ٖٕ٘ /
-ٜٚغاية النياية في طبقات القراء ٖٔٙ / ٔ ،

ٓ-ٛوادي آش :مدينة قريبة من غرناطة وتشتير بزراعة التوت واألعناب وأصناف الثمار والزيتـون.
الحميري ،الروض المعطار ٙٓٗ،

ٔ -ٛالذىبي ،القراء الكبار ٕٕٙ / ٔ،
ٕ - ٛابن االبار  ،التكممة لكتاب الصمة ٖٕٜٔ /
ٖ - ٛابن الزبير  ،صمة الصمة . ٖٛ/

ٗ - ٛالتكممة لكتاب الصمة  ،ٔٔٗ /ٖ،األدنه وي ،طبقات المفسرينٕٕٔ،

٘ -ٛالجزري ،غاية النياية في طبقات القراء  ٕٔٚ ،؛ الذىبي ،تاريخ اإلسالم ٕٓ / ٔٓ ،
 -ٛٙابن االبار ،لتكممة لكتاب الصمة ٖٔٔٗ /
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 - ٛٚتذكرة الحفاظ ٕٔٗٓ / ٗ ،
 -ٛٛغاية النياية في طبقات القراء ٕٔٚ / ٔ ،

 -ٜٛالسيوطي ،طبقات المفسرين ٕٓ / ٔ ،

ٓ -ٜالسفر الخامس من كتاب الذيل والتكممة لكتابي الموصول والصمة . ٖٕٙ /ٕ ،
ٔ -ٜم.ن .ٕٖٓ ،
ٕ - ٜم.ن . ٘ٙ ،

ٖ -ٜابن االبار ،التكممة لكتاب الصمة ٕ ٕٙ /؛ البغدادي ،ىدية العارفين ٔٚ٘ / ٗ ،
ٗ -ٜالمقري ،نفح الطيب ٕٔٙ / ٔ ،

٘ -ٜحاجي خميفة ،كشف الظنون ٔٗٓٗ / ٕ ،

 -ٜٙطرطوشــة :تتصــل بكــورة بمنســية وىــي ش ـرقي بمنســية وقرطبــة قريبــة مــن البحــر متقنــة العمــارة
وتقع عمى سفح الجبل .ياقوت الحموي ،معجم البمدان ٖٓ/ٗ،

 -ٜٚمرسية  :قاعدة مدينة تدمير ،بناىا األمير عبد الرحمن بن الحكـم ،وفييـا نيـر كبيـر يسـقيجميع
ا ارض ــييا ؛ول ــذلك ى ــي كثيـ ـرة االش ــجار والثث ــام فض ــال ع ــن رخ ــص اس ــعارىا  .الحمي ــري ،ال ــروض

المعطار ٖٜ٘،

 -ٜٛمدينــة ســالم  :بينيــا وبــين مدينــة وادي الحجــارة خمســون مــيال وتتميــز مدينــة ســالم بانيــا واســعة
المساحة وكثيرة العمارات والبساتين والجنات .االدريسي ،نزىة المشتاق ٕ٘٘/ٕ،

 -ٜٜالتكممة لكتاب الصمة ٕٕٙ /

ٓٓٔ -بيانــة  :مــن أعمــال قرطب ــة ،ومــن مــدن قبـ ـرة بينيمــا عش ـرة أمي ــال  .كثي ـرة البســاتين والك ــروم
والزيتون فضال عن اسواقيا العامرة .الحميري ،الروض المعطار ٜٔٔ،

ٔٓٔ -ابن الزبير  ،صمة الصمة . ٖٗٓ،

ٕٓٔ -ابن الزبير  ،صمة الصمة  ٖٕ٘،؛الذىبي ،سير اعالم .ٗٓ/ٔٙ،
ٖٓٔ -محمــد بــن عمــر بـن يوســف ابــن الفخــار القرطبــي عــالم االنــدلس كــان موصــوفا بالــذكاء و ارســا
بالفقو توفي ٜٗٔه .القاضي عياض  ،ترتيب المدارك ٗ .ٕٚٗ /

ٗٓٔ -ابوالقاسم السييمي عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد الخثعمي السييمي :االمام الحافظ ،العالم
بالمغة والسير توفي ٔ٘ٛه .ابن خمكان ،وفيات االعيان ٖٔٗ/ٖ،

٘ٓٔ -بجايــة :قاعــدة الغــرب األوســط ،مدينــة كبي ـرة تقــع عمــى ضــفة البحــر المتوســط،وفييا مرســى

عظـ ــيم ترسـ ــو فيـ ــو السـ ــفن مـ ــن كـ ــل جيـ ــة ،وتشـ ــتير بكث ـ ـرة الفواكـ ــو والخيرات.الحميـ ــري  ،ال ر ر و
المعطار.18،
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 -ٔٓٙابن االبار  ،التكممة لكتاب الصمة ٗ.ٕٜٔ /
أب ــو الربي ــع س ــميمان ب ــن موس ــى ب ــن س ــالم ب ــن حس ــان الحمي ــري الكالع ــي البمنس ــي ش ــيخ المح ــدثين
والبالغيين في االنـدلس استشـيد سـنة ٖٗٙه دفاعـا عـن ارض االنـدلس ضـد الممالـك االسـبانية .

الذىبي ،سير اعالم  ٖ٘ٙ/ٔٙ،وما بعدىا.

 -ٔٓٚابن الزبير  ،صمة الصمة  – ٖٕ٘/التنبكتي ،عنوان الدراية ٕٜٕ،
 - ٔٓٛحاجي خميفة ،كشف الظنون ج ٔ  /ص ٖٜٔٗ،ٔ٘ٓ،ٗٚ

 -ٜٔٓابن الزبير  ،صمة الصمة  ، ٖٕ٘/ابن االبار  ،التكممة لكتاب الصمة ٕٜٗٔ /
ٓٔٔ -المراكشي ،الذيل والتكممة ٔ ٕٛٔ /
ٔٔٔ -ابن الزبير  ،صمة الصمة . ٕٗٗ/
ٕٔٔ -التكممة لكتاب الصمة ٖٕٖٖ /

ٖٔٔ  -المراكشي ،الذيل والتكممة ٔ  /ص ٕٔٛ
ٗٔٔ -ابن االبار  ،التكممة لكتاب الصمة ٖٕٜٔ /

٘ٔٔ -ابن الزبير  ،صمة الصمة . ٕٔٚ،

 -ٔٔٙالمقري  ،نفح الطيب  – ٖ٘ٗ/ٕ ،التنبكتي ،جذوة االقتبـاس ،صٖ٘ٔ -الزركمـي ،االعـالم
.ٕٜٕ/ٕ،

 -ٔٔٚحقق الكتاب من قبل الحسن السائحٜٔٙٗ ،
 -ٔٔٛابن الخطيب الغرناطي الكتيبة الكامنة في من لقيناه باالندلس من شعراء المائة الثامنة / ٔ،
ٖٗٔ؛ اإلحاطة في أخبار غرناطة  ،ٕٖٔ / ٔ ،المقري  ،نفح الطيب ٖ٘ٗ/ٕ ،

 -ٜٔٔالبغدادي ،ىدية العارفين ٔ ،ٖٖٗ /الزركمي ،االعالم ٕٜ/ٕ،
ٕٓٔ  -الحميدي  ،جذوة المقتبس . ٔٓ٘،

ٕٔٔ -باجة القمح  :بمد بإفريقية س ّـميت بـذلك لكثـرة حنطتيـا .يـاقوت يـاقوت الحمـوي ،معجـم البمـدان
ٔ.ٖٔٗ /
ٕٕٔ  -القاضي عياض  ،ترتيب المدارك . ٕٔ٘/ٕ ،
ٖٕٔ -االنموذج . ٕٔ٘ ،
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قائمة المصادر
القران الكريم

 ابن اآلبـار  ،ابـو عبـداهلل محمـد بـن عبـداهلل بـن ابـي بكـر القضـاعي (ت ٙ٘ٛىــ/
ٕٓٔٙم)

الحمة السيراء  ،تح  ،د .حسين مؤنس  ،طٔ( ،مطبعة لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر،
القاىرة ٜٖٔٙ ،م).



التكمم ــة لكت ــاب الص ــمة  ،عب ــد الس ــالم اليـ ـراس (،دار الفك ــر لمطباع ــة ،بي ــروت،

ٜٜ٘ٔم)
 ابــن األثيــر  ،أبــو الحســن عمــي بــن محمــد بــن عبــد الك ـريم  ( ،ت ٖٙٓ ،ىـ ـ /



ٕٖٕٔم)
الكام ــل ف ــي الت ــاريخ  ،ت ــح  ،عم ــر عب ــد الس ــالم ت ــدمري  ،ط ٔ  ( ،دار الكت ــاب

العربي  ،بيروت ٔٗٔٚ،ىـ ٜٜٔٚ /م)



 احمد بن محمد األدنوي من عمماء القرن الحادي عشر (المتوفى :ق ٔٔىـ)
طبقـ ــات المفس ـ ـرين،تحقيق سـ ــميمان بـ ــن صـ ــالح الخـ ــزي (،مكتبـ ــة العمـ ــوم والحكـ ــم ،
السعوديةٔٗٔٚ ،ىـٜٜٔٚ -م)



 ابن بسام  ،أبو الحسن عمي الشنتريني ( ت  ٕ٘ٗ :ىـ  ٔٔٗٚ /م ) .
الـ ـ ــذخيرة فـ ـ ــي محاسـ ـ ــن أىـ ـ ــل الجزي ـ ـ ـرة ،تحقيـ ـ ــق  :احسـ ـ ــان عبـ ـ ــاس  (،بيـ ـ ــروت ،
دار الثقافة  ٜٜٔٚ ،م )

 ابــن بشــكوال ،أبــو القاســم خمــف بــن عبــد الممــك بــن مســعود االنصــاري( ،ت٘ٚٛى ـ /ٕ ٔٔٛم) ،



كت ــاب الص ــمة ف ــي ت ــاريخ أئم ــة االن ــدلس  ،عن ــي بنشـ ـره وص ــححو و ارج ــع

أصمو :السيد عزت العطار الحسيني  ،طٕ(مكتبة الخانجي ،القاىرة  ٜٔ٘٘ ،م).
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 البغدادي  ،إسماعيل بـن محمـد أمـين بـن ميـر سـميم البابـاني البغـدادي (المتـوفى:



ٖٜٜٔىـ)
ىديــة العــارفين فــي اســماء المصــنفين واثــار االول  ( ،دار إحيــاء الت ـراث العربــي

بيروت ،بال)



 التنبكتي،احمد بابا(ٕٕٜىـ ـ ٔ٘ٔٚم)
ٕٕ.ذيــل االبتيــاج ،مطبــوع بيــامش كتــاب الــديباج المــذىب البــن فرحــون ،طٔ( ،

مطبعة السعادة ،القاىرة ٖٕٜٔ ،ىـ)



 ابن الجزري ،شمس الدين ( ت ٖٖٛ ،ىـٕٜٔٗ/م).
غاية النياية في طبقات القراء (،مكتبة الخانجي،القاىرة .)ٜٖٖٔ ،

 -حاجي خميفة ،مصطفى بن عبد اهلل (تٜٙٚ ،ىـ ٜٔ٘٘ -م).




كشف الظنون عن أسامي الكتب والقرون( ،مكتبة المثنى،بغداد ٘ٗ)ٜٔ
 ابن حزم  ،ابو محمد عمي بن احمد بن سعيد ( ت ٗ٘ٙىـٖٔٓٙ/م) .
جمي ـ ـرة انسـ ــاب العـ ــرب ،لجنـ ــة م ـ ــن العممـ ــاء (، ،دار الكتـ ــب العمميـ ــة ،بي ـ ــروت،

ٖٜٔٛم)



 ابن حيان ،حيان بن خمف بن حسين (ت ٜٗٙىـٔٓٚٙ/م):
المقتــبس فــي انبــاء أىــل االنــدلس ،تحـ ـ محمــود عمــي مكــي( دار الكتــاب العربــي،

بيروت.)ٜٖٔٚ ،



 ألحميدي .محمد بن أبي نصر فتوح االندلسي (تٗٛٛ ،ىـ ٜ٘ٔٓم
جــذوة المقتــبس فــي ذكــر اىــل االنــدلس  .نش ـرة محمــد بــن تاويــت الطنج ـي ،تقــديم

محمد بن زاىد الكوثري ،طٔ  ،د.ط ،القاىرة.ٜٕٔ٘ ،



 الحميري ،محمد بن عبدالمنعم ( ت ٕٖٚىـٖٖٔٔ/م).
الروض المعطار فـي خبـر االقطـار  ،تـح د .احسـان عبـاس ،طٕ( ،دار السـراج،

بيروت.)ٜٔٛٓ ،
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 ابن الخطيب الغرناطي ،لسان الدين بن محمد بن عبداهلل السمماني ( ت ٚٚٙى ـ



ٖٔٚٗ /م).
اإلحاط ــة ف ــي أخب ــار غرناط ــة  ،تحقي ــق يوس ــف عم ــي طوي ــل ،طٔ(،دار الكتـ ــب

العممية  ،بيروت  ٕٖٓٓ ،م).



الكتيبـة الكامنـة فــي مـن لقينــاه باالنـدلس مـن شــعراء المائـة الثامنــة ،تـح د .احســان

عباس (،دار الثقافة ،بيروت)ٜٖٔٙ،



 الخطيب البغدادي  ،احمد بن عمي بن ثابت  ( ،ت ٖٗٙ ،ىـٔٓٚٓ/م).
تــاريخ مدينــة الســالم  ،تحقيــق د .بشــار ع ـواد معــروف  (،دار الغــرب االســالمي

،بيروت.)ٕٓٓٔ ،



 الذىبي ،شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ت ٚٗٛىـٖٔٗٚ/م).
تاريخ االسالم ووفيات المشاىير واالعـالم  ،تـح د.عمـر عبدالسـالم تـدمري ،طٕ،

(دار الكتاب العربي ،بيروت .) ٜٜٖٔ ،




تذكرة الحفاظ  (،دائرة المعارف العثمانية  ،حيدر اباد . )ٜٔٚٓ ،
معرف ــة القـ ـراء الكب ــار عم ــى الطبق ــات  ،تحقي ــق  ،محم ــد س ــيد ج ــاد الح ــق (،دائـ ـرة

التأليف والترجمة  ،القاىرة ٜٜٔٙ ،ىـ).



س ــير اع ــالم الن ــبالء ،تحقي ــق عم ــر ب ــن غ ارم ــة العم ــروي  (،دار الفك ــر ،بي ــروت

.)ٜٔٙٚ،
 الرقيق القيرواني ،ابو اسحاق بن ابراىيم بن القاسم (تٗٔٚىـٕٔٓٙ/م).
 تاريخ افريقيو والمغرب ،تح وتقديم المنجي الكعبي( ،مطبعة الوسط ،تونس ،
.)ٜٔٙٚ
ابن الزبير  ،بي جعفر احمد بن ابراىيم الغرناطي (ٚٓٛىـ ٖٔٓٛ/م)
ص ــمة الص ــمة ،ض ــبط نص ــو وعم ــق عمي ــو ج ــالل االس ــيوطي،طٔ ( دار الكت ــب العممي ــة
بيروت .) ٕٓٓٛ،
ـ ابن سعيد المغربي  ،أبو الحسن عمي بن سعيد بن موسى ( ت  ٙٛ٘ :ىـ ٕٔٛٙ/م)
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ٕٕ المغــرب ف ــي ُحم ــى المغ ــرب  ،تحقيــق  :ش ــوقي ض ــيف ،ط ٕ ( ،دار المع ــارف
القاىرة  ٜٔٙٗ ،م ) .
 السييمي  ،أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد (ت ٔ٘ٛىـٔٔٛ٘/م)
 الــروض االنــف فــي شــرح الســيرة النبويــة البــن ىشــام ،نحقيــق عمــر عبــد الســالم
السالمي(دار إحياء التراث العربي ،بيروت ٕٔٗٔ ،ىـٕٓٓٓ /م)
السيوطي  ،جالل الدين عبد الرحمن ( ت ٜٔٔ ،ىـٕٔٗٛ-م).
 طبقات المفسرين ( ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،بال ).
الصفدي ،صالح الدين خميل بن أيبك ( ت ٗٚٙىـٖٕٔٙ -م)
 الوافي بالوفيات  ،تحقيق أحمد األرناؤوط وت كي مصطفى  (،دار إحياء الت اث -
بي وت 8241هر4111 -م)
 عبدالحكم  ،ابو القاسم عبدالرحمن بن عبداهلل ( ت ٕ٘ٚىـٛٚٓ/م).
 فتووووف افريقيوووة وا تووودلهللا ،توووا طبووود( اتووويهللا الطبووواا ( ،دار الكتووواب اللبتووواتي،
بيروت .)2227 ،
 ابن عذاري ،ابو العباس احمد بن محمد المراكشي(كان حياً سنة ٕٔٚىـ).
 البيووان المبوورب فووي االبووار ا توودلهللا والمبوورب  ،تووا ِ  .هللا كووو ن و  .ليفووي
بروفتسال ( ،دار الثقافة ،بيروت ،بال.ت).
 ابن فرحون  ،برىان الدين ابراىيم بن عمي ( ت ٜٜٚ ،ىـ) الديباِ المذهب في معرفة أطيان طلماء المذهب ط ( ،2مطبعة السعادة ،القاهرة
2202 ،هـ).
 ابن الفرضي ،ابو عبداهلل بن محمد بن يوسف االزدي (ت ٖٓٗىـٕٔٓٔ/م)
 توواريا العلموواء والوورواة للعلووس با توودلهللا ،طتووي بتسوورع و ووحح السوويد طوو ت
العطار الحسيتي  ،ط( ،0مطبعة المدتي ،القاهرة.)2222 ،
 القاضي عياض  ،أبو الفضل بن موسى ألسبتي ( ت ٘ٗٗ ،ىـٜٔٔٗ-م) ترتيووب الموودارق وتقريووب المسووالق لمعرفووة أطووالس مووذهب مالووق  ،المطبعووة
الملكية ( ،القاهرة2222 ،س)
 ابن قتيبة  ،عبداهلل بن مسمم ( ت ٕٚٙ ،ىـ).
 ا مامة والسياسة ،ط (، 2دار الكتب العلمية – بيروت)0222 ،
 ابن القوطية ،ابو بكر محمد بن عمر (ت ٖٙٚىـٜٚٚ/م).
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 تاريا افتتاف ا تدلهللا  ،تحقيق طبد( اتيهللا الطباا. ( ،ط ،بيروت.)2222 ،
 الكالع ـ ـ ـ ـ ــي ،ابوالربي ـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـ ـ ــميمان ب ـ ـ ـ ـ ــن موس ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ــالم الحمي ـ ـ ـ ـ ــري( ،ت
ٖٗٙىـٕٖٔٙ/م).
 ا كتفوواء بمووا ت وومت موون مبووا رسووول (  -وولهللا ( طليو وسوولس  -والثالثووة
الاللفاء (،دار الكتب العلمية – بيروت 2702 ،ع)
 المالكي ،ابو بكر عبداهلل بن ابي عبداهلل محمد ( ت بعد ٖ٘ٗىـٔٓٙٔ/م).
 ريوووال التفووووهللا فوووي طبقوووات طلمووواء القيوووروان وافريقيوووة و هوووادهس وطبوووادهس
وتسوواك س وسووير موون االبووارهس وف ووافل س واو وواف س ،تحقيووق د .حسووين مو تهللا،
ط( ،2مكتبة الت ة الم رية.)2222 ،
 السممي  ،عبد الممك بن حبيب ( ،تٕٖٛىـٕٛ٘ /م) ،
 باب استفتاف ا تدلهللا  ،تسر محمود طلي مكي  ( ،حيفة مع ووووووود الدراسوووووووات
اإلسالمية  ،العدد الالامهللا ،مدريد 2272 ،س ).
 ابن ماكوال ،أبو نصر عمى بن ىبة اهلل (، ،تٗٚ٘ ،ىـ ـ ٕٔٓٛم) اإلكموووال فوووي رفووو ا رتيووواب طووون الم تلووو والمالتلووو فوووي األسوووماء والكتوووهللا
وا تسوواب ،ووحح طبوود الوورحمن بوون يحيووهللا ألمعلمووي اليموواتي( ،مطبعووة دافوورة
المعار العثماتية ،حيدر أباد الدكن)2222 ،
 المراكشي ،محمد بن عبد الممك(ٖٓٚىـٖٗٓٔم)
 الووذيل والتكملووة لكتوواب المو ووول وال وولة،تحقيق الوودكتور محموود بوون سووريفة
(،د.س ،الرباط.)2227،
 الم  ،جمال الدين بن الحجاِ يوس  ( ،ت 770 ،هـ2272/س).
_ تيذيب الكمال في اسماء الرجال ،تحقيق د.بشـار عـواد معـروف  (،مؤسسـة الرسـالة ،
بيروت ٜٔٙٓ ،م).
 المقري ،احمد بن محمد التممساني ( ت ٔٗٓٔىـٖٔٙٔ/م).
 تفا الطيب من غ ن ا تدلهللا الرطيب ،تحقيوق محمود محوي الودين طبدالحميود،
(دار الكتاب العربي ،لبتان ،بال.ت).
 أ هار الريال في أالبار القا ي طيال  ،م وطفهللا السوقا و بوراهيس اإلبيوار
و طبوود العموويس سوولبي ( مطبعووة لجتووة التووةلي والترجمووة والتسوور  -القووواهرة -
 2222س)
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مؤلف مجيول ( ،ت في النصف االول من القرن الرابع اليجري).
االبار مجموطة فوي فوتا ا تودلهللا وذكور امراف وا رحم وس ( والحوروب الوا عوة
فيموووا بيت س،تحقيوووق بوووراهيس ا يبوووار ط(0دارالكتووواب الم ووور ودار الكتووواب
اللبتاتي ،القاهرة وبيروت.)2222،
مؤلف مجيول .
ذكر يالد ا تدلهللا ،تحقيق لويهللا موليتا (بال س،مدريد)2222،
ابن النديم  ،محمد بن إسحاق ( ت ٖٛ٘ ،ىـٜٜ٘م)
الف رست  ،تحقيق براهيس رم ان ،ط (0دار المعرفة،بيروت  2227 ،مـ).
ياقوت ياقوت الحموي ،شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومـي (ت

ٕٙٙىـٕٕٔٛ/م)
 معجس البلدان  ،ط( 0دار

ادر ،بيروت )2222 ،

المراجــع :
 الزركمـ ــي ،خيـ ــر الـ ــدين بـ ــن محمـ ــود بـ ــن محمـ ــد بـ ــن عمـ ــي بـ ــن فـ ــارس الدمشـ ــقي
(المتوفىٖٜٔٙ :ىـ)
ٖٕ

.األعالم ( ،دار العمم لمماليين  ،بيروت . )ٕٕٓٓ ،
 السامرائي  ،خميل ابراىيم  ،طو  ،وآخرون

ٕٗ

تـ ــاريخ العـ ــرب وحضـ ــارتيم فـ ــي االنـ ــدلس  ،ط ٔ(دار الكتـ ــاب الجديـ ــدة  ،بيـ ــروت

) ٕٓٓٓ،
 طو ،د .عبدالواحد ذنونٕ٘

الفــتح واالســتقرار العربــي اإلســالمي فــي شــمال أفريقيــا واالنــدلس ( ،دار الرشــيد،

بغداد .)ٜٕٔٛ ،
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